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 املقداة
 

لسالم على أعظم خلق احلمد هلل رب العاملني ، والصالة وا              

 ..وبعد ( .. اهلل عليه وعلى آله وسلم صل )اهلل ؛ رسول اهلل  

فإن اختيار املخطوطة ؛ منفذ كبري يكامله اإلملام بتخصص              

ميكن ، وحمتوى املخطوطة ، وما حيمل من مستوى علمي رصني 

 ..بني املاضي واحلاضر واملستقبل أن يدعم التواصل 

فيه خيدم ، معريف علمي ويفتح مساحة وتراكم عندها             

منه بنك معلوماتها وبياناتها ، وما يضيف على و، املسرية اإلنسانية 

استفاضة معرفية عن مستوى ما كان عليه املؤلف يف تتحقق 

 ..حقبة زمنية معينة 

فضاًل عن كون حتقيق املخطوطات والنصوص يؤدي مهام                

االختزال  األداء ، عن التكرار واالزدواجية ، حمققا بذلكاالستغناء 

، واستثمارها يف توجهات  التخصصي ، وعدم اهلدر بالطاقات –الزمين 

ذات اجملال العلمي واملعريف ، أو يف جمال له عالقة ، أو يبين ما أخرى ل

 ..يتطلب من البناء األفقي والعمودي لعلم معني ومعرفة معينة 

والتخصص أو الثقافة التخصصية أو الثقافة الشاملة مع                

الرتكيز على موضوع املخطوطة ، أمر يثري ويرفع من رصانة ودقة 

 ..، وما تتضمنه من املفاهيم املخطوطة 



 8 

كأن يكون ختصص املخطوطة يف جمال العلوم القرآنية أو              

ق باللغة ، أو يف السرية واحلديث والفلسفة وعلم األخالق ، وما يتعل

جمال علمي خيص الكيمياء أو الفيزياء أو علم الفلك أو العلوم 

وهكذا تتعدد التخصصات .. االقتصادية أو العلوم اإلدارية 

 ..والتوجهات والرؤى 

حراك نا يلعب منهج حتقيق املخطوطات ، متابعة وه              

الل تطور جمال املصطلح املفاهيمي ، وما جرى عليه من تغيري ، من خ

 ..املؤلف املخطوط التخصصي املتطلب حتقيقه 

وخيتلف منهج التحقيق بني مدرسة وأخرى يف توجهاتها                

الذاتية واملوضوعية ، كما حيصل يف منهج املستشرقني ، ومدارس 

 ..ومنهج األساتذة العرب وغري العرب ، وتوجهاتهم 

الرتمجة من لغة إىل أخرى ، وبيئة  ورمبا يشمل ذلك منهج              

املؤلف ، وبيئة املرتجم ، وبيئة الناسخ واستخداماته للخطوط ووضوح 

النسخ ، وبيئة احملقق ؛ وغريها ، وما يتعلق بزمانها ومكانها 

 ..ومواقفها 

، واحملقق  ة تسهم يف بناء املخطوط وعصرهوتظهر جوانب عّد               

واجلانب املادي والفهم  الفكر والنفس ،وانب جوعصره ، منها ؛ 

 ..وما شابهه وماثله .. التارخيي 

وهنا تظهر متطلبات إملام الشخص احملقق مبنهج التحقيق                 

وعلومه ، وصفات احملقق من أمانته وصربه وأخالقيته املهنية 

ومؤهالته ، ومعرفته باخلطوط ، ورمبا نوع األحبار ، ومعرفته 

وفن التحقيق ، وما يتوافر من نسخ املخطوط ، وما يتطلب  الفهرسة

 ..قابلة املمن 

ما يواجه احملقق من املخطوط اخلالي من النقط ، وما منه و              

يقع املؤلف يف أخطاء ، وما يتطلب من خترجيات النصوص ، 

ومفاهيم املصطلحات ومصادر احملقق ، وما جرى من استدراكات ، 
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من الباحث واحملقق من انتقاء املصادر  مش ، وما يتطلبوحواشي وهوا

 ..واملراجع املالئمة حملتوى املخطوط 

وهكذا ومن خالل حماور البحث ، مت دراسة العديد من األمور                

، وما يظهر من أهمية  قة ، فضاًل عن ما مت ذكره اما تقّدمذات العال

وانسيابيته وتكامله ،  لبط بني املاضي واحلاضر واملستقبالرتا

 ..العلمي واملعريف 

أرجو من .. من هنا تتبني األهداف وغايات البحث وأهميته                

اخلالق عز وجل ، أن أكون قد وفقت يف دراسة أهم اجلوانب املتعلقة 

 ..مبحاورها 

َواْلُمْؤِمُنوَن َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه  )            

َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن 

 .سورة التوبة  (501)

 ..واحلمد هلل رب العاملني 
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 املبحث األول
 حتقيق املخطوطات 

 بني اجلوانب الفنية واللغواة واملوضوعية
  

مفتاح كل عمل ثقافته ، واملخطوطات وحتقيق                 

 ..تطلب وضع األسس والبناء الثقايف املخطوطات ، واحد اما ي

ومنه ما يتطلب ثقافة املخطوطات وثقافة حتقيق                

املخطوطات الستيعاب األهمية البالغة للمخطوطات ، وامتداداتها 

 ..للحاضر واملستقبل 

ير بالذكر أنه مل يكن اهتمام العلماء العرب وجد             

، ملا واملسلمني بالعلم واملعرفة ، والبحث والدراسة ، إال عن وعي 

اإلنساني ، وما حيمله من  –تواصل البناء احلضاري ألهمية ذلك يف 

اإلنسانية ، ليكون التوجه  –إضافة قوة فاعلة لألمة اإلسالمية 

ة لإلسالم ، وتوجهاته السلمية يف املستقبلي حلماية العقيدة النبيل

 ..التقدم العلمي واملعريف 

 :احملاور اآلتية  مناقشة سيتم يف هذا املبحثلذا               

 ..مدخل ومفاهيم : واًل أ

 . الفنية واللغويةاملخطوطات جوانب من صعوبات حتقيق : ثانيًا 

ة حتقيق املخطوطات والنصوص بني املوضوعية والذاتي: ثالثًا 

 . واملهنية
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 ..ادخل وافاهيم : أواًل 
 

بـّد امـا   انسيابية معلومات ومكونات البحـث ، ال من أجل و                

 ..ميهِّد حملاور املباحث 

لطريـق ،  ا: ، فاأُلْسـلوُب  األسـلوب  وما يعين من اللغة  البدايةو              

َأَخـذ فـالنيف يف   : ؛ يقـال   الَفـنُّ : واأُلْسلوُب ، بالضم .. والوجُه ، وامَلْذَهُب 

..َأساِليَب من القول َأي َأفاِننَي منه 

5

 

:وامتداده تبيان اآلتي      

 

  

  ورّجعـه حقـه وحلقـه    ، حقق النص ؛ أي صّدقه وأعطاه حقه

 ..به 

  أحَقْقت اأَلمر إحقاقًا ؛ إذا أحكمته وَصحَّحته.. 

  بلغ بذلك حقيقَة األمر ؛ أي َيِقنَي شْأنه.. 

لذا يتطلب أن يكون مشروع التحقيق ، منظومة اجلمع بني               

، بشكل  يةاملستقبلجمرياته للتطلعات و، املاضي واحلاضر 

مستوعب حلراك ؛ الكلمة ، واملصطلح ، واجلملة ، والنص ، 

بشكل يتحقق من خالله احلفاظ على هوية املاضي وتفاعله مع 

ت مستقبلية احلاضر وتكامله البنائي معه ، ليحقق تطلعا

ا يتناسب مع متاسك بكل م، ورسوخ علمي ، بشكل موضوعي 

 ..البحث العلمي 

يف البناء ، لألجيال العلمية  الوصل وعنده يؤسس قنوات               

 ..اإلنساني  –الثقايف واحلضاري 
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 ( .سلب ) ضمن كلمة / لسان العرب / ابن منظور  - 
2

 ( .حقق ) ضمن كلمة ؛ / لسان العرب / ابن منظور : راجع  - 
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واملوروث العلمي واملعريف وتراكمه عرب األزمان ، جيعل من                

ما وّرثه العلماء والباحثون واملفكرون ،  حمتوى ىأي أمة مبستو

 ..، وما تواصله وتواصل دعمه وعمق ما احتواه أثرهم الثر 

وتظهر املسؤولية الكبرية على ؛ األجيال القادمة ، ومحاية               

يتقدمهم من العلماء  ْنَم أثر األجيال القادمة ، والسيما محاية

 ..ية والتعليمية واملفكرين واملؤسسات الرتبو

األثر ، ، مبعنى واملكان ويرتبط كل ذلك وغريه بالزمان               

 ..وعمقه التخصصي ومنه ما يتعلق باملخطوط 

ينهض به وُيعيد فاعليته الفكرية والتخصصية للحياة ، و               

، وما ميتلكه من قدرات موفية للقيام بهذه هو ما يقوم به احملقق 

 ..واملسؤولية  املهام

وسيكون توجه البحث للكشف عن اخلطوط األساسية               

واملهمة للتحقيق وأصوله ، وبذات الوقت بناء جانب من ثقافة التوجه 

 ..الواعي لتحقيق ودراسة املخطوطات وحتقيق النصوص 

:والبّد من استعراض مفهوم التحقيق ، ومنه ما ورد عند                  

5

 

 أصول حتقيق " المة الدكتور مصطفى جواد ؛ الع

ـِة " : ) النصوص ـّقة مطابق االجتهاد يف جعل النصوص امُلحق

حلقيقتها يف النشر ، كما وضعها صاحبها ومؤِلفها من 

 ( .حيث اخلط واللفظ واملعنى 

  إخراج الكتاب مطابقًا : ) الدكتور حسني حمفوظ العالمة

ـُسخة ألصل املؤلف أو األصل الصحيح املوث ـُقدت ن وق إذا ف

 ( .املصنف 

                                                 
0

/ دار المعرفة / ابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات أصول كت/ يوسف المرعشلي . د  - 

 .219ص /  2113/ لبنان  –بيروت 
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  هو العلم ) " : حتقيق الرتاث " عبد اهلادي الفضلي ؛ الدكتور

الذي ُيبحث فيه عن قواعد نشر املخطوطات ، أو هو دراسة 

 ( .قواعد نشر املخطوطات 

  حتقيق النصوص ونشرها " األستاذ عبد السالم هارون ؛ : " 

مؤلفه ، ونسبة الكتاب الذي صّح عنوانه ، واسم )            

، وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها  إليه

 (.املؤلف 

وكذلك هناك مفهوم خمتصر للتحقيق يتمثل يف ؛             

 .هو فن إحياء الكتاب املخطوط ؛ التحقيق 

ويظهر حمدودية املفهوم ، لذا فضاًل عن ما تقّدم ، وباملنظور               

يشمل التواصل وميتد ؛ باإلمكان القول بأن التحقيق  احلديث ،

ـُبنى بامتدادهعرب التاريخ ليكو اجلوانب  ن من األسس اليت ت

 ..الفكرية والعلمية واملعرفية للحاضر واملستقبل 

وحلماية املخطوطات والنصوص ، يتطلب توسيع التعامل مع               

قق من قضاياه الذاتية ثقافة األخالقيات واألمانة واستقاللية احمل

، والتحول بشكل موضوعي يف نسخ النص والتعامل معه وتعصبه 

إنساني ، بداعم األساليب العلمية لتحقيق  –كرافد حضاري 

 :املخطوط أو النص ، كما اتضح ويتضح ، ومنها ما يتمثل يف 

 ..سخ املخطوطة ، واملخطوطة األم ُّالن

 رب نوع اخلط ووضوحه ، ونوع الورق واحل.. 

  تاريخ النسخ والناسخ ، والتحريف والتصحيف.. 

  لغة املخطوطة.. 

  اللغة العلمية للمخطوط.. 



 04 

  تعدد عناوين املخطوطة والبحث عن اصحها.. 

  احلروف غري املنقطة أو قبل زمن التنقيط ، والتمييز بني

 ..احلروف والكلمات 

 اآليات واألحاديث الشريفة وأقوال األئمة واملقتبسة ، وما 

 ..تتطلب من ضبطها وخترجيها وتصحيحها 

  التفريق بني التصحيف والتحريف والسهو واخلطأ ، وما

 ..تها ايناسب من معاجل

  ختريج النصوص األدبية والشعرية.. 

  ختريج األمثال واحلكم املأثورة.. 

  شرح النص املبهم والغامض وجوانب من األفكار املبينة

 ..يف النص املخطوط 

 الستفادة من املعاجم واملوسوعات معرفة كيفية ا

 ..اللغوية والعلمية 

 مقاربة االستفادة من املعلومات والوسط والتاريخ ، لل

التحريف التاريخ ، ملعرفة  –قارنة بني النص وامل

، كما هو عليه ذكر علم من األعالم  هوالكشف عن

بعام قبل والدته ، أو حدث معني إلثبات أمر معني ، وهو 

 .. خمالف للحقيقة

  التثبت من نقل اخلرب والقول من خالل املروي عنه وتاريخ

 .إخل .. والدته وعصره ومعاصريه 
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  إعادة األصل لصاحبه احلقيقي ، كما هو عليه قول

ليس دقيق ، أو الشخص القائل مغاير للحقيقة أو 

 ..يسبق احلدث 

  اخللط بني تشابه األمساء ، واخللط بني األحداث.. 

 ارس اللغوية والنحوية االنتباه إىل املد.. 

  ، ما يتطلب من معاجلات موضوعية للمخطوط

ما هو مطموس ومعاجلات علمية ، وما هو حمذوف و

 ..املعامل 

  مدى احلاجة للفهرسة والتبويب.. 

واملخطوط بشكل عام ؛ هو املكتوب خبط اليد ال                    

ا يتم تدوينه من والنص ما يدخل فيه أو م. باملطبعة وآالت الطباعة 

والرتاث هو الشامل ِلما تركه السابقون من املفكرين . معلومات 

..والعلماء لألمة واإلنسانية 

5

  

ويتطلب من احملقق أن تكون له ثقافة االستيعاب                 

والتفاعل مع حمتوى املخطوطة وفنونها ، وامكن من خالل ذلك 

لتقويم األداء الدقيق  Codicology  علم املخطوطاتالتعامل مع 

؛ باملفهوم ، ويعين علم املخطوط  واستثمار املوهبة لتحقيق املخطوطة

..هو دراسة املخطوط بوصفه قطعة مادية : احلديث 
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وميكن القول بأّن حتقيق النصوص أو حتقيق املخطوطات ؛               

فنية إثبات احملتوى الذي يبدأ من ذات احملقق وقدراته العلمية وال

وأمانته ومدى موضوعيته ، وما يتعلق باملؤلف وعنوان الكتاب 

املخطوط ، ومرورًا بكل حمتواه ، وإجراء التحقق واإلثبات من 

مصدره بشكل حمكم وبأسلوب علمي ، يتالئم مع أصول 

التحقيق ونظرياته ، وحيفظ سالمة حمتوى املخطوط ، وما يتطلبه 

صطلحات اليت يتضمنها من تصحيح وتوضيح ، وتبيان مفاهيم امل

..، وما يتطلب من الفهرسة املخطوط 

5

 

 

 جوانب ان صعوبات التحقيق الفنية واللغواة: ثانيًا 
  

منها ما تكون فنية ، فتتعد الصعوبات اليت يواجهها احملقق ،               

ما سبق التطرق ضمن  ية ، وكما مت تبيانهومنها ما تكون إجرائ

 .. إليه

 مثاًل صعوبات ، عندما يصادفهمن احملقق  همنه ما يواجهو              

ت الكتابة قبل الية من النقط ، كما كاناخلخطوطات املحتقيق 

 ..تنقيط احلروف 

يف مؤلفات املتأخرين من العلماء ، تقل هذه الظاهرة  لكن             

 وعندها حيتاج احملقق إىل الثقافة والوعي التام والدقة املتناهية يف

                                                 
0

/ سوريا  –دمشق / دار الفكر / منهج تحقيق المخطوطات / خالد الطباع اياد : تنظر مثاًل  - 

2113 . 

 . 0982/ لبنان  –بيروت / مؤسسة الرسالة / ضبط النص والتعليق عليه / بشار عواد معروف  -

تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمية وكيفية ضبط الكتاب وسبق المسلمين / أحمد شاكر  -

 2ط/ مصر  –القاهرة / مكتبة السنة / ى به وعلق عليه ؛ عبد الفتاح أبو غدة اعتن/ االفرنج في ذلك 

 .هـ  0405/ 

/  0ط/ إيران –قم / منهج تحقيق المخطوطات / إلحياء التراث " عليهم السم"مؤسسة آل البيت  -

 .هـ  0418
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السيما إذا كانت التعامل مع النسخ اليت ترد على هذا النحو ، و

 ..املخطوطة وحيدة 

وهنا البّد من تنقيط األلفاظ والكلمات على الوجه                

الصحيح ، اعتمادًا على األسس العلمية واالستفادة من املصادر 

املؤلف ، والرسم  اخلاصة بذلك ، مبا فيه ما يتناسب مع مقصد

 ..النطق الصحيح و

وال يواجه تلك الصعوبة ، إذا ما كان هناك نسخ هلذه               

دقة النسخ واختيار  املخطوطة بشكل منقوط ، بعد التأكد من

 ..املوثوق منه 

باخلط مثاًل فضاًل عن صعوبة بعض اخلطوط املتمثلة                

معرفة علوم ط املغربي ، اليت تتطلب من احملقق األندلسي واخل

من اخلصوصيات والعموميات لتلك  ما يواجهوحيثيات  اخلطوط ،

.. املخطوطات املتنوعة التخصصات

5

 

ومنها ما يتعلق بالتوثيق يف اجلاهلية وقبل اإلسالم ، وما                

 ..لق بالتوثيق بعد انتشار اإلسالم يتع

لسن والقراءات ، ما جيري من تصحيف ، وما تتناقل األمنه و              

للسهو واخلطأ ، والرسم اإلمالئي واخلطأ فيه ، النسخ وما يتعرض 

 ..احلديث وأقوال الصحابة واألعالم والسيما خطورته يف نقل 

من خصوصيات ؛ وكذلك ما تتخذه املدارس اللغوية               

، واملدرسة البغدادية اليت واملدرسة البصرية ، كاملدرسة الكوفية 

التصويب يف اإلمالء  مدت اآلراء من املدرستني ، وتوجهاتها يفاست

 .وغريه .. واإلعراب  

 

                                                 
0

/ التصميم دار الضياء للطباعة و/ فن تحقيق المخطوطات / علي جهاد الحساني : ينظر مثاًل  - 

 .وما بعدها  22ص /  2115/  2ط/ العراق / النجف األشرف 
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 حتقيق املخطوطات والنصوص : ثالثًا 
 بني املوضوعية والذاتية واملهنية

 

وس يف حتقيق املخطوطات املدرالواعي وتربز أهمية التوجُّه               

 ..والنصوص 

ر داعم ، وهو دعامة وركن أساسي وبنائي لذا ُيطالعنا أم              

ات املوضوعية يف لتحقيق املخطوطات والنصوص ، أال وهو موجب

 ..تناول املخطوطة 

لذاتية مكان هلا ، يتطلب توجيهها يف لموجبات كان ل وإذا             

 ..ية والعلمية واملهنية واملعرفية خدمة ذات املوضوع

نية بشكل خيدم إنسانية ومه منتج وكون التحقيق             

 ..التحقيق وتوجهاته األخالقية 

للوصول إىل ، ما حيصل عند العلماء ، عليه كما هو               

ية ، بشكل يبين التعاون احلقيقة باملوهبة والعلمية واألملع

وفيه محاية اإلنسان رحلة حل املشكلة أو األزمة ، للوصول إىل م

ة البيئة بكل مكوناتها بشكل عام ، مع محاي أواًل ، بالتزامن

 ..والبيئة الفكرية املنتجة للعلوم واملعارف بشكل خاص 

ومعرفة كيفية إدارة النص ، ليحقق تكامل التوجهات                 

بناء فلسفة التحقيق عية والذاتية واملهنية على أسس واملوضو

 ..املعريف  –والبناء األخالقي العلمي 

ل حمتوى املخطوطة ، ال ميكن جتاهل اجلانب الفين لتناوو              

يكامل ، املعرفة والعلم  اتإىل اعتبار، ما يتجاوز دقته  ورمبا ُيعد

الذاتية  اليت يتخذ بها ، هو املوضوعية والذاتية ، ورمبا األكثر دقة

 ..ومستوى تفاعلها ، املوضوعية املتميزة عن الذاتية غري املوضوعية 
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لتحقيق املخطوطات خمتصرة وميكن بناء منظومة                 

منها ما يتمثل والتحقيق ، منهج أخالقيات توجهاتها بو، والنصوص 

 :باملخطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البناء األخالقي  خمتصر يبني(  5) املخطط 

 ضمن منظومة حتقيق املخطوطات

 

 البيئة

البناء 

 الثقايف

البناء 

 احلضاري

 

 

 الماضي

 

 

 الحاضر

 

 

 المستقبل

تحقيق 

المخطوطات 

 والنصوص

أخالقيات 

تحقيق 

المخطوطات 

 والنصوص

 الموضوعية

الذاتية 

 الموضوعية

 الذاتية

مستوى العلوم 

 والمعارف

 يةالفن

 المهنية

 البيئة
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جيمع بني مؤلف وهو امكن أن يكون داعم تكاملي                

املخطوطة وحمقق املخطوطة ، بكل حيثيات استحضار املاضي ، 

ضمن إعادة ، احلاضر ، لبناء مستقبل حضاري فاعل  وحراك وقراءة

 ..احلضارة  –هندسة الفكر 

ومنه املتمثل يف اجلانب التحسسي للمحقق ، مبا ميكن             

حب املخطوطة استحضار البيئة اليت كان يعيش ضمنها املؤلف صا

 ..املراد حتقيقها ، وعلى وفق حمتوى وختصص املخطوطة 

وبطبيعة احلال ؛ تتضمن البيئة ، الناس وما كان عليه             

التطور حني ذاك ، ورمبا حتمل اجلوانب الرتبوية والتعليمية 

 ..والنفسية 

،  كأن ينظر إىل طرق وأساليب التدريس ، ومواقعها البنائية            

ن من ضغوطات الدولة الكائن مثل املساجد واجلوامع ، وما كا

 ..على املؤلف ، ليحمل النص جممل من التأويالت والتوجهات 

ويكون هذا باخلصوص ، عندما يراد ، دراسة وحتقيق              

 ..النصوص أو املؤلف املخطوط ، بشكل موضوعي 
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 املبحث الثاني 
 ت خطوطاحتقيق امل

 بني الصعوبات وسبل إدارة انهجها
 

يسرية ، ال ميكن تصور حتقيق املخطوطات من األمور ال                

 ..وإمنا تواجه عدة صعوبات ومعوقات 

احلصول إمكانية واألم ، تبدأ من البحث عن املخطوطة                

، وما منسوخ منها إن تعذر احلصول على املخطوطة األم ، عليها 

لمي ، ومرورًا بنسخها وإتباع متطلبات منهج حتقيق املخطوطة الع

 ..حتى الوصول بها إىل النشر 

 : وبهذا كانت حماور املبحث جتري ضمن اآلتي              

 مواجهة الصعوبة بني التأليف وحتقيق املخطوطات: أواًل 

 حتقيق املخطوطات والنصوص بني إدارتها وإدارة الذات: ثانيًا 

 

 اواجهة الصعوبة :  أوالً 
 بني التأليف وحتقيق املخطوطات

 

األمور الفكرية ، مبا فيها العلمية واملعرفية ، وما ينتج عنها               

يات وفنون ، تواجه املتصدي هلا ، الكثري من من إبداعات وقيم وأخالق
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الصعوبات واملشاكل ، وما يتصوره القارئ من فهم ما يتم طرحه من 

 ..ا طابع إظهار املواهب أفكار هل

فهناك الدراسة والبحث ، وما ينجم عنها من الوصول ملرحلة               

 ..وما يتحقق منه التدوين ، وترك األثر من خالله ، التأليف 

بأنه ؛ ، ويرى الدكتور فهمي سعد والدكتور طالل جمذوب              

من تأليفه ، لذا فإن ال شك إن حتقيق خمطوط حتقيقًا جادًا أصعب ) 

احملقق حيتاج إىل مالحظة دقيقة يف معرفة التصحيف والتحريف ، 

كما أنه حباجة إىل خربة واسعة بأمساء . ويف تصحيح األخطاء 

رجال العصر وواقع احلياة يف العصر الذي كتبه فيه املخطوط ، 

(وكذلك بتاريخ اخلط ، وظروف كتابة املخطوط إذا أمكن 

 5

 . 

وحيتاج هذا القول ملراجعته بعض الشيء من الناحية              

الفكرية والعلمية ، فالتأليف أصعب من حيث وضع األفكار 

من احملتوى العلمي واللغوي واملعريف ؛ مثاًل ، بكل ما يتطلبه 

ودقتها ، وحيتاج الكثري من املصادر واملراجع واملعلومات ، وما 

ريادية ونقدية ، ال يعرفها يتطلبه من أفكار جديد ، ورمبا أفكار 

إال مؤلفها وما ميتلكه من قدرات ومواهب وإبداعات ، وثقافة وعلوم 

ومعارف ، ويف مقدمتها ما ميتلكه من الطاقات التخصصية يف 

جمال موضوع التأليف والبحث ، ورمبا ما حيتاجه من تطبيقات 

 ..ميدانية وتطبيقية 

يكون صعوبة باجلانب  وحتقيق املخطوطات أكثر ما               

وما حيتاج ملتابعة أمور ، الفين ، واجتاهات التحقيق يف نشر النص 

ختص مثاًل التطور الداللي من معنى واصطالح ، وبعض اآلراء اليت 

 .. بها دراسة النص احملقق وختصصه يعين

                                                 
0

/ عالم الفكر / تحقيق المخطوطات بين النظرية والتطبيق / طالل مجذوب . فهمي سعد ، د. د  - 

 . 20ص /  0993/ لبنان  –بيروت 
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وله نظريات بني احملققني ، فمنهم من يرى باالقتصار على              

مع تقديم تعريفي ، ومنهم من يرى متطلبات النص  نشر املخطوط

ومنهم  من التصحيح والتعليق ومتابعة النصوص إلرجاعها ألصوهلا ،

 ..من يرى التحقيق والدراسة 

وهكذا منهم يرحب بوضع الفهارس ملا ورد يف املخطوط من               

، واألحاديث الكرمية مصطلحات ونصوص مثاًل اآليات القرآنية 

 بوية الشريفة ، وأقوال األئمة واألعالم ، وأمساء األعالم واملدنالن

 .إخل ..  ووقائع تارخيية وأبيات شعرية

من جهة أخرى كون املخطوط ميثل أثر املؤلف بكل مؤثراته               

 ..، وما تأثر به من مشاخيه وأساتذته وتوجهاته الفكرية 

، ورمبا نتاج  لية والبيئة اخلارجيةبيئته الداخمؤثرات ورمبا               

 ..احتكاكه مع الغري 

لذا يتطلب أن يكون احملقق له دراية بذات املخطوط ورمبا                

بالتصويب حبيثياته وعصره من خالل القراءة والتفحص والتصحيح 

، وإحكام حتريره وضبطه ، بعد التأكد من عنوانه والتفضيل 

 ..ليق بهذا اإلرث ومؤلفه ، إلخراجه بشكل ي

وعنده يتطلب الثقة واألمانة والقدرة والرغبة واالندفاع                

الواعي واملنتج يف التحقيق ، وبداعم تكامل ما ميتلكه من أدوات 

التحقيق ، بعد اختيار املخطوط املبين على أساس ؛ حتديد اختصاص 

، وحتديد  املخطوط الختياره ، وحتديد اجلهة اليت متتلك املخطوط

عنوان املخطوط ، وبطبيعة احلال ، هنا يظهر أهمية الفهارس ودقتها 

..يف حتديد املخطوط 

5

 

وعمومًا ال يكون من السهولة أن نفاضل جمهود وطاقات               

خصوصياته وعمومياته ، وكذلك له وقدرات على آخر ، فالتأليف 

                                                 
0

 . 215ص / المرجع نغسه / يوسف المرعشلي . د: راجع مثاًل  - 
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املنظور  أجرهمشقته و حتقيق النصوص واملخطوطات ، وكل له

 ..وغري املنظور ، الدنيوي واألخروي 

لذا فمواجهة التحديات ، أمر وارد ، وال مناص منه لدى احملقق             

 ..املهين والدقيق ، وله منهاجه العلمي يف التحقيق 

ورمبا يتعدد حتقيق املخطوط على مد الزمن ، ألسباب علمية             

على املخطوط ذاته ، أو على دات أو فنية ، أو بسبب ظهور مستج

حمتوى املخطوط ، وما يتطلب من إبراز مستواه العلمي وخفاياه 

 ..وسبل فهمه 

وباملقابل ما يواجهه املؤلف يف خوضه ملصداقية التأليف              

 ..باملنهج العلمي وأصوله 

 

 حتقيق املخطوطات والنصوص : ثانيًا 
 بني إدارتها وإدارة الذات

 

إذا ما أريد انسيابية العمل املطلوب ، واحلصول على أفضل                

النتائج واالستنتاجات ، بل وحتى التوجهات السليمة واآلليات ، 

ومتطلبات املنظومة املتكاملة ، ومنها ؛ مستوى التنفيذ ، ومستوى 

األداء ، ومستوى املعطيات وجودتها ، ومستوى ما حتقق من األهداف 

 ..رسومة والغايات امل

يبدأ كل عمل ، أي كان ، من ثقافة االنتظام احلاصل من               

 ..، رمبا تتطلب أن تكون عائمة اإلدارة وما تبنيه من إسرتاتيجيات 

، كما حيصل لتعويم العملة مثاًل إن صح التعبري عنه ؛             

وجه ، و أو الطلب والعرض، وذلك مبتطلبات وتأثري العرض والطلب 
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آخر كما متليه احلاجة واإلشباع ، أو ما متليه الصياغات 

..، أو مستوى ما متليه اخلطط والتنفيذ واألداء  والتطبيقات

5

 

ومعرفة واستيعاب وتعامل الشخص مع الذات بإدارة الذات                   

كاجتاه مستقل ، ومنه إدارة الذات وسط منظومة اإلدارة 

  ..نفيذ واألداء والتنسيق والتفاعل والت؛ بالتخطيط  ةاملتكامل

 :إلدارة بني األدائي ل –التفاعل التنفيذي يف سع ووبصورة أ              

  البيئة الداخلية ؛ كمشروع وأنشطة ، أو جمموعة مشاريع

 .. ، ومستويات إدارية ، ومستويات وظيفيةوأنشطة 

  ما واألكثر سعة ، كما هو ، البيئة اخلارجية ؛ احملدودة

 ..يكون عليه احمللي واإلقليمي والعاملي 

الستهداف دقة مبنظوره ، ينجر ذلك من جهة أخرى ؛ و             

األداء على التوجه  –االستيعاب ، ورسم خريطة العمل ، والتنفيذ 

 ..قيق املخطوطات والنصوص والوثائق لتح
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وتتوجه  ويكون ذلك بإدارة الذات اليت يتطلب أن تعرف                

 ..افز والدافع والرغبة بعمل معني احلجمريات و، بانتظام الذات 

احلد من مدى القدرة على و، التوجه مبوضوعية مستوى و             

تأثريات ما ينتمي إليه من فئة ؛ مستوى احلد من و، التوجه بذاتية 

وما يرتتب من  ...افية ، سياسية ، دينية ، حضارية اجتماعية ، ثق

وى تعصُّب ُيبِعد احملقق عن أخالقية التحقيق ومهنيته مست

 ..وموضوعية توجهاته 

وهنا يربز يف حتقيق املخطوطات والنصوص ، أخالقيات              

 للوصول إىل أدق، ودقة إدارتها ، حتقيق املخطوطات والنصوص 

 ..ومدى ما حيمله من إنسانية ، لتحقيق مستوى من أداء ا

أسلوب ورة آثار التحقيق ، وكيفية طرح خطتربز مبا ور              

حتقيق  قيق ، وما يدعمه من دراسة ، لينطبق عليه منهجالتح

 ..ودراسة املخطوط أو النص 

وهو ما يتطلب من احملقق ، لدعم إدارة وقته وعلميته يف              

حتقيق املخطوطات والنصوص ، أن يعرف كيفية إدارة منظومة 

وطات وآلياتها اليت تبدأ من ذات احملقق وثقافته حتقيق املخط

وإمكانيته يف استثمار هذه القدرات ، ومتتد لتشمل اختيار 

 ..صص واملوضوع وسنته وما كامل ذلك التخ

البحث بني املخطوطات بشكل عام ، امتداده ؛ و              

واملخطوطات والنصوص املتخصصة بشكل خاص ، وسياق وحراك 

م ، ورمبا انشطار موضوع ؛ لغة ومصطلح وعلو ما خيصها من

  ..املخطوط 

كما هو عليه ما ينطبق على الفلسفة وانتماءات العلوم                

 .. تارخيّيًاهلا 

 واحد من، وكونه كان علم النفس  وعلى سبيل املثال ؛              

 القرن ومل يشع هذا املصطلح إاّل يف، فروع الفلسفة وما وراء الطبيعة 
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هو أّول ( وولف ) ويرّجح أن يكون الفيلسوف األملاني ، عشر  الثامن

وبذا فقد استقّل عن الفلسفة ، ليكون رافدًا يلتقي ، َمْن استعمله 

..ويسهم باستقالليته مع خمتلف العلوم اأُلخر 

5

 

وإمنـا  ، واستقالل علـم الـنفس مل يكـن عبثـًا أو بالصـدفة         

دراسـات العلميـة واجلهـود الواسـعة     كان حصيلة تراكمات مـن ال 

ما حصـل مـن تطـّور    ، مبا يف ذلك ، للعلماء يف هذا احلقل من العلوم 

..ومنو وتوّسع يف البحث والدراسة عن الال شعور والسلوك اخلارجي 

 

  

ويتطلب معرفة إدارة استيعاب الزمن التـارخيي للمخطوطـة                 

وميكن تبيان جانـب مـن   بل ، املمتد للحاضر ، ومنه املمتد للمستق

 :ذلك باملخطط املبّسط اآلتي 

 

 

 

 

                                                 
0

علرم الرنفف فري    / هاشم حسين ناصرر المحنرك   . د :لإلطالع أكثر حول هذا الموضوع راجع منها  -

 .  04 -03ص / العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / نهج البالغة 

 :وأيضًا ينظر 

 . 9ص /  0980/  0ط /دار آفاق الجديد / علم النفف الفسيولوجي / كاظم ولي أغا . د -    

 .. وما بعدها  8ص/  0983/ منشورات عويدات / حلول فلسفّية / عبد الجبار الوائلي  -   

/ مؤسسرة منظرورة للطباعرة والنشرر     / ترجمرة أحمرد أمرين    / مبادىء الفلسرفة  / رابوبرت . س. آ  -   

 ...  21ص /  0969/ لبنان /بيروت 

 .وما بعدها /  5ص /  0971/ العراق / بغداد / بعة العاني مط/ علم النفف / أميمة علي خان   -   

 .. وما بعدها  7ص / لبنان /بيروت / دار القلم / ُأصول علم النفف / أحمد عزت راجح . د  -   
2

 :راجع في ذلك مثاًل   -

/ بيرروت   / دار العرودة  /  2ج/ موسروعة علرم الرنفف والتحليرل النفسري      / عبد المنعم الحفنري  . د   

 .. 078ص /  0978

ومررا  221ص /  لبنرران/ بيررروت / مطررابع الشررروق  / موسرروعة علررم الررنفف  / أسررعد رزوق . د       

 .. بعدها 

 ..وما بعدها  26ص /  المرجع نفسه/ أحمد عزت راجح . د       

 . 0977/ لبنان /بيروت / دار العلم للماليين / معجم علم النفف / فاخر عاقل . د      
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 للتحقيقيبني إسرتاتيجية البناء التكاملي (   ) خمطط 

 بني املاضي واحلاضر واملستقبل

 

ق تكاملية إدارة الزمن ضمن احملتوى يتحقاالجتاه لومنه                 

عموميات ، من خصوصيات و وجيمله ، وما حيملهالتارخيي 

وتوجهات تقليدية اليت تبدأ من الورقة واحلرب واحلرف ، ومتتد 

، وجمريات النتائج للمعلومات والفكرة والعلم واملعرفة واحلكمة 

ة أو النصوص ، وما يتعلق مبوضوع ودراسة املخطوطواالستنتاجات 

 .. والتطبيقات إن وجدت هلا ما يدل عليه

والنظر إىل العمق فيما ورد يف املخطوط  استيعاباتهوما يأخذ              

واملصطلحات واملفاهيم ، وجمريات خمططاته ومنهجه وتطورات 

 ..موضوعه يف احلاضر 

منه ما تبنى الرؤى والرسائل واألهداف والغايات التنموية و             

سالمة تطبيقاته من حقق تما يوالتطويرية من منظور مستقبلي ، و

 ..ة املستقبليالتنموية 

 

 

 املخطوطات
حتقيق 

 املخطوطات

دراسة 

املخطوط 

وتطور 

واتساع 

 معلوماته

 احلاضر
 املاضي املستقبل
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 املبحث الثالث 
 املوهبة واملعلواات واألساليب 

 لتحقيق املخطوطات التقليداة وغري التقليداة
 

البالغة يف  املعلومات ، األهميةحمتوى وواإلبداع للموهبة                   

 ..مسرية أي عمل ونشاط 

تأثري  ،وهو ما ينطبق على حتقيق املخطوطات ، وامتداد ذلك                

من تأثريات  يتزامن معهما اجلوانب النفسية وسبل معاجلتها ، و

، البيئة ، وما جيري من أساليب تقليدية وغري تقليدية  مكونات

 ..يف عاملنا املعاصر  رقميةمنها الو

، سيتم دراسته ضمن هذا املبحث ، ما  وجوانب من حماوره               

 :وعلى الشكل اآلتي 

 املخطوطات بني املوهبة وقاعدة املعلومات حتقيق: أواًل 

بني  جوانب من أساليب التحقيق العلمي للمخطوطات: ثانيًا 

 التقليدية وغري التقليدية

 . علم نفس حتقيق املخطوطات: ثالثًا 
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 حتقيق املخطوطات : أوالً 
 بني املوهبة وقاعدة املعلواات

 

هتمام بكل اإلبداعات بناء ثقافة اال ، ويتطلب أيضًا                

وما خيص احتواء املخطوطات ، ومنها ، واملواهب ومنها الرتاثية 

التوجهات العلمية ، وما يؤدي إلحياء الرتاث العلمي واألدبي ؛ العربي 

 ..عاملي اإلنساني ، لالستفادة منه واإلسالمي وال

وأبسط ما يتحقق من خالل ذلك ، هو عدم تكرار أو                

، أو احليلولة دون زدواجية يف كتابة مشروع علمي وأدبي معني اال

 ..سرقة جهود اآلخرين 

وهنا ميكن القول ؛ بأّن للجامعات واملؤسسات التعليمية                  

وضع قاعدات ، البّد من أن يكون هلا الدور الفاعل ، يف والعلمية 

 ..معلوماتية للمخطوطات 

ما يتطلب نسخ املخطوطات ، بيل املثال ، على سومنها               

اليت تدعم اجلهات ، ليحقق بناء املكتبة االلكرتونية للمخطوطات 

، األكادميية من جهة ، وكل حمقق له توجه واهتمام باملخطوط 

 ..وسبل دراسته وحتقيقه 

عند وزارة الرتبية والتعليم خبططها وأعماهلا ، وتلتقي              

 ..عالقة ذات الالبحثية وسسات واملؤ، العالي 

ومنه تتواصل مع ؛ البيئة الداخلية ، والبيئة اخلارجية              

اإلقليمية والدولية ، وتسهم يف بيئة تعنى باملخطوط ومحايته وبناء 

 ..ة املخطوط بني األوساط اجلامعية ثقاف

لثقافية ، يف توسيع مدارك واالستيعابات ا سهامبتوجهه اإلو                

اجلامعية  يكون العمل جبدية على توجه الرسائل واألطروحات
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بدراسة وحتقيق املخطوط ، وإسهام طلبة الدراسات العليا يف حتقيق 

، كأن تكون ذات توجه معينة شرتك ومتعاون ملخطوطات م

 ..ختصصي ، أو يتمثل يف دراسة وحتقيق أجزاء املخطوطة 

ت حبثية ، أن تقوم مبتابعة ما مت حتقيقه ووضع مهام ملؤسسا               

داخل احلدود للبلد ، ليسهم يف بناء قاعدة معلومات عامليًا ، ِلما مت 

 ..لطالب واحملقق معرفة ذلك بسهولة حتقيقه عامليًا ، ليسهل على ا

كما هو عليه من خالل مواقع االنرتنت الرمسية ، لكي              

 ..لتالعب بها وال يؤدي إىل ا ، تكون موثقة

يعين ترابطيًا ، بناء قاعدة معلومات عن كل  اما وهذا             

املخطوطات غري احملققة بشكل عاملي ، وتهيئتها مع املخطوطات 

املصورة بنسخها األصلية ، ونسخ الناسخ ، لكل من الطالب واحملقق 

 ..واجلهات املعنية بذلك 

ات ومعلومات ، تسهم يف وضع أولوية وأيضًا بناء قاعدة بيان               

حتقيق املخطوطات ، وبناء روح التعاون يف محاية ودعم الرتاث ، 

وعدم االستهانة به ، وهو ما حيقق برامج وخطط مدروسة ، 

وتنفيذها بشكل ميداني دقيق ومثمر ومتواصل ومدعوم حمليًا 

 ..وعامليًا 

ة املخطوطات غري وال نتجاهل أو ننسى ما أهمية متابع             

الداخلة يف الفهرسة والرتقيم احمللي والدولي ، ومنه متابعة ومالحقة 

سرقة املخطوطات املكتشفة يف خزائن معينة ، حتى لو تطلب شراء 

ذلك اإلرث اإلنساني ، ومحايته من التلف ، ومحايته من اخلزن الذي 

دة ، ، ألسباب متعديكتم وجوده وظهوره للساحة العلمية واألدبية 

 ..منها ما تكون سياسية أو دينية أو اجتماعية أو مذهبية 

وبطبيعة احلال ؛ هو ما حيقق محاية حمتوى اإلرث املتمثل                

باملخطوطات ، من التلف واحلرق والتالعب بها من جهات معينة ال 
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تفهم يف أهمية احلفاظ على املعلومة الدقيقة ، واحلفاظ على فكر 

 ..ما جادت به العقول املؤلف ، و

وأمر آخر يسهم يف دفع املخطوط إىل النور ، هو نشره ، حتى لو                

تطلب األمر بال حتقيق ، لتهيئته للمحقق والدارس واملثقف واملعين 

بالفكر ، وهو ما حيقق أمور متنوعة ، ترفد الساحة العلمية 

 ..والفكرية واألدبية 

نا ، من خالل ما دونه التاريخ ، لك يشخص أماموجانب من ذ              

سآسي على اإلنسان والعقل واإلرث احلضاري ، املا فعلته احلروب من ام

، اليت مت حرقها ورميها يف وأهلها ومنه ما جنت به على املخطوطات 

أماكن التخزين غري وضع املخطوطات واألثر العلمي يف  وأاألنهار ، 

 ..عرضته للتلف املؤهلة حلماية املخطوط ، و

وهنا يظهر أهمية التشجيع وتبين األفكار واملواهب              

واملقرتحات لدعم مسرية منظومة الربامج واخلطط حلماية وإظهار 

اإلرث املدون ؛ كأرشفة وحتقيق ودراسة وطباعة ونشر وتوزيع 

 ..امل ، بالشكل التقليدي واملتطور متك

لة املؤمترات والندوات واحملاضرات ، ومنه وما يتطلبه من مواص             

 كل يف، الرقمي الال حمدود  –االستفادة من الفضاء املعلوماتي 

 ..خدمة املخطوط  اجملاالت العلمية الداخلة ضمن

ولصيانة املخطوطات والوثائق وترميمها ، األهمية البالغة                

 ..للحفاظ على حمتوى املخطوطات والوثائق 

ورمبا تتعدد أساليب جتربة املكتبات العامة يف توجهاتها                

وخططها وتطبيقاتها ، ونشري إىل جتربة املكتبات العامة يف النجف 

 ..اليت متتلك املخطوطات والوثائق  األشرف ،

منها مكتبة العتبة العلوية الشريفة ، ومكتبة اإلمام أمري              

، ، ومكتبة اإلمام احلكيم العامة العامة ( عليه السالم)املؤمنني 
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، ومؤسسة كاشف الغطاء ( عليه السالم)ومكتبة اإلمام احلسن 

.وغريها .. العامة 

5

 

، أقسام متخصصة ،  ولدى هذه املكتبات العامة وغريها              

 من خالهلم يتموكوادر متخصصة ، هلم خرباتهم وثقافاتهم ، 

وثائق من خالهلم ، مع ما اكتسبوا من االعتناء باملخطوطات وال

وما زودتهم الدورات احمللية والعاملية من معلومات وتطبيقات ، خربات 

 ..حلماية وترميم املخطوطات والوثائق 

فمثاًل مؤسسة كاشف الغطاء العامة ، تشجع مالك أو                

صاحب املخطوطة على تقدميها للمؤسسة كاستعارة ، يتم من 

؛ ترميم املخطوطة وجتليدها ونسخها إلكرتونيًا وما  خالهلا

يتم إهداء فضاًل عن ما كاملها ، وإعادتها ملالك املخطوطة مع قرص ، 

..صندوق حلفظ املخطوطة 

 

 

وهذه املؤسسات فضاًل عن جامعة الكوفة واجلامعات              

العراقية ، تقوم بدورات ختصصية يف جماالت نشر ثقافة االعتناء 

 ..املخطوطات ومعاجلته وحتقيقه ب

وامكن االستفادة من هذه اخلطط والربامج والتجارب               

 ..ات العالقة باملخطوطات والوثائق والتطبيقات ، ضمن املؤسسات ذ

املؤسسات ذات العالقة ،  على تطويرها وتعميمهاأو               

ليكون  وكذلك امكن أن يكون هذا التوجه يف اجلامعات ،

 ..داعم لثقافة املخطوطات والوثائق 

وميكن وضع منوذج من شهادة حتقيق املخطوطات اليت أقامه               

 :كل من 

                                                 
0

 –جامعة الكوفة /  0ج/ معجم المخطوطات النجفية / محمد محمود زوين وآخرون . د :ينظر  - 

 . 2102/ العراق  –النجف األشرف / مركز دراسات الكوفة 
2

 .وما بعدها  – 05ص / المرجع نفسه / قسم الذخائر للمخطوطات : يراجع حول ذلك  - 
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  للمدة / جامعة بغداد / مركز إحياء الرتاث العلمي العربي

 . 5991/ كانون األول /  9 – 4من 

 ماربهجت موهل،  أستاذ(  51) ا ما ال يقل عن وألقى فيه         

: الواسعة يف املخطوطات ، منهم على سبيل املثال وخرباتهم 

العالمة الدكتور حسني علي حمفوظ ، االستاذ الدكتور 

حامت الضامن ، االستاذ الدكتور  عماد عبد السالم ، االستاذ 

الدكتور حممود احلاج قاسم ، االستاذ الدكتور نوري 

، االستاذ  ستاذ الدكتور عبد اهلل اجلبوريالقيسي ، اال

.. الصفار ، االستاذ الدكتور ناظم رشيد الدكتورة ابتسام 

 ..وغريهم من األساتذة األجالء 
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  كانت الدورة/ جامعة الكوفة / مركز دراسات الكوفة 

وألقى جمموعة  . 5991/ كانون الثاني /  51 – 55للمدة من 

هم الواسعة يف من االساتذة حماضراتهم ، وهلم جتاربهم وخربات

 ..املخطوطات وحتقيق املخطوطات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوانب ان أساليب التحقيق العلمي : ثانيًا 
 بني التقليداة وغري التقليداة للمخطوطات

 

فضاًل عن ما احتواه البحث ، فإن هناك توجه آخر حيتاج إىل                 

ملي على أساس الرتسيخ ، أال وهو مواكبة التطور العاملي والعو
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، واحلماية وتشويهه الوقاية والعالج ، واحلماية من التالعب بالرتاث 

، واستدامة التوجه  الستشراق السليب املهدد ملسرية بناء الفكرمن ا

 ..العلمي واملعريف 

له دراية يف أن يكون من أولويات احملقق ، وأرى البّد              

مكانية اليت يدعمها التحقيق بشكل علمي وفين ، وله اإل

موسوعيته العلمية اليت تؤهله لإلملام مبحتوى املخطوطات بشكل 

 ..عام ، وما حتتوي املخطوطة اليت يتم اختيارها بشكل خاص 

يعين بشكل خمتصر ، البّد من القدرات على الفهم               

وما حتتويه من ، العام والفهم اخلاص للمخطوطة واالستشراف 

 ..كشف عنها ، والنصوص 

، وهو ما حيقق اتضاح حراك املصطلح ومفاهيمه وتطوراته              

ليوصل املاضي باحلاضر ، ومدى اتساع املعلومة الواردة يف املخطوطة 

بكل وعي ودقة وصرب ودراية  ، امتداده املستقبليما يتطلب من و

وطة ، املخط ، ومنه املتمثل مبحتوىمبا يقوم به من إحياء هذا الرتاث 

واجلمع بني ؛ فهم البحث العلمي وأساسيات التأليف ، وفهم 

املخطوطة وحمتوياتها ، وفهم ما مطلوب من حتقيق املخطوطة ، وما 

يعين من إحياء احملتوى كنص ، وإذا ما استطاع ليشمل الدراسة 

والتحقيق ، لريبط نبض املاضي بنبض احلاضر ، مبواهب وفنون 

ق املخطوطات الذي يستوعب كل ذلك عالية األداء ، كعلم حتقي

..ليكون على مشارف املستقبل 

5
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ليشمل املكان وهنا يتبني أهمية وقدرة استنطاق النص                

 ..والزمان واملواقف 

املوقف يغوص يف حمتوى املخطوطة ، من رمبا كان و              

كنوز املاضي ، بكل استيعاب ودراية ووعي  اليستخرج منه

نقاط الضعف ضمن دفيت  من فيما وردكذلك واطن القوة ، ومل

املخطوطة ، فينتفع من قوة ما ورد من نصوص يف املخطوطة ، ويعاجل 

 ..نقاط الضعف ومواطنها يف حمتوى املخطوطة 

وهذا التوجه ، ميكن أن حيقق بناء اجلسور املعّبدة لربط               

 ..ل احلاضر ، وما ميتد به للمستقباملاضي ب

كما هو عليه يف الطب والطب البديل ، يف املاضي وما ورد               

 ..خطوطات اخلاصة واملتخصصة بالطب ضمن امل

ما ليكون منبعث وما عليه اليوم وما ميكن تزاوجه              

 ..متكامل للمستقبل 

وكذلك ما يتعلق بالتداوي باألعشاب واألدوية األخرى ،               

رمبا هذا ينطبق على املخطوطات بتخصصات الفيزياء و

 ...والكيمياء واالقتصاد واإلدارة 

والدليل على هذا التوجه ما جاء به اإلسالم ، وما يتطلبه               

الفقه اإلسالمي من موسوعية وختصصية الفقهية ليفهم على قدر 

ي القرآن إمكانيات وتطور العلوم ، ما ورد يف الكتاب والسُّنة ، أ

 ..الكريم واألحاديث النبوية الشريفة 

ويف ضوء ذلك يبين موقف الفقه من تطّور معني ، مبنظور              

 .. تقليدي ومنظور متطور ورقمي

فموقف الفقيه من تطورات قنوات وأساليب التجارة واملعامالت              

دي ، وموقف التجارية ، مبين على أساس تقليدي ، وما هو غري تقلي

الفقه من االتصاالت احلديثة وعامل الفضائيات واالنرتنت اليت غريت 
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املخلوقات سالمة  فيه ، حتققهلا مسار العامل ، والبّد من حلول فقهية 

 ..مسرية احلياة و

وهنا حينما حيقق خمطوطة يف هذا اجملال ، البّد من               

بّد أن يضع ما ينفع مسرية استيعاب التوجه التقليدي ، وامتداده ال

 ..ايري التقليدية وحراك حمتوى املخطوطة ، ليكون نافع يف املع

ودراسة وحتقيق املخطوطات ، هو الذي ُيرسِّخ قوة املخطوطة             

ومعاجلة نقاط الضعف بكل استيعاب منتج ، وهو ما يرد ضمن 

ء والعقود كتاب املعامالت يف اجملال الفقهي ، وجمال البيع والشرا

 ..املختلفة ، وما جيري من احتكار ومنافسة وما شاكل ذلك 

وبهذا حيتاج أصول حتقيق املخطوطات إىل العموميات                

 : واخلصوصيات وإدارتها ، وحيتاج عند العموميات 

  املشرتك فيما يتعلق ويتطلب من دراية وثقافة يف أساليب

بدأ من النسخة األم ي الذي حتقيق املخطوطات والنصوص ،

وتعدد النسخ املنسوخة عن املخطوطة األم ، أي املخطوطة 

خبط املؤلف ، والتحقق من سنة التأليف والبيئة ، ورمبا 

حيتاج إىل معرفة اخلط واحلرب املكتوب أو املنسوخ بها 

 ..ونسخها ، املخطوطة ، واملطابقة 

  حيادية احملقق للمخطوط والنص ، ومستوى أخالقيته

 ..العلمية ، وأمانته يف البحث والتحقيق انته وأم

  وضع وسرية املؤلف ، بكل ما تتطلبه السرية ، مبا فيها

أسرته ونسبه ، ووالته ووفاته ومدفنه ، والرحالت إىل 

األمصار والبلدان الكتساب الفضائل ومساع األحاديث 

والعلوم وفنون األدب والشعر عن املشايخ واألعالم ، 
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ه ومن روي عنهم ، ومرجعيته ومناظراته وأساتذته ومشاخي

وصقل املواهب ، اليت تظهر قدراته العلمية واألدبية ، 

 ..عنه ، وآثاره الثمينة ومؤلفاته القيمة  وتالمذته والرواة

، أصول حتقيق املخطوطات  ما حيتاج منخصوصيات أما              

 :فأهمها ما يتعلق باآلتي 

 ومعرفة ختصص املخطوطةطة أو النص احملقق ، املخطو 

 ..العام واخلاص 

  قدرات احملقق التخصصية العام واخلاص ، وما ميتلكه من

أدوات وآليات ، وما ميتلكه من اجلوانب الثقافية وتوجهاته ، 

 ..وما ميتلكه من خربات 

 والنص  ةأهداف وأسباب وأهمية اختيار املؤلف للمخطوط ،

الوقت االستيعاب ، وبذات وثقافته وهو ما يدلل على وعيه 

 ..خلصوصية املخطوطة 

  املوسوعية عند احملقق يف متعلقات وعالقات وامتدادات

التخصص العام واخلاص للمخطوطة ، يظهر قوة ومستوى 

واملؤلف ، وهو يعطي قوة  ةوعلمية وأدبية حمتوى املخطوط

ألهمية وأسباب التحقيق وفوائده ، وبذات الوقت ، يظهر 

الفهرسة ، تطلبات ما يتعلق مب، ونها قدرات االبتكارية مال

 ..وإمكانيات احملقق ومواهبه وعلومه ومعرفته 

  املاضي واحلاضر  ؛ إمكانية بناء اجلسور بنيمدى

 ..واملستقبل ، حبسب حمتوى املخطوط 
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 كون دراسة ة ، لتلمخطوطإمكانية وضع دراسة ل

 .. ةوحتقيق املخطوط

طط شامل ورئيسي وبشكل عام ميكن وضع خم                  

ومبسط للتحقيق ، ميكن وضع له تفاصيل على وفق ما ورد ضمن 

لتحقيق  وما يكاملها ما يرتتب عليه من األساليب العلمية

:املخطوطات والنصوص 

5
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ومبحدودية البحث ، ميكن القول أنه ؛ يأخذ حتقيق              

اما يتوافر من سبل احلصول على املخطوط ، طوطات توجهاته املخ

ساليب غري ومصادره ، سواء كان من خالل األساليب التقليدية أو األ

 ..التقليدية أو الرقمية 

 :وبشكل خمتصر ومفيد ، ميكن حتديد إجراءاته باآلتي               

  البحث التقليدي عن املخطوطات.. 

 ات البحث الرقمي عن املخطوط.. 

  البحث التقليدي عن نسخ املخطوطات.. 

  البحث الرقمي عن نسخ املخطوطات.. 

  البحث التقليدي عن سالمة ومطابقة نسخ املخطوطات.. 

  البحث الرقمي عن سالمة ومطابقة نسخ املخطوطات.. 

  البحث التقليدي عن دقة حمتوى املخطوطات.. 

  البحث الرقمي عن دقة حمتوى املخطوطات.. 

  التقليدي عن ما ورد ضمن املخطوطات من نصوص البحث

 ..ومصطلحات 

  البحث الرقمي عن ما ورد ضمن املخطوطات من نصوص

 ..ومصطلحات 

  البحث التقليدي عن احلراك املفاهيمي ودقته ومقارنته يف

 ..املخطوطات 

  البحث الرقمي عن احلراك املفاهيمي ودقته ومقارنته يف

 ..املخطوطات 
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كذا حتى الوصول إىل مرحلة حتقيق املخطوطة املطلوب وه              

حتقيقها ، واكتمال عملها العلمي والفين ، وبأدق ما ميكن ، مع 

مراعاة سالمة منهجية التحقيق العلمي ودقته ، مبا يتوافر من سبل 

واء كانت تقليدية أو مناسبة حتقق األهداف الغايات املرسومة ، س

 ..غري تقليدي 

كرتونيًا مثاًل أن يتم نسخها يدويًا ، أو إل ما هو عليهك             

 ..بطباعتها على احلاسوب 

ل حتقيق ولذا يتطلب االستفادة من تطورات ما يسهِّ              

، ويقلل من هدر اجلهود املبذولة ، وخيتصر الزمن ، املخطوطات 

 ..ويقلل األخطاء والسهو 

اإلسالمي  بشكل عام ، والرتاث  إظهار الرتاثفضاًل عن               

الئقة السريعة والصورة البوالرتاث العربي بشكل خاص ، و

 ..ملكانته 

 

 علم نفس حتقيق املخطوطات: ثالثًا 
 

يدخل علم النفس يف جماالت مشرتكة ومتعددة ضمن              

، وما له املتعددة وأنشطتها الشاملة اإلنسانية  –االجتاهات احلياتية 

لية النفس بني ؛ العوامل املستقلة والعوامل التابعة ، من فاع

 ..والعوامل املتغرية والعوامل الثابتة 

ولذا ميكن وضع صورة وتصور مستحدث ، أال وهو إدخال              

علم النفس وتأثرياته على جماالت حتقيق املخطوطات والنصوص ، 

 ..ليمكن االستفادة منه يف مواطن االستفادة 

وهو بذرة  ؛ علم نفس حتقيق املخطوطات ،بـ ته بهذا ومسو             

فرع من  أضعه ليكون قل ، إن شاء اهلل تعاىل ،متواصلة لبحث مست
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فروع علم النفس ، مبين بعلميته على مؤلفاتي وحبوثي املتعددة يف 

 ..علم النفس واجملاالت النفسية 

 مبفهوم ، علم نفس حتقيق املخطوطاتومنه ميكن تبيان                

على أنه ؛ يهتم باجلزء الداخلي املشرتك بني ؛ املؤلف والناسخ ، 

، والبيئي الزماني واملكاني واملوقفي  املنظورواملخطوطة واحملقق ، ب

وما حتمله من ختصص وحراك مصطلحي أو مفاهيمي ، وما يرتتب 

فية احملقق عليها من أخالقية مشرتكة وسلوك ، والسيما أخال

ستقالليته وسالمة فكره وتوجهاته النفسية وأمانته وا

، ومستوى االشرتاك بني اجلانب املوضوعي واجلانب  والسلوكية

 ..الذاتي 

وبهذا جيمع ؛ علم نفس حتقيق املخطوطات ، بني أطراف                

ن بيئة حقيقية وأطراف افرتاضية ، والسيما وحنن نعيش ضم

 ..افرتاضية ورقمية حقيقية وبيئة 

حتويل الورقي أو أي مادة أخرى إىل  ومنه ما يعين إمكانية             

ا حفظ فحسب ، وإمنرقمي حلفظ حمتواه ، وليس حفظ ماديته 

 .. الرقمي روحيته ونبضه االفرتاضي

يتأثر ميتد ووهذا اما يعين ؛ رمبا حتى التحسس النفسي ،              

 ..و الرقمي أو أي بيئة داخلية وبيئة خارجية بالعامل االفرتاضي أ

وما تكون عليه توجهاتهم ، وعنده تكون األطراف املعنية               

النفسية ، ضمن البيئة املادية والبيئة االفرتاضية ، ومنها األطراف 

 :املشرتكة 

  املؤلف.. 

  بيئة املؤلف.. 

  احلقبة الزمانية اليت عاشها املؤلف.. 
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 املؤلف من خالل احلقبة  الظروف اليت مّر بهاملواقف وا

 ..التارخيية 

  الضغوطات النفسية واجلسدية والفكرية.. 

وما يلحقه نفسيًا من ناسخ املخطوطة ، ودقة نسخه                  

للمخطوطة ، ومستوى وضوح اخلط ، ونوعية اخلط ، واحلرب 

مل املستخدم يف املخطوطة ، ومدى تعرض حرب املخطوطة لعوا

، والتمزق وفقدان صفحاته أو والتشويه التغيري والتبخر واملسح 

 ..حرقها أو تلفها 

وما واجهة املخطوطة من خماطر لذات املخطوطة أو حمتواها ،                 

ومستوى أمانة َمن تداوهلا ومحاها من التحريف أو احلذف أو اإلضافة ، 

، وإضافة احلواشي ة وما جرى من مشاكل التخزين وانتقال املخطوط

 ..على صفحات املخطوطة 

فضاًل عن ما يكون عليه احملقق ضمن ؛ البيئة النفسية                

Psychological Environment  واملناخ النفسي ،

Psychological Climate  واجملال النفسي ،Psychological 

Field وبيئته احملقق األوسع وتوجهاته الفكرية والدينية ، 

املؤثرة يف نفسيته ، وما جيري من وغريها .. والقومية واملذهبية 

، وأخالقيات  Psychological Timeالتحسس بالزمن النفسي 

احملقق ومدى سالمة املخطوط وأمانة نقل احملتوى وحتقيقه 

..ودراسته 

5

 

ورمبا يصل التأثري النفسي والبيئة النفسية إىل نتائج ،               

 ..شرتاك جمموعة هذه األطراف أو مجيعها تنبثق من ا
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وال نغفل ما جيري من العامل املشرتك الذي جيمع بني               

مستوى احلاجة ومستوى اإلشباع ، واالجتاهات الذاتية واملوضوعية ، 

وغريها من األمور املؤثرة على كل األطراف وتوجهاتهم  ، ومدى 

والشعور مبحتوى النص ، ومستوى تأثريها على النفس والسلوك ، 

 ..خل جانب الال وعي يف قراءة نص املخطوطة اوما يتد

وتتفاعل عّدة عوامل يف جمال حتقيق املخطوطات              

والنصوص ، متأثرة بالفكر واالجتاه النفسي والتوجه السلوكي ، 

 ..وهو جانب اما ميكن ذكره ضمن هذا املبحث احملدود 

ذكر ، ما حيصل من تفاعل نفسي مع األبيات وجدير بال             

، والتوقع بقائلها ، لتحسس  ةوالنثري ةاألدبي وصالشعرية أو النص

املتلقي بنبض الشاعر واألديب ، ونبض شعره وأدبه ، كأن يقال 

 ..هذا شعر املتنيب أو البحرتي أو اجلواهري 

هلي ، وصدر أو يكون االقرتان بني زمن الشعر واألدب ؛ اجلا             

 .إخل .. اإلسالم ، وعصر اخلالفة ، والعصر األموي ، والعصر العباسي 

 النفس للمتلقي ، -حتسس الفكر  إىل ورمبا ميتد هذا             

لآليات القرآنية الكرمية ، واألحاديث النبوية الشريفة ، وأقوال 

 ..عدم حتريفها مدى سالمتها و، و( عليهم السالم)األئمة األطهار 

على أمل إكمال هذا يف حبث مستقل ، أكثر توسع فيه ،             

لالستفادة منه يف رصانة التحقيق ، واستتباب نفسية احملقق 

ومؤثرات بيئته ، ومستوى تعامله مع املخطوطة كمخطوطة 

، ومع روح املخطوطة  ، ومع مؤلفها ومدونها أو كاتبها متكاملة

 ..رة وغري املنظورة ونبض سطورها وحمتوياتها املنظو
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 الرابعاملبحث 
 جتارب وتطبيقات يف جمال املخطوطات

 

من رغم ، على الجانب آخر مكمل لتوجُّه الدراسة                

تطبيقات يف جمال التجارب وحمدوديتها ، أال وهو وضع صور من ال

 :، وستكون كاآلتي  املخطوطات

 . املخطوطاتأهمية  معجم أو ببليوغرافيا : أواًل 

 .(قانون السياسة ودستور الرياسة كتاب) قراءة يف خمطوطة : ثانيًا 

 

 اعجم أو ببليوغرافيا املخطوطاتأهمية : أواًل 
 

ميكن أن يكون هناك داعم تكاملي لتحقيق                  

املخطوطات والنصوص بالشكل واالجتاهات البنائية األفقية 

ملنافع العلمية وتواصل احللقات والعمودية ، اهلادفة التساع ا

 ..املعرفية بني املاضي واحلاضر واملستقبل 

ومنه ما يتعلق بقراءة ببليوغرافية ختصصية أو اختزال                

، حمتويات املخطوطات والنصوص من أجل اتساع االستفادة منها 

ة دون املرور بازدواجية العمل ونتاج أو احليلول، واتساع تكاملها 

، أو الدراسة واملقارنة وتبيان الفرق بني النتاج  فكر والتطبيقال

 ..العلمي واملعريف 
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،  Bibliographyللفهرسة املعجمية أو الببليوغرافيا و               

شخص له  كل، بل لأهمية كبرية بالنسبة للمحقق والباحث 

عالقة باملخطوطات ، لكون ذلك يؤدي إىل تبيان اسم صاحب 

، مبا حتمله من البيانات واملعلومات والسيما املتعلقة املخطوطة 

، املخطوط  ، وعنوان املؤلف اسم ؛ املتكونة منباملخطوطات ، منها 

وختصص املخطوطة العام والدقيق ، واملكتبة أو ،  وعدد الصفحات

 .إخل .. اجلهة املالكة هلا 

ات ، وهناك الكثري من املعاجم الببلوغرافية للمخطوط             

ية ، اليت تسهم يف تذليل والعامل اجلامعة للمخطوطات احمللية

..عن املخطوطات احملقق أو املثقف لبحث الصعاب 

5

 

والبّد من إنشاء مشاريع استثمارية تهتم باملخطوطات ،               

إجياد مراكز أو مؤسسات وطنية وإقليمية ، مرتبطة  بها وأقصد

تسهم يف فرز وتوجه التكاملي ، مبؤسسات عاملية تعنى بذات ال

ومتابعة املخطوطات احملققة ، مع األخذ بنظر االعتبار ، املخطوطات 

من ِقبل أو فنونها حتقيقها علمية احملققة اليت مل يتحقق استيفاء 

 ..احملقق أو الناشر 

وميكن القيام بدراسات وحبوث ، منها ما تنظر للجوانب               

والتقوميية األدائية على ما مت التحقيق عنه ،  التقييمية الوظيفية

 ..لالستفادة منه يف حتقيق ما يتم دراسته وحتقيقه مستقباًل 

فضاًل عن أهمية قيام دراسات للمخطوطات من أجل استيفاء                

حقها التارخيي والعلمي واألدبي وما كامل ذلك ، ليتحقق مد 

                                                 
0

التراث المخطوط ؛ دليل ببلوجرافي باإلنتاج الفكري / محمد فتحي عبد الهادي . د: ينظر مثاًل  - 

 . 2119/ االسكندرية / ق التراث الحضاري والطبيعي مركز توثي/ العربي 

شركة /  2+  0مج / دليل مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة / قسم الذخائر للمخطوطات  -

 . 2103/  2ط/ لبنان  -بيروت / صبح للطباعة 
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، واألدبي ؛ املاضي واحلاضر  اجلسور العلمية بني التطور العلمي

 : تواصله واالستفادة منه يف جمريات املستقبل ، واما يؤدي إىلو

  صعودًا ؛ بالرتاكم العلمي املتواصل على مد التارخيي أو

 ..مد األزمان 

  هبوطًا ؛ ما يلحق بالتوجه العلمي لذلك التخصص.. 

  جانبيًا ؛ ما يتكامل ويستقل العلوم عرب التارخيي

م والتوسع العلمي ، كما حصل يف الفلسفة والرتاك

واستقاللية وتعاظم علوم متعددة ، منها يف علم النفس 

..وعلم األخالق وعلم االجتماع 
5

 

 للتعامل مع املخطوطات من  ؛ الرتاكم األفقي والعمودي

جهة ، والتعامل مع ما حيصل من تطورات ، بشكل ال 

نة اما ُيستهان جبانب معني ، فتكون األجيال على بي

ات متضي به من توجهات ريادية وقيادية للفكر ، وتوجه

 ..ابتكارية ال يستهان مبواهبها 

وعلى سبيل املثال ال احلصر ما تأتي النظريات الرتبوية            

والتعليمية من نظريات ، كما هو احلال التوجه بالتعليم 

من خالل العصف الذهين ، ليكون هناك قاعدة معلومات 

تغطي ما ميكن تغطيته من األفكار للوصول إىل واسعة 

فكرة راجحة ومنتجة وريادية ، وهو رمبا يسهم به 

 ..املخطوط 

                                                 
0

 .. 21ص / المرجع نفسه / رابوبرت . س. أ: يراجع على سبيل المثال  - 

 . وما بعدها  – 8ص / المرجع نفسه / لي عبد الجبار الوائ -
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 لتوبهذا االجتاه من األهداف واألهمية الكبرية ، عم              

مركز دراسات الكوفة يف  لدىمن الباحثني ( فريق ) جمموعة 

، وما املخطوطات  مجهورية العراق ، على فهرست -جامعة الكوفة 

 :من كل ، وترتيبها مع فريق العمل بكل تفاصيلها تقّدم 

 . زوين حممود حممد .د -0

 . العوادي مشكور. د -2

 .العال  عبد حسني. د -3

 .هاشم حسني ناصر احملنك . د -4

، ( معجم املخطوطات النجفية ) املتضمن هلا وكانت الفهرسة               

ول املعجم ، نبذة عن املكتبات النجفية ، تقدم يف أجزءاً  (   5) بواقع 

 ..الواردة باملعجم ذات العالقة باملخطوطات 
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وصور من إثبات ذلك ، ما حتمله املخطوطات من االمتداد              

العلمية املتنوعة ، كما يظهر يف حمتوى املخطوطات ، ويف فهرس 

..عناوينها وموضوعاتها 

5

 

 

 طوطة قراءة يف خم: ثانيًا 
 7(كتاب قانون السياسة ودستور الرااسة ) 

 

 بأن ذكره وتبيانه ميكن القول وتطبيقًا على ما تقدم              

للمخطوطات امتداد يف عمق التاريخ الثقايف والعلمي ، والسيما ما 

 ..انتشار اإلسالم يف أرجاء العامل مت تأليفه بعد 

، واالنفتاح على اآلخر من خالل منها املتمثلة بالفتوحات              

 ..التدوين والرتمجة وتبادل وتفاعل األفكار يف كل اجملاالت 

م ، جيمع بني املاضي منوذج تطبيقي على ما تقّدأضع و              

 ..ي املستقبليتطلبه من املنظور ما و، واحلاضر 

نع من هو ال مي، ووقد أجريت قراءة ضمن خمطوطة مت نشرها               

 ..أن تكون مثل هكذا قراءة يف خمطوطة قبل نشرها 

ولكلٍّ فوائده واتساع املعرفة مبحتوى املخطوطات ، وبناء               

 ..جسور من الثقافة اجملتمعية للمخطوطات 

ومن هذه املخطوطات اليت تشرق مبضامينها الفاعلة ،                

الذي مت  ، (ور الرياسة كتاب قانون السياسة ودست)  ة ؛خمطوط

                                                 
0

/ جزء (  02/ ) معجم المخطوطات النجفية / محمد محمود زوين وآخرون . د: راجع مثاًل  - 

 . 2102/ العراق  –النجف األشرف / مركز دراسات الكوفة  –جامعة الكوفة 
2

ديوان الوقف در عن ة تصعاممجلة /  السفيرمجلة  ير بالذكر ، تم نشر هذا الموضوع في ؛جد - 

/  (الحادي واألربعون)العدد /  سادسةالسنة ال/  أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به/ الشيعي 

 .2106سنة / نيسان 



 50 

الشؤون الثقافية العامة دار  –من قبل وزارة الثقافة واإلعالم  انشره

– 5991 .. 

يف دراسته وحتقيقه ؛ السيد حممد جاسم احلديثي وشار                

جمهول ، ورمبا مل يذكر املؤلف امسه  ا، مؤلفه ةبأن املخطوط

كائدهم ، كما أشار لكونه كان حمسودًا من أقرانه وحماطًا مب

يف باب اإلدارة والسياسة والنصيحة ،  ةمبخطوطته ، واملخطوط

 ..يف علمي األخالق والسياسة  اوتصنيفه

إىل السلطان شاه شجاع بن األمري مبارز  ةمقدم ةواملخطوط               

لدين الدين حممد بن املظفر بن املنصور ، وجدهم األعلى غياث ا

القبائل العربية اليت نزلت  واحدة منإىل حاجي ، ونسبه ينتهي 

خراسان أثناء الفتح اإلسالمي ، وهو من الدولة املظفرية يف زمن 

الدولة العباسية ، احلاكمة لبالد فارس وكرمان وأذربيجان 

هـ ، وقد تعاقب عليها سبعة  191 -هـ  159وأصفهان وشرياز من سنة 

 ..سالطني 

يف تقسيمه وتشجريه للموضوعات ،  ةاملخطوط ؤلفمواتبع               

منهج حبث يبدأ بالقوانني ، ثم جعل للقانون قواعد ، وجعل للقاعدة 

 :حبوث ، واحتوى املخطوط احملقق على احملاور اآلتية 

القانون األول ؛ يف تهذيب األخالق ، واملتكون من قاعدتني : أواًل 

 :هما 

ون من القاعدة األوىل ؛ فيما يتعلق بالفضايل ، ويتك -

 :حبثني 

  يف حصر أجناس الفضايل وذكر ُشعبها : البحث األول. 

  يف حمافظة األخالق احملمودة : البحث الثاني. 

القاعدة الثانية ؛ فيما يتعلق بالرذايل ، وتتكون من  -

 :حبثني 
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  يف حصر أجناس الرذايل وذكر ُشعبها : البحث األول. 

  يف إزالة األخالق املذمومة : البحث الثاني. 

موال ، واملتكون من قاعدتني القانون الثاني ؛ يف تدبري األ: ثانيًا 

 :هما

القاعدة األوىل ؛ فيما يتعلق باكتساب األموال ، ويتكون  -

 :من حبثني 

  يف طرق اكتساب األموال : البحث األول. 

  يف الرذايل اجملتنب عنها فيه : البحث الثاني. 

موال ، وتتكون من القاعدة الثانية ؛ فيما يتعلق بإنفاق األ -

 :حبثني 

  يف جهات اإلنفاق : البحث األول. 

  فيما ينبغي للملك يف اإلنفاق : البحث الثاني. 

القانون الثالث ؛ يف تقويم الرعايا ، واملتكون من قاعدتني : ثالثًا 

 :هما 

 :القاعدة األوىل ؛ يف خدم امللك ، ويتكون من حبثني  -

  يف خواص اخلدم : البحث األول. 

 يف األجناد : بحث الثاني ال. 

 :القاعدة الثانية ؛ يف عامة الرعايا ، وتتكون من حبثني  -

  يف اخلواص : البحث األول. 

  يف العوام : البحث الثاني. 

أن نرى واحدة من ؛ ائع وواملؤشر األول الذي يظهر ، من الر              

 :املخطوطات العربية ، والالفت للنظر قول املؤلف 
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ثبت يف علم النفس بالرباهني القاطعة ، واحلجج الساطعة ، )               

... (أن لإلنسان ثالث نفوس 

 5

يذكر مصطلح  إىل آخر كالمه ، ،  

وسواء كان دقيق أو عليه ملحوظة ، فهذا أمر آخر ،  علم النفس ،

 ..لكون هدف طروحاته علم 

ر ؛ علم النفس ، وبهذا فهو سبق الغرب باملصطلح املذكو                

 ..ومدى اهتمامه به 

وبشكل عام ، هو يدلل على النظرة والتوجُّه واالهتمام              

 ..العلمي لتوجه السلوك ونتائجه ، واالرتباط بينهما 

َيا َأيَُّتَها النَّْفُس  )ونتائج ومؤشرات التكليف يظهر عند ؛               

 . سورة الفجر  (9 )َلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة اْرِجِعي ِإ( 1 )اْلُمْطَمِئنَُّة 

ثم يتوجه إىل األخالق ، حيث حيدد أمهات الفضائل بأنها               

تتمثل يف ؛ احلكمة ، الشجاعة ، العفة ، العدالة ، وهي ما جيعلها 

 ..املؤلف بالقاعدة األوىل يف الفضائل النفسانية 

الثانية فتتمثل فيها ؛ األمراض النفسانية  أما القاعدة                

، من الرذائل يف ؛ القوى النفسانيةوكيفية معاجلتها ، وما ظهر فيها 

 ..والقوة الغضبية ، والقوة الشهوانية ، والناشئة عن عدم العدالة 

ومنه ما يتحدد ويتطلب كيفية معاجلة األمراض               

الرذيلة ، بالقواعد الكلية ، النفسانية املعّبر عنها باألخالق 

 ..وجزئيات األمراض البسيطة واملركبة 

أما القانون الثاني يف تدبري األموال ، فتكون له القاعدة              

األوىل فيما يتعلق باكتساب األموال ، واليت دعت الضرورة ومست 

، احلاجة إىل كسب األموال ليتوسل بها إىل األغراض الصحيحة 

اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل ، حمافظة العرض ودفع : مور وهي ستة أ

                                                 
0

/ دراسة وتحقيق محمد جاسم الحديثي / كتاب قانون السياسة ودستور الرياسة / مؤلف مجهول  - 
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األعداء ، أعانة األعوان واألصدقاء وإغاثتهم ، إظهار الفضائل 

والكماالت ، حتصيل احملامد واملمادح املكتسبة بها ، وضبط 

 .. أحوال املنزل ونظم األمور 

ات ما يتعلق يف اإليرادولكل منها توجهاتها وجهات                 

واإلنفاقات ، وإجيابياتها وسلبياتها ، وما يتطلب من اجتناب العجز 

السلوكية ، وما يتوجه من اتباع أو عدم اتباع  –والرذائل النفسية 

 ..األمر والنهي اجلعل التشريعي ، واالجتاهات الفقهية وغري الفقهية 

فضاًل عن ما يتعلق بالعام واخلاص ، والعموميات                 

خلصوصيات ، وما يظهر من شرائط وشروط اإلنفاق ، والفضائل وا

 ..فيها املتمثلة ؛ بالكرم ، املروءة ، اإليثار ، السماحة ، واملواساة 

من الرذائل ، املتمثلة ؛  وما ُيعارضها ويعيقها ويهددها               

 ..، التقتري ، التبذير ، البذخ ، وسوء التدبري باللؤم

كله اما يعين توجهات مقصودة وغري مقصودة ، و             

وبشكل واٍع وغري واٍع ، ويذكر املؤلف تنبيه وإرشاد بأنه ؛ ينبغي 

للملك أن يصون نفسه عن مباشرة االكتساب واإلنفاق ، ألنها 

قادحة يف السياسة ، وإمنا حيفظ الدخل باهليبة والتدبري ، ويغبط 

 ..اخلرج بالكفاية والبعد عن التبذير 

والبّد له من متقلد هلذا الشغل موصوف بصفات محيدة ؛             

كالعدل لينصف وينتصف ، متدينًا ليستويف ويويف ، وكافيًا 

ليضبط بكفاية ، وال يضيع بعجزه ، وصاحب خربة بعمله ليعرف 

..وجوه موارده وأسباب زيادته 

5

 

؛ تقويم الرعايا ؛ أما القانون الثالث فيتعلق بقاعدته األوىل                

والسيما ما يتعلق خبدم امللك ، ومنهم خواص اخلدم وكيفية 

تقوميهم ، مبراتبهم الثالثة الذين خيدمون امللك يف األمور اخلاصة 

                                                 
0

 . 004 -003ص / المصدر نفسه  - 
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وأصنافها املتمثلة بالطبيب والناصح واملنجِّم والنديم ، واملرتبة 

الثانية اليت تشمل ؛ صاحب الطعام والشراب ، وصاحب اللباس ، 

صاحب السالح وصاحب املراكب ، واملرتبة الثالثة واليت تشمل ؛ و

 ..اخلازن والفّراش والبواب واحلارس 

أما القاعدة الثانية وبذات القانون ، فيتضمن يف عامة                

الرعايا ، خبواص الرعية وهم األجناد وهلم ثالث حاالت ؛ حالة السلم 

 .. وحالة احلرب وحالة الفراغ من احلرب

وتتضمن القاعدة الثانية عند املؤلف ؛ عوام الرعايا ، مبا               

العلماء والزهاد واألشراف ، : تتضمنه من األخيار ، وتتكون من 

ـّاع :  الثاني املتوسطون ، ويتكونون من والنوع الزّراع والصن

اجلّهال واألرذال : ، والنوع الثالث األشرار ، ويتكونون من والتّجار

 ..الفساق واملعطلون و

وما تقّدم وبشكل عام ، هو ما يتعلق مبحتوى ما تضمنه                

 ..املخطوطة 

وباملفهوم احلديث ، ما يتعلق بالتوصيف الوظيفي ،                

 ..الوظيفي ، واملواصفات الوظيفية  والوصف

داء ، وبشكل أوسع يتضمن نظام تصميم العمل وتقويم األ              

والتخصص وتقسيم األعمال ، وما تتضح صور املوارد البشرية 

 ..وأنشطة احلياة ودخوهلم يف تصانيفها 

اخلامتة ، فقد ذكر فيما جرت  يفأما ما احتوته املخطوطة               

العادة خبتم كتب السياسة بنصائح احلكماء ووصايا العظماء ، 

ية ، وحثًا للقوى امللكية يف ردعًا للنفوس األبية عن العادات الرد

وإن كانت ، إظهار امللكات الرضية ، فإن الفضائل والكماالت 

لي آكامنة يف غريزة فإنها مركوزة يف جبّلة ذوي الفضل ، 
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العقل، فما يستغين الفطن بذكائه عن إيقاظ ُمنبِّه ، وال يكتفي 

.اللبيب حبزمه عن إيعاظ مذكِّر 

5

 

ذه املخطوطة احملققة تثبت مدى احتواء وهكذا كانت ه               

،  هاالرتاث العربي اإلسالمي لألمور اليت ميكن االستفادة من

ِّق األفكار الرتاثية العلمية ، بالرغم من كونها  كدراسات توث

 ..وزها الكثري من التفاصيل والدقة يع

فضاًل عن ما يتوجب من بناء منظومة أخالقية للسياسة                 

 ..دارة واالقتصاد واملالية العامة ، واحلفاظ على القيم اإلنسانية واإل

 :وهذه صور من املخطوط املنشورة يف الكتاب       
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 اخلامتة
 

ا ميكن استعراضه من حماور متعددة ، ملبعد ان استعرضنا                

قدِّمة ، وحبسب ما تطلبته حمدودية حبث توجه ومن خالل املباحث املت

تواصل بني ، وجمريات الاألساليب العلمية لتحقيق املخطوطات 

 ..حلقات املاضي واحلاضر واملستقبل 

يتطلب وضع أهم ما ميكن وضعه من االستنتاجات                 

والتوصيات واملقرتحات ، يف ضوء ما تقّدم ذكره ، وستكون 

 :كاآلتي 

يكامله اإلملام ، ختيار املخطوطة ؛ منفذ كبري أن ال -5

بتخصص وحمتوى املخطوطة ، وما حيمل من مستوى علمي 

ميكن أن يدعم التواصل بني املاضي واحلاضر ، رصني 

واملستقبل ، ويفتح مساحة وتراكم معريف خيدم املسرية 

اإلنسانية وبنك معلوماتها وبياناتها ، واستفاضة معرفية 

 ..ن عليه املؤلف يف حقبة زمنية معينة عن مستوى ما كا

حتقيق املخطوطات والنصوص يؤدي مهام االستغناء عن  - 

احلفاظ على اجلهود من التكرار واالزدواجية ، حمققا بذلك 

وعدم اهلدر بالطاقات ، التخصصي ، –االختزال الزمين اهلدر ، و

واستثمارها يف توجهات أخرى يف ذات اجملال العلمي واملعريف 

 ..لوب املط
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التخصص أو الثقافة التخصصية والثقافة الشاملة مع  -1

الرتكيز على موضوع املخطوطة ، أمر يثري ويرفع من 

 ..رصانة ودقة املخطوطة وما تتضمنه من املفاهيم 

أهمية فهم منهج حتقيق املخطوطات ، وحراك املصطلح  -4

املفاهيمي ، وما جرى عليه من تغيري ، من خالل تطور جمال 

ـّف  ..املخطوط التخصصي املتطلب حتقيقه  املؤل

ه ، واملخطوطات وحتقيق مفتاح كل عمل ثقافت -1

، يتطلب وضع األسس والبناء الثقايف ، واحد اما املخطوطات

ومنه ما يتطلب استيعاب ؛ ثقافة املخطوطات ، وثقافة 

تيعاب األهمية البالغة حتقيق املخطوطات الس

بل ، لتواصل ، وامتداداتها للحاضر واملستقللمخطوطات

اإلنساني ، وما حيمله من إضافة قوة  –البناء احلضاري 

اإلنسانية ، ليكون التوجه  –فاعلة لألمة اإلسالمية 

عقيدة النبيلة لإلسالم ، وتوجهات املستقبلي حلماية ال

 ..السلمية يف التقدم العلمي واملعريف اإلسالم 

يتطلب أن يكون مشروع التحقيق ، منظومة اجلمع بني  -6

ملاضي واحلاضر واملستقبل ، بشكل مستوعب حلراك ؛ ا

 ..املصطلح ، واجلملة ، والنص الكلمة ، و

يتحقق احلفاظ على هوية  مامن خالله ومنه و              

وتكامله البنائي معه ، ، املاضي وتفاعله مع احلاضر 

رسوخ بو، ليحقق تطلعات مستقبلية بشكل موضوعي 

 .. علمي
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أو حتقيق املخطوطات ؛ إثبات احملتوى أّن حتقيق النصوص  -1

الذي يبدأ من ذات احملقق وقدراته العلمية والفنية وأمانته 

ومدى موضوعيته ، وما يتعلق باملؤلف وعنوان الكتاب 

املخطوط ، ومرورًا بكل حمتواه ، وإجراء التحقق واإلثبات 

من مصدره بشكل حمكم وبأسلوب علمي ، يتالئم مع 

ته ، وحيفظ سالمة حمتوى أصول التحقيق ونظريا

املخطوط ، وما يتطلبه من تصحيح وتوضيح ، وتبيان 

، وما يتطلب مفاهيم املصطلحات اليت يتضمنها املخطوط 

 ..من الفهرسة 

موجبات املوضوعية يف تناول املخطوطة ، ليكون داعم  -9

للتوجهات العلمية واملهنية واملعرفية ، وكونه منتج 

لتحقيق وتوجهاته بشكل خيدم إنسانية ومهنية ا

 ..األخالقية 

معرفة كيفية إدارة النص مبهنية وموضوعية ، حيقق  -9

تكامل التوجهات يف بناء فلسفة التحقيق والبناء األخالقي 

 ..املعريف  –العلمي 

يكون استهداف دقة االستيعاب ، ورسم خريطة العمل ،  -50

األداء على التوجه لتحقيق املخطوطات  –والتنفيذ 

ائق ، بإدارة الذات وما تتطلب من املعرفة والنصوص والوث

 ..والتوجه بانتظام للحد من اهلدر بالوقت والطاقات 
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يتطلب حتقيق املخطوطات إىل معرفة إدارة استيعاب الزمن  -55

ه املمتد بدور، ومنه املمتد للحاضر ، والتارخيي للمخطوطة 

 ..للمستقبل 

للموهبة واملعلومات ، األهمية البالغة يف مسرية أي عمل  - 5

ط ، وهو ما ينطبق على حتقيق املخطوطات ، وامتداد ونشا

تأثري اجلوانب النفسية وسبل معاجلتها ، ويتزامن معه ، ذلك 

البيئة ، وما جيري من أساليب تقليدية وغري تقليدية مؤثر 

 ..ورقمية 

، يتطلب بناء ثقافة االهتمام بكل اإلبداعات واملواهب  -51

التوجهات احتواء املخطوطات ، و وما خيص، ومنها الرتاثية 

العلمية ، وما يؤدي إلحياء الرتاث العلمي واألدبي ؛ العربي 

واإلسالمي والعاملي اإلنساني ، لالستفادة منه ، وأبسط ما 

يتحقق من خالل ذلك ، هو عدم تكرار أو االزدواجية يف 

 ..كتابة مشروع علمي وأدبي معني 

 البّد من أن يكون للجامعات واملؤسسات التعليمية ، الدور -54

الفاعل ، يف وضع قاعدات معلوماتية للمخطوطات ، ومنها 

ما يتطلب نسخ املخطوطات ، ليحقق بناء املكتبة 

االلكرتونية للمخطوطات اليت تدعم اجلهات األكادميية 

باملخطوط  اتهواهتمام اتهق له توجهِّمن جهة ، وكل حمق

 ..وسبل دراسته وحتقيقه 

اخلارجية  يتطلب التواصل مع ؛ البيئة الداخلية ، والبيئة -51

اإلقليمية والدولية ، وما يسهم يف بيئة تعتنى باملخطوطات 
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ومحايتها ، وبناء ثقافة املخطوط بني األوساط اجلامعية ، 

وإسهام الرسالة واألطروحة اجلامعية بدراسة وحتقيق 

 .. املخطوط بشكل واسع

وضع مهام ملؤسسات حبثية ، أن تقوم مبتابعة ما مت حتقيقه  -56

، ليسهم يف بناء قاعدة معلومات عاملية ،  داخل حدود البلد

لطالب واحملقق معرفة ِلما مت حتقيقه عامليًا ، ليسهل على ا

 ..ذلك بسهولة 

كما هو عليه من خالل مواقع االنرتنت الرمسية ،             

 ..وال يؤدي إىل التالعب بها ، لكي تكون موثقة 

يتطلب بناء ترابط قاعدة معلومات عن كل املخطوطات  -51

بشكل عاملي ، وتهيئتها مع املخطوطات غري احملققة 

املصورة بنسخها األصلية ، ونسخ الناسخ ، لكل من الطالب 

واحملقق واجلهات املعنية بذلك ، ووضع أولوية لتحقيق 

املخطوطات ، وبناء روح التعاون يف محاية ودعم الرتاث ، 

وعدم االستهانة به ، وهو ما حيقق برامج وخطط مدروسة ، 

ميداني دقيق ومثمر ومتواصل ومدعوم  وتنفيذها بشكل

 ..حمليًا وعامليًا 

ما أهمية متابعة املخطوطات غري  إغفاليتم التجاهل أو ال  -59

الداخلة يف الفهرسة والرتقيم احمللي والدولي ، ومنه متابعة 

ومالحقة سرقة املخطوطات املكتشفة يف خزائن معينة ، 

شراء ذلك اإلرث اإلنساني ، ومحايته اقتناء أو حتى لو تطلب 
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التلف ، ومحايته من اخلزن الذي يكتم وجوده وظهوره من 

 ..للساحة العلمية واألدبية 

أمر آخر يسهم يف دفع املخطوطة إىل النور ، هو نشرها ، حتى  -59

، لتهيئتها للمحقق والدارس لو تطلب األمر بال حتقيق 

، مع االشارة إىل موقع وجود واملثقف واملعين بالفكر 

، وهو ما حيقق وتسهيل الوصول إليها املخطوطة ملطابقتها 

 ..كرية أمور متنوعة ، ترفد الساحة العلمية والف

عم لد، أهمية التشجيع وتبين األفكار واملواهب واملقرتحات  -0 

محاية وإظهار اإلرث ، ومسرية منظومة الربامج واخلطط 

املدون ؛ كأرشفة وحتقيق ودراسة وطباعة ونشر وتوزيع 

متكامل ، بالشكل التقليدي واملتطور ، وما يتطلبه من 

تفادة من مواصلة املؤمترات والندوات واحملاضرات ، ومنه االس

الرقمي الال حمدود يف كل اجملاالت  –الفضاء املعلوماتي 

 ..العلمية الداخلة يف خدمة املخطوط 

لصيانة املخطوطات والوثائق وترميمها ، األهمية البالغة  -5 

طات والوثائق ، حتى ولو كانت وللحفاظ على حمتوى املخط

 ..بعيد عن هذه األوساط العلمية ملكية شخص 

له دراية يف  البّد من أن يكون من أولويات احملقق ، -  

من  ، وله ما يدعمه التحقيق بشكل علمي وفين

حتوى املخطوطات موسوعيته العلمية اليت تؤهله لإلملام مب

توي املخطوطة اليت يتم اختيارها بشكل عام ، وحم

 ..بشكل خاص 
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أهمية وقدرة استنطاق النص ليشمل املكان والزمان  -1 

ملخطوطة ، واملواقف ، فرمبا كان املوقف يغوص يف حمتوى ا

ليستخرج منه كنوز املاضي ، بكل استيعاب ودراية 

ضمن دفيت املخطوطة ، واطن القوة ونقاط الضعف ووعي مل

فينتفع من قوة ما ورد من نصوص يف املخطوطة ، ويعاجل 

نقاط الضعف ومواطنها يف حمتوى املخطوطة ، وهو حيقق 

وما ميتد به بناء اجلسور املعّبدة لربط املاضي باحلاضر ، 

للمستقبل ، كما هو عليه مثاًل ما يكون عليه يف الطب 

 ...، وجمال األدوية واألعشاب والطب البديل 

البّد من االهتمام بعلم نفس حتقيق املخطوطات ، الذي يهتم  -4 

باجلزء الداخلي املشرتك بني ؛ املؤلف والناسخ ، واملخطوطة 

الزماني واملكاني واملوقفي ، وما حتمله  املنظورواحملقق ، ب

حراك مصطلحي أو مفاهيمي ، وما يرتتب من ختصص و

عليها من أخالقية مشرتكة وسلوك ، والسيما أخالفية 

احملقق وأمانته واستقالليته وسالمة فكره وتوجهاته 

ونفسه ، ومستوى االشرتاك بني اجلانب املوضوعي واجلانب 

 ..الذاتي 

أهمية كبرية بالنسبة ، وغرافيا يللفهرسة املعجمية أو الببل -1 

شخص له عالقة باملخطوطات ،  والباحث وكلللمحقق 

أو اسم صاحب املخطوطة  ؛ لكون ذلك يؤدي إىل تبيان

منها ، وما حتمله من البيانات واملعلومات و، املقتين هلا 

 ، وعنوان املؤلف اسم ؛ املتكونة من ةوطاملتعلقة باملخط
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وختصص املخطوطة العام ،  ، وعدد الصفحاتاملخطوط 

 .إخل .. ة املالكة هلا والدقيق ، واملكتبة أو اجله

البّد من إنشاء مشاريع استثمارية تهتم باملخطوطات ،  -6 

وأقصد إجياد مراكز أو مؤسسات وطنية وإقليمية ، 

مرتبطة مبؤسسات عاملية تعنى بذات التوجه التكاملي ، 

تسهم يف فرز ومتابعة املخطوطات احملققة ، مع األخذ بنظر 

مل يتحقق استيفاء االعتبار ، املخطوطات احملققة اليت 

 ..حتقيقها من ِقبل احملقق أو الناشر 

يعتين بتحقيق ، يف كل جامعة قسم استحداث  -1 

املخطوطات والنصوص ، ضمن الدراسات األولية والدراسات 

العليا ، ليحمل مسؤولية هذه املهام وما حتمله من أعباء ، 

التواصل واحلراك وث والبناء أساس االستحداوُيبنى على 

ني املاضي واحلاضر واملستقبل ، وبفلسفة قائمة على ب

 ..أساس فلسفة البناء العلمي ، ومبنظور إسرتاتيجي مستمر 

هذا ما يسع البحث ، متمنيًا من اخلالق عز وجل ، أن أكون               

أهم اجلوانب اليت حتقق جمريات ر خمتصما ُينتفع به ، وقد تناولت 

 ..واحلاضر وامتداداته املستقبلية  املاضي؛ التواصل بني 

هج ثقافة من دعم يفالبحث سهم يأن من العلي القدير ، راجيًا                

 .. حتقيق املخطوطات على أسس محاية الرتاث العريق 

 ..واحلمد هلل رب العاملني 
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دار الضياء / خطوطات فن حتقيق امل/ علي جهاد احلساني  -51

 . 001 /   ط/ العراق / النجف األشرف / للطباعة والتصميم 

 -بريوت / دار العلم للماليني / معجم علم النفس / فاخر عاقل . د -56

 . 5911/ لبنان 

حتقيق املخطوطات بني / طالل جمذوب . فهمي سعد ، د. د -51

 . 5991 /لبنان  –بريوت / عامل الفكر / النظرية والتطبيق 

دليل خمطوطات مؤسسة كاشف / قسم الذخائر للمخطوطات  -59

/ لبنان  -بريوت / شركة صبح للطباعة /   +  5مج / الغطاء العامة 

 . 051 /   ط

/ دار آفاق اجلديد / علم النفس الفسيولوجي / كاظم ولي أغا . د -59

 . 5995/  5ط/ لبنان  -بريوت 
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منهج حتقيق / إلحياء الرتاث  "عليهم السم"مؤسسة آل البيت  -0 

 .هـ  5409/  5ط/ إيران –قم / املخطوطات 

 5

-

كتاب قانون السياسة ودستور / مؤلف املخطوطة جمهول   

دار الشؤون / دراسة وحتقيق حممد جاسم احلديثي / الرياسة 

 . 5991/ دار احلرية للطباعة " / آفاق عربية " الثقافية العامة 

املنهاج يف تأليف البحوث وحتقيق  /حممد التوجني . د -  

 –بريوت / عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع / املخطوطات 

 . 5991/   ط/ لبنان 

 1

-

الرتاث املخطوط ؛ دليل ببلوجرايف / حممد فتحي عبد اهلادي . د 

مركز توثيق الرتاث احلضاري / باإلنتاج الفكري العربي 

 . 009 / االسكندرية / والطبيعي 

  5/ ) معجم املخطوطات النجفية / حممد حممود زوين وآخرون . د -1 

النجف األشرف / مركز دراسات الكوفة  –جامعة الكوفة / جزء ( 

 .  05 / العراق  –

املخطوط العربي االسالمي بني الصناعة / مصطفى الطوبي  -4 

/ علم املخطوط العربي ؛ حبوث ودراسات / املادية وعلم املخطوطات 

/ تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية / لوعي اإلسالمي جملة ا

 .  054 /  5ط/ االصدار التاسع والسبعون / الكويت 

 1

-

دار / علم النفس يف نهج البالغة / هاشم حسني ناصر احملنك . د  

 . العراق  –النجف األشرف / أنباء للطباعة والنشر 

 6

-

اإلدارية  صطلحاتملموسوعة ا/ هاشم حسني ناصر احملنك . د  

/ مكتبة لبنان ناشرون / التجارية و قتصاديةواال واالجتماعية

 . 001 / لبنان  –بريوت 

أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق / يوسف املرعشلي . د -1 

 . 001 / لبنان  –بريوت / دار املعرفة / املخطوطات 
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th
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 حمتواات البحث ان املخططات
 
 الصفحة التفاصيل

يبني البناء األخالقي ضمن منظومة (  5) املخطط 

 حتقيق املخطوطات

59 

ــط  ــاء التكــاملي  (   ) خمط ــرتاتيجية البن ــبني إس  ي

 بني املاضي واحلاضر واملستقبل للتحقيق

 9 

 40 يبني انسيابية منهج التحقيق(  1) خمطط 

 

 

 
 الصفحة ـــــــــــلالتفاصـيــ

 1 املقدمة

 حتقيق املخطوطات بني اجلوانب : املبحث األول

 الفنية واللغوية واملوضوعية

50 

 55 ..مدخل ومفاهيم  :أواًل 

الفنيـة  املخطوطات جوانب من صعوبات حتقيق : ثانيًا 

 واللغوية
56 

حتقيق املخطوطات والنصوص بني املوضوعية : ثالثًا 

 والذاتية واملهنية
59 

  5 حتقيق املخطوطات بني الصعوبات : املبحث الثاني 
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 وسبل إدارة منهجها

ــق     :أواًل  ــأليف وحتقيـ ــني التـ ــعوبة بـ ــة الصـ مواجهـ

 املخطوطات
 5 

حتقيــق املخطوطــات والنصــوص بــني إدارتهــا  : ثانيــًا 

 وإدارة الذات

 4 

  املوهبة واملعلومات واألساليب  :املبحث الثالث

 حقيق املخطوطات التقليدية وغري التقليدية لت

 9 

 10 حتقيق املخطوطات بني املوهبة وقاعدة املعلومات: أواًل 

ــًا  ــي   : ثانيـ ــق العلمـ ــاليب التحقيـ ــن أسـ ــب مـ جوانـ

 بني التقليدية وغري التقليدية للمخطوطات
11 

  4 علم نفس حتقيق املخطوطات: ثالثًا 

  جتارب وتطبيقات يف جمال  :املبحث الرابع

 املخطوطات
46 

 46 معجم أو ببليوغرافيا املخطوطات أهمية : أواًل 

كتاب قانون السياسة ) قراءة يف خمطوطة : ثانيًا 

 (ودستور الرياسة 
10 

  19 ..اخلامتة 

 66 :املراجع 

 66 املصادر واملراجع العربية: أواًل 

 69 األجنبية املصادر واملراجع: ثانيًا 

 10 املخططاتحمتويات البحث من 
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 املؤلف يف سطور

 العراق / بتدائية والثانوية يف النجف األشرف درس اال.. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكمل دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 5996 – 5991العراق عام  –املستنصرية 

   حصل على شهادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف

 :وشهادات التفوق من جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  حاصل على الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ، (  500) له أكثر من

 ..ويف خمتلف التخصصات 

  ــأكث ــن مشــارك ب ــف   (  60) ر م ــي ويف خمتل ــي وطــين ودول ــؤمتر علم م

 ..التخصصات ، داخل العراق وخارجه 

  حبث وموضوع ، داخل وخارج العراق (  500) منشور له أكثر من.. 

     ، منشور له الكثري من القصص القصرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت

 ..وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

 وع من الكتب والبحوث والقصـص والشـعر  علـى    منشور له الكثري واملن

 ..مواقع يف االنرتنت 

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

  مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 الشــؤون العلميــة/ رئاســة اجلامعــة :  جامعــة بابــل:  ســابقًا عمــل يف  ،

ؤسسي املركز ، مركز دراسات الكوفة ، وواحد من م:  جامعة الكوفةو

وعمـل يف رئاسـة جامعـة    / ، ومـدير اإلدارة   5994ومدير املركـز وكالـة   

 ..ويف كلية الفقه / الكوفة 


