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 مقدمة:

 رب العاؼبُت، والصالة والسالم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت، وبعد:اغبمد هلل 

العلم وليد البحث، والبحث تنقيب مستمر عن اؼبعرفة بطريقة علمية، وىو من أىم دعامات العلم، ومن فإن 
 اليت تصنع اغبضارة والرفاىية اإلنسانية.اؼبتجددة، أركان بناء اغبضارة العلمية، فالبحث ىو شعار اغبياة 

ة القرن التاسع عشر، وازدياد أعداد البشر، يف اؼباضي مل يكن للبحث العلمي دوراً مؤثراً يف اغبياة، ولكن مع هناي
أصبح للبحث تأثَتاً بالغاً يف مواجهة اؼبشاكل وحلها، لتحقيق النجاح يف شىت ميادين اغبياة وإسعاد البشر، فأولت 

 .1الدول اؼبتقدمة رعاية فائقة للبحث العلمي، باعتباره الركيزة األساسية للتقدم، وأجزلت العطاء يف سبيل تطويره

 الكتب من العشرات الفن ىذا يف كتبت وقد ،بذاتوقائم  علم تقنياتو على والتمرس العلمي البحث هجمنو 
 الغرب سبقوا قد اؼبسلمُت أن والواقع الغرب، من جاءنا العلم ىذا أن يظنون الباحثُت وأغلب ،واألحباث والرسائل

  .والفكري العلمي االزدىار فًتة يف سيما وال البحث يف علمية طرق انتهاج إىل

 فاجتذب العلوم، يف الفتوحات من الكثَت قدموا اؼبسلمُت إن": اغبضارة يف العرب مآثر" كتابو يف (الندو رام) قال
 لنقل مؤسسات وأنشئوا األصقاع، صبيع من واألدب الفن ورجال والنظر البحث وأىل واغبكماء العلماء ذلك
 .2"الكبَت واعبامع العلم، دار اغبكمة، دار اغبكمة، بيت" الشعوب علوم

                                                           

 م: اؼبقدمة1992انظر: البحث العلمي أسسو وطريقة كتابتو، ؿبمد الصاوي ؿبمد مبارك، الطبعة األوىل، اؼبكتبة األكاديبية  -1
 ز. صفحة:

-الفكر دار-لبنان-بَتوت-اؼبعاصر الفكر دويدري، دار وحيد العملية، رجاء وفبارستو النظرية أساسياتو العلمي البحث - 2
 .1/39م:2000 -ىـ 1421 األوىل: دمشق، الطبعة
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 ىو؛ العليا والدراسات ،(ليسانس) اإلجازة اعبامعية اؼبراحل لطالب اؼبادة ىذه تدريس من اؽبدف أصبح وقد
 الصحيح التوجيو وتوجيههم ،منهجيُت وباحثُت أساتذة ليصبحوا يؤىلهم علمياً  تربوياً  إعداداً  الطالب إعداد

 أو اؼبدرسُت زبريج ىو ليس اعبامعي للتعليم األساسي اؽبدف ألن ؛األكاديبية العلمية والدراسات للبحوث ليتفرغوا
 من يقدمونو دبا اإلنسانية، اؼبعرفة إلثراء العلمية الوسائل يبتلكون أكاديبيُت باحثُت زبريج ىو وإمبا وحسب، اؼبهنيُت

: مثل اؼبيدان ىذا يف الباحث عدة ىي اليت السامية باألخالق ويتحلون زبصصهم، ؾباالت يف جادة مشاركات
 .وحده العلم لطلب واإلخالص والصدق، واألمانة، واؼبثابرة، الصرب،

 :البحث أهمية

 العلمية اعبودة من عالية درجة إىل للوصول الباحث يتعبها علمية وخطوات ؿبددات عن عبارة العلمي البحث
 أن إىل اإلشارة وذبدر منهجياً، خطأ سبثل علمي بشكل بتطبيقها الباحث يقوم ال خطوة وأي أطروحتو، أو لبحثو
 .جوىرية منهجية وأخطاء صغَتة منهجية أخطاء ىناك

 تنفيذ يف عليها ويعتمدون سابقة ودراسات حبوث إىل دراستهم أو حبوثهم تنفيذ عند يرجعون الباحثُت فبعض
 بعمل يقومون فهم وبذا العلمية، صحتها من التأكد دون سابقة منهجية على يعتمدون أهنم أي هتم،ادراس

 .العلمي البحث بأخطاء يعرف ما أوجد العلمية والدراسات البحوث من كثَت يف ذلك وتكرار خاطئ،

 تؤثِّر ال وحىت والزلل، اػبلل من الباحث هبنب كونو العلمي البحث يف األخطاء ىذه معرفة أنبية تأيتمن ىنا 
 .األخطاء ىذه على األضواء إلقاء من بد   ال كان النتائج؛ صدق على

 الجهود السابقة:

ذكر  مل أجد من أفردلكن ، مقال كتابةسواء بتأليف كتاب أو  البحث العلمي، ميدان عن  كتبكثَت من الباحثُت  

، موجز مقال ضمن وما يقع فيو بعض الباحثُت من مزالق األخطاءقلة منهم من ذكر ، و مستقل بتأليفاألخطاء 

 ىذه اعبهود:من 
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 أواًل: الكتب:

مقدمة يف أصول البحث العلمي وربقيق الًتاث، السيد رزق الطويل، اؼبكتبة األزىرية للًتاث، الطبعة  -1

 الثانية )د.ت(.

-بَتوت-البحث العلمي أساسياتو النظرية وفبارستو العملية، رجاء وحيد دويدري، دار الفكر اؼبعاصر -2

 م.2000 -ىـ 1421دمشق، الطبعة: األوىل -دار الفكر-لبنان

البحث العلمي أسسو وطريقة كتابتو، ؿبمد الصاوي ؿبمد مبارك، الطبعة األوىل، اؼبكتبة األكاديبية  -3

 م.1992

حملات يف اؼبكتبة والبحث واؼبصادر، ؿبمد عجاج بن ؿبمد سبيم بن صاحل بن عبد اهلل اػبطيب، مؤسسة  -4

 م.2001 -ىـ  1422الرسالة، الطبعة التاسعة عشر 

 ىـ.1402-م 1982، مكتبة العلم، جدة، الطبعة األوىل الفضلي اؽبادي عبد. د الًتاث، ربقيق -5

 .م1993منهجو وتطوره، دكتور عبد اجمليد دياب، دار اؼبعارف، القاىرة،  العريبربقيق الًتاث  -6

قطوف أدبية دراسات نقدية يف يف الًتاث العريب حول ربقيق الًتاث، عبد السالم ؿبمد ىارون، مكتبة  -7

 م.1988ىـ 1409بالقاىرة، الطبعة األوىل السنة 

 ثانياً: المقاالت:

 .خضر إبراىيم أضبد. د البحثية، خططهم إعداد عند الباحثون فيها يقع خطأً  عشرون -8

 .الضحيان ضحيان بن سعود األخطاء، منهجية أم اؼبنهجية األخطاء -9

 .األصقة عبداهلل موضي. د الباحثُت، عند شائعة أخطاء  -10

 .الرؤوف عبد ؿبمد.  د العليا، الدراسات باحثوا فيها يقع شائعة أخطاء -11
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 ال تفي بالغرض يف ىذا اجملال، ورغم ذلك فإينو  ،موجزة جداً  اؼبنشورة على )اإلنًتنت( إال أن ىذه اؼبقاالت

 البحث. ىذا يثمر مل جهود السابقُت ولوال ،صبيعاً  ىذه اعبهود من استفدت

 خطة البحث:

أن أكتب ىذا البحث  حىت يف كتابة البحث العلمي وربقيق اؼبخطوطات، أحببتُ  اء،ابن آدم خطّ كل وؼبا كان  

 العلمية البحوث يف األخطاء ىذه ألن ،يق اؼبخطوطات"بعنوان: "أضواء على أخطاء البحث العلمي وربقللمؤسبر 

 يف شرعت لذا طاقة، من بوسعهم ما يبذلون أهنم رغم الباحثُت جهود قيمة من لتقلّ  ما عادةوربقيق اؼبخطوطات 

على الشكل  المقدمةبعد ىذه البحث فجاء ، ثغرة بو دّ أسُ  أن عسى تعاىل، اهلل على متوكالً  البحث ىذا اقباز

 التايل:

 وفيو مبحثان: الفصل األول:

 لغة واصطالحاً. (العلمي البحث أخطاء: )اؼبفردات تعريف المبحث األول:

 أضواء على أخطاء البحث العلمي. الثاني: المبحث

 وفيو مبحثان: الفصل الثاني:

 .واصطالحاً  لغة( اؼبخطوطات ربقيق) فرداتم تعريف المبحث األول:

 .اؼبخطوطات ربقيق أخطاء على أضواء المبحث الثاني:

 .والتوصيات النتائج أىم وتشمل الخاتمة

 واهلل تعاىل أسأل التوفيق والسداد.

 د. محمد محمود كالو

 تركيا -جامعة أديامان 
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 األولالفصل 

 وفيه مبحثان:

 :( لغةأخطاء البحث العلمي) المفردات: تعريفالمبحث األول: 

 لغوّي، كتايّب، إمالئّي، وخطأ الصواب، عكس تعمُّد، بغَت ذنب ارتكاب: صبع َخطَأ، واػَبطَأُ  :أخطاءكلمة  -

 .تعّمد غَت عن قتل قصد، فيو لإلنسان ليس ما: اػبطأ القتل، و اػبَْطَأُ"   أُم يِت  َعنْ  "رُِفعَ  ويف اغبديث: مطبعّي،

 َولَْيسَ }: التنزيل ويف أخطأ، وقد. الصواب ضد:  واػبطاء اػبطأ : "مادة )خ ط أ( قال ابن منظور يف لسان العرب

 وقرئ اػبطأ، يبد وقد... غلطتم أو عثرت معٌت يف ألنو بالباء؛ اهعد  [ 5]األحزاب: {بِوِ  َأْخطَْأتُ  ِفيَما ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ 

 وبعضهم أخطيت، تقل وال دبعٌت، وزبطأ وأخطأ. [92]النساء:  {َخطَأً  ُمْؤِمًنا قـََتلَ  َوَمن }: تعاىل قولو هبما

 ."يقولو

 أن والبحث الًتاب يف الشيء طلبك البحث: ")ب ح ث( منظور ابن يقول كما اللغة يف: البحثكلمة و   -

 النسبة إثبات ىو: واصطالحاً  والتفتيش، التفحص ىو: لغة البحث" :اعبرجاين وعند ،"وتستخرب شيء عن تسأل

ومنو قول اهلل التقصي، و ىي مصدر دبعٌت الطلب فالبحث  ،1"االستدالل بطريق الشيئُت بُت سلبيةال أو هبابيةاإل

 .[١٣اؼبائدة: ] َّجكمق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظٱُّٱتعاىل: 

 تتبع ، أي:2تتصل بو، وشبرة ىذا اعبهد ونتيجتو": "بذل اعبهد يف موضوع ما، وصبع اؼبسائل اليت ىو والبحث

كلمة منهج البحث تعٍت: القانون أو ، و ما غاية إىل الوصول بغية سربىا مث معلوماتو وصبع مظانو، يف ما موضوع

 .اؼببدأ أو القاعدة اليت ربكم أي ؿباولة للدراسة العلمية ويف أي ؾبال

                                                           

لبنان، – بَتوت العلمية الكتب ىـ(، دار816: اؼبتوىف) اعبرجاين الشريف الزين علي بن ؿبمد بن التعريفات، علي كتاب  -1
 .42م:1983- ىـ1403 الطبعة األوىل

 الدعوة، مادة: ب ح ث. دار وغَته(، مصطفى بالقاىرة، )إبراىيم العربية اللغة الوسيط، ؾبمع اؼبعجم -2
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دبعٌت اؼبعرفة، والدراية،  1"للواقع اؼبطابق اعبازم االعتقاد" و:العلم، وى: فهي كلمة منسوبة إىل العلميأما كلمة -

 .[٣٣١الشعراء: ] َّ حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱومنو قولو تعاىل:  ،وإدراك اغبقائق

 .سيتصل هبا، بقصد إذاعتها بُت الناوالعلم يعٍت اإلحاطة واإلؼبام باألشياء، واؼبعرفة بكل ما  

 البحث العلمي في االصطالح:

 زبتلف تعاريف البحث العلمي باختالف اؼبادة اؼبراد حبثها أو باختالف الكاتب والباحث، منها:

فو العامل اإلقبليزي )بيكون( بأنو: " فن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكار البحث العلمي كما عرّ  -1

 .2عليها" جل الربىنة، حُت نكون جاىلُت هبا، وإما من أالعديدة، إما من أجل الكشف عن اغبقيقة

فو )فان دالُت( بأنو: "احملاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إىل حلول للمشكالت اليت تؤرق أو كما عرّ  -2

 .3اإلنسان وربَّته"

 إىل الناذبة اؼبعلومات إضافة أجل من موضوع أي ؼبادة اؼبنظم والتقصي الفحص"ويبكن القول: بأنو  -3

 .4"اإلنسانية اؼبعرفة

وبناء على ىذه التعاريف يبكن القول بأن البحث العلمي ىبتلف باختالف أنواع البحوث وؾباالهتا 

ىدف على نوعية البحث اعبيد وخصائصو، ألن وأدواهتا، فعلى الباحث التأكيد وأىدافها ووسائلها 

 اغبصول على اؼبعلومات والفائدة، ومن نتيجة البحث ىبرُج التعريف. ىو البحث 

 

                                                           

 العلماء من صباعة وصححو ىـ(، ضبطو816: اؼبتوىف) اعبرجاين الشريف الزين علي بن ؿبمد بن التعريفات، علي كتاب  -1
 .155م: 1983- ىـ1403 األوىل: لبنان، الطبعة – بَتوت العلمية الكتب دار بإشراف

 .32م: 1974زيدان عبد الباقي، األقبلو اؼبصرية، وسائل وأساليب االتصال يف اجملاالت االجتماعية،  -2
 .9اؼبصرية:  مناىج البحث يف الًتبية وعلم النفس، ديوبولد. ب. فان دالُت، القاىرة، مكتبة األقبلو -3
 الرسالة، الطبعة اػبطيب، مؤسسة اهلل عبد بن صاحل بن سبيم ؿبمد بن عجاج ؿبمد واؼبصادر، والبحث اؼبكتبة يف حملات -4

 .100م: 2001 - ىـ 1422 عشر التاسعة
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 :العلمي البحث أخطاء على أضواءالمبحث الثاني: 

كما يف  واؼبنهاج الواضح، اؼبستقيم الطريق :لغةوىو  النهج من اؼبنهج التفريق بين المنهج والخطة: -1
 "،سبلو أيسر يف اغبق إىل البُت الطريق ىو واؼبنهج اؼبرسومة، اػبطة ىواؼبعجم الوسيط )ن ه ج(:"

َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل  } الكرًن القرآن يف وردت وقد ىو طريق فاؼبنهج  [48:اؼبائدة{ ]َوِمنـْ
 خطةتعاملو مع اؼبادة العلمية، وكيفية معاعبة ىذه اؼبادة العلمية، وكيفية اختيار اؼبادة اؼبناسبة، أما 

 الصورة، تلك جوانب من جانباً  يكمل فيها عنصر كل عنو، متكاملة وصورة ىيكلة هي"ف :البحث
على عنوان البحث واؼبقدمة ربتوي  أن من بد فال اػبطط اختلفت ومهما 1"عامة خطة حبث ولكل

 كاملة ػبطة ومنطلقا للبحث، أولية خطة ذاهتا حبد العناصر ىذه تشكلومنت البحث واؼبصادر، 
 قيمة من يزيد وتبديل لتغيَت تتعرض ما وكثَتاً  البدء، منذ وافية كافية اػبطة تكون ال وقد لو،

، ومن اػبطأ "اعتقاد بعض النهائية واػبطة األولية اػبطة بُت مبيز ؽبذا أنبيتو، ويضاعف البحث،
  .2الباحثُت أن اػبطة ال تتطلب كماً من اؼبعرفة العلمية، أو دراسات سابقة"

فاؼبصادر عادة تطلق على الكتب القديبة، أو الكتب األساسية  التفريق بين المصادر والمراجع: -2
حبيث  أو "ىو كل كتاب يبحث يف علم من العلوم على وجو الشمول والتعمق يف فنها وباهبا،

أو اعبامع الصحيح للبخاري يصبح أصاًل ال يبكن لباحث يف ذلك العلم االستغناء عنو، مثل 
 .3صحيح مسلم"

ىي مصادر ؼبن يدرس حياة ىؤالء الشعراء، فديوان أيب سبام وكتاب  ودواوين الشعراء وآثارىم
 اغبماسة أليب سبام ىي مصادر ؼبن يدرس حياة أيب سبام.

 وآثار اؼبؤلف ككتب الفقو وأصولو ىي أيضاً مصادر ؼبن يدرس حياة مؤلفيها.
عض النقاط، مصدر ثانوي أو كتاب يساعد يف إكمال معلومات الباحث والتثبت من بأما اؼبراجع ف 

تطلق على الكتب اغبديثة، كجامع األصول فهو مرجع ال ، و علومات اليت وبتويها تقبل اعبدلواؼب

                                                           

 .407دويدري:  وحيد العملية، رجاء وفبارستو النظرية أساسياتو العلمي البحث - 1
األخطاء اؼبنهجية أم منهجية األخطاء، أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان، ورقة عمل مقدمة إىل اؼبلتقى العلمي األول،  - 2

 .3م: 2011ىـ  1332جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
 اؼبصادر واؼبراجع، الدكتور ؿبمد ىشام النعسان، حبث منشور يف موقع أرض اغبضارات على الرابط التايل: - 3

http://www.landcivi.com/new_page_45.htm 

http://www.landcivi.com/new_page_45.htm
http://www.landcivi.com/new_page_45.htm
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من كتب الصحاح  انبوغَت ومسلم البخاري ك مأخوذ من مصادر متعددة ومتنوعة مصدر ألنو
 من أخص اؼبصدرإذن  فاؼبرجع يساعد على فهم النص وتوضيحو وتفسَته، يف كتاب، وؿبموعة

اؼبصادر القديبة، فال ينبغي يف  توفر مع اغبديثة الكتب على الًتاجم ال هبوز إحالةولذلك  ،اؼبرجع
الصحابة  سبييزترصبة الصحايب مثاًل أن ربيل القارئ على كتاب األعالم للزركلي مع وجود اإلصابة يف 

 . العسقالين البن حجر
نصًا من مرجع ومصدر النص متوفر بُت ينقل الباحثُت : بعض النقل عن المؤلف من غير كتابه -3

، فعلى مثالً ( والتبيُت البيان) كتاب منمن كتاب معاصر قد نقلو ، كمن ينقل نصًا للجاحظ يديو
قد يكون اب ثانوي غَت كتاب اعباحظ نفسو، ألن النص الباحث أن ال يكتفي بنقل النص من كت

 ؿبرفاً أو ملخصاً أو غَت صحيح نسبتو للجاحظ.
ال هبوز العزو إىل النت إال إذا كان الكتاب مصوراً  الشبكة العنكبوتية )األنترنت(:العزو إلى  -4

 طٌ ىناك أحياناً سقَ وأمثالو وبتاج إىل تدقيق وربقيق، وقد يكون  (الوورد)، فربنامج مثالً   pdfبصيغة 
يعزو إىل ؛ فعليو أن مرجعاً واطمأن إليو (النت)إال  الباحث لبعض صفحات الكتاب، أما إذا مل هبد

، فكثَتًا من اقع اعبامعات والعلماء اؼبعروفُتأن ىبتار اؼبواقع اؼبوثقة، كمو  ينبغيلكن و ، اؼبوقع
ذلك وال  يتقيفالباحث أما اؼبعلومات الطبية مثاًل غَت موثوقة، وىي منشورة على النت بكثافة، 

 يكون كحاطب ليل.
فيقع  ؛تدرج اآليات القرآنية دون تشكيل ىناك برامج غَت موثقة التحذير من برامج غير الموثقة:  -5

اػبطأ يف اللفظ غَت اؼبضبوط، وىذا باب واسع لتحريف القرآن الكرًن، فينبغي على اؼبؤسسات قبل 
النيب صلى اهلل عليو ، و والتدقيق عرضو على اؼبختصُت للضبطدار أي شيء عن القرآن الكرًن أن تإص

، وكذلك األمر ينسحب على 1(يـُْتِقَنوُ  َأنْ  َعَمالً  َأَحدُُكمْ  َعِملَ  ِإَذا وبُِبّ  تـََعاىل الل وَ  ِإنّ وسلم يقول: )
( مثاًل من البربس على القارئ دون ضبط أوتشكيل، فكلمة )لتَ ات اليت يُ األحاديث النبوية، والعبار 

إىل ضبط  وىي ربتاج، 2الكلمات اؼبتشاهبة، ويتغَت اؼبعٌت من فتح الباء إىل كسرىا إىل ضمها
 لتوضيح اؼبعٌت.وتشكيل 

                                                           

 .891األوسط برقم: يف الطرباىن رواه - 1
 الُعقوِق. خالف: الَبْحُر، والربُّ  القمح، والبَـرِّ : خالف: البُـرُّ  - 2
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ى اؼبعايَت الدقيقة يف البحث العلمي فال ينقل من مرجع على الباحث أن يتحرّ  موثوقية المصادر: -6
 منتخبو نزىة اجملالس "إىل كتاب  استناداً ق يف مسألة علمية يتحقالال هبوز مثاًل موثوق، لذا غَت 

 ال اليت واألحاديث اإلسرائيلية بالقصص مليء الكتاب ىذا، ألن الصفوري الرضبن عبدل "النفائس
 .منهجو يتبع أن وال عليو يعتمد أن يبكن ال فإنو وؽبذا تثبت،

 من فما وإال ،قدوة قائلو يكون قولٌ  ينقل وإمبا ،الكالم لتأييد حجة بو ويستشهد ينقل قول كل فما
 األقوال تلك أن يرى ؛النظر دقق إذا الباحث أن حىت، اغبكماء من كثَت قال كما قيل وقد إال قول

 ": قولو يف اعباحظ طريقة يسلك أن باحث لكل أمكن ولو ؛هبم يعتدّ  فبن قولُت أو قول إىل ترجع
 عما وغٌتً  غَته، على داللة فيو ألن أحالمهم، وذوي اقهمحذّ  قول لةكِب  كل من لك أحكي وإمبا
 .األقوم السبيلَ  جهَ نَـ  لكان 1"سواه

 األبواب حجم بُت اإلمكان بقدر التوازن :في األبواب والفصول المحافظة على شكل الرسالة -7
، فانعدام التوازن خطأ منهجي يف البحث اآلخر على أحدنبا يطغى ال حبيث واؼبباحث والفصول

أنقص من فصل  من كتاب طواًل فاحشاً، وال فصالً  أطول اً كتاب  هبعلأن  للباحث العلمي، ال ينبغي
 النقاط فيو يوضح سبهيد وفصل باب لكل يكونيف شكل الرسالة ضروري، و التوازن نقصاً كبَتاً، ألن 

 تغطى يف النهاية. حبيث وربلل وتناقش تعرض سوف اليت األساسية
ال ينبغي للمشرف أن يضيق ذرعًا برأي الطالب  :الفوعدم إقصاء الفكر المخ الموضوعية -8

ُقْل َىاتُوا }: جل و عز اهلل قال مبدأ قرآين، والدليل الربىانفوخاصة إذا كان لو دليل واضح، 
االختالف ثراء ثقايف، وتنوع إبداعي، ويدعو إىل [، و 64:النمل] {بـُْرَىاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقُتَ 

نو مل يقتنع هبا، وىذا ن وبذف فكرة كاملة ألر والتحديث، فأحيانًا يوعز اؼبشرف للطالب بأيالتطو 
 جهد يكون أنفاؼبوضوعية "، العلمي الرأي ىُبالفنا من إكراه عدمفينبغي خطأ يف البحث العلمي، 

 أن ويبكن اؼبوضوع، ىذا يف حبثوا عمن النظر بصرف فيو يبحث الذي اؼبوضوع على منصبًّا الباحث
 ولو باطاًل، رآه ما يردّ  وأن اهتامات، من الرأي ىذا صاحب يف قيل مهما حق أنو لو تبُت ما يأخذ
 حسناً  رأياً  أردّ  فال، وجدىا أىن   ينشدىا اؼبؤمن ضالة فاغبكمة، الناس عيون يف معظًما صاحبو كان

 بل، اػبوارج من ألنو األزرق؛ بن لنافع وجيهاً  رأياً  وال معتزيل، ألنو -مثاًل - للزـبشري القضية يف

                                                           

 ىـ(، ربقيق255: اؼبتوىف) باعباحظ الشهَت عثمان، أبو الليثي، بالوالء، الكناين ؿببوب بن حبر بن عمرو اعباحظ، رسائل - 1
 .4/317م:  1964 - ىـ 1384 القاىرة، عام اػباقبي، ىارون، مكتبة ؿبمد السالم عبد: وشرح
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 الصحيحة، والسنة اهلل، لكتاب اؼبوافقة مقدمتها يف معروفة مقاييس وللحق وجد، حيث اغبق أطلب
 َأال   َعَلى قـَْومٍ  َشَنَآنُ  هَبْرَِمن ُكمْ  َواَل }:  جاللو اهلل جل وقد قال، 1احملس" والواقع الصريح، والعقل
ألن الطالب يف و  [،8:]اؼبائدة {تـَْعَمُلونَ  دبَا َخِبَتٌ  الل وَ  ِإن   الل وَ  َواتـ ُقوا لِلتـ ْقَوى أَقْـَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا تـَْعِدُلوا

 غَته، رأي من نيهوّ  أن الباحث حق من فليس مطلوب، اآلخرين رأي احًتامو فكره يبثل نفسو، 
  .اهتام وال، ذبريح غَت يف والربىان بالدليل ينقده أن لو ولكن

فيخل باؼبادة  ؛باختصار أو تصرفاؼبعلومة من الباحثُت من يكتب  اإلخالل بالمادة المنقولة: -9
يكتب بتصرف مثاًل؛ فليكتب الفكرة من إنشائو مث  فإذا أراد الباحث أنوىذا خطأ أيضاً، اؼبنقولة، 

 اؼبنقول بُت ليفرق"أن الفكرة مستمدة من ىذا الكتاب،  يقول: )انظر إىل كتاب كذا بتصرف( أي
 والصفحة الكتاب اسم ويذكر قوسُت بُت يقيد حرفًيا نقلو كان فما ... واؼبختصر، حرفًيا نقاًل 

 يسبق وإمبا قوسُت؛ بُت يقيد فال بأسلوبك ودونتو بعبارتك صغتو وإمبا غَتك عن كان وما ،واعبزء
 ".انظر" بكلمة اؼبصدر

 الناقل أن على تدل"...."  نقاط عدة مكاهنا فيضع نقلها يهمو ال عبارات النص ناقل تعًتض وقد
إذا كان النص  تستخدمكلمة )انظر( ينبغي التنبيو إىل أن  لذا  .2"األصل من الكلمات بعض أسقط
 بتصرف، أما اؼبنقول حرفياً فينبغي أن يوضع بُت قوسُت صغَتين ىكذا " ".منقوالً 

فبا ال ينبغي، بعض الباحثُت ينقلون نقواًل طويلة قد تبلغ عدة صفحات، وىذا  النقول الطويلة:نبذ  -10
غَت متوفر بُت الناس، صغَتًا و ال فائدة من تضمُت كتاب يف كتاب، اللهم إال إذا كان الكتاب  إذ

 .الكتابمعلومات نشر  اؽبدف من ذلكوكان 
بعض الباحثُت ىبرج اغبديث الذي رواه البخاري مثاًل من   :تخريج األحاديث من غير مظانه -11

اؼبا أن اؼبصدر متوفر، للنووي، وىذا غَت مقبول يف البحث العلمي طكتاب )رياض الصاغبُت( 
والسبب عدم الرجوع  ، اؼبعٌت اؼبطلوبغَّت  وردبا ؛فكثَتاً ما قبد اختالفاً بُت الرواية واألخرى يف اللفظ

 .إىل اؼبصدر األساسي
يراه الباحث يف كتاب  ،شعر للمتنيب مثالً بيت كذلك زبريج األبيات الشعرية من غَت مظاهنا، كو 

، معاصر، أو كاغبماسات مثل ضباسة أيب سبام، وضباسة البحًتي، وضباسة ابن الشجري وغَتهأديب 

                                                           

 .17الثانية )د.ت(:  للًتاث، الطبعة األزىرية اؼبكتبة الطويل، رزق السيد الًتاث، وربقيق العلمي البحث أصول يف مقدمة - 1
 .109:اػبطيب عجاج واؼبصادر، ؿبمد والبحث اؼبكتبة يف حملات - 2
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َت ولشعراء ـبتلفُت، فال ينبغي الرجوع للحماسات مثاًل وديوان الشاعر اغبماسات شعر كث ىذه ففي
 موجود.

وىذه كارثة يف البحث العلمي، إذ يأيت الباحث أحياناً  بتر النصوص:ب مواضعه عن الكلم تحريف -12
ويبًت نصًا أو فكرة ذكرىا أحد اؼبؤلفُت دون أن يتحقق من كامل النص، فقد ينقل فكرة أو نصاً 

عليها،  لَتدّ  ال ليثبتها بل مبتورًا من كتاب فتح الباري مثاًل، مث يتبُت أن ابن حجر ذكر الفكرة
من العلماء يذكرون أقوااًل وآراء وأفكارًا ـبالفة  اً كثَت فابن حجر،  قد أغفل ردّ يكون  والباحث

وقد قرأت ألحدىم مرة:  كارثية، اؼبصيبة فتكونوىذا تقويل للمؤلف مامل يقلو، لَتدوىا ال ليثبتوىا، 
"إدخال )الـ( على الدجلة: ليس بغلط، وإمبا ىي مثل: البصرة واغبلة واؼبوصل والشام، واغبسن 

، والفرات والنيل، وكلها أظباء معرفة وؿبالة بالتعريف"، مث ذكر اؼبصدر والكاظم والعباسواغبسُت 
"قطوف أدبية دراسات نقدية يف يف الًتاث العريب حول ربقيق الًتاث، لعبد السالم ؿبمد ىارون، 

  .461صفحة 
لألب:  للمرجع، وجدُت أن احملقق عبد السالم ىارون ذكر ىذا الكالم يف مقال العودةوحُت 

نشرت يف ؾبلة الثقافة عام ردًا على ربقيق عبد السالم ىارون يف كتاب  أنستاس ماري الكرملي،
 :487في صفحة ذكر اؼبقالة لَتّد عليها ال ليثبتها، فلكن عبد السالم ىارون و م، 1940

ياقوت يف معجم البلدان: )دجلة  قولر صاحل مروي ... أو شع" مل ترد )الدجلة( يف خرب معتمد 
)تقول عربت دجلة  -ورواه اعبوىري يف الصحاح –هنر بغداد ال تدخلو األلف والالم( وقول ثعلب 

... أما االستشهاد بالبصرة واغبلة واؼبوصل والشام، والفرات والنيل، فليست )ألـ(  بغَت ألف والم(
نها يف عرف النحاة بأهنا )الـ( الزائدة زيادة فيهن للتعريف، كما يرى حضرة األب، بل ىي ما يعرب ع

الزمة، وىذه الكلمات معرفات، ال بأل، بل بالعلمية، وأل جزء منها، قارن وضعو وضعها، كاعبيم 
... وأما استشهادك باغبسن واغبسُت والعباس والكاظم، فهذا باب  زة من أضبدواؽبممن جعفر، 

 .1"األصل( ال تفيد التعريفآخر، وأل فيها ىي اليت تسمى )أل اليت للمح 
 رين بقول أيب نواس:وىذا يذكِّ ينبغي التنبيو عليو والتدقيق فيو، فهذا بًت للكالم 

 ليسقينا طبار حول بنا وطف**  تسكنها للــعباد اؼبساجد دع
                                                           

السالم ؿبمد ىارون، مكتبة السنة قطوف أدبية دراسات نقدية يف يف الًتاث العريب حول ربقيق الًتاث، عبد  - 1
 .488-487م: 1988ىـ 1409بالقاىرة، الطبعة األوىل 



13 
 

 !(ويل للمصاينا) :بل قال ربك قال ربك ويل لألوىل سكروا ** ما
اهلل  قالوقد ومن ذلك أيضًا بًت األحاديث، فيستشهد جبزء من حديث يبًته بًتًا يغَّت اؼبعٌت كلياً، 

ْعَنا َويـَُقوُلونَ  َمَواِضِعوِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  وُبَرُِّفونَ  َىاُدوا ال ِذينَ  ِمنَ  : }وتعاىل تبارك َنا ظبَِ  :النساء{ ]َوَعَصيـْ
46.] 

نرى بعض الباحثُت يكرر ذكر )الطبعة والعام والدار  والمراجع:ر بيان معلومات المصادر تكرا -13
، وىذا ال ينبغي إذ يؤدي إىل ما مر  ذكر الكتابوالبلد الذي طبع فيو الكتاب( يكرر ذلك كل

، فقط األفضل أن يذكر تفاصيل معلومات الكتاب أول مرةوإثقال للحواشي، ف التطويل دون فائدة،
مة، إذ أن اؼبعلومات مذكورة سيما حينما يكتب للمجالت احملكّ ، ال (مصدر سابق)مث يقول: 

 بالتفصيل يف هناية البحث مع اؼبصادر واؼبراجع.
أراىا ، وىذه زيادة للقواميس بذكر اجمللد والصفحة والطبعة ُتالباحثبعض  :العزو إلى القواميس -14

ث( ألهنا جامعة وتويف  ،ح ،)بمثل: ، فاألفضل ذكر اؼبادة فقط للحواشي وتطويلدون فائدة 
 .عند كل باحث بالغرض، فلردبا ال تتوفر الطبعة اؼبطلوبة

يقوم بعض  :اأو المقاييس وغيرهاألمكنة أو الموازين في سواء  مصطلحات ال تناسب زماننا -15
االعتماد على الكتب القديبة ألن  ؛ال هبوزوىذا ، مثالً على معجم البلدان فقط باالعتماد الباحثُت 
ت، تغَتّ قد األظباء  كثَتًا من  أن إذ قد يبهم أكثر وال يعّرف حبقيقة البلد، تعريف البلدانفقط يف 

)مدينة ىي ومدينة اليمامة  ،)مدينة طهران(ىي ومدينة الري  ،)البحر األضبر(ىو  فبحر القلزم
ال تفي  اإلشارة إىل اؼبعاجم القديبة فقط، فإال باألظباء اغبديثة ال يعرفها أحد اليومو  ،الرياض(

ترصبة أحد العلماء، ديثة واؼبعاصرة، فابن خلدون ذكر بالغرض، وال بد من الرجوع إىل اؼبعاجم اغب
 لبعض تأليف العصور ىذه يف إلينا وصل" قال:فوىو اإلمام الطييب من شراح كشاف الزـبشري، 

 الزـبشري كتاب فيها شرح العجم، عراق من (توريز) أىل من الطييب الدين شرف وىو العراقيُت،
عند األرمن فبلدة )توريز( اسم للبلدة  1تزيّفها" بأدلة االعتزال يف ؼبذاىبو وتعرض ألفاظو، وتتبع ىذا،

 .إيران ُمدن أكرب ثالث ىي: و والصواب: تربيز، 2القدماء

                                                           

 خلدون ابن ؿبمد، بن ؿبمد بن الرضبن عبد ،األكرب الشأن ذوي من عاصرىم ومن والرببر العرب تاريخ يف واػبرب اؼببتدأ ديوان -1
 .1/556: م 1988 - ىـ 1408 الثانية، الطبعة، بَتوت الفكر، دار، شحادة خليل: قيق( ربىـ808: اؼبتوىف)

2- E.J Brill's first encyclopedia of Islam 1913-1938: Tabriz. p: 584 
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والقفيز والفرسخ والقَتاط واألوقية والدانق اؼبكاييل واألوزان كالصاع واؼبد اؼبقاييس و كذلك استخدام 
ؼبقاييس اغبديثة، وما الذي يوازي ذلك يف العصر وغَت ذلك، على الباحث أن يذكر األوزان وا

 ما يعادل ىذه اؼبقاييس يف العصر اغباضر. 1اغباضر، وقد ذكر كثَت من العلماء
 اْلَماءِ  َعنِ  ُيْسَألُ  َوُىوَ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولَ  ظبَِْعتُ : قَالَ  رضي اهلل عنهما ُعَمرَ  اْبنِ  نْ ع

، السَِّباعِ  ِمنَ  يـَُنوبُوُ  َوَما اأْلَْرضِ  ِمنَ  اْلَفاَلةِ  يف  َيُكونُ   َعَلْيوِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولُ  فـََقالَ : قَالَ  َوالد َوابِّ
 .2"اػْبََبثَ  وَبِْملِ  ملَْ  قـُل تَـُْتِ  اْلَماءُ  َكانَ  ِإَذا: "َوَسل مَ 

 صُبَْلُتوُ  فـََيُكونُ  َمنًّا طَبُْسونَ  ِقْربَةٍ  ُكلُّ  ِقَربٍ  طَبْسُ  فَاْلُقل َتانِ  ": ! قال السرخسيالقلتُت؟ما مقدار ف
ال نعرف مقدار يف زماننا نستخدم ىذه اؼبكاييل و ، ازداد األمر غموضًا ألننا 3"َمنًّا َوطَبِْسُتَ  ِمائـَتَـُْتِ،

 ُكلُّ  ِقَرٍب، طَبْسُ  َونُبَا َىَجَر، ِقاَللِ  ِمنْ  قـُل َتانِ  َىاُىَنا هِبَا َواْلُمرَادُ " :قدامة ابن يقول حىت القلة وال اؼبن،
، رِْطلٍ  ِمائَةُ  ِقْربَةٍ  اؼبعلومة ، وىذه اؼبقادير ال تقرب 4"بِاْلِعَراِقيِّ  رِْطلٍ  طَبَْسِماَئةِ  اْلُقل َتانِ  فـََتُكونُ  بِاْلِعرَاِقيِّ

 يبُت مقدار ىذه اؼبكاييل دبا ىو مستخدم اليوم.للقارئ أبداً، على الباحث أن 
قد أجاز بعض الدارسُت ىُبطِّئ من يكتب )مائة( ىكذا، و  :عدم تخطئة بعض الكتابات اإلمالئية -16

فتكتب باأللف وال تلفظ، وإمبا زيدت األلف للفرق بُت  ،(مئة أو -مائة)الوجهُت:  اللغوياجملمع 
 وُكِتَبت ،"مئة وطبس" مثالً  التاريخ يف قلت إذا ألنك)مئة ومنو( إذ مل تكن اغبروف عليها نقط، 

 وطبس" :مبقوؽب" مئة وطبس" :مقوؽب اػبط يف يلتبس فكان ،(منو) لفظ ُتشبو كانت ألف، بغَت
أما اليوم ولو زالت العلة اؼبذكورة  ،بالواو (عمرو)و( عمر) بُت فرّقوا كما باأللف، بينهما ففرّقوا "منو

 من العلماء.بظهور الطباعة اغبديثة، فال ينبغي أن لبطِّئ من قبلنا 

                                                           

 جدول: عشر اغبادي اؼبطلب: )141/ 1:وأدلتو اإلسالمي الفقو: كتابو يف تعاىل اهلل رضبو الزحيلي وىبة منهم الدكتور -1
 (.اؼبقاييس

 .62برقم:  رواه الًتمذي يف أبواب الطهارة -2
 - ىـ1414بَتوت،  – اؼبعرفة ىـ(، دار483: اؼبتوىف) السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أضبد بن اؼببسوط، ؿبمد -3

 .1/71م: 1993
: اؼبتوىف) اؼبقدسي قدامة بابن الشهَت اغبنبلي، قدامة بن ؿبمد بن أضبد بن اهلل عبد الدين موفق ؿبمد قدامة، أبو البن اؼبغٍت -4

 .1/19م: 1968 - ىـ1388القاىرة،  مكتبةىـ(، 620
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: مال ينبغي على الباحث أن يستخدم األساليب القديبة يف الكتابة كقوؽب الكتابة بلغة العصر: -17
ومنو السجع اؼبكلف،  ،وغَت ذلك (ةعنك اغبَتْ  اهلل الفتنة وأبعدَ ك بَ ن  اعلم وفقٍت اهلل وإياك، أو جَ "

 ليو أن يلتزم لغة العصر وأساليبو يف اػبطاب.ألن اإلنسان ابن بيئتو فع
 والفقَتة اؼبتأخرة الدول يف لكنها اجملتمعات، كل يف توجد ظاىرة وىي السطو على تراث اآلخرين: -18

وقد حصلت عدة حوادث  اػباصة، اغبقوق ربمي اليت والقوانُت األنظمة زبتفي حيث انتشاراً  أكثر
 ائزةجب الفائز كتابو يف بعلي حفناوي الدكتور ساقتب حىت يف أكرب اعبوائز العربية حيثيف ىذا، 

 الغذامي عبداهلل الدكتور كتاب من ،«2009-2008» الرابعة بالدورة اآلداب، فرع، الشيخ زايد
 أن ،للكتاب زايد الشيخ جائزةفبا دعا  نفسو، إىل نسبهاو  اقتباساً، ثالثُت كبو «الثقايف النقد»
 م.2010عام  «اؼبقارن الثقايف النقد نظرية يف مدخل» كتاب من اعبائزة لقب سحبت

 وثلِ مِ  وجود مع صينياً  مثالً  يكتب الباحثُت بعض قبد أحياناً  :التراث ونبذ المعاصرة في اإلغراق -19
: بعضهم فقول ينبغي، ال فبا وىذا ذاتو، واؼبعٌت بل نفسو الغرض ويؤدي اإلسالمي، الًتاث يف
 ثابت بن حسان قول يف اؼبعٌت عُتاإلسالمي  الًتاث ويف صيٍت، مثل( البحرَ  رتكدِّ  ال الساقيةُ )

 :عنو اهلل رضي
رُهُ  ال َوحَبْرِي**  فيوِ  عيبَ  ال صارمٌ  لساين  اّلدالءُ  ُتَكدِّ

 .تراثنا يف مثلو قبد مل إذا إال لألمثال األجنبية بالًتصبة نأيت وال تراثنا، كبيي أن فعلينا
 وبيان ؽبا شرح دون الغريبة الكلمات يغفل أن للباحث ينبغي ال :األلفاظ من الغريب شرح عدم -20

 يف يشرحها أن الباحث على هبب ،غريبة ومفردات كلمات على وبتوي القدًن الشعر فأكثر ؼبعناىا،
 .القارئ على الفهم يسّهل حىت ،اغباشية

يتعاىل على الناس يف  يصيبو الغرور و ليس من صفات الباحث أن  :قاتل م  س   التعالي على الناس -21
 عبارة ذهفه ،(كاؽبوام فهم العوام وأما): يقولوىو  ابالكتّ  بعضل نقرأ اليوم كما ،بوكالمو وأسالي

قمة  دونية نظرة إليهم النظرو  مهب االزدراءف ،وصف العوام هبذا الوصف يليق ال استهزاء وهتكم،
 نظرذلك أن ن من بدالً بل ينبغي  ،علمو بركة اهلل أذىب إال علم طالب الغرور أصاب ماو  ،غرورال

، ؿبب تو وَجَبتْ  كلمتو، الَنتْ  منف ،وتعليمهم نصحهم على واغبرص والشفقة، الرضبة بعُت إىل العوام
 الغنم، كقطيع الناس أن يقصد ،(القطيع مع أمشي ال أنا): يقول من يأيتأيضًا  العصر ىذا ويف

{ آَدمَ  َبٍِت  َكر ْمَنا َوَلَقدْ } :تعاىلاهلل  قال وقد الباحث، فيو ىبوض أن ينبغي ال استحقار وىذا
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 أو غربان أو مثالً  جرادٌ  عنده الناسهل ف (السرب خارج دأغرّ ): يقولالذي أما و  [،70]اإلسراء:
 !وعي؟ بال معاً  يسَتون ضبام حىت

 البحث من ليس فالظن ىكذا، األمر أن وأظن: يقول أن للباحث ينبغي ال :الظن اتباع عدم -22
 ،[116: األنعام{ ]ىَبُْرُصونَ  ِإال   ُىمْ  َوِإنْ  الظ ن   ِإال   يـَت ِبُعونَ  ِإنْ :} تعاىل اهلل قال شيء، يف العلمي

 اهلل قال كما واتباعو، الظن عن تتحدث واآلية الظن، غلبة وبُت الظن اتباع بُت فرقاً  ىناك أن علماً 
 عند الصاوي قال ،[28:النجم{]َشْيًئا اغبَْقِّ  ِمنَ  يـُْغٍِت  اَل  الظ ن   َوِإن   الظ ن   ِإال   يـَت ِبُعونَ  ِإنْ : }تعاىل

 ال بو أتوا وما الرسل ومعرفة -تعاىل- اهلل كمعرفة االعتقادية األمور أن: فتحصل" ىذه اآلية: تفسَت
 الدين كفروع العملية األمور وأما الظن، فيها يكفي وال دليل، عن للحق اؼبطابق اعبزم من فيها بد

 .الظن على ال الظن غلبة على مبنية الشريعة أحكام وأكثر، 1"الظن غلبة فيها فيكفي
 على قَرأىا أو كَتَبها: الكلمة صح ف: الوسيط اؼبعجمقال يف ، 2"الصحيفة يف اػبطأ" :التصحيف -23

ت: الصحيفة أو الكلمةُ  تصح فت، اغبروف الشتباهِ  ِصح تها؛ غَت  من التصحيفَ و ، "َخطأ إىل تغَت 
 أحوالو، بعضِ  يف اؼبعٌَت  وتبديل تغيَت إىل يؤدِّي إذ ؛وخاصة اؼبخطوطات النصوص يعًتي ما أخطرُ 

 إن  : قيل وقدْ : "تعاىل اهلل رضبو السيوطي حَكى كما،  َحَْتة يف قارَئو فُيوِقع بالكلي ة، اؼبعٌت يعطِّل أو
يلِ  يف  الل وُ  قَالَ  ،َوَشْكِلَها ِإْعَجاِمَها يف  َأْخطَُأوا بَِلْفظَةٍ  َكَفُروا الن َصاَرى  نَبِـيِّي أنتَ : )ِلِعيَسى اإْلِقبِْ
 التصحيف" :الزـبشري يقول، 3"ـُبَف ًفا -(َوَلدُتك بـُنَـيِّي أنت: )وقالوا فصح ُفوىا ،(الَبُتول ِمنَ  َول دُتك

 ."عليو والتغلب منو الكالم لصون شىت وسائل اصطنعوا ذلك أجل ومن مفتاحو، ضل قفل
 كانت فإنومن العلماء من جعل التصحيف مرادفاً للتحريف، لكن ابن حجر فرق بينهما فقال: " 

 للنقط بالنسبة ذلك كان فإن السياق، يف اػبط صورة بقاء مع حروف أو حرف بتغيَت اؼبخالفة
 .4"ففاحملرّ  الشكل إىل بالنسبة كان وإن ف،فاؼبصحّ 

                                                           

 .110 /4:(ىـ 1241 - 1175) اؼبالكي، بالصاوي الشهَت اػبلويت، ؿبمد بن أضبد، تفسَت اعباللُت على الصاوي حاشية -1
 لسان العرب، ابن منظور، مادة )ص ح ف(. -2
 قتيبة أبو: ىـ( ربقيق911: اؼبتوىف) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرضبن النواوي، عبد تقريب شرح يف الراوي تدريب -3

 .1/496طيبة: الفاريايب، دار ؿبمد نظر
: ىـ(، الشرح852: اؼبتوىف) علي بن أضبد الفضل أبو العسقالين، حجر األثر، األصل البن أىل مصطلح يف الفكر لببة شرح -4

 .8/20اػبضَت: ضبد بن الرضبن عبد بن اهلل عبد بن الكرًن لعبد
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 َأن  » -عنو اهلل رضي- عمر حديث من( واألثر اغبديث غريب يف النهاية) يف جاء ما ذلك مثال
 َوبِاْلَفْتحِ  السِّرجُُت، بِاْلَكْسرِ  ُىوَ  : "األثَت ابن قال «الزِّْبلِ  بـَْيتِ  يف  فحَبسها َزْوِجَها َعَلى َنَشزت اْمرَأَةً 

َا. بالزِّْبل أْصَلْحَتها ِإَذا اأْلَْرضَ  َزبـَْلتُ  مصدرُ   ِبَغَْتَِىا؛ ُتصح ف لَِئال   ظُُهورىا َمعَ  الل ْفظَةَ  َىِذهِ  ذكْرنا َوِإمب 
 .1"ااِلْشِتَباهِ  ِمنَ  دبََكانٍ  فَِإنـ َها

 يف السبكي ابن ذكر كما ،الكلمة عن التصحيف ينفي بتقييد بوقِ عَ  أو الكالم أثناء لونيتدخ   انوافو 
 ِإْسَناد اْلَقاِسم أَبُو البسطامي عمر ُشَجاع أَبُو قَالَ  : "قال حيث السمرقندي بن القاسم أيب ترصبة

 مظنة أن منو واضح ،"بنون وإسناد: "قولوف ،2"ُمْسنده يـَْعٍِت  بُنون َوإْسَناد ،َواْلعراق ُكلو ُخرَاَسان
 ".نونٍ بِ : "وقال الصحيحة الكلمة اعًتاض عالميت بُت فوضع ،(أستاذ) ىي (إسناد) تصحيف

 غبمزة" التصحيف حدوث على التنبيو: "مثل كتًبا، فيو وصنفوا العلماء بو اىتم التصحيف ولكثرة
 ىـ،382 العسكري سعيد بن اهلل عبد بن للحسن" التصحيف"و ىـ،360 األصفهاين اغبسن بن
 .ىـ600 اليلطي سعيد بن لعثمان" والتحريف التصحيف"و
 احملققُت بُت تشيعبل  القديبة، واؼبؤلفات باؼبخطوطات، خاصةليست  والتحريف التصحيف ظاىرةو 

 اغبديث أيضاً. العصر يف والكتاب
: مثالً  فيقول أحياناً، األمر عليو فيلتبس خطأ، اؼبراجع إىل يعزو الباحثُت بعض العزو الخاطئ: -24

 وصحاح اللغة تاج الصحاحواظبو الكامل:  الصحاح أن واغبقيقة(! للجوىري الصحاح ـبتار انظر)
 .الرازي بكر أيب بن محمدالصحاح فل تارـب أما ،اعبوىري ضباد بن ظباعيلإل ،العربية

للجامعات  بد وال العلمية، للرسائل العناوين تكرار ينبغي ال :العلمية الرسائل في التكرار -25
 .سدى الطالب جهد يذىب ال حىتهبذا الشأن  التواصل من لعلماءواؼبؤسسات العلمية وا

 

 

                                                           

ىـ(، 606: اؼبتوىف) األثَت ابن اعبزري ؿبمد الشيباين بن اؼببارك السعادات أبو الدين واألثر، ؾبد اغبديث غريب يف النهاية -1
 .2/294م: 1979 - ىـ1399 بَتوت، -العلمية  الطناحي، اؼبكتبة ؿبمد ؿبمود - الزاوي أضبد طاىر: ربقيق

 ؿبمد ؿبمود. د: ىـ(، ربقيق771: اؼبتوىف) السبكي الدين تقي بن الوىاب عبد الدين الكربى، تاج الشافعية طبقات -2
 .7/46ىـ: 1413 الثانية، والتوزيع، الطبعة والنشر للطباعة وغَته، ىجر الطناحي
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 الفصل الثاني

 وفيه مبحثان

 :( لغة واصطالحاً تحقيق المخطوطات) تعريف مفرداتالمبحث األول: 

 يف جاء حقق، للفعل مصدر فهيالزيف،  عن البعدالتوثيق و و  والثبات الصحة حول يدور( التحقيق) لفظ -
: أي وأحقو وحقو وثبَت، َحقاً  صار أي وُحُقوقاً  َحّقا ووَبُقُّ  وِبقُّ  األْمرُ  َحق  : "منظور البن( العرب لسان)

 فيو". يشك ال حقاً  عنده وصار أثبتو

 يتناول علمياً  عمالً " :تعٍت ىي إذ اؼبعاصر، االصطالحي معناىا عن ىبتلف معٌت ؽبا تراثنا يف (التحقيق) لمةكف
 عما ويبعد الصواب من يقرب اؼبسألة يف برأي وىبرج النزاع، ؿبل ووبدد اػبالف، وجوه ويتحرى بالبحث اؼبسألة

 .1"أوىام من اؼبتناقضة اآلراء يف

 ربقيق: فيقال الًتاث؛ أو اؼبخطوطات، أو" النصوص" بلفظ إما مقرونة( التحقيق)كلمة  تذكروعادة ما 
 .الًتاث ربقيق أو اؼبخطوطات، ربقيق أو النصوص،

 لسان» إىل رجعنا فإذا ،(ـبطوطة) مادة من القديبة اللغوية اؼبعجمات تخلوأما لفظ )اؼبخطوطات( ف -
( م1790-ىـ1205ت) للز بيدي «العروس تاج» وإىل ،(م1311-ىـ711ت) منظور البن «العرب

 .تعريفها عن فضاًل  اؼبادة، ىذه ذكر من خاليُت دنباقب

 قبد األوىل، طبعتو يف م،1960 سنة بالقاىرة، العربية اللغة ؾبمع أخرجو الذي «الوسيط اؼبعجم» إىل عدنا إذاو 
( َخط  ) َجْذر يف جاء فقد اؼبطبوع، الكتاب وبُت بينها تفريًقا اؼبتأخرة، اؼبعجمات يف تدخل بدأت قد اؼبادة ىذه
 اؼبكتوبة النسخة: واؼبخطوطة ـبطوطات، صبعو باؼبطبعة، ال باػبط، اؼبكتوب: اؼبخطوط: »اؼبذكور اؼبعجم من

 .«باليد

 الرقوق أو الربدي أوراق على يكتب ما ىذا كان سواء اليد خبط يكتب عم ا عبارة :ىي (اؼبخطوطاتو)
 .ذلك بعد فيما الورق على كتب ما أو القديبة، األزمنة يف اغبال كانت كما

 الكثَتة واعبهود شبنو، ارتفاع برغم اؼبخطوط أن وذلك اإلسالمية، اغبضارة ظواىر أبرز منواؼبخطوطات 
                                                           

  .191: الثانية الطبعة للًتاث، األزىرية اؼبكتبة الطويل، رزق السيد الًتاث، وربقيق العلمي البحث أصول يف مقدمة - 1
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 نسًخا منو ذبد الواحد الكتاب إن حىت الشأن، وذوي األمراء خزانات يف متوفرًا ذبده نسخو يف اؼببذولة
 .وأمريكا أوروبا يف اؼبخطوط للكتاب مثلو يتوفر ال األمر وىذا كثَتة،

 أهنا الظن على يغلب اليت الصورة إىل اؼبخطوط بالنص للوصول معينة وسائل اتباع يعٍت:"اؼبخطوطات تحقيقف
 .1"النص ىذا إليو نسب الذي اؼبؤلف كالم

 تقوًن عملية دبعٌت" الضبط" عرفوا فهم، منو قريبة صورة على أو اؼبعاصر دبعناه التحقيق األوائل أسالفنا لقد عرفو 
 العناصر من الكتاب ربرير وىو الضبط؛ للفظ مرادف وىو" التحرير" وعرفوا، صحتو من والتأكد الكتاب نص

، بعض على بعضها اؼبختلفة الكتاب نسخ مقابلة فهي "اؼبقابلة" وأما، الزمن دبرور حشرت اليت والدخيلة الزائفة
 النصف يف ذلك كانو  وتدوينو، ربقيقو ت كتاب أول الكرًن القرآن يعد، بل وتصحيحو النص ضبط أجل من

 األول القرن من الثاين النصف يف ربقيقو بعد اعباىلي الشعر ندوِّ  ذلك بعد مث اؽبجري، األول القرن من األول
 وتصفيتو وسبحيصو الشعر بفحص، حيث قاموا اعبمحي سالم وابن واألصمعي الضيب اؼبفضلما فعل ك،  اؽبجري

 من واألخبار السَت رواة ضبلو ما رفضوا كما الشعر، فن أجادوا فبن الوضاعُت الرواة رواية ورفضوا ،شوائبو من
 .غثة أشعار

 ،اهلل رضبو، باهلل اؼبستنصر كمُ اغبَ  أمرنا": اؼبقتبس جذوة يف جاءما أسالفنا  عرفها التحقيق عملية أن على يدل وفبا
وابٍَتْ سّيد، يف دار اؼبلك  البغدادي، القاسم بن إظباعيل علي أيب مع ،أضبد بن للخليل "العُت" كتاب دبقابلة

 دبصر رواىا اليت ،سعيد بن منذر القاضي نسخة صبلتها يف كثَتة نسخاً  تابالكِ  من وأحضر الذي بقصر قرطبة،
، فدخل علينا اغبكم يف بعض األيام، فسألَنا عن النُّسخ، فقلنا باؼبقابلة الكتاب من صور لنا تفمر  والد، ابن عن

كبن: أما نسخة القاضي اليت كتبها خبطو فهي أشدُّ النسخ تصحيفًا وخطأ وتبدياًل، فسأَلنا عما نذكره من ذلك، 
ظبعناه ألفاظًا مصّحفة، ولغات مبّدلة، فعجب من ذلك، وسأل أبا علي، فقال لو كبو فأنشدناه أبياتاً مكسورة، وأ

 .2"ذلك 

 بضبط ملحوظة عناية للقدماء كان": النحاة إمام سيبويو كتابو يف ناصف النجدي علي األستاذ ويقول
 كانوا ما كبو على أصحاهبا إىل يرفعوىا حىت بالسند أخبارىا يروون وكانوا صحتها، على واحملافظة النصوص،

                                                           

 .191: الطويل رزق السيد الًتاث، وربقيق العلمي البحث أصول يف مقدمة -1
ربقيق بشار عواد معروف، دار  ،ىـ(488) اغبميدي اهلل عبد بن فتوح بن ؿبمد األندلس، علماء تاريخ اؼبقتبس يف جذوة -2

 .78: م2008ىـ  1429الغرب اإلسالمي بتونس الطبعة األوىل 
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 هبا يبلغوا حىت أصل إىل فرعاً  يكتبوهنا اليت بالكت نسخ ينسبون وكانوا ،عليو السالم الرسول بأحاديث يصنعون
 .1عنها" ينقلون اليت األصول على معارضة يقرءوهنا وكانوا منها، ربدرت اليت أوائلها

 يدرس علم عندىم يكن مل لكنو مديد، بزمن األوروبيُت قبل التحقيق عرفوا اؼبسلمُت أن تعٍت األحداث ىذه إن
 .ثو البح ومراكز اؼبدارس يف

 والفهارس اعبيد، والتبويب الًتقيم، عالمات: مثل سبقوىم فبن عرفوىا خرباتمث جاء احملققون اؼبعاصرون وزادوا 
 .البحث تيسر اليت اؼبتعددة

والعلوم، شؤون معهد اؼبخطوطات، يف مؤسبره الذي عقد  وحبث "اؼبؤسبر العام للمنظمة العربية للًتبية والثقافة
م، وازبذ توصية بشأن إدخال التحقيق العلمي ضمن اؼبنهج الدراسي يف مرحلة التعليم 1971بالقاىرة عام 

اعبامعي، لدرجة البكالوريوس، وأبلغ اؼبعهد ىذه التوصية إىل الدول العربية، وكانت سورية أول دولة تنفذ ىذه 
 .2هنا فكرة قيمة، وترتبط بفكرة اغبفاظ على الًتاث القدًن"التوصية، أل

وذلك ألن الدراسة اعبامعية سبكن أىل اػبربة واألساتذة من سبييز الطالب الذين يبلكون بذور االستعداد، كي 
 يكونوا علماء ؿبققُت.

 :المخطوطات تحقيق أخطاء على أضواءالمبحث الثاني: 

أو أي  األوىل، الورقة لضياع يرجع وذلك عنوان، بال اؼبخطوط يأيت قد الخطأ في عنوان المخطوط: -1
 ذبارية، أو شخصية، ألىداف العنوان تزييف أو بعنوانو، للجهل إما اؼبخطوط سبب آخر، فيتغَت عنوان

 ينشر سوف الكتاب ألن ذاتو؛ النص ربقيق عن أنبية يقل ال العنوان فتحقيق، خاطئ اجتهاد بسبب أو
 إىل ونسبتو وتوثيقو، ربقيقو يف الدقة ربري من البد مث ومن بو، يشتهراؼبؤلف و  إىل ينسبو  ربقيقو، بعد

 ىناك طريقتُت: للكتاب الصحيح العنوان على لتعرفول ،صاحبو

                                                           

 .155- 154:م1979ىـ 1399، عامل الكتب يف القاىرة، الطبعة الثانية ناصف النجدي النحاة، علي إمام سيبويو -1
-208م: 1993منهجو وتطوره، دكتور عبد اجمليد دياب، دار اؼبعارف، القاىرة،  العريبربقيق الًتاث  -2

209. 
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 سياق يف العنوان إىل اؼبؤلف أشار وخاصة مقدمة الكتاب، فردبا :تؤدة وتمعنالكتاب ب قراءة - أ
 ىذا لذكر عرض قد يكون ، وردباكذا عن وألفتو كذا بعنوان مؤلف ىذا: مثالً  يقول حديثو،
 كذا. بعنوان مؤلفنا انظر: يقول مثالً  كتبو إحدى يف اؼبؤلف

 مؤلف أو الكتاب، موضوع بذكر وذلك العنوان: على للوقوف الكتب فهارس قراءة - ب
 اليت الكتب من غباجي خليفة، وغَتنبا( الظنون كشف)و الندًن، ابن( فهرست) ، مثلالكتاب

 .ومؤلفيها وعناوينها الكتب ؽبذه جامعة فهارس تعد
 ـبطوط والكتاب األنصاري، ىشام البن منسوب ،(العربية علوم شواىد يف الندية الروضة)" كتابف

 .6752 برقم برلُت مكتبة يف وؿبفوظ
 اللمع كتاب مقدمة يف فارس فايز ومنهم ىشام، ابن مؤلفات بُت اؼبؤلف ىذا ذكروا الباحثُت من وكثَت
 الدين ؿبيي ؿبمد الشيخ أيًضا ذلك ذكر كما ،"اللمع" لشواىد شرح الكتاب أن أساس على جٍت، البن
 يف مكرم سامل العال عبد. د أيًضا ذلك قال كما ،"اؼبسالك أوضح" كتاب مقدمة يف اغبميد عبد

 ذلك إىل أشار اؽبرميل ؿبمود أضبد والدكتور ،362ص  "والشام مصر يف النحوية اؼبدرسة": كتابو مقدمة
 ."ىشام البن الصغَت اعبامع" كتاب مقدمة يف
، إال أن متالعباً عمد إىل إبدال ورقتو للسيوطي (النحو أصول يف االقًتاحالكتاب يف حقيقتو ىو كتاب )و 

األوىل بأخرى كتب على وجهها: )كتاب الروضة األدبية يف شواىد علوم العربية تأليف العالمة ابن 
وكتب على ظهرىا فاربة للكتاب زبتلف يف أسلوهبا عن أسلوب ابن ىشام، ويف خطها عن خط  ،ىشام(

 وطابقها برلُت، مكتبة من الكتاب صورة أحضر من وأثبتو، التالعب ىذا كشف وقد ،النسخة األصلية
 .1"النتيجة لو تأكدتو  االقًتاح كتاب مع
 التارىبية األخبار ألن اعباحظ؛ إىل اػبطأ سبيل على نسب الذي( واؼبكايد اؼبلوك تنبيو) كتاب ذلكوك

 أبوابو من تجدف! لو؟ الكتاب ينسب فكيف ،ىـ(255)للجاحظ التايل العصر يف وقعت فيو وردت اليت
 بُت وبيا كان اإلخشيدي وكافور "هلل باؼبتقي توزون مكيدة"و" اإلخشيدي كافور مكايد من نكت" باب
 اعباحظ وفاة بعد تاريخ كلو فهذا ،ىـ(357و 297) سنيت وبيا كان هلل واؼبتقي ىـ(357و 292) سنيت

 .شك دون مزيفة نسبة إهنا .السنُت من بعشرات

                                                           

، 142-141 :ىـ1402-م 1982الفضلي، مكتبة العلم، جدة، الطبعة األوىل  اؽبادي عبد. د الًتاث، ربقيق: انظر - 1
 .207-206الطويل:  رزق السيد الًتاث، وربقيق العلمي البحث أصول يف ومقدمة
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 أضبد بن اػبليل -مثال- فهناك" األظباء، بُت التشابو نتيجة اػبطأ يقع فقد الخطأ في اسم المؤلف: -2
 نسب ىنا ومن ىـ،279 سنة اؼبتوىف اهلل عبد أبو أضبد بن اػبليل وىناك" ىـ175" األزدي الفراىيدي

 رمضان الدكتور جاء مث م،1969 سنة "اغبروف معاين" كتاب األول إىل التواب عبد رمضان الدكتور
 الكتاب ىذا أن على ونص ،459/ 1 "تركيا مكتبات يف العربية اؼبخطوطات نوادر" كتابو يف ششن

 .1"ىـ379" للثاين "اإلعراب صبل" كتاب وكذلك
 باؼبؤتلف عنيت اليت والكتب والًتاجم، الفهارس، كتب إىل يرجع أن احملقق واجب كان من ىنا ومن

 .ذلك وكبو، واؼبتشابو واؼبختلف،
 خالٍ  نشر ؾبرد بعضها جهات، عدة نشرتو واحًدا ـبطوطًا قبد فقد التراث: نشر مجال االزدواجية في -3

 واؼبال الضائع، اعبهد على نأسى ىنا واحًدا، ومن ربقيًقا ؿبقق وبعضها العلمي، التحقيق أصول من
 إن بل ،2اؼبكتبات رفوف على حبيس ـبطوط إلحياء اعبهد ىذا وخاصة أننا بأمس اغباجة إىل اؼبهدر؛

إلخراجو، ووبز يف  اؼبال ويعوزىا، ومعدة ؿبققة ـبطوطات عندىا األمر ىذا على القائمة اعبهات بعض
 الباحث قام ىـ1431 عام يف اؼبثال سبيل فعلىالنفس أن تطال ىذه اإلزدواجية ؾبال الرسائل اعبامعية، 

 بن أضبد للشيخ اؼبضية الدرة شرح البهية الغرة: )كتاب بتحقيقيف رسالتو للماجستَت  حسُت صاحل باسم
 ؿبمد بن أضبد الباحث قام بعد ثالث سنوات فقط مث بالعراق، تكريت جامعة يف( العرائي اعبواد عبد

 اعبامعة يف ىـ1434 عام ذاتو الكتاب فحقق، يف رسالتو للماجستَت أيضاً، الشنقيطي حسن األمُت
 والتعاون التنسيق فأين؟ للوقت ومضيعةً  للجهود، عثرةً أال يعترب ىذا العمل ب؟! 3اؼبنورة باؼبدينة اإلسالمية

 ؟واؼبراكز العلمية اعبامعات بُت العلمي
 بن ؿبمد بن عثمان بن وعلي": تقول الكتب بعض يف وردت عبارةمثال ذلك  البلدان: بأسماء الجهل -4

 . "دمشق ُغوَطة من ؽبا ببيت عليهما بقراءيت زينب وأختو لؤلؤ، الشمس
 ،دمشق بغوطة مشهورة قرية: ؽبيا وبيت ،(ؽِبْيا ببيت): والصواب واضح تصحيف ،(ؽبا ببيت): فقولو"
 .4"البلدان بأظباء جهلهم نتيجة التصحيفات ىذه مثل يف احملققون يقع ما كثَتاً ف

                                                           

 .207: الطويل رزق السيد الًتاث، وربقيق العلمي البحث أصول يف مقدمة - 1
 .230اؼبصدر السابق:  - 2
ملتقى أىل التفسَت على الشبكة العنكبوتية )األنًتنت(: انظر:  - 3

http://vb.tafsir.net/tafsir34383/#.VkYSw3bhDIU 
 .347:العاؼبية وطباعتها اؼبدينة جامعة اجستَت، مناىجاؼب رحلةومصادره، ؼب األديب البحث أصول - 4
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 : 1أضبر ابن قول ذلك ومن
 األسود اعبنان مع بـَْربَِعيص أو ** لةباآل أو بالط ْبَسُْت  كنت لو

 واضح تصحيف ىذا أن واغبقيقة ،2"ىنا إال ذكراً  ؽبا أجد مل موضع اسم اآللة": قائالً  احملققُت أحد علق
: ُحثَالة بوزن األاللة: نصر قالُعاللة،"  بوزن (أاَُللة): والصواب البلدان بأظباء احملقق عدم معرفة عن ناتج

 .3(البلدان معجم) يف اغبموي ياقوت ذكره بالشام" موضع
 فصول) كتاب" :سبب وجيو للوقوع يف اػبطأ والتحريف، مثال ذلك التاريخ:عدم التدقيق في  -5

 طويل نص النسخة ىذه يف ورد" كوبنهاجن" يف ـبطوطة نسخة الكتاب ىذا ،اؼبعتز البن( التماثيل
ًا من  نص ينقل اؼبعتز ابن ..! أي4(السرور قطب) صاحب قال (الشراب أظباء يف قيل ما باب): بعنوان
 نسخة غَت" برلُت" يف موجودة أخرى نسخة يف نفسو الشيء وىذا ،(السرور قطب) كتاب

 ".كوبنهاجن"
 ابن ينقلو أن يبكن ال النص ىذا أن ندركيف التاريخ؛  الواعي والتأمل العلمي والتحقيق الدقيق وبالفحص

 ثالث سنة القَتواين حياً  كان وقد القَتواين، الرقيق ألفو( السرور قطب) كتاب ألن مؤلفو؛ يف اؼبعتز
 ماتفقد ( السرور تباشَت يف التماثيل فصول) كتاب مؤلف اؼبعتز ابنأما  اؽبجرة، من وأربعمائة وعشرين

 من قرن من بأكثر وفاتو بعد صاحبو فوأل   كتاب عن اؼبعتز ابن ينقل فكيف ومائتُت، وتسعُت ست سنة
 .التواريخيف  عدم التدقيق، والسبب 5"ربريف أنو شك ال هذاف! الزمان؟

كثَت فبن يدعي التحقيق ىبرج النص بتصحيفاتو وأخطائو، وردبا   الجناية على التحقيق من قبل أدعيائه: -6
فسر الكلمة الواضحة وترك الغامضة، وضبط الكلمات البينة وترك اؼبشتبهة، فهذا عبث ال ربقيق، وجناية 

 الصحيح، الدرب احملقق التزم مىت مشكور وجهد ؾبيد، عمل العلمي التحقيقعلى الكتاب ومؤلفو، " إن 

                                                           

، الطبسان: أدىن خراسان، 55بوعات ؾبمع اللغة االعربية بدمشق:حسُت عطوان، مط: ربقيق: الباىليّ  أضبر بن عمرو شعر - 1
 من ضبص، أاللة: بلد الشام، جنان األسود: معظم الناس. بربعيص:

 .347:العاؼبية اؼبدينة جامعة اجستَت، مناىجاؼب رحلةومصادره، ؼب األديب البحث أصول - 2
 الطبعة، بَتوت صادر، دار(، ىـ626: اؼبتوىف) اغبموي الرومي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين شهاب، البلدان معجم - 3

 .1/243م:1995 الثانية،
: اؼبتوىف) الندًن بالرقيق اؼبعروف القاسم بن إبراىيم اسحاق أبو القَتواين، قطب السرور يف أوصاف اػبمور، اسم كتاب للرقيق - 4

 .(ىـ425 كبو
 .340-339العاؼبية وطباعتها:  اؼبدينة جامعة ماجستَت، مناىج: ومصادره، اؼبرحلة األديب البحث أصول - 5
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، نقولو وثقت مستقيًما، صحيًحا النص إخراج أجل من اعبهد وبذل بالقواعد، والتزم األصول، وراعى
 بغداد يف اؼبنعقدة الًتاث ربقيق عبنة توصيات من، ف1"الغريب وضبط واألحاديث، اآليات فيو وخرجت

 : العربية اؼبخطوطات معهد بإشرافم( 1980، ىـ1400عام )
 اللغوية أدواتو تكتمل مل من فيو نفسو يقحم فال عليو، قادرة أمينة أيد يف الًتاث ربقيق يكون أن -

 .والفنية والعلمية
 يف التبعة اؼبراجع األستاذ يتحمل أن على، واؼبراجعة للتدقيق بالتحقيق العهد حديثي أعمال زبضع أن -

 .2كاملة ذلك
وعليها االعتماد يف التحقيق،  ،أو عليها توقيعو بيده ىي اليت كتبها اؼبؤلفو  :النسخة األمأجلُّ النسخ  -7

 حيان أيب قول ذلك ويؤكد اؼبصنفُت، والعلماء اؼبؤلفُت خطوط بُت بدقة وميزوا قيمتها عرف العلماء وقد
 فيو أرتاب ال الذي خطو ومن: "3«اعباحظ تقريظ كتاب» يف النصوص بعض اعباحظ عن نقل وقد

 كتابتها عدم حالة يف أما األم، النسخة على اطالعو يكون أن على وبرص كان العامل كأنو  ،4"نقلت
وقد ، األصلية النسخة على معارضة أو مقابلة اؼبخطوطة تكون أن على كثَتاً  شددوا فقد اؼبؤلف، خبط

على احملقق أن ينبو على ذلك فينبغي يكون الكتاب ثالث ؾبلدات مثاًل، وال يوجد منو إال ؾبلدان فقط، 
، وال يهجر (مثالً  اؼبعارضة على األصول وسأكمل من النسخة الثانيةالنسخة األم إىل باب كذا، )ويقول: 

، فالنسخة اؼبعارضة على  النسختُتالثالث فقط، ويشَت إىل الفروق بُت النسخة األم لعدم وجود اجمللد
 ،وفضالً  علماً  مؤلفها عن يقل ال عارضها الذي كان إذا وخاصة األصول قريبة جدًا من النسخة األم"

 يُروى ما"  ذلك ويؤكد النسخة، ىذه مثل قيمة العلماء أدرك وقد هبا، الثقة يف األم النسخة تلحق فإهنا
 اؼبلك عبد بن ؿبمد زيارة إىل البصرة من اػبروجَ  أرادَ  ؼبا أنو(  م869/ىـ255 ت)  اْلُمعتزيلّ  اعباحظ عن

 فلما ،«سيبويو كتاب»  يهديو أنْ  فك ر العباسي، اؼبعتصم اػبليفة وزير(  م848/ىـ 233 ت)  الزيات
 ابن لو فقال الفراء، مَتاث من اشًتيتو وقد الكتاب، ىذا مثل لك أىديو شيئاً  أجد مل :لو قال إليو، وصل

 الفر اء، خبطِّ  ولكنها ذلك، ظننتُ  ما: اعباحظ فقال الكتاب؟ ىذا من خالية خزائننا أن أَوظننتَ : الزيات
                                                           

 .231: الطويل رزق السيد الًتاث، وربقيق العلمي البحث أصول يف مقدمة - 1
 .232: السابق اؼبصدر - 2
 .حيان مفقود مل يصلنا أيب كتب من الكتاب ىذا - 3
: اؼبتوىف) اغبموي الرومي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين األديب(، شهاب معرفة إىل األريب )إرشاد األدباء معجم - 4

 .1/258م:  1993 - ىـ 1414 بَتوت، الطبعة األوىل، اإلسالمي، الغرب عباس، دار إحسان: ىـ(، ربقيق626
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 توجدُ  ُنسخةٍ  أجلّ  ىذه: الزيات ابنُ  فقال [نـَْفَسوُ  يعٍت] اعباحظ حبر بن عمرو وهتذيب الكسائي، وُمقابلة
 .1 موقع أصبل منو ووقعت هِبا، فُسر   إليو، فأحضَرىا ا،وأغرهب

على احملقق أن ال يصحح أخطاء اؼبؤلفُت يف اؼبنت، ألن ىذا ليس من حقو،  تصحيح أخطاء المؤلفين: -8
مش فقط احملقق، فعليو أن يبُت ذلك اػبطأ ويصححو يف اؽبالك اؼبؤلف، واؽبامش من حق بل اؼبنت من مُ 

 َكَما الرَِّوايَةِ  نـَْقلُ  اأْلَْشَياخِ  َأْكَثرِ  َعَملُ  َعَلْيوِ  اْسَتَمر   ال ِذي " أن عياض القاضي عن يف اؼبنت شيئاً، فوال يغَّت 
 الرَِّوايَةُ  اْسَتَمر تِ  اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َكِلَماتٍ  يف  َذِلكَ  أَْطَرُدوا َحىت   ُكُتِبِهمْ  ِمنْ  يـَُغيـُِّرونـََها َواَل  َوظبَُِعوَىا إِلَْيِهمْ  َوَصَلتْ 

َها اْلُكُتبِ  يف  َها اْلُمْجَمعِ  التِّاَلَوةِ  خِبِاَلفِ  َعَليـْ  َوالص ِحيَحُْتِ  اْلُمَوط أِ  يف  َذِلكَ  ِمنْ  الش اذِ  يف  هبىء ومل َعَليـْ
ُهمْ  اْلَمْعرَِفةِ  َأْىلَ  َلِكن   ،لِْلَبابِ  ضِبَايَةٌ  َوَغَْتَِىا  َحَواِشي وىف َواْلِقرَاَءةِ  الس َماعِ  ِعْندَ  َخطَِئَها َعَلى يـَُنبـُِّهونَ  ِمنـْ
 النص إبقاء أنأنٍت أرى ، فاؼبسألة مردىا األمانة، إال 2" بـََلَغُهمْ  َما َعَلى اأْلُُصولِ  يف  َما َويـَْقَرُءونَ  اْلُكُتبِ 
 أن أو ،ـبطئاً  فيو قبامل أن عن ذبل الكرًن القرآن مكانة ألن يليق؛ ال ىو كما الصلب يف فاحملرّ  القرآين
ونشَت إىل  القرآين، اػبطأ حنصلّ  أن فالبد اؼبؤلِّف، ىذا كان مهما الدقة يلتزم مل فمؤلِّ  حق فيو كبفظ
 .معيناً  رظباً  أو معينة قراءة رديُ  مل فاؼبؤلّ  أن من التأكد بعد إال وحصلّ ن ال لكنو  اغباشية، يف ذلك

 الخاتمة وتشمل أهم النتائج:

 يكون أن رجوأ ،األخطاء يف البحث العلمي وربقيق النصوصو  الشوائب فهذه أضواء تكشف بعض وبعد

نور   من مستمدة األضواء اؼبسلطة على األخطاء ىذه جلُّ يتنفع بو، إذ ل اىتمامو يثَت ما فيو وجد قد القارئ

 ربري الباحث علىف الصحيح، والعقل احملسوس، والواقع وسلم، عليو اهلل صلى رسولو وسنة تعاىل اهلل كتاب

 .اغبق إحقاق إال ذلك من يبتغي ال لو متقناً و  عملو، يف ـبلصاً  ليصبح الدقة

 

 
                                                           

، ربقيق: ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، لقفطيلوزير صبال الدين أيب اغبسن علي بن يوسف ال النحاة، أنباه على الرواة إنباهانظر:  - 1
 .2/351: م1986ىـ 1406دار الفكر العريب بالقاىرة، الطبعة األوىل 

 أضبد السيد: ىـ(، ربقيق544: اؼبتوىف)السبيت  اليحصيب موسى بن السماع، عياض وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلؼباع - 2
 .186-1/185م:1970 - ىـ1379 األوىل، تونس، الطبعة/  القاىرة - العتيقة اؼبكتبة/  الًتاث صقر، دار
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 أهم النتائج التي توصل إليه الباحث هي:

 .ومنهاجاً  ومضموناً  شكالً  البحث نقد على القارئ تساعد أضواء على األخطاء من إليو أشَت ما أن -1

 اإلشارةو  األفكار، واقتباس اآلراء عزو يف تبدو اليت العلمية األمانةأن البحث العلمي ال قيمة لو بدون  -2

 .اؽبامش يفومراجعها  األصلية مصادرىا إىل

 التفسَت يف والرباعة ،التحليل يف والدقة العرض على قدرةالباحث ب ة ىذه األضواء سبدُّ أن مالحظ -3

 .والبيان والتوضيح

 وتبديل العصر، وذلك لتغيَت أظباء كثَت من البلدان، تناسب الأن االعتماد على اؼبصادر القديبة فقط  -4

 .أيضاً  بياهنا من العودة إىل اؼبراجع اغبديثةيف ، فال بد وغَتىا اؼبقاييسواؼبكاييل و  اؼبوازينوحدات 

 نتائجو.صدق ؼبنهج البحث العلمي يعٍت جودتو و أن اإلدراك السليم  -5

 على يغلب اليت الصورة إىل اؼبخطوط بالنص للوصول معينة وسائل اتباعأن ربقيق اؼبخطوطات يعٍت  -6

 .اؼبؤلف كالم أهنا الظن

 إذا وخاصة ،األصول على اؼبعارضة النسخةالنسخ يف اؼبخطوطات ىي النسخة األم وتليها  أن أجل   -7

 .وفضالً  علماً  مؤلفها عن يقلّ  ال عارضها الذي كان

 والعلمية اللغوية أدواتو ت لديوكتملحيث ا  عليو، قادرة أمينة أيدب ينبغي أن يتم اؼبخطوطات ربقيقأن  -8

 .والفنية

 التوصيات:

تجنب كي ت  ؛معات الدولية واؼبؤسسات العلميةبالتنسيق الدقيق بُت اعبا يوصي الباحث وأخيراً:

 جهود الباحثُت دون جدوى. وذلك لعدم بعثرة ،للرسائل اعبامعية ربقيقاً وتأليفاً  العناوين اؼبتكررة
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 والتوثيق؛ بالتحقيقأن زبضع أعمال ربقيق اؼبخطوطات ؼبزيد من العناية الباحث وصي يكما 
 .واؼبراجعة للتدقيق

جامعة أو  الرباد اعبامعات الدويل، وجامعة أريس الدولية، وكلأتقدم بالشكر اعبزيل  في الختام:و 
 اؼبميز. اغبضاري يف ىذا اؼبؤسبر علمية أو باحث شارك وأسهم مؤسسة

 .[١الفاربة: ] َّ  يم ىم مم خم حم ٱُّٱ: وآخر دعوانا أن
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