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 وامل اجع وحتقيق النصوص يف مناهج البحث واملصادر ُفصوص
 جامعة مص اتة - كلية الرتبية  -قسم اللغة الع بية - الدكتور: شم  شلي الباروين

 
 مقدمة

ووّّف مبزيد محًدا هلل على ما به أنعم، وأشكره على كل ما به تفّضل وتكّرم، أجزل العطاء واملنن، 
الفضائل ودفع احملن، والصالة والسالم على املبعوث رمحة مهداة، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما 

 بعد.
فإن البحث العلمي يقتضي كثريًا من الضوابط واألسس اليت تنظمه، وأنواع هذا البحث ختتلف من جمال 

 السمات املشرتكة. إىل آخر، ولكنها يف الغالب ذات طابع واحد، أو متقاربة يف بعض
وملا كنُت مكلًفا بتدريس بعض املقررات ذات العالقة مبناهج البحث واملصادر واملراجع وحتقيق 
النصوص، يف املرحلتني: اجلامعية والعليا، وحتديًدا يف جمال العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، إضافة إىل 

ب مىن كثري من الطالب؛ بل وبعض األساتذة اإلشراف على بعض الرسائل العلمية يف اللغة العربية، طل
الزمالء، أن أكتب يف هذا اجملال خالصة للملحوظات واملعلومات اليت كنت أنبه عليها يف أثناء 
احملاضرات واملناقشات، فرأيت أن أضع يف هذا البحث شيًئا موجزًا من ذلك، ولعل هذا البحث يكون 

د ومسته ابسم )فصوص يف مناهج البحث واملصادر واملراجع ، وق-تعاىل -نواة لكتاب فيما بعد إبذن هللا
 وحتقيق النصوص(.

على ثالثة مباحث، األول حول مناهج  -بعد املقدمة -وواضح من العنوان أن يكون البحث مؤسًسا
البحث، والثاين حول املصادر واملراجع، والثالث حول حتقيق النصوص، مث تليها خامتة ألهم النتائج، 

 ادر واملراجع.وفهرس ابملص
وهذا البحث يف أغلبه عصارة ما اكتسبه الباحث من خالل خربته يف التدريس وكتابة البحوث، وعليه 

 فإنين أرحب أبي ملحوظات أو آراء بناءة ميكن االستفادة منها مستقباًل.    
 وهللا املوفق  
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 املبحث األول 
 (مناهج البحث)يف 

ابلكتابة العلمية، وهذا ال يدخل ضمن هذه الورقات، وإمنا املقصود تتعدد املناهج البحثية ذات العالقة 
بعض امللحوظات الفنية والكتابية اليت أرى أن أنوه عنها، ولعل من جلي هذه امللحوظات ذكر هو هنا 

 املنهجية ما أييت:
 :الركليةامللحوظات  -أوًل 

 ا أييت:هناك ملحوظات كثرية حول شكل البحث وهيئته، من هذه امللحوظات م
هيكلة البحث وقواعده اليت يؤسس عليها ال بد أن تكون قائمة على حنو منطقي هيكلة البحث:  -1

 وعلمي، ويف اعتقادي أن الرتتيب التسلسلي للبحث من األفضل أن يكون على النحو اآليت:
 * الغالف.

 ت(.* البسملة، أو اآلية، أو العبارة املناسبة وموضوع الرسالة أو البحث )إن وجد
 * اإلهداء، ويكون عامًّا وخاصًّا؛ ولكن كلما اخُتصر كان أفضل )إن وجد(.

* الشكر والتقدير: يكون ملن استفاد منه الباحث أو استعان به، من أشخاص ومؤسسات ومكتبات 
 )إن وجد(.

 * املقدمة: حتتوي على خطة البحث، وأمهيته، وسبب اختياره، واملنهج املختار للدراسة، والدراسات
 السابقة إن وجدت، وكل ما سيستثنيه الباحث يف دراسته، أو ما قد يتساءل عنه القارئ، إخل.

 * الباب األول، أو الفصل األول وما يندرج حتته من مباحث، إىل آخر جزئيات البحث وأقسامه.
 * املالحق والواثئق )إن وجدت(، وقد ُتؤخر املالحق والواثئق بعد اخلامتة.

 * اخلامتة.
 س املصادر واملراجع.* فهر 

* فهرس املوضوعات. وهناك من جيعل فهرس املوضوعات بعد الشكر والتقدير وقبل املقدمة مباشرة، 
 وقد يسمى حينئذ بـ)فهرس احملتوايت(. 

من األفضل أن تكون ورقة غالف البحث أكثر مسًكا من ورق الغالف: زايدة توضيح خاصة بورقة 
ا لعدم إصابة الغالف أواًل حلماية البحث كله، واثنيً  ؛نت أفضلاملنت، وإن كانت كغالف الكتب كا

 للمس واالحتكاك. -من بقية األوراق -كثر عرضةهي األالواجهة أو بسرعة التلف؛ ألن ورقة الغالف 
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يوضع اليمني للناظر، و شعار اجلامعة يف أعلى الورقة من جهة يوضع  شلى ورقة الغالف: وضعما ي
 من جهة اليسار. حماذاًي لهشعار الكلية 

مث اسم الدولة يف سطر خاص، مث اسم اجلامعة، وعن يساره اسم الكلية يف سطر خاص، مث اسم القسم 
 العلمي يف سطر خاص، وتكون هذه األمساء كلها متوسطة يف أعلى الصفحة.

)ورقة حبثية، أو حبث ؛ فال توضع عبارات مثل: مث يكتب عنوان البحث أو الرسالة بال مقدمات
 . ، كعناوين الكتب اليت نراهاوان(، بل يكتب العنوان مباشرةبعن

ًً فضفاضً على الباحث أاَل  شنوان البحث: ا، بل يكون العنوان حمكمً  ؛ا يضع لبحثه أو رسالته عنوا
ا، وكلما كانت كلماته قليلة كان ذلك أفضل؛ مث خيصص بعده بشيء من الكلمات، مثل: ا مانعً جامعً 

كلما اتسع امللفوظ ضاق املدلول،   -:كما يقال  -ة بالغية، أو فقهية، إخل؛ ألنهدراسة حنوية، أو دراس
 وكلما ضاق املدلول اتسع امللفوظ. 

در األحوال، كوضع عالمة الشرطة ) ( -وال توضع يف العنوان عالمات ترقيم إال يف أضيق نطاق ًو
هلالليني لتمييز كلمة أو عبارة ، أو القوسني ا-مثاًل  -ممتدة بني حقبتني زمنيتني للداللة على فرتة

 وحصرها.
ويكتب حتت العنوان )حبث مقدم الستكمال متطلبات احلصول على درجة... يف العلوم...( أو ما 

 شابه ذلك. وإن مل يكن ألجل ذلك فال تكتب هذه العبارة.
أشرف عليه  مسبوقًا بدرجته العلمية، إذا مث يكتب اسم الباحث كاماًل، واسم األستاذ املشرف كاماًل 

 أستاذ.
م. إذا لزم وجود 2018مث الفصل الدراسي والسنة أو العام اجلامعي، مثل: فصل الربيع للعام اجلامعي 

 ذلك.
سيق نمن مظاهر جودة البحث وحسنه، وضمان قبوله: حسن التقسيم وجودة الت تقسيم البحث: -2

لبحث من األكرب إىل األصغر يف أن يتدرج يف تقسيم ا -إذا لزم األمر -ودقتهما؛ فيجب على الباحث
ا يف حجم الصفحات فال حاجة لكثرة التقسيم، ويف األبواب والفصول، إخل، وإذا مل يكن البحث كبريً 

حال التقسيم ال بد أن يكون للمسمى األول اثٍن، فمثاًل إذا ذكر ابب كذا، أو الباب األول؛ لزم ذكر 
لى الرتتيب والشكل اآليت أو قريبا منه يف بعض ابب غريه أو أكثر، وأرى أن يكون البحث مقسما ع

 الظروف واألحوال:
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على الباحث تقسيمه إىل ما يتناسب مع هذا احلجم، ومن فإذا كان البحث كبري احلجم  الباب:
األفضل أن يقسم إىل اببني أو أكثر إذا لزم األمر، وال يكتفى بباب واحد. وقد يتكون الباب من 

 أو جانبني، إخل، لكن من األجود تتبع التسلسل الالحق.      فصلني أو أكثر، أو قسمني،
 الفصل أقل يف حجم الصفحات من الباب؛ لذا جيب عدم اخللط بني املسميني يف الرتتيب.  الفصل:
 ا من سابقْيه. املبحث أقل حجمً  املبحث:
 ا مما سبقه، وأييت بعد املبحث.يكون أقل حجمً  املطلب:
 ا سبقه، وأييت بعد املطلب.ا مميكون أقل حجمً  الف ع:

(، أو أي عالمات 3، 2، 1ا( أو )أ، ب، ج(، أو )ا، اثلثً ، اثنيً وإذا لزم األمر زايدة تقسيم يوضع )أواًل 
 .من العالمات املميزة أخرى يبتدأ هبا، مثل: النجمة )*(، أو غري ذلك

من الباب أو الفصل، مث  هناك من يقسم البحث أو الرسالة ابسم: القسم، أو اجلانب، بداًل  ملحوظة:
 يتدرج يف ذكر ابقي التقسيمات األخرى، وكل ذلك سائغ. 

 عند ذكر العناوين جيب مراعاة اآليت: العناوين: -ج
تكتب عناوين األبواب والفصول واملباحث، إخل، يف صفحة مستقلة، يكتب يف وسط الصفحة  -1

، يف اجلهة اليمىن ما يشتمل عليه من فصولمث يكتب حتته عنوانه بني قوسني هالليني، مث يكتب  ،الباب
 وكذلك بقية التقسيمات: األبواب، والفصول، واملباحث.إخل. 

ا، فمثاًل ا منطقيًّ الرتتيب بني العناوين وما يندرج حتتها: جيب على الباحث ترتيب عناوين حبثه ترتيبً  -2
اللغوي قبل التعريف يبدأ بتعريف مصطلحات البحث قبل التعريف أبنواع املصطلح، والتعريف 
 االصطالحي، ومواضع التقدمي قبل التأخري، ومواضع الذكر قبل احلذف، وهكذا.

 :الكتابيةامللحوظات  -اثنيا
 هناك ملحوظات من النواحي الكتابية، جيب على الباحث أن يعيها، منها: 

البداية أبسطر  ينبغي -داخل البحث ال على صفحة العنوان -عند ذكر العنوان بداايت العناوين: -أ
النقل احلريف  وأ ،املواضع وأ ،االسرتسال يف احلديث عن النقطة املعينة، قبل ذكر األرقامو ممهدة للدخول 

فال يبدأ به حتت عنوان حىت يقدم له  ؛بني عالميت التنصيص، وحنو ذلك، خاصة البداية بنص حريف
 ببعض الكلمات.
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ا بال أصول علمية منطقية، ولعل الرتتيب العلمي ئيًّ ترقيم صفحات البحث ال يكون عشواالرتقيم:  -ب
 املنطقي يف النحو اآليت:

يف الغالب ال يوضع على صفحة الغالف أي رقم أو رمز يدل على الرتقيم  صفحة الغالف:* 
غري سائغ. وال أبس إذا  -يف اعتقادي -( أو برمز )أ(، وهذا1والتسلسل؛ وهناك من يرقمها برقم )

 مز ومل يوضعا.حسب الرقم أو الر 
ترقم الصفحات اليت تلي صفحة الغالف إىل املقدمة ابألرقام أو الغالف إىل املقدمة: صفحة ما بعد * 

( إخل، أو )أ، ب( إخل، ويوقف الرتقيم ابحلروف على املقدمة. والسبب يف هذا أن 2، 1ابحلروف، )
بسملة، أو اإلهداء، ليست من صميم البحث، كاآلية أو ال -إال صفحة الغالف -هذه الصفحات

 إخل. أما الرتقيم الرقمي فيستمر إىل هناية البحث. 
مة من صميم ديكون ترقيم املقدمة وما بعدها ابألرقام، وإمنا عدت املقمن املقدمة إىل هناية البحث: * 

ألهنا حتتوي على التعريف ابلبحث وخطته وكل ما يتعلق بذلك، وهذا جزء مهم من جوانب  ؛البحث
 .علميال البحث

صفحة الغالف، وصفحات األبواب والفصول واملباحث، إخل.  -وضًعا ال عدًّا -يستثىن من الرتقيم* 
 فال أبس بذلك. ؛وإذا رقمت صفحات األبواب والفصول، إخل

، -مثاًل  -هناك من يرقم صفحات اجلانب الدراسي أبرقام منفصلة عن اجلانب التحقيقي ملحوظة:
     لى الباحث أن جيعل الرتقيم متسلساًل إىل هناية البحث.وهذا مربك جدًّا للقارئ، فع

على الباحث أن يكتب حبثه أو رسالته خبط واضح، وليتجنب اخلطوط املعقدة ذات امليول  اخلط: -ج
أو التداخل الزائد عن احلد، وأن يكون حجم اخلط مناسًبا ومرحًيا للقارئ، على أن يكون عنوان البحث 

كبري، والعناوين الداخلية )الرئيسة( حبجم خط أكرب من حجم خط املنت، على ورقة الغالف خبط  
والعناوين )اجلانبية( حبجم خط أصغر من العناوين الرئيسة وأكرب من حجم خط املنت، وهكذا، كلما 
تفرع عن عنوان كان حجم خط الفرع أصغر، وعلى كل حال على الباحث أن يستخدم اخلط 

  ينتمي إليها أو اجمللة اليت يرغب يف النشر فيها. املنصوص عليه يف املؤسسة اليت
ويف بداية األسطر، ترتك يف بداية الصفحة وهنايتها ومن اجلانبني )األمين واأليسر(،  املسافات: -د

 وبني األسطر، مسافات حتددها وتشرتطها املؤسسة العلمية، وعلى الباحث أن يلتزم هبا.
 كثرية يف هذه الفقرة، ولكن سأكتفي بذكر أمهها:  هناك ملحوظات التوثيق يف اهلوامش: -ه
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 طرقمتعددة يف التوثيق وذكر املصادر يف اهلامش، وسأذكر بعض هذه ال طرقيوجد  ذك  املصدر: -1
 يف اآليت:

التقليدية: هذه الطريقة هي اليت كان يكتب هبا العلماء املتأخرون منذ القرن أو  الطريقة العربية القدمية* 
جدًّا، يذكر اسم الكتاب  زالدي تقريًبا، وهي أن يذكر الباحث يف اهلامش املصدر إبجياالعشرين املي

أو اجلزء والصفحة فقط، ومنهم من يذكر جبانب الكتاب اسم املؤلف خمتصرًا، مثل:  ،والصفحة
 .1/67الكشاف للزخمشري 

نقسم هذه الطريقة على الطريقة الغربية )احلديثة(: وهي أن يذكر الباحث بياًت الكتاب كاملة، وت* 
شكلني متقاربني من التوثيق، الفارق بينهما يف تقدمي بعض املعلومات وأتخريها، وذلك على النحو 

 اآليت:
  مغين اللبيب عن كتب األعاريب، أتليف: أيب حممد عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن هشام، مجال

 م.1985ار الفكر، دمشق، (، د6حتقيق: مازن املبارك، وحممد علي محد هللا، ط) ،الدين
 مجال الدين: مغين اللبيب عن كتب األعاريب،  ،ابن هشام، أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن أمحد

 م.  1985(، دار الفكر، دمشق، 6حتقيق: مازن املبارك، وحممد علي محد هللا، ط)
لك، وقد يكون ما وإذا مل جيد الباحث بعض البياًت على غالف الكتاب أو بداخله، فعليه أن يذكر ذ

 سيذكره عبارات كاملة، أو ابختصارات هلا، وهذا ذكر لبعض هذه املختصرات وأصل كلماهتا:
 * )تح( = حتقيق.
 * )تر( = ترمجة.

 * )د. تح( = بدون حتقيق. 
 * )د. ط( = بدون طبعة.

 * )د. ت( = بدون اتريخ.
 * )د. ن( = بدون ًشر. 

ختصار، وحنوها، ال حاجة الختصارها؛ وذلك اتباًعا للسلف يف كلمة التأليف، والشرح، واال  ملحوظة:
ورودها كاملة عندهم منذ القدم، وألن يف اختصار بعضها ما ال يليق ابلعمل العلمي من مصطلحات،  

 كاختصار كلمة )الشرح(.
 لعل الصواب يف التعبري عند عدم وجود بعض معلومات الكتاب: )بال(، بداًل من )بدون(. ملحوظة:
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 على الباحث أن يضع يف بداية حبثه مفاتيح اختصاراته اليت سيستخدمها. وظة:ملح
إذا كان مؤلف املصدر أكثر من شخص؛ فعلى الباحث ذكرهم إذا كانوا ثالثة  شدد املؤلفني: -2

ما إذا زادوا على الثالثة فيكتفى بذكر أوهلم أو أشهرهم، أو وإن ذكر أوهلم أو أشهرهم فال أبس، فأقل، 
 فهرس املصادر يذكرهم مجيًعا. يففقط، و 

على الباحث أن خيتار الكلمة الدقيقة واملختصرة أثناء التوثيق؛ ألن اختيار بعض الكلمات:  -3
 املسافة ضيقة مقارنة ابملنت، ومن هذه الكلمات ما أييت:

ن كلمة )ينظر( أو )انظر(: يفضل بعض الدارسني أن خيتار الباحث التعبري بكلمة )ينظر( إذا كا* 
األخذ من املصدر غري حريف، ويرى أن يف التعبري هبا شيًئا من التأدب واالحرتام للقارئ خللوها من 

يف كلمة )انظر(. وأما النقل النصي فال يذكر له الباحث أثناء التوثيق إحدامها؛ بل الذي األمر توجيه 
 يذكر املصدر مباشرة.

؛ فإن ذكر -( اآلتية4إال يف الفقرة ) -ى الباحثأقول: إن التعبري هباتني الكلمتني ليس إلزاًما عل
إحدامها فله ذلك، وإن ذكر املصدر مباشرة فله ذلك، سواء أكان النقل حرفيًّا أم بتصرف؛ ألن 
الباحث يف املنت سيضع النص املنقول حرفيًّا بني عالميت التنصيص، وإن مل يكن حرفيًّا سيرتك هاتني 

املوثق له برتك كلمة )ينظر( أو )انظر( هل هو حريف أم بتصرف.  العالمتني، فيفهم ضمًنا أن الكالم
وإذا خالف الباحث ونقل نصًّا ومل يضعه بني عالميت التنصيص فاللبس قائم؛ وضع إحدى الكلمتني أم 

 مل يضع.
على الباحث ذكر اسم الكتاب واجلزء والصفحة، مث الباب يف البحوث الشرعية عند ختريج احلديث * 

، أما يف حبوث العلوم األخرى فال حاجة إىل ، مث رقم احلديث-إن وجدا -(1)ي يندرج حتتهالذ والكتاب
 .ذكر الباب والكتاب؛ بل ُيكتفى ببقية املعلومات

الكتاب مث اجلزء والصفحة مث املادة، أما ذكر املادة اسم عند ذكر املعجم اللغوي على الباحث ذكر * 
وهناك من نطقي؛ إذ كيف يوصل إىل املظروف قبل الظرف!  املرتتيب من القبل اجلزء والصفحة فليس 

 يكتفي بذكر املادة دون اجلزء والصفحة، وهي منهجية معروفة. 

                                                 
اآلخر  لىاخلية اليت قسمه عليها مؤلفه. ويف تقدمي أحدمها ع( ال أعين هنا عنوان الكتاب املصدر، وإمنا هو قسم من أقسام الكتاب الد1)

أتليف: أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، حتقيق: عدًن ، مواضع. ينظر: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية
 )د. ت(. ،درويش، وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت



 2018يناي       اد  شر العدد احل  جملة البحوث األكادميية 
 

737 

 : سورة البقرة، من اآلية-مثاًل  -ج جزء اآلية بقولهخيرّ  هناك منحرف )ِمْن( عند ختريج اآلية القرآنية، * 
20. 

التعبري لعل ، و إذا مل يذكر حرف )من( مع السورة أيًضا -يف نظري -وهذا التعبري )من اآلية( غري دقيق
)من(؛ ألن املقصود هو الرجوع إىل اآلية ليجد فيها القارئ النص املذكور، حرف املفضل يكون حبذف 

ال كون اجلزء هو اآلية أبكملها، وإن كان ال بد من ذلك؛ فهال فُعل ابلسورة مثلما فعل ابآلية؛ إذ 
، وإذا ذكر (1)جزء من السورة ال السورة أبكملها!  وجزء من آية فه ولما هاملذكور مث نص القرآينال

 الباحث حرف )من( قبل السورة واآلية مًعا؛ فال حرج حينئٍذ، وهللا أعلم.
املرجع  السابق أو املصدر)عبارة )املصدر السابق( وما شاهبها: هناك عبارات متشاهبة ومتقاربة وهي: * 

، فمن الباحثني من يفضل عبارة (نفسه .السابق .املرجع السابق نفسه سه أوالسابق نف املصدر .السابق
 أخرى، وكل سائغ، لكن بشرط أن يكون يف موضعه، وهنا ال بد من ذكر بعض امللحوظات: لىع

ل ااملصدر احمل اال يوجد فيهيف صفحة كل العبارات املذكورة أعاله ال توضع يف بداية هامش جديد * 
املرجع  أو عبارات؛ ألن املقصود حتول نظر القارئ إىل األعلى ليجد املصدرعليه إبحدى هذه ال

املرجع يف أول هامش يف الصفحة، مث حييل  أو السابق، ويف حال عدم وجوده يلزم الباحث ذكر املصدر
 ليه إبحدى العبارات املذكورة.ع

واجلزء والصفحة، أو الصفحة عندما يكون اهلامش الالحق مطابًقا للهامش السابق متاًما يف العنوان * 
املرجع  السابق نفسه أو املصدر)إذا كان غري جمّزء، تكون اإلحالة على السابق إبحدى العبارات: 

وإذا مل يكن الالحق  (،السابق .املرجع السابق السابق أو املصدرنفسه.  .السابق نفسه .السابق نفسه
حة إذا كان غري جمّزء، فال يصح إقحام كلمة ا للسابق يف العنوان واجلزء والصفحة، أو الصفموافقً 

زة يْ )نفسه(، وإذا ذكر الباحث كلمة )نفسه( فال حاجة إىل إعادة اجلزء والصفحة؛ ألن ذلك حشو ال م
 فيه.

                                                 
، جيعلون أصابعهم يف آذاهنمتعاىل: ابلكل نوًعا من اجملاز البالغي، وهو إطالق الكل وإرادة اجلزء، كقوله أقول: لعل يف التعبري  (1)

لبنان،  -ينظر: علم البيان، أتليف: عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت[، أي: جزًءا من أصابعهم. 19]البقرة:
 .160م، ص:1982 -ه1405



 2018يناي       اد  شر العدد احل  جملة البحوث األكادميية 
 

738 

* هناك من يفضل إعادة املصدر أو املرجع ابمسه وصفحته يف بداية كل هامش، وهذا منهج ال يُعاب، 
دة أول هامش فيها يكون بعبارة املصدر السابق، أو حنو وهو أضمن يف عدم وجود صفحات جدي

  ذلك.
 إذا ذكر الباحث يف هامش واحد أكثر من مصدر فعليه أن يراعي ما أييت: تعدد املصادر: -4
أن يذكر املصدر بتقدمي املؤلف األقدم وفاة. إال يف حالة واحدة، وهي إذا كان الباحث قد نقل نصًّا * 

فحوى  ىلإمنه حتديًدا، وأراد أن يزيد الباحث بعض املصادر اليت أشارت  حرفيًّا يريده يف موضعه
ق املصدر األصل، ألنه سيرتك كلمة )ينظر( إذا كان من مستعمليها، وسيذكرها بعد املعلومة، فهنا يسبّ 

 هذا املصدر إلزاًما؛ حىت ال يوهم أن النص موجود يف املصدرين.
ا من اسم املؤلف أو الكتاب؛ لكن يف هذا الصنيع بعدً  حسب احلرف األول صادرامل وهناك من يرتب

 عن األحقية يف األسبقية. 
وإذا وجد من املؤلفني من هو جمهول الوفاة وضع آخر املصادر، وإذا حدد قرن وفاته ومل حتدد السنة 

 وضع بعد آخر مؤلف له اتريخ سنة وفاة من القرن نفسه.
تفقوا يف سنة الوفاة، أو أهنم ما زالوا أحياء ُقدم األشهر واألكرب وكذلك يفعل مع املؤلفني احمْلدثني، وإذا ا

، واألفضل أن يرتبهم على حسب احلرف األول (1)سنًّا، وإن مل يعرف ذلك رتبهم الباحث كيفما أراد
 من أمساء املؤلفني أو كتبهم. 

طعة بعد هناية * أن يعطف املصدر على اآلخر حبرف العطف )و( وال يكتفى ابلفاصلة، أو أن يضع قا
 املصدر األول مث يذكر ما بعده.

 منهم من يضع العالمة الشارحة بعد  * على الباحث أن يقلل من عالمات الرتقيم غري الضرورية، فمثاًل 
ويف (، 1/20: )ينظر: املقتضب: املربد: -مثاًل  -هكذاكلمة ينظر، وبعد املصدر، وبعد املؤلف، إخل، 

 ه لشكل اهلامش ومنظره.           هذا إسراف يف استعماهلا، وتشوي

                                                 
ال حاجة  م(1805) هومراجع ( وقد ذكر يل أستاذي املشرف على رسالة الدكتوراه )أ. د. عبد احلميد األقطش(: أن مصادر العصر احلديث1)

 عند ترتيبها إىل تتبع اتريخ وفاة مؤلفيها.
 -لغوية يف قسم اللغة العربية بكلية اآلدابوأستاذي املذكور هو الربوفسور عبد احلميد حممد األقطش، فلسطيين مقيم يف األردن، أستاذ العلوم ال

ا، بعضها يف القدمي و  أكثرها يف جامعة الريموك، وأستاذ الدراسات العليا ابجلامعات األردنية وجبامعة أم القرى مبكة املكرمة، له حبوث قيمة جدًّ
 احلديث. 
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عالمات الرتقيم لغة اثنية غري اللغة املعروفة ذات  :(1)استخدام بعض شالمات الرتقيمالتنبيه شلى  -5
؛ ألهنا موضوعة على أسس لغوية، ويفهم منها ما يفهم من اللغة، وعليه فإن لكلماتاحلروف وا

 تا، وإال كان خالف ذلك عبثًا، ولعل من االستعماالاستعماهلا يف الكتابة يتطلب دراية اتمة مبواضعه
 اليت ليست يف حملها ما أييت:

وضع عالميت التنصيص لتمييز كلمة أو مصطلح، والصحيح أن توضع الكلمة أو املصطلح بني  *
 قوسني هالليني فقط.

القراء هذا لبس ابآلايت القرآنية؛ فيظن بعض يف * وضع نص احلديث الشريف بني قوسني مزهرين، و 
 أن نص احلديث نص قرآين.

  أو * وضع بعض الكلمات أو العبارات بني القوسني املعقوفني
ُ
نْي، وهذان القوسان خاصان مبا يزاد نـ  ركَ امل

، وكذلك على النص املنقول حرفيًّا. وبعضهم يضع بينهما ختريج اآلية القرآنية يف املنت يف أعلى الصفحة
 هذا ال أبس به، وأما فيما سواه فغري سائغ.، و إذا كان النص نقاًل يف اهلامش

* وضع القاطعة يف هناية نص خمتوم بعالمة تعجب أو استفهام، وهذا غري سائغ؛ بل ُيكتفى ابلعالمة 
، إال إذا انُتِقل إىل بداية سطر جديد؛ فمن املمكن وضع القاطعة بعدمها؛ خوفًا املختتم هبا النص فقط

 .عند عدم وجود القاطعةمن الشك يف وجود سقط يف الكالم 
* وضع الشرطتني اخلاصتني ابجلملة املعرتضة يف هناية الكالم، وهذا خمالف حلقيقة العالمة؛ إذ يوضع 
بني شرطيت هذه العالمة كالم معرتض بني كالم سابق وكالم الحق، ويف هناية الكالم ال وجود لكالم 

 الحق.
ة )تعاىل( بني الشرطتني، على اعتبار أن الضمري قام عند قولنا: )قوله تعاىل(، ميكن وضع كلم ملحوظة:

 مقام لفظ اجلاللة، وميكن عدم وضعها بينهما، على اعتبار أن )قولـ + ــه( كلمة واحدة.
من األفضل عدم وضع عالمتني متجاورتني أو أكثر أثناء الكتابة، إال إذا دعت الضرورة،  ملحوظة:

لشرطة، ووضع الفاصلة بعد القوس، أو وضع القاطعة وذلك يف مواضع خاصة، كوضع الفاصلة بعد ا
 بعد القوس، وحنو ذلك.

                                                 
، 119م، ص:2015(، 1اروين، منشورات جامعة مصراتة، ط)( ينظر: اإلصابة يف مهارات اإلمالء والكتابة، أتليف: عمر علي سليمان الب1)

 .وما بعدها
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من الباحثني من يتحرج من كثرة وضع الفاصلة املنقوطة يف موضعها، ويفضل وضع الفاصلة  ملحوظة:
بداًل منها، وهذا الصنيع غري صحيح؛ ألن الفاصلة املنقوطة تعين أن الكالم متعالق ومرتابط بعضه 

ا كان ا ومتعالقً ا فإن الكالم كلما كان مرتابطً  عيب فيه وال حرج، بل على العكس متامً ببعض، وهذا ال
 صياغة.     السبك و يف الأقوى 

؛ فإهنا تلتصق كلهاعالمة الرتقيم دائما تكون ملصقة آبخر الكلمة اليت قبلها، إال األقواس   ملحوظة:
 ابلكالم الذي يوضع بينها من اليمني واليسار. 

التوفيق بني األبواب، وبني  :من مجاليات الكتابة وحسن التنسيقاملضمون والكم:  بنيسب التنا -6
 الفصول، وبني املباحث، يف املضمون والكم، ونعين بذلك ما أييت:

كلما   -* من حيث املضمون: على الباحث أن يناسب بني الفصلني أو أكثر من حيث املضمون
كذلك املباحث إذا كان تعددها حتت فصل، وهكذا الفروع إذا كان التعدد حتت ابب، و  -أمكنه ذلك
 واملطالب. 

قدر اإلمكان، وكذلك  عدد الصفحات* من حيث الكم: على الباحث أن يناسب بني األبواب، يف 
بني الفصول، وكذلك بني املباحث، إخل. وقد يضطر لضم بعض العناوين إىل بعض الفصول أو 

 ي.    ألجل التناسب الكم -مثاًل  -املباحث
جيب على الباحث أن خيتار حبثًا مناسًبا من حيث عدد الصفحات للمرحلة اليت يكتب  ملحوظة:

فيها، وأال يـُْقدم على حبث ال جيد له مادة علمية كافية، ويف املقابل ال ينظر إىل عدد الصفحات نظرة 
موك ابألردن بعض الكثرة والقلة؛ بل املهم أن يستويف البحث ابلدراسة، وقد رأيت يف جامعة الري 

الرسائل ذات الصفحات القليلة يف نظري، لكنها استوفت املادة العلمية للموضوع، فبلغت رسالة 
 ( صفحة، فكما يقال: العربة ابلكيف ال ابلكم. 102( صفحة، ورسالة دكتوراه )76ماجستري )
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 املبحث الثاين
 املصادر وامل اجع(يف )

املصادر واملراجع، وهنا ال بد له أن يفرق بني املصدر واملرجع؛ قد يستعني الباحث يف حبثه ببعض 
 فهناك خلط كبري بينهما لدى كثري من الباحثني، ولعل أهم الفروق بينهما ما أييت:

* أن املصدر هو "كتاب أساسي أو معلومات تعترب مبثابة األساس ابلنسبة للدارس، وهي متثل املرتكز 
 . (1)الذي يبين عليه دراسته"

أن املرجع هو "كتاب يتصل مبادة الدراسة اتصااًل كليًّا أو جزئيًّا من خالل معاجلة كلية أو جزئية  *
 .(2)لقضية من قضااي البحث الذي يعاجله الدارس"

 -ويف هذا الفرق من التداخل ما ال خيفى على الدارس، ومن هنا فهل من املعقول أن يُعّد كتاب سيبويه
 إذا مل يكن أساًسا يف أي دراسة، واحتاج الباحث إىل النقل منه!   مرجًعا ال مصدرًا  -مثاًل 

* لعل أفضل ما ميكن اعتماده يف هذه املسألة هو جعل املصدر من الكتب القدمية ما كان مؤلًفا قبل 
م(، واملرجع ما كان بعدها، هرواًب من جعل بعض الكتب 1805العصر احلديث، أي: قبل سنة )

 ة، وهي يف الواقع من الكتب األصول.مراجع اثنوية ال أساسي
* أما دواوين الشعراء احلديثة، والرواايت والقصص احلديثة، وما شاهبها، واجملالت، والدورايت، 
واملقابالت الشخصية؛ فهي مصادر ال مراجع، خاصة إذا كان البحث منصبًّا على املادة اليت 

 . (3)حتتويها
 ا، منها:وهناك بعض امللحوظات جيدر التنبيه إليه

 على الباحث أن يستعني يف كتابته مبا أييت: اختيار املصادر وامل اجع: -1
* املصادر واملراجع القدمية، األقدم فاألقدم كلما أمكنه ذلك، فال أيخذ عن الكتب املتأخرة واحلديثة 

إفادة  ، إال يف إذا كانت الكتب احلديثة أوىل يفويرتك الكتب القدمية اليت يستطيع الوصول إليها
 .  البحث

                                                 
م، 1978 -ه1398(، 1مع املكتبة العربية، أتليف: عبد الرمحن عطبة، الناشر: زنكوغراف رضوان، مطبعة أوفست ميان، حلب، ط)( 1)

 . 9ص:
 . 9مع املكتبة العربية، ص:( 2)
 . 65 -64م، ص:1992(، 21د شليب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط)ينظر: كيف تكتب حبثًا أو رسالة، أتليف: أمح( 3)
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 * الكتب احملققة، فال أيخذ من الكتب غري احملققة ويرتك احملققة منها نفسها.
ا، فعلى الباحث أن أيخذ من التحقيقات ما صنعه األساتذة املشهود هلم ابخلربة * الكتب األشهر حتقيقً 

 يف هذا الفن.
طبعات احلديثة؛ إال إذا كانت : على الباحث أن يرجع إىل الكتب ذات ال(1)* الكتب األحدث طباعة

 القدمية أدق وأجود من احلديثة.   
كان   اال تنقل معلومة عن مصدر نقل عن املصدر األصل ويهمش هلا بـ)نقاًل عن( إال إذ ملحوظة:

 ا ومل يستطع الباحث الوصول إليه.ا أو خمطوطً ا أو مفقودً املصدر األصلي ًدرً 
ة بطبعتني أو حتقيقني خمتلفني؛ إال ألسباب تستوجب على الباحث أن يتجنب االستعان ملحوظة:

 .؛ حىت أيمن اللبس على القارئا عليه ذكر الطبعة أو احملقق يف كل هامشذلك. وإذا فعل كان لزامً 
  على الباحث أال يرجع إىل الكتب احلديثة أثناء التحقيق، إال يف حاالت ضيقة ويسرية.  ملحوظة:

على الباحث عدم ذكر مصدر مل يقف عليه، أو مل يستفد منه،  جيبذك  املصادر يف اهلامش:  -2
 بل يكتفي بذكر ما أفاد منه ورجع إليه ابلفعل.

من األفضل عند ذكر املعلومة من املصدر يف املنت أن جيرد املؤلف جت يد األشالم من الصفات:  -3
 ها.  من الصفات والدرجات العلمية، أما يف اهلامش وفهرس املصادر فال أبس بذكر 

أما اآلايت فيخرجها من املصحف، وأما األحاديث فيخرها خت يج اآلايت واألحاديث واألبيات:  -4
من كتبها املعتمدة، وإذا كان حبثه موضوًعا وليس حتقيًقا فقد يكتفي بذكر املصدر الذي ورد فيه 

 احلديث.
فإن وجد فيه ضالته فيمكن أن  ، فعليه الرجوع إىل ديوان الشاعر أواًل ا شعرايًّ إذا خرّج الباحث بيتً 

يكتفي به، وإبمكانه ذكر مصدرين أو ثالثة من املصادر القدمية لتعزيز الديوان، وكلما كان املصدر 
ا كان ذلك أفضل، وإن مل جيده فيه خرّج البيت من كتب الشعر واألدب، مث من كتب املعزز قدميً 

 ا.التخصص الذي يكتب فيه، واملعاجم، مث من أي مصدر، وهكذ
وعلى كل حال فليس من الالزم على الباحث ختريج األبيات خترجًيا كاماًل إذا كان حبثه موضوًعا وليس 

 حتقيًقا، فقد يكتفي بذكر املصدر الذي ورد فيه البيت.

                                                 
 . 11مع املكتبة العربية، ص:( 1)
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الباحث املصادر واملراجع يف الفهرس اخلاص  تبعندما ير ت تيب املصادر وامل اجع يف الفه س:  -5
 منها:وهناك طرق خمتلفة يف ذلك، حد يف ذلك، هبا عليه اتباع هنج مو 

، ويكتفي بوضع جنمة أو ما م* إذا استعان الباحث ابلقرآن فعليه ذكره يف أعلى قائمة املصادر بال ترقي
 شابه ذلك، ويذكر الرواية اليت عليها املصحف.

الكتاب، وله  * يرتب الباحث بقية املصادر واملراجع على حسب احلرف األول من اسم املؤلف أو اسم
. وهناك من يرتب (1)اخليار يف أن حيذف كلمة )ابن( و)أبو( و)أل( من الرتتيب، أو أن يرتب بوجودها

 حسب اتريخ الوفاة وهذه طريقة سائغة يف األسبقية واألقدمية.
* إذا اشرتك يف أتليف الكتاب أو حتقيقه أو ترمجته، إخل، أكثر من شخص، فعلى الباحث هنا ذكرهم 

 ، وال يكتفي بذكر األول أو األشهر ويعرب بـ)آخرين(، وحنو ذلك. مجيًعا
، مث كتب الفقه، ويفصل  يف ذكر املصادر؛ فيذكر كتب التفسري أواًل  ممالًّ * هناك من يفّصل تفصياًل 

 زائد ال داعي له. عملفيها بذكر كل مذهب مبفرده، مث كتب املعاجم، إخل، وهذا 
 ذكر املصادر واملراجع الرتتيب اآليت: عند -ادييف اعتق -* على الباحث أن يراعي
 * ذكر القرآن، كما سبق.

بحوث الكتب، و ال* مث ذكر بقية املصادر واملراجع خمتلطة حسب ترتيب احلروف اهلجائية، أو الوفاة، )
 اجملالت، والرسائل العلمية(.املنشورة يف الدورايت و قاالت املو 

 الدورايت العلمية، مث الرسائل العلمية، مث املقابالت ، مث* هناك من يفصل؛ فيذكر الكتب أواًل 
 .    ، وهو عمل سائغالشخصية، مث املواقع واملكتبات اإللكرتونية

، إال فهرس املصادر واملراجع وفهرس -يف غري التحقيق -ال يذكر الباحث يف فهارسه الفهارس: -6
 فتذكر يف حتقيق املخطوطات.املوضوعات، وأما بقية الفهارس 

جيب على الباحث أن يذكر بياًت الكتاب كما وردت على صفحة غالفه أو يف صفحة  ملحوظة:
البياًت اليت تلي صفحة الغالف، وقد جيد بعضها يف آخر صفحة يف الكتاب. ومينع عليه حذف أي  

من  كلمة يف عنوان الكتاب أو اختصاره أو تغيريه ابلكامل، إال يف اهلوامش فمن املمكن االكتفاء جبزء
 العنوان وجزء من اسم املؤلف، مثل: املغين البن هشام.

                                                 
 . 24، 20مع املكتبة العربية، ص:( 1)
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كذلك جيوز ذكر الكتب اليت اشتهرت بني الباحثني والدارسني بعناوين خمتلفة أو خمتصرة، مثل: 
التصريح مبضمون التوضيح خلالد األزهري، فقد اشتهر ابسم شرح التصريح، وحنو ذلك، أما حذف  

ة فيه فال جيوز، بل خيتل ما بعد كلمة كتاب يف العنوان أو يضطر كلمة )كتاب( من العنوان وهي اثبت
الباحث إىل التحريف فيه، فمثاًل )كتاب الصناعتني الشعر والنثر( إذا حذف الباحث كلمة كتاب 

، وإما (1)سيقع يف أحد حمظورين: إما أن حيذفها فيكوُن جرُّ أو نصُب كلمة )الصناعتني( ليس يف حمله
 ناعتني( ابلرفع )الصناعتان( وهذا حتريف يف العنوان. أن يغري كلمة )الص

 كثرة املصادر وقلتها قد تكون ميزة إجيابية وقد تكون سلبية:  ملحوظة:
فاإلجيابية يف الكثرة أن الطالب اهتم مبوضوعه، وحبث كثريًا حوله، ووقف على مصادر متنوعة، وهذا ما 

 دعاه إىل اإلكثار من املصادر.
والسلبية أن الطالب مل أيت يف حبثه من بنات أفكاره وتعبريه وإنشائه، بل اعتمد على ما يف املصادر 

 ونقله يف حبثه. 
واإلجيابية يف القلة أن الباحث مل يعتمد على املصادر كثريًا يف كتابة حبثه؛ بل اعتمد على نفسه مستعينًا 

 وواضحة يف حبثه، مناقشة وأخًذا وردًّا.ببعض املصادر، وهذا بال شك ما جيعل شخصيته ظاهرة 
والسلبية فيها أنه قد يرتك بعض املصادر املهمة، مما يعين أن كثريًا من املعلومات واآلراء واملناقشات قد 

 فاتته ومل يلم هبا.
وأتسيًسا على ما سبق؛ فمن الواجب على الباحث أال يضع يف حسبانه كثرة املصادر وقلتها من أول 

ا جيعل مهه استيفاء املادة العلمية حسب خطته، فريجع إىل أهم املصادر واملراجع أواًل، مث البحث؛ وإمن
 تتواىل بقية املصادر واملراجع تباًعا قدر حاجته إليها بال تكلف أو إسراف. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . قد يكون اجلر على احلكاية( 1)
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 ملبحث الثالثا
 حتقيق النصوص(يف )

يقول عبد الوهاب حممد عبد  كما  -إن حتقيق الرتاث العريب املخطوط فن من الفنون، ال يتأتى       
إال ابلدربة واملران، وكثرة التحقيق، فال تفيد فيه احملاضرات والدورات بشكل جيد أكثر من  -(1)العايل

إال بطول جدٍّ وحبث وتنقيب. ويف  -أمثال عبد السالم هارون -املران والدربة؛ لذا ما برع فيه من برع
ِهمة ال

ُ
 ه مة.    هذا املبحث سرٌد لبعض املسائل امل

 يت حيتاج إليها من يتوىل هذه امل
هناك مصطلحات معروفة بني الدارسني والباحثني، مثل: الشرح، : توضيح بعض املصطلحات -أوًل 

والتلخيص، والتهذيب، وغريها، وهناك مصطلحات أخرى ظهرت مؤخرًا، قد تلتبس على بعض 
 الدارسني، منها:   

ُد، أي أنه ما زال خبط املؤلف أو خبط ًسخ غريه، أو أخذت "هو كتاب مل يتم طبعه بع * املخطوط:
، وقد يكون املخطوط (2)عنه صورة فوتوغرافية، أو أن يكون مصورًا ابملايكروفيلم عن خمطوط أصلي"

 مطبوًعا لكنه غري منشور، سواء كان كتااًب، أو ديوان شعر، أو رسالة علمية، أو غري ذلك. 
من املخطوط، سواء كانت من صفحة واحدة أو من صفحتني، أو هي القطعة الواحدة  * اللوحة:

أكثر، حبسب ما وضع عليه أصل املخطوط، ودفًعا للبس بني اللوحة ذات الصفحة الواحدة، واللوحة 
ذات الصفحتني؛ ينبغي على الباحث أن يذكر أن اللوحة من ذوات الصفحة الواحدة أو خالف ذلك، 

 (، أو )صورة(، أو حنو ذلك. وقد تسمى اللوحة )ورقة( أو )لقطة
هي تعليقات من مؤلف حول كتاب ما، وقد يكون احملشي هو نفسه املؤلف للكتاب،  :(3)* احلاشية

 تكتب بيد املؤلف ال إمالًء. -يف اعتقادي -وهذه
                                                 

 .أفدت منه هذه الدرة يف إحدى اجللسات الشخصية (1)
وفسور( عبد الوهاب حممد عبد العايل، أستاذ العلوم اللغوية يف كلية الرتبية وكلية اآلداب وكلية أما هو فإنه األخ والصديق: األستاذ الدكتور )الرب 

يف التأليف  اللغات مبصراتة ابملرحلتني اجلامعية والعليا، ومشرف ومناقش لكثري من الرسائل العلمية يف مرحليت املاجستري والدكتوراه، له ابع طويل
 . يه، ال يدخر جهًدا يف خدمة طالب العلموالتحقيق، حمب للعلم حاثٌّ عل

 . 13م، ص:1993 -ه1313(، 1حتقيق املخطوطات بني النظرية والتطبيق، أتليف: فهمي سعد، وطالل جمذوب، عامل الكتب، ط) (2)
ر النحاة، أتليف: هـ(. ينظر: نشأة النحو واتريخ أشه1220 -هـ923( احلواشي ازدهرت يف املشرق العريب يف عصر العثمانيني األتراك )3)

(، 3، واتريخ األدب العريب، أتليف: عمر فرُّوخ، دار العلم للماليني، بريوت، ط)178م، ص:1991 -ه1412حممد الطنطاوي، دار املنار، 
 .3/882م، 1981



 2018يناي       اد  شر العدد احل  جملة البحوث األكادميية 
 

746 

 وهذه احلاشية تكون كاإلطار حول املنت، أو تعليًقا مستقاًل على جزئيات من املنت، بال ذكر اتم للمنت. 
هو تعليق قارئ على كتاب، وأعتقد أهنا تكون أثناء إلقاء الدرس العلمي، فيقرر املؤلف  التق ي :* 

 بعض التعليقات والفوائد على الكتاب والتالميذ يكتبون ما يعلقه.  
 هو تعليق قارئ على كتاب أو على شرح كتاب أو على حاشية، أثناء قراءته فيه.  * التقييد:
أحد العلماء أو التالميذ إبخراج تعليقات أحد العلماء الذين حَشْوا أو قيُدوا  هو أن يقوم * التج يد:

 بعض املعلومات على بعض الكتب.
هناك خمتصرات كثرية يف علم املخطوط وحتقيقه، من هذه  :توضيح بعض املختص ات -اثنًيا

 املختصرات اليت يكثر ذكرها:
 .= حينئذ (ح* )
 = الظاهر.  (الظهـ) ( أوظ* )
 = أتخري وتقدمي. (خ  ق)* 

 = مقدم ومؤخر. (م  م* )
يف حال وجود نص يف حاشية الكتاب، ويف آخره كلمة )صح(، أو )رجع(، أو )أصل(؛ فهذا يعين * 

 . (1)يضعه يف حملهأن وعلى القارئ أو الناسخ أن ينتبه إليه و  ،أن هذا الكالم سقط من املنت
 ب النسخ اخلطية وفق نظام معني، كما يف اآليت:ترت :ت تيب النسخ املخطوطة وشددها -اثلثًا

  * نسخة املؤلف.
 * النسخة السليمة املنقولة من نسخة املؤلف.

 * النسخة الكاملة واألقدم يف اتريخ النسخ.
 * النسخة األقل حتريًفا وسقطًا ورطوبة، إخل. 

آخر صورة رمسها على ]فيها[ هي "أعلى النصوص...، ومجيع مادة الكتاب النسخة األم ملحوظة: 
املؤلف وكتبها بنفسه، أو يكون قد أشار بكتابتها، أو أمالها، أو أجازها؛ ويكون يف النسخة مع ذلك 

                                                 
، 56ص: م،1998 -ه1418(، 7، ط)مكتبة اخلاجني ابلقاهرة( ينظر: حتقيق النصوص ونشرها، أتليف: عبد السالم حممد هارون، 1)

 .163واملنهاج يف أتليف، ص:
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، أما غري ذلك فال يسمى النسخة )األم(، وإمنا يسمى النسخة (1)ما يفيد اطالعه عليها أو إقراره هلا"
، أو يرمز هلا حبرف من اسم (2)ة احلافظة"أو "ابسم احلرف األول من املكتب)أ(،  )األوىل(، أو النسخة

 أو حنو ذلك.البلد الذي توجد فيه النسخة، 
ال تسمى غري نسخة املؤلف ابلنسخة )األصل(؛ ألن ما سوى نسخة املؤلف إما أن تكون ملحوظة: 

منقولة من نسخته أو منقولة من نسخة منقولة من نسخته، إخل، وكلها ليست أصواًل، ويف تسميتها 
إال إذا ُعدت األصل الذي يقدمه  -(3)وإن كانت هي يف الواقع "أصواًل اثنوية" -ل بعض اخللطابألصو 

احملقق على غريها من النسخ، ومع ذلك فإن يف التعبري ابألصل إشارة إىل وجود فرع، وكيف بنا إذا 
ة وجدت النسخة األصل!  فمن األفضل أن تسمى أبي اسم آخر غري )األصل(؛ حىت ال تلتبس بنسخ

 املؤلف أو النسخة األم، وهللا أعلم.
بعض الكتب يوجد له نسخ كثرية، وبعضها ال يوجد له إال نسخة واحدة، أما النسخ الكثرية  ملحوظة:

فاحلد األدىن الذي يلزم الباحث توفريه منها اثنتان كاملتان سليمتان، وما زاد على االثنتني فميزة حتسب 
ان فإنه يكتفى هبما بشرط كماهلما وسالمتهما، أو كمال واحدة للباحث، وما مل يوجد منه إال نسخت

 بشرطني اثنني، مها: -أيضا -وسالمتها واألخرى على أية حالة كانت، والنسخة الوحيدة يكتفى هبا
 أن يكون الكتاب ذا أمهية يف ختصصه العلمي. -أ

 ة.أن تكون النسخة كاملة وساملة من التحريف والرطوبة وخطها سهل القراء -ب
* إذا كانت النسخة الوحيدة ليست كاملة فيشرتط يف اجلزء املوجود منها: األمهية، والسالمة من 

 التحريف، وسهولة القراءة، ومناسبة عدد اللوحات للمرحلة الدراسية.
ختتلف املخطوطات يف عدد اللوحات واألسطر  :شدد اللوحات واألسط  والكلمات -رابًعا

النساخ، وحجم اخلط، والتوسيع والتضييق بني األسطر، وعدد  والكلمات، وذلك حسب اختالف

                                                 
، وينظر: املنهاج يف أتليف البحوث وحتقيق املخطوطات، أتليف: حممد ألتوجني، عامل الكتب، )د.ت(، 29( حتقيق النصوص ونشرها، ص:1)

، 13ص:م، 1987(، 7) لبنان، ط -، وقواعد حتقيق املخطوطات، أتليف: صالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، بريوت163ص:
 ومنهج حتقيق املخطوطات، ومعه كتاب )شوق املستهام يف معرفة رموز األقالم، البن وحشية النبطي(، أتليف: إايد خالد الطباع، دار الفكر،

 .26م، ص:2003 -ه1423(، 1دمشق، ط)
 .165ص:املنهاج يف أتليف البحوث وحتقيق املخطوطات،  (2)
 .30( حتقيق النصوص ونشرها، ص:3)
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الكلمات يف السطر الواحد، ومقاس الورق. وعلى الباحث أال ينظر إىل عدد اللوحات، وإمنا جيعل يف 
 احلسبان عدد األسطر، وعدد الكلمات يف السطر. 

بغي على املؤسسة أال تشرتط بعض املؤسسات العلمية عدًدا حمدًدا من اللوحات، وهنا ين ملحوظة:
تنظر إىل عدد اللوحات فقط، بل تنظر إىل أمهية الكتاب ومؤلفه، فقد تكفي يف إعداد حبث رسالة 

، أو أكثر أو أقل بشيء يسر، ويف -مثاًل  -( لوحة40 -30املاجستري من الثالثني إىل األربعني )
فيهما استيفاًء علميًّا  ( لوحة، بشرط استيفاء الدراسة والتحقيق100 -70أطروحة الدكتوراه )

 متكاماًل. 
إذا كان من ضمن عنوان البحث عبارة )دراسة وحتقيق( فينبغي على الباحث أن يدرس  ملحوظة:

الكتاب احملقق دراسة جيدة، حىت ينطبق العنوان على احملتوى، أما االكتفاء ابلتحقيق واختصار الدراسة 
ال حتقيًقا، وإمنا الذي صنعه الباحث حينئذ من يف التعريف ابملؤلف وحياته؛ فهذه ليست دراسة و 

 إذا مل يذكر كلمة )دراسة(.     -بال شك -ضرورايت التعريف بصاحب الكتاب وحنوه، وهو ما سيفعله
هناك من يعرب بعبارة )دراسة وحتقيق(، وهناك من يعرب بعبارة )حتقيق ودراسة(، فمن الناحية  ملحوظة:

قبل الدراسة، ومن الناحية التسلسلية يف وضع املادة العلمية وترتيبها العملية سيبدأ الباحث ابلتحقيق 
سيضع الباحث الدراسة قبل التحقيق، وهنا للباحث اختيار إحدى العبارتني، وإن كنت أفضل األوىل؛ 

 للرتتيب املنطقي الذي سيكون عليه الشكل النهائي للعمل العلمي. 
بعض امللحوظات اليت تبدو له من خالل النظر يف قد جيد الباحث  :وصف حالة املخطوط -خامًسا

 املخطوط، ولعل من هذه امللحوظات ما أييت:
* الرطوبة والتآكل: إذا مل جيد الباحث سوى نسخة واحدة، وهذه النسخة هبا بعض الرطوبة اليت أدت 

لنسخة إىل طمس املكتوب أو تشوهه إىل درجة يصعب معها قراءة املكتوب فال ميكن أن تُعتمد هذه ا
 موضوًعا لبحثه.

* النقص: أحياً جيد الباحث نسخة ًقصة يف عدد اللوحات، فهذه ال ينفع االعتماد عليها وحدها، 
 إال إذا كان املوجود جزًءا مهمًّا، وعدد لوحاته مناسب للمرحلة الدراسية؛ فعند ذلك ميكن اعتماده. 

نسخة املؤلف أو نسخة عنها، وقد  * عدم وضوح اخلط: قد جيد الباحث نسخة سليمة، سواء كانت
جيد عليها اتريخ نسخها، لكن يف خطها صعوبة ابلغة يف قراءته، ففي هذه احلالة ال ينفع االعتماد 

 عليها وحدها.  
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كل ما ذكر من هذه امللحوظات الثالث، إذا وجد يف بعض النسخ فإنه ال ينفع االعتماد على مثل 
غريها، وميكن جعل مثل هذه النسخ نسخة اثنية أو أخرية إذا  هذه النسخ مفردة، بل ال بد من وجود 

 كثرت النسخ.
يوجد كثري من الطبعات القدمية لكتب ورسائل ال يوجد هلا نسخة خطية،  :الطبعات القدمية -سادًسا

فهذه النسخة املطبوعة تقوم مقام النسخة اخلطية عند فقدان األصل، فيعتمد عليها عند حتقيقها، وإذا 
 . (1)صل املخطوط فيمكن عد املطبوعة نسخة اثنية أو اثلثة، إخلوجد األ
من عمل الباحث أو احملقق أثناء التحقيق تقسيم  املقابلة بني النسخ والتعليق شلى املنت: -سابًعا

البحث أثناء التحقيق إىل مخس مراحل متوالية، هي: مرحلة النسخ، ومرحلة املقابلة، ومرحلة التعليق، 
 ة، ومرحلة الفهرسة، وفيما أييت توضيح ما يقوم به الباحث يف كل مرحلة: ومرحلة الدراس

كاملة، من غري   -أو الوحيدة -يف هذه املرحلة سيكتب الباحث النسخة املقدمةم حلة النسخ:  -1
الرجوع إىل النسخ األخرى إال عند عدم وضوح كلمة، فمن املمكن هنا النظر إىل بعض النسخ األخرى 

 كلمة. لقراءة هذه ال
عند انتهاء الباحث من نسخ النسخة املقدمة كاملة، يبدأ يف مقابلة النسخ  م حلة املقابلة: -2

 األخرى عليها، ويثبت ما بينها من فروق يف اهلامش.
عندما ينتهي احملقق من مرحلة املقابلة، يبدأ يف التعليق على النص، وهنا خيتلف  م حلة التعليق: -3

 لى النحو اآليت:احملققون يف تعليقهم ع
* منهم من يكتفي ابملقابلة بني النسخ، وال يعلق على النص إال يف مواضع يسرية، كتخريج شاهد، أو 

، (2)تعريف بع ل م، أو توضيح لفظ غريب، ومهم من يكتفي ابملقابلة، وهذا ما يقوم به أكثر املستشرقني
  وبعض احملققني من العرب.  

يج الشواهد، والرتمجة لألعالم، وتوضيح الغريب، والتعليق على * منهم من يعلق على النص بتخر 
 املسائل وتوثيقها من مصادرها بال تفريط وال إفراط.

 * منهم من يفعل كسابقه؛ لكنه يْفرِط يف التعليق حىت يصل إىل ما ميكن أن نسميه: حاشية، أو شرًحا.
                                                 

 .31: حتقيق النصوص ونشرها، ص:( ينظر1)
م، 2010 -ه1431(، 1مناهج حتقيق املخطوطات، دراسة وتوثيق: عباس هاين اجلراخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط)( ينظر: 2)

 .14 -13ص:
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؛ فأفضل األنواع الثالثة أوسطها، وهي ما أميل إلي ه؛ بل وحققت عليه بعض الرسائل وعلى كلٍّ
 والكتب.
الشواهد جبميع أنواعها خيرج اجلزء منها ككلها، ولو كلمة، واألعالم ترتجم كلها ما عدا:  ملحوظة:

لفظ اجلاللة )هللا(، واملالئكة، واألنبياء، ولفظ )الشيطان(، وما خفي من أعالم األمم الغابرة ومل توجد 
ان، وغريهم، وهناك من يرتك الرتمجة للمشهورين، كاخللفاء الراشدين، له ترمجة، كفرعون، وقارون، وهام
 واإلمام مالك، وسيبويه، وحنوهم.

عند التعليق يُرجع يف كل تعليق مسألة إىل مصادرها األصلية اخلاصة هبا، فمثاًل اآلايت  ملحوظة:
ذكرها املؤلف؛ خاصة إذا  القرآنية خترّج من املصحف وحسب رواية املؤلف، وال جيوز تغيري الرواية اليت

بىن عليها املؤلف حكًما. واألحاديث خترّج من كتبها. واألبيات الشعرية خترّج من الدواوين أواًل، مث من  
اثلثًا، مث من  -ككتب النحو  -كتب الشعر واألدب املعتمدة، اثنًيا، مث من مصادر جمال التخصص

أو الفقهية إذا كانت من كتاب معني يُرجع له بعينه،  املصادر األخرى املختلفة رابًعا. واملسألة النحوية
إال إذا عسر الوصول إليه؛ فيمكن التوثيق من كتب أخرى. والتعريف ابملصطلحات يرجع فيه إىل كتب 
املصطلحات والتعريفات. وترمجة األعالم يرجع فيها إىل كتب الرتاجم، والطبقات اخلاصة منها أواًل. 

جع فيه إىل املعاجم اللغوية. والتعريف ابلبلدان يرجع فيه إىل كتب البلدان، وتفسري األلفاظ الغريبة ير 
 وهكذا.

تكتب اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين ما أمكن ذلك، وال أبس إذا كتبت ابلرسم اإلمالئي  ملحوظة:
 املتعارف عليه، واألفضل أن يضبط الباحث اآلايت واألحاديث النبوية واألبيات الشعرية والصيغ

 الصرفية، ابلشكل، وإذا كان هناك ما جيب ضبطه ابلشكل الحتمال اللبس فعلى الباحث ضبطه.
وميكن كتابة الشواهد )اآلايت، واألحاديث، واألشعار، واألمثال، إخل( خبط غليظ لتميز من غريها من 

 الكالم.  
كمل احملقق احلرف أو إذا ورد يف النص احملقق آية غري كاملة "فليس من منهج التحقيق أن ي ملحوظة:

يف املنت، وال يلزم إبمتامها يف اهلامش؛ إذ لو كان إلمتامها غرض ألمتها  (1)الكلمة اليت تركها املؤلف"
 املؤلف؛ فال داعي لتثقيل اهلامش، مث إن القارئ ال يعجز عن مراجعة مصحف للنظر يف متام اآلية.

                                                 
 .52( حتقيق النصوص ونشرها، ص:1)
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فعلى الباحث إمتامها يف اهلامش، واإلحالة هذا على خالف احلديث وبيت الشعر واملثل، وحنو ذلك، 
 على مصادرها؛ ألن مصادرها قد ال يستطيع القارئ الوقوف عليها.   

قد يعرض للباحث أثناء التحقيق تعليق حيتوي على جزئيتني، فهنا للباحث طريقتان يف كتابة  ملحوظة:
تعليق اآلخر. والثانية أن جيعل التعليق؛ األوىل أن يعلق على النص، مث يبدأ من أول السطر ويذكر ال

اهلامش مكوًً من جزأين )أ( و)ب( مثاًل، أو جنمتني، أو حنو ذلك، ولكن يف وضع األرقام إىل جانب 
أرقام اهلوامش سوء منظر، وعليه فاألفضل عندي أن يتبع الطريقة األوىل؛ فمثاًل إذا كان النص بعبارة: 

سيعلق على جزئيتني: التعليق على  -ن يرتجم للمشاهريإن كان مم -)وهو رأي سيبويه(، فالباحث هنا
رأي سيبويه، والتعليق للتعريف بسيبويه، فوضع رقم اهلامش سيكون على كلمة )سيبويه(، والتعليق يف 
اهلامش سيكون بذكر اجلزء والصفحة من كتاب سيبويه أو مصدر غريه لتوثيق رأيه، مث التعريف 

 كذا:بسيبويه، وهنا سيكون وضع اهلامش ه
 .1/23( ينظر: الكتاب 1)

 وسيبويه هو: ............... )هذه الطريقة األوىل(.
 .1/23( )أ( ينظر: الكتاب 1)

 )ب( سيبويه هو: ......... )هذه الطريقة الثانية(.   
بعض الباحثني يذكر خالصة مسألة ما، مث يذكر يف ثناايها بعض األعالم، مث حييل إىل كتبهم  ملحوظة:

هلامش جمتمعة، وهذا فيه لبس عظيم، فمثاًل يذكر يف مسألة أنه مذهب سيبويه والفراء والزخمشري، يف ا
إخل، مث يقول يف اهلامش: )ينظر: الكتاب، إخل، ومعاين القرآن، إخل، والكشاف، إخل(، فكأن كالم كل 

لتبس عليه األمر، واحد من هؤالء العلماء موجود يف الكتب الثالثة، وهذا غري مراد، ولكن هناك من ي
 فال بد من ذكر العلم، مث بعده كتابه مباشرة، وهكذا بقية األعالم وكتبهم. 

يف هذه املرحلة سيعّرف الباحث ابملؤلف والكتاب وحمتواه تعريًفا وافًيا، وسيصف  م حلة الدراسة: -4
ليق على املنت؛ حىت ؛ ولذا أفضل أن تكون هذه املرحلة بعد االنتهاء من التع(1)املخطوط وصًفا دقيًقا

 يكون الباحث ملمًّا مبا يف املنت إملاًما جيًدا، وهناك من يقدمها على مرحلة التعليق. 

                                                 
 . ميكن الرجوع إىل أي كتاب حمقق ملعرفة جوانب التعريف والوصف( 1)
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عند الرتمجة ملؤلف الكتاب هناك من يفصلها من حيث النقل؛ فيهمش لكل معلومة هبامش  ملحوظة:
وحييل إىل مصادر الرتمجة ويذكر مصادرها، وهناك من جيمل الرتمجة ويضع رقم هامش يف أوهلا أو آخرها 

 اليت استعان هبا كاملة.
هذه املرحلة هي املرحلة األخرية من مراحل عمل التحقيق، وختتلف الفهرسة بني  م حلة الفه سة: -5

الرسائل العلمية من كون الرسالة موضوًعا إىل كوهنا خمطوطًا، فعند فهرسة رسالة موضوعها كتاب 
 ق الفهرسة من املنت، ولعل أبرز ما ميكن فهرسته ما أييت:خمطوط ميكن للباحث فهرسة ما يستح

، مرتبة حسب تسلسل السور يف املصحف )السورة، واآلية ورقمها، ورقم صفحة اآلايت القرآنية -أ
 الرسالة(.

، مرتبة حسب احلروف اهلجائية، أو الصحة، )بداية احلديث، والرواي أو األحاديث النبوية -ب
 .الة(، وقد ُيرتك الراوياملخرج، ورقم صفحة الرس

، )البيت كامال، أو االكتفاء ابلقافية، ورقم الشاهد، والشاعر، والبحر، ورقم األبيات الشعرية -ج
 صفحة الرسالة(، وقد يرتك رقم الشاهد والقائل والبحر.

 .، )املثل، ورقم صفحة الرسالة(األمثال العربية -د
 الرسالة(.، )اسم الشهرة للعلم، ورقم صفحة األعالم -ه
 .، )اسم القبيلة، أو الفرقة، أو املذهب، ورقم صفحة الرسالة(القبائل والفرق واملذاهب -و
 .  واملواضع، )اسم البلد أو املوضع، ورقم صفحة الرسالة( البلدان -ز

على الباحث ذكر أرقام كل الصفحات اليت ورد فيها املراد فهرسته، وإذا كثر ذكر املراد  ملحوظة:
يف  -ثرة يصعب على الباحث حصرها؛ فمن املمكن االكتفاء بذكر أول موضع، وعليه أن ينبهفهرسته ك

 أبنه سيرتك بقية املواضع. -املقدمة، أو يف الفهرسة
 فهرس املصادر واملراجع )سبق ذكره(. -ح
 فهرس املوضوعات: عند فهرسة املوضوعات على الباحث مراعاة اآليت: -ط

والفرعية )األبواب والفصول واملباحث واملطالب وما ينطوي حتتها من * فهرسة العناوين الرئيسية 
 عناوين(.

 * جتنب فهرسة العناوين اجلزئية، فإن ذلك يثقل الفهرس.
 * ال بد من املطابقة احلرفية بني عناوين املوضوعات داخل منت الرسالة أو البحث وفهرس املوضوعات.
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ال شك يف أن احملقق والباحث  :(1)م أثناء التحقيقتوضيح لستخدام بعض شالمات الرتقي -اثمًنا
 سيضعان أثناء البحث والتحقيق بعض العالمات الرتقيمية، منها:

، ويوضع بينهما النص القرآين فقط. أما احلديث الشريف    * القوسان املزهران، وهيئتهما هكذا: 
 فيوضع بني قوسني هالليني، أو بني عالميت التنصيص.

عقوفان، أو املركنان، وهيئتهما هكذا: ]  [، ويوضع بينهما ما زاده احملقق من النسخ * القوسان امل
األخرى على النسخة األم أو املعتمدة األوىل، أو مما يقتضيه املقام. وال يوضع بينهما سوى الزايدة. 

 ويذكر الباحث يف اهلامش عبارة: زايدة من )ب(. أو من )ب( و)ج(، إخل، أو من احملقق.
لقوسان املنحنيان، وهيئتهما هكذا: }   {، ويوضع بينهما ما سقط من النسخ األخرى غري * ا

 النسخة األم أو األوىل. ويذكر الباحث يف اهلامش عبارة: سقط من )ب(. أو من )ب( و)ج(، إخل.
واريخ، * القوسان اهلالليان، وهيئتهما هكذا: )  (، ويوضع بينهما ما حيتاج إىل متييز، كاملصطلحات والت

 إخل. وعلى الباحث أال يُفرِط يف استعماهلما؛ فإن ذلك يشوه املنت بكثرهتما.
* عالمتا التنصيص، أو الظفرين الصغريين، وهيئتهما هكذا: "  "، ويوضع بينهما النص املنقول حرفيًّا 

 فقط، وإذا وضع الباحث بينهما غري ذلك ففي اعتقادي قد يؤدي إىل اللبس على القارئ.   
هناك كتب ورسائل ُحققت؛ لكن حتقيقها ليس حتقيًقا دقيًقا، وعليه قد يعاد  إشادة التحقيق: -سًعاات

 التحقيق لتوفر بعض األسباب اليت تستدعي اإلعادة، من هذه األسباب:
عدم دقة التحقيق واخلطأ يف نسبة الكتاب أو الرسالة إىل املؤلف الصحيح، وإذا كان التحقيق  -1

 نبيه على اخلطأ يف النسبة يف مقال أو حبث صغري.جيًدا فيمكن الت
 عدم دقة التحقيق، كوجود أخطاء يف قراءة النص، أو عدم تتبع املواضع اليت يلزم التعليق عليها. -2
إذا ُحقق الكتاب على نسخة واحدة، أو نسختني أو أكثر؛ لكن ظهرت نسخة جديدة أو أكثر،  -3

يف نسخ التحقيق األول، كالكمال والوضوح والقدم، وخاصة ويف اجلديدة حل لبعض اإلشكال الوارد 
 إذا ُوجدت يف اجلدد نسخة املؤلف، فال إشكال عندئٍذ يف إعادة التحقيق. 

الكتب احملققة يف برامج الرسائل العلمية )املاجستري، والدكتوراه(، ال يعين ذلك عدم إمكان  ملحوظة:
جديد بشرط عدم نشرها، وقد كان شيخنا وأستاذً حتقيقها من جديد، بل ميكن إعادة التحقيق من 

 جييز إعادة حتقيق ما حقق خارج ليبيا.  -رمحه هللا تعاىل -يوسف حسني ابدي
                                                 

 . 124 -122ظر: اإلصابة يف مهارات اإلمالء والكتابة، ص:ين( 1)
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إذا كان الكتاب قد حقق من قبل، مث وجد له اختصار أو أصل غري حمقق فباإلمكان حتقيق  ملحوظة:
ذا حقق شرح على منظومة ما، مث االختصار، على الرغم من وجود األصل احملقق، وكذلك األمر إ

وجدت املنظومة فباإلمكان حتقيقها؛ إذ كل منهما كتاب مستقل، وقد رأيت حتقيًقا ملنت مجع اجلوامع 
ل به احملقق درجة الدكتوراه، على الرغم من أن شرح املنت 2010يف النحو للسيوطي، ُأجنز سنة  م، ًو

 )مهع اهلوامع( حمقق ومنشور أكثر من مرة.   
******************* 

 اخلامتة
بعد هذه الُعصارة واحلوصلة املستفادة من كثرة االستعمال والتدريس، لذكر أهم ما رأيته مناسًبا إىل الذكر يف 

 هذه الفصوص املختارة، لعلي أوجز بعض ما عّن يل من نتائج، فأقول:
يربك كثريًا من الباحثني  -صتعدد اآلراء وكثرهتا يف مناهج البحث واملصادر واملراجع وحتقيق النصو  -1

 والدارسني.
هناك كثري من وجهات النظر واآلراء حمل أخذ وردٍّ بني اإللزام هبا وعدمه؛ ومن هنا ال ينبغي التعصب  -2

 لآلراء الشخصية حوهلا.
وضع ضوابط وقوانني موحدة؛ وهو  -يف البلد الواحد على أقل تقدير -على اجلهات ذات االختصاص -3

 من اآلراء ووجهات النظر. يقلل من شتات كثري
 جيب على الباحثني عدم اخللط يف استعمال عالمات الرتقيم اخلاصة لبعض املواضع. -4
 عدم االلتزام ببعض املسائل البحثية شبه املتفق عليها غري سائغ يف اجملال العلمي. -5
عض املناهج هذه الدراسة اعتمد فيها الباحث على حصيلة ما اكتسبه من معلومات خالل مدة تدريسه لب -6

 البحثية؛ لذا جاءت اهلوامش والتوثيقات قليلة.
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