
٢٧٧  

َما ألف في مناهج التحقيق ُِّ  
  توثيق ودراسة: قائمة وراقية تحليلية

  عباس هاني الجراخ .د
التحقيق هو إخراج النص احملقق كما أراده صاحبه، أو بصورة أقرب منه، 

وازدياد النصوص املخطوطات أدت كثرة املشتغلني بتحقيق وقد . وخدمته وإضاءته
معينة له على أيدي علماء ثقات مربزين  إىل وضع قواعد ،احملققة وتعدد أماكنها

م الشخصية يف التحقيق، و وقدموا خالصة ، من خمتلف أقطار الوطن العريب جتار
وقد اشتهر من احملققني األستاذ عبد السالم . استفاد بعضهم مما كتبه املستشرقون

). العراق(مصطفى جواد . ود) ةسوري(صالح الدين املنجد . ود) مصر(هارون 
ًكتبا ونشروا مقاالت يف قواعد حتقيق النصوص ن جاء بعدهم من احملققني مّصنف 
  .ومناهجه

ال، ولتخصصي  ورغبة مين يف توثيق ما صنفه الباحثون واحملققون يف هذا ا
 رأيت أن أضع قائمة مستقصاة ملا نشر من كتب ،يف حتقيق املخطوطات

ً، ذاكرا يف العرض تاريخ ِّ مرتبة على حروف املعجم وفق أمساء املؤلفني،ومقاالت
  :وهي مسوقة على النحو اآليت. النشر ومكانه، وأتبعها بتحليل دقيق هلا

  حرف الهمزة
 ،)ه٤٢٨ت(البن سينا ) الشفاء(يف مقدمة حتقيقه كتاب : إبراهيم مدكور. د

 .٤٢- ١/٣٨م، ١٩٥٣القاهرة، 
ج   رب، توثيق النص وخترجيه، جملة الع: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. أ

 .٣٩٧- ٣٨٣م، ص٢٠٠٤، ٨- ٧



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  :أحمد بدر. د
جملة عامل   حتقيق النصوص والببلوجرافيا النصية يف حبوث علم املكتبات،- ١

 .م١٩٨٦، ١، العدد ٧الكتب، مج
 .م١٩٨٧وكالة املطبوعات، الكويت،  أصول البحث العلمي، - ٢

لة العربية، : أحمد الجندي. أ  .م١٩٧٩حتقيق الرتاث، جملة ا
 دراسة - حتقيق النصوص يف الرتاث اللغوي : حمد رزق مصطفى السواحليأ. د

  . م٢٠٠١- ه١٤٢٢تأصيلية، القاهرة، 
مع حتقيق كتب الرتاث، جملة جممع اللغة العربية األردين، : أحمد سليم سعيدان. أ

  .م١٩٨١، ١٣، العدد ٤مج
 ةجملة جممع اللغ علم املخطوطات والتحقيق العلمي،: أحمد شوقي بنبين. أ

م، ١٩٩٣ نيسان -  ه١٤١٣، شوال ٢، ج٦٨العربية بدمشق، مج
 .٢٥٠- ٢٣٦ص

حماضرات يف حتقيق النصوص، دار املنار للطباعة : أحمد محمد الخراط. أ
  .١٩٨٤-  ه١٤٠٤والنشر والتوزيع، دمشق، 

  :أحمد محمد شاكر. أ
م، حتدث عن ١٩٣٧يف القاهرة ) سنن الرتمذي(يف مقدمته لكتاب  - ١

  .)١(د نشرها وأعمال املستشرقنيتصحيح الكتب عن
، )تصحيح الكتب وصنع الفهارس وكيفية ضبط الكتاب(ونشر بعنوان  - ٢

  .م١٩٩٥و١٩٩٤اعتىن به عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة السنة، القاهرة، 
                                                            

  : أعيد نشره يف)١ (
  ).دليل احملقق للنص العريب(، باختصار، بعنوان ١٩٨٥، ٣، دمشق، العدد)البصائر(جملة . أ

  .٢٠٥- ١٧٩: أضواء على أخطاء املستشرقني يف املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي. ب



  
٢٧٩  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

 بتوثيق املرويات وأثر ذلك على حتقيق احملدثنيعناية : أحمد محمد نور سيف. أ
  .م١٩٨٧مشق، املخطوط، دار املأمون للرتاث، د

َعلوم اللغة واألدب، جملة معهد :  نظرة يف حتقيق الكتب:أحمد مطلوب.د
  .٤٩- ٩م، ص١٩٨٢- ه١٤٠٢، ١، ج١املخطوطات العربية، مج
مع العلمي، بغداد، )حبوث تراثية( :طبع ثانية ضمن كتابه - ه١٤٢٢، ا

 .٧٩- ٣٧م، ص٢٠٠١
 - ، قم )تراثنا(يف جملة ّ نظرات سريعة يف فن التحقيق، نشر منجما :أسد مولوي. أ

 .ه١٤٠٧ -  ه١٤٠٥بريوت، 
م، ٢٠٠٢ مقدمة يف حتقيق النصوص، احللة :أسعد محمد علي النجار.د

  .ص١٥٧
 قراءات تطبيقية، دار -  يف املخطوطات العربية:إسماعيل إسماعيل مروة. أ

 ).رؤية يف التحقيق: ٣٣- ٢٦يف ص(م، ١٩٩٧الفكر، دمشق، 
  :أكرم ضياء العمري.د

 تأرخيية مع تعليقة يف منهج البحث وحتقيق املخطوطات، اجلامعة دراسة - ١
 .ص٢٩٤م، ١٩٨٣- ه١٤٠٣ّاإلسالمية، املدينة املنورة، 

مناهج البحث وحتقيق الرتاث، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،  - ٢
  .م١٩٩٥

  :إياد خالد الطباع. أ
رة التدريبية قواعد حتقيق املخطوطات، حماضرات ألقاها بديب يف الدو - ١

  .م١٩٩٧ - ه١٤١٨الدولية عن صناعة املخطوط العريب اإلسالمي عام 
 .م٢٠٠٣منهج حتقيق املخطوطات، دار الفكر، دمشق،  - ٢

  :أيمن فؤاد سيد. د
حتقيق ونشر النصوص القدمية منهج وتطبيق، حماضرة يف مركز حتقيق  - ١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 .م٢٠٠٤الرتاث، القاهرة، نيسان 
دار الكتب املصرية : شر الرتاث، ضمن كتابقواعد حتقيق النصوص ون - ٢

 .٢٠٦ -  ١٩٧ م، ص٢٠٠٥ تارخيها وتطورها، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،
  اءـحرف الب

مع العلمي  - ١: بشار عواد معروف.د ضبط النص والتعليق عليه، جملة ا
وطبع ثانية . ٢٦٩- ٢٤٦م، ص١٩٨٠- ه١٤٠٠، ٤، ج٣١العراقي، مج

  .ص٣١م، ١٩٨٢، مؤسسة الرسالة، بريوت، ّبكتاب مستقل
يف حتقيق النص، انظار تطبيقية نقدية يف مناهج حتقيق املخطوطات  - ٢

  .ص ٥٩٢م، ٢٠٠٤العربية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
  اءـحرف الث

البحث األديب، دار الكتاب اللبناين ومكتبة املدرسة، : ثريا عبد الفتاح ملحس. د
  .ه١٤٠٢

 مـحرف الجي
- ١٩٨٣تاريخ املخطوطات العربية وأصول حتقيقها، بريوت،: جورج كرباج. د

١٩٨٤. 
  اءـحرف الح

  :حاتم صالح الضامن.د
، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي )٢(املنهج األمثل يف حتقيق املخطوطات - ١

  .٦٣- ٥٥م، ص٢٠٠١العريب، العدد الثالث، 

                                                            

، )إسهام العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث(سبق أن نشر مقدمة لبحثه  )٢ (
مع العلمي العراقي، مج  : م، مث يف كتابه١٩٨٩، ٤-  ٣، ج ٤٠جملة ا

  .م١٩٩٠املوصل، حبوث ودراسات يف اللغة وحتقيق النصوص، 



  
٢٨١  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

املخطوطات ، جملة معهد )أسس عامة وخالصة جتربة(حتقيق الشعر  - ٢
  .٦٤ -  ٤٧:  م٢٠٠٢ -  ه ١،١٤٢٣، ج٤٦العربية، مج 

حتقيق النصوص بني املنهج واالجتهاد، جامعة بغداد، : حسام سعيد النعيمي.د
  . ص١٦٧م، ١٩٩٠

مقدمة يف مناهج البحث التارخيي والعلوم املساعدة وحتقيق : حسن حالق. أ
 .م١٩٨٦ بريوت، املخطوطات بني النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية،

منهج حتقيق الرتاث التأرخيي، حماضرة يف مركز حتقيق : حسنين محمد ربيع. د
 .م٢٠٠٤الرتاث، القاهرة، 

  :حسين علي محفوظ. د
  التخريج يف التحقيق، ضمن حبوث ندوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة- ١

  .م١٩٨٠والعلوم، بغداد،  أيار 
: ة مركز إحياء الرتاث العلمي العريبّتصور يف علم املخطوطات، جمل - ٢

  .٢١ -  ٧: م٢٠٠٢العدد الرابع، 
الرتاث العريب االسالمي، دراسة تارخيية ومقارنة، مؤسسة : حسين محمد سليمان. د

  ).٢٠٠ -  ١٥١: الفصل اخلامس (،م١٩٨٧دار الشعب، القاهرة، 
  :حسين نصار. د

مث ألقى . م١٩٦٧حماضرات يف حتقيق النصوص، دار الكتب، القاهرة،  - ١
 .م١٩٧١هذه احملاضرات يف الدورة التدريبية جلامعة الدول العربية عام 

م، ١٩٧٤، ٨، السنة ٥، بغداد، العدد)الكتاب(حتقيق الرتاث، جملة  - ٢
 .٢٨- ٢٣ص

منهج حتقيق الرتاث العريب وقواعد نشره، حماضرة ألقيت يف الندوة األوىل  - ٣
 .١٩٨٠للرتاث، القاهرة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 نسخة املؤلف، جملة تراثيات، القاهرة، العدد الثالث، التعامل مع - ٤
  .٢٦- ١٧م، ص٢٠٠٤

  : حمد بن ناصر الدخيل. د
، ١٣٦٥ًحتقيق كتب الرتاث ليس مفروشا بالورود، جريدة املسائية، العدد

  .م١٤/٦/١٩٨٦
نظرات يف التاريخ واحلضارة والرتاث، دار إشبيليا للنشر : ُأعيد نشره يف كتابهو

  .١٤٥ -  ١٤٠م،  ص ١٩٩٨ياض،  والتوزيع،  الر
  راءـحرف ال

التطبيق العملي ملنهج البحث األديب والتحقيق : رشيد عبد الرحمن العبيدي .د
، جامعة القاضي عياض، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ١العلمي، ط

م، ١٩٨٧، جامعة بغداد، بغداد، ٢ط.  الباب الثاين- م١٩٨٤ - م١٩٨٣
  ).وحتقيق النص(... إىل وتغري آخر العنوان . ص١٨٥

  :رمضان عبد التواب. د
يف أصول البحث العلمي وحتقيق النصوص، جملة املورد، مج األول،  - ١
  .م١٩٧٢، ٢- ١العدان 
، العدد، ٢٤ أساليبه واهدافه، جملة قافلة الزيت، مج - حتقيق الرتاث  - ٢
 . ٤- ١م، ص ١٩٧٦، )شباط (فرباير، 
اث، جملة مركز البحوث جبامعة اإلمام خواطر من جتاريب يف حتقيق الرت - ٣

  .٢٧٣- ٢٥٣م، ص١٩٨٤-  ه١٤٠٤، ٢حممد بن سعود اإلسالمية، العدد
، مكتبة اخلاجني، الطبعة )٣(مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى و احملدثني - ٤

  .م٢٠٠٢- ١٤٢٢الطبعة الثانية . م١٩٨٦- ه١٤٠٦األوىل، القاهرة، 
                                                            

الت اليت أشرنا اليها)٣ (   . نشر بعض فصوله يف ا



  
٢٨٣  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

  ينـحرف الس
جملة كلية . نص وحتقيقه بني القدماء واحملدثنيتوثيق ال: سامي علي جبار. د

 . م٢٠٠٧ جامعة البصرة، - اآلداب 
صفحات حتقيق النصوص، جملة مركز إحياء الرتاث : سامي مكي العاني.د

  .٢٢- ١٩م، ص٢٠٠١العلمي العريب، العدد الثالث، 
حتقيق املخطوطات الطبية العربية ونشرها، جملة معهد : سلمان قطاية. د

  .٢٨٤- ٢٧٣م، ص١٩٨٥ يونيو، - ، يناير ١،ج٢٩العربية، مجاملخطوطات 
  ينـحرف الش

كتب األمساء والكىن واأللقاب ودورها يف : شاكر محمود عبد المنعم .د
م، ٢٠٠١التحقيق، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي العريب، العدد الثالث، 

  .١٢٠- ١١٢ص
 قسم - صر مقدمة حتقيق كتاب خريدة القصر وجريدة الع: شكري فيصل. د

، ١٩٦٤- ١٩٥٥، دمشق، )ه٥٩٦ت( للعماد األصفهاين - شعراء الشام
 .٢٥- ٢٤ص
لة : شوقي ضيف. د حتقيق (، األول بعنوان )القاهرة(كتب مقالني يف جملة ا

، العدد )عصر إحياء الرتاث(م، والثاين ١٩٦٥، ١٠١العدد ) تراثنا األديب 
 .م١٩٦٧، ١٣٢

الفصل (م ١٩٧٧، القاهرة، )ألديبالبحث ا: (مث أعاد نشرمها يف كتابه
  ).الثالث

  حرف الصـاد
 حتقيق نصوص الرتاث يف القدمي واحلديث، جممع :الصادق عبد الرحمن الغرياني

  .م١٩٨٩الفاتح للجامعات، طرابلس، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

مالحظات حول اختيار املخطوطات وإعدادها للنشر : صالح أحمد العلي.د
 الدراسية للخدمات املكتبية م، يف احللقة١٩٧١ُحماضرة ألقيت بدمشق سنة (

طبعت بدمشق، وزارة . )٤()والوراقة والتوثيق واملخطوطات العربية والوثائق القومية
  .٥٩٤- ٥٧٨ م، ص١٩٧٢- ه١٣٩٢التعليم العايل، 

  :صالح مهدي عباس .د
ضرورة التعليق على النص، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي العريب، العدد  - ١
  .٥٤- ٤٥م، ص٢٠٠١الثالث 
: حياء الرتاث العلمي العريبإ الفهارس العلمية للمخطوط، جملة مركز - ٢

  .٦٨ -  ٥٠،صم٢٠٠٢العدد الرابع، 
حتقيق النصوص ومراحل العمل التحقيقي،  جملة مركز : صالح مهدي هاشم. أ

  .٩٤ - ٨٥:  م٢٠٠٢احياء الرتاث العلمي العريب، العدد الرابع،  
   :صالح الدين المنجد. د

، ١، جملة معهد املخطوطات العربية، مج)٥ ()قيق النصوصقواعد حت( - ١
 .٣٣٧- ٣١٧م، ص ١٩٥٥ نوفمرب -  ه١٣٧٥، ربيع األول ٢ج

يف دار الكتاب اجلديد، ) قواعد حتقيق املخطوطات(ًأعيد نشره منفردا بعنوان 
  .١٩٧٦) ٦( و١٩٧٠و ١٩٦٥و ١٩٥٥بريوت،
  .م١٩٩٦  منهج نشر الرتاث يف أوائل القرن الرابع عشر اهلجري،- ٢

                                                            
  .٢٩١:  حركة حتقيق الرتاث العريب ونشره يف العراق)٤ (
امع العلمية املنعقد يف دمشق عام )٥ ( . م، بعد تعديالت حمدودة١٩٥٦ أقرها مؤمتر ا

، ٢-١جعصام الشنطي، جملة العرب، : جهود املنجد يف خدمة الرتاث: رينظ( 
  ).٨٣م، ص٢٠٠٤

حامت . نوري القيسي ود. ، تاليف د)املكتبة والبحث (  أعيد نشره ضمن كتاب )٦ (
  .٢١٢ - ٨٩ م، ص ١٩٨٨صاحل الضامن، جامعة بغداد، 



  
٢٨٥  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

  حرف الطـاء
 أفكار يف حتقيق النص القدمي، جملة مركز إحياء :طارق عبد عون الجنابي .د

  .٢٢- ١٩ م، ص٢٠٠١الرتاث العلمي العريب، العدد الثالث، 
 طرق البحث العلمي يف التأريخ واآلثار، وزارة :طه باقر وعبد العزيز حميد. أ

صل العاشر لتحقيق خصص الف(م، ١٩٨٠- ه١٤٠٠التعليم العايل، بغداد، 
  ).الوثائق واملخطوطات

  ينـحرف الع
 حماضرات ألقتها يف مركز حتقيق الرتاث بدار الكتب :عائشة عبد الرحمن. د

 .١٩٦٧املصرية، 
ا ، مطبوعات معهد البحوث )مقدمة يف املنهج: (مث نشرت يف كتا

  .م١٩٧١والدراسات العربية يف جامعة الدول العربية، القاهرة، 
 ٨ / ١٧،)الثورة(حول حتقيق الكتب الرتاثية، جريدة : هاني الجراخعباس . أ

  . م١٩٨٦/
نظرات يف حتقيق الرتاث، جملة كلية اآلداب، جامعة : عبد الحسين المبارك.د

 .٦١ -  ٢٤م، ص ١٩٩٦، ٢٥البصرة، العدد 
ه، حبث مقدم إىل مؤمتر ُفهرسة املخطوط العريب وحتقيق: عبد الحفيظ منصور. أ

  .١٩٨٩يف اجلزائر، ابن باديس 
أضواء على البحث واملصادر، دار عكاظ، جدة، : عبد الرحمن عميرة. أ

 .م١٩٨٦مط اجليل، بريوت، . ٤ص، ط١٤٠. م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠
  :عبد السالم هارون. أ

 - صعوبات التحقيق والطريقة املثلى ملعاجلتها، جملة األسرة، كلية اآلداب  - ١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 .)٧(م١٩٥٠جامعة الفاروق، 
، القاهرة، مط ٢م، ط١٩٥٤، القاهرة،، ١النصوص ونشرها، طحتقيق  - ٢
، مكتبة ٧ط. ص١٤٤م، ١٩٧٧ -  ه١٣٩٧، القاهرة ٤م، ط١٩٦٥املدين 

 ).  ص١٦٠. (م١٩٩٨ - ه١٤١٨اخلاجني، القاهرة، 
 .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣جتربيت مع الرتاث العريب، عمان  - ٣

 .م١٩٩٨ية، بغداد،  الرواية الثانية، دار الشؤون الثقاف:عبد العزيز إبراهيم. أ
تصحيح الكتب، للشيخ : تعليقاته وإضافاته على كتاب: عبد الفتاح أبو غدة. أ

 . ه١٤١٥، القاهرة، ٢، طه١٤١٤، بريوت، ١أمحد حممد شاكر، ط
الوايف يف أسس وخطوات حتقيق ونشر : عبد اهللا بن عبد اهللا الحوثي. أ

 . م٢٠٠٤املخطوطات، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 
املختصر الدقيق يف فن : عبد اهللا حسين السادة وباسم عبود الياسري. أ

 . ص١٥١م،٢٠٠٥-  ه١٤٣٦التحقيق، مطابع الدوحة احلديثة احملدودة، قطر
 حتقيق املخطوطات، جملة كلية اللغة العربية جبامعة :عبد اهللا الحسيني هالل. أ

م، ١٩٨٢ -  ه١٤٠٢، ١٢اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد 
 .٥١٠-  ٤٩٣ص

 - فادة منها، جملة العربية املخطوطات وسبل محايتها واإل: عبد اهللا صوفي. أ
ص، وفيه حديث عن قواعد ١٤(م، ٢٠٠٦النادي العريب للمعلومات، 

 ).التحقيق
 حتقيق املخطوطات بني الواقع واملنهج األمثل، :عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن. د

  .م١٩٩٤ -  ه١٤١٥مكتبة امللك فهد، الرياض، 

                                                            
  .م١٩٧٦). حتقيق النصوص ونشرها: (ضم املقال هذا إىل الطبعة اخلامسة من كتابه )٧ (



  
٢٨٧  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

، القاهرة، ١ حتقيق الرتاث العريب، منهجه وتطوره، ط:عبد المجيد دياب. أ
 .م١٩٨٣

، ١٠١، جملة الفيصل، العدد )حتقيق نصوص الرتاث: (مث نشر مقاله
ضم (م، ١٩٩٣، دار املعارف، القاهرة، ٢ط .٤٥- ٤٣م، ص ١٩٨٥ ه١٤٠٥
 ). مبجلة الفيصلهما نشر

- ھ١٤٠٢ّ، مكتبة العلم، جدة، ١رتاث، ط حتقيق ال:عبد الهادي الفضلي. أ
، مؤسسة أم القرى للنشر ٣ط. م١٩٩٠، دار الشروق، جدة، ٢ط. م١٩٨٢

 .ص٢٦٠، )أصول حتقيق الرتاث( بعنوان ،ھ١٤١٦والتوزيع، 
مقدمة نقدية يف حتقيق النصوص : عبد الوهاب محمد علي العدواني. د. أ

 .٥٠ - ١٣ ص ،١٩٨٦، ١٦العدد  -  املوصل - )جملة اداب الرافدين(
م، ١٩٩٩فن حتقيق املخطوطات، الطبعة االوىل، النجف،:علي جهاد حساني. أ

الطبعة الثانية، مط دار الضياء، مركز األمري إلحياء الرتاث . حبجم الكف
 .ص٤٨م، ٢٠٠٥- ه١٤٢٦اإلسالمي، النجف، 

حتقيق املخطوطات العلمية، مركز إحياء الرتاث : عماد عبد السالم رؤوف.د
جملة مركز : ُأعيد نشره يف. ص٢٤م، ٢٠٠١عريب، جامعة بغداد، العلمي ال

  .٣٧ - ٢٢ م ٢٠٠٢احياء الرتاث العلمي العريب، العدد الرابع، 
  اءـحرف الف

ً منهج البحث يف الدراسات اإلسالمية تأليفا وحتقيقا، :فاروق حماده. د ً
 منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، اململكة

  . م١٩٩٥ -  ه١٤١٦املغربية، الرباط، 
 املخطوطات العربية حتقيقها وقواعد فهرستها، :فاضل عثمان توفيق النقيب. أ

  . ص٦٣م،١٩٧٥ جامعة بغداد، - رسالة دبلوم يف املكتبات 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 حبث تأسيسي -   علم التحقيق للمخطوطات العربية:فخر الدين قباوة. د
 . ص٤٧٨، ٢٠٠٥ -  ه١٤٢٦للتأصيل، دار امللتقى، حلب، 

 - ه١٤٠٨ مبادئ يف مناهج البحث العلمي، دار العلوم، بريوت:فواز الصادق. أ
 .ص١٨٨. م١٩٨٨

  افـحرف الك
حماضرات الندوة :  منهجية حتقيق كتب الرتاث الطيب، يف:كمال السامرائي.د

مع العلمي العراقي، بغداد،    .٨- ٥م، ص١٩٩٥املفتوحة، ا
  مـحرف المي

 .م١٩٨٨ منهج حتقيق املخطوطات، قم، :ء التراثمؤسسة آل البيت إلحيا
حركة : ( قواعد حتقيق النصوص، ضمن رسالته للدكتوراه:مجبل الزم المالكي. د

، كلية اآلداب، اجلامعة املستنصرية، )حتقيق الرتاث العريب ونشره يف العراق
  .٦١- ٥٩م، ص١٩٩٧- ه١٤١٧

  . م٢٠٠٣ختريج النصوص، الرياض، :  محمد إبراهيم البنا.أ
 مبادئ لفهم الرتاث، مكتبة دار اهلداية، الكويت، :محمد إبراهيم الشيباني. أ

 .م١٩٨٣
 حتقيق الرتاث ونشره، جملة معهد املخطوطات العربية، :محمد إحسان النص. د

 .م١٩٨٢، ٢، ج٢٦مج
  :محمد ألتونجي. د

، ٩املخطوطات العربية بني يدي التحقيق، جملة الرتاث العريب، العدد - ١
  .٢٠٨ - ١٩٧م، ص١٩٨٢أكتوبر، -  تشرين األول ھ١٤٠٣، احملرم ٣السنة
، ط.م١٩٨٦، دمشق، ١املنهاج يف البحوث وحتقيق املخطوطات، ط - ٢

 .م١٩٩٥- ھ١٤١٥عامل الكتب، بريوت، 



  
٢٨٩  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

 حتقيق النصوص بني صعوبة املهمة وخطورة :السيد محمد رضا الحسيني
، ١٨  العدد،١٩٦-  ١٧٦، ص ١٧، العدد ه ١٤٠٩تراثنا،(اهلفوات، جملة 

  .٦٢ - ٣٣ص 
  :محمد رضوان الداية. د

ٍحماضرات يف حتقيق املخطوطات، وهي أمال ألقاها يف الدورة التدريبية  - ١

  .م١٩٨٧لدراسة شؤون املخطوطات العربية، دمشق، 
  . م١٩٩٩املكتبة العربية منهج البحث، دار الفكر، دمشق،  - ٢

غوية واألدبية، جملة املورد، ّ منهج حتقيق املخطوطات الل:محمد سعود المعيني.د
 .٨٨- ٧٤م، ص١٩٩٧، ٤- ٣، العددان ٢٥مج

ًحتقيق الرتاث تارخيا ومنهجا (:محمد طه الحاجري. د ، جملة عامل الفكر، )ً
 .٣٨- ١١م، ص١٩٧٧ يونيو، - ، ابريل١، العدد٨مج

 جتربيت يف حتقيق الرتاث، جملة كلية اللغة العربية، جامعة :محمد عبد الخالق عضيمة
 .١٧٨- ١٥٧م، ص١٩٨١، ١١ام حممد بن سعود اإلسالمية، العدداإلم

 أصول التحقيق بني النظرية والتطبيق، نشر يف :محمد عجاج الخطيب. د
أعمال الدورة التدريبية اليت عقدها مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، بالتعاون 

 .م١٩٩٧مع جامعة اإلمارات العربية واإليسكو، 
 فن كتابة البحث األديب واملقال، :صابر عبد الدايم. محمد علي داود و د. د

 ).ًضم فصال عن حتقيق املخطوطات(١٩٨٣ -  ه١٤٠٤جامعة األزهر، 
 .ه١٤٠٢ علم التوثيق والتقنية احلديثة، دار اآلفاق، بريوت، :محمد قبيسي. د
البن عساكر ) تاريخ مدينة دمشق(  مقدمة كتاب :محمد كرد علي. أ

م، بتحقيق ١٩٥١، ١مع العلمي العريب بدمشق، ج، دمشق، ا)ه٥٧١ت(
 .صالح الدين املنجد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

املصرية، ) الثقافة(ُ حول أصول النشر، مقاالن نشرا يف جملة :محمد مندور. أ
البن ممايت ) قوانني الدواوين(م، عند نقده كتاب ١٩٤٤، ٢٨٠و ٢٧٧العدد 

فسها، دار يف السنة ن) امليزان اجلديد(، وأعيد نشرمها يف كتابه )ه٦٠٦ت(
 .ضة مصر، القاهرة

 أسلوب البحث والتحقيق، وهو يف األصل حماضرات ألقيت :محمد المنصور. د
يف اجلامعات اإلسالمية واحلوزات العلمية، انتشارات ذو اجلناح، مؤسسة وليد 

 .م٢٠٠٢- ه ١٤٢٢الكعبة، قم، 
  التصحيف والتحريف، جملة مركز إحياء الرتاث:محمد مولود الشيباني. د

  .٧٣- ٦٤ م، ص٢٠٠١العلمي العريب، العدد الثالث، 
ً كيف تكتب حبثا أو حتقق نصا، القاهرة، :محمد نغش. أ  .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣ً
  :محمود الحاج قاسم محمد .د

مع : أمهية وشروط حتقيق النص العلمي، يف - ١ حماضرات الندوة املفتوحة، ا
  .٢٠- ٩ م، ص١٩٩٥العلمي العراقي، بغداد، 

يف حتقيق املخطوطات العلمية، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي جتربيت  - ٢
  .٩٧- ٨٨ م، ص٢٠٠١العريب، العدد الثالث، 

يف (م، ١٩٧٩، القاهرة، )تاريخ الكتاب اإلسالمي (:محمود عباس حمودة. د
 ). حتقيق املخطوط ونشره: الفصل التاسع حبث عن

م، ١٩٦٦القاهرة،  ومناهج البحث املنطق احلديث، مط خميمر، :محمود قاسم
  .٤٦٥- ٤٠٦ص

ُحماضرات ألقيت : ()٨( حتقيق خمطوطات العلوم الشرعية:محيي هالل السرحان.د
                                                            

عباس هاين اجلراخ، جريدة : لعلوم الشرعيةقراءة يف كتاب حتقيق خمطوطات ا:  ينظر)٨ (
  .٦: م١٩٩٧ /١٠ /٣١ - ١٤١٨ / ٦ / ٣٠العراق، 



  
٢٩١  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

وطبعها  ).م١٩٨٠يف الدورة التدريبية لدراسة املخطوطات العربية ببغداد سنة
م، ١٩٨٤- ه١٤٠٤باالسم نفسه يف كتاب صدر ببغداد، مطبعة اإلرشاد، 

  .الباب الثاين
اضرات ألقاها على طلبة املاجستري يف كلية اآلداب، بغداد حم: مصطفى جواد.د

  : )٩(نشرت بعنوان). م١٩٦٥- ١٩٦٤(
دراسات (حممد علي احلسيين يف كتابه . أصول حتقيق النصوص، نشرها د- أ

  .م١٩٧٤بغداد  ،)وحتقيقات
عبد الوهاب حممد علي العدواين، . أمايل يف حتقيق النصوص، نشرها د- ب
  .١٣٨ - ١١٧م، ص١٩٧٧، العدد األول، ٦ج، م)املورد(يف جملة 

 التعليق على النص يف الرتاث العلمي، الكيفية :مصطفى يعقوب عبد الغني. أ
م، ٢٠٠٢- ه١٤٢٣، ١٢، ديب، العدد)األمحدية(والضرورة، جملة 

 .٢٩٨- ٢٦٥ص
 تراثنا العلمي، رؤية يف منهج التحقيق، جملة :مصطفى يعقوب عبد النبي. أ

 .٢٥- ٢١م، ص١٩٩٦-  ه١٤١٧األول، ، العدد ٢٤املورد، مج
م، ١٩٨٣ يف منهج حتقيق املخطوطات، دار الفكر، دمشق،:مطاع طرابيشي. أ

، من السنة ٥٨ ، مج٢كان قد نشره يف جممع اللغة العربية بدمشق، ج(
 ).نفسها

تقرير وضعته جلنة ( أسس حتقيق الرتاث ومناهجه :معهد المخطوطات العربية

                                                            
، وهي ما )أصول حتقيق النصوص(ن عنده خمطوطة أعبد اهلادي الفضلي . أشار د)٩(

 - ٦٦داب ببغداد مصطفى جواد على طلبة ماجستري اللغة العربية بكلية اآل.أماله د
  .٢٥٥اث صول حتقيق الرتأ: ينظر.  م١٩٦٧



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٢  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

 .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥، الكويت، )م١٩٨٠يف بغداد، ) ١٠(متخصصة
، دار الطليعة، ١ط  . أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق:مهدي فضل اهللا. د

. م٢٠٠٣باط ش، ٣ط. م١٩٩٨، تشرين األول ٢ط. م١٩٩٣بريوت، آيار 
  ).املخطوطات وقواعد حتقيقها: الفصل الثامن(
دثني، توثيق النصوص وضبطها عند احمل: موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر. د

 .م١٩٩٣ -  ه١٤١٤املكتبة املكية، مكة املكرمة، 
  ونـحرف الن

حياء الرتاث العلمي العريب، إ لعبة حتريك النقاط، جملة مركز :ناجي محفوظ. د
  .١٠٦ -  ٢٠٠٢:٩٥العدد الرابع، 

، العدد االول، ٣١، جملة املورد، مج)١١(ا كيف حتقق نصا تراثي:ناظم رشيد. د
 .٢٤- ٣م، ص٢٠٠٤

 حتقيق النسخ الفريدة، مركز إحياء الرتاث العلمي :بيلة عبد المنعم داودن. أ
جملة مركز إحياء الرتاث العلمي : ونشر يف. م١٩٩٩العريب، جامعة بغداد، 

  .٧٥ - ٦٩: م٢٠٠٢العدد الرابع، : العريب
 منهج حتقيق النصوص :سامي مكي العاني.نوري حمودي القيسي ود .د

  .ص١٦٧م، ١٩٧٥داد، ونشرها، مطبعة املعارف، بغ
ديب ومنهجه، دار احلرية للطباعة، بغداد،  البحث األ:نوري شاكر اآللوسي. أ

                                                            
فؤاد سزكني، األستاذ عصام . شكري فيصل، د. أمحد سليم سعيدان، د. د:  هم)١٠ (

  .حممد الشنطي، مع أربعة باحثني من العراق
ِالكتاب املخطوط واختالف نسخه، جملة مركز  :ن نشر مبحثا منه هوأ سبق )١١ (

  .٢٦- ٢٣م، ص٢٠٠١إحياء الرتاث العلمي العريب، العدد الثالث، 



  
٢٩٣  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

الفصل الثالث خاص بتحقيق النصوص، . (ص١٤٥م، ١٩٨٤- ه١٤٠٥
  ).١١٩- ٦٧ص

  اءـحرف اله
، ٣، العدد٨ منهج حتقيق املخطوط، رسالة املكتبة، عمان، س:هاني العمد. أ

 .٢٢- ١٦، كانون األول، ص٤، العدد ١٢- ٥م، ص ١٩٧٣أيلول 
  :هدى شوكت بهنام. د

ًكيف حنقق نصا غري مألوف لقواعد التحقيق، جملة مركز إحياء الرتاث  - ١ ّ
  .١١١- ١٠٧م، ص٢٠٠١العلمي العريب، العدد الثالث، 

، ٤صنعة الدواوين، جملة مركز إحياء الرتاث العلمي العريب، العدد - ٢
  .١٥١- ١٤٧م، ص٢٠٠٢- ه١٤٢٣

  :هالل ناجي. أ
، )املورد(، جملة )أرجوزة. (موضحة الطريق إىل صوى مناهج التحقيق - ١
  .١٨٢- ١٦٩م، ص١٩٨٦ - ه١٤٠٦، ٣، العدد ١٢مج

  :نشر يف. توثيق عنوان املخطوط وحتقيق اسم مؤلفه - ٢
  .٤٩ - ٤١ م، ص١٩٩٣ول، ، العدد األ٢١، مج)املورد( جملة - أ

سالمي، ب اإل، دار الغر)حماضرات يف حتقيق النصوص: ( ضمن كتابه- ب
  .م١٩٩٤بريوت، 
مع العلمي، بغداد، - ج م، ١٩٩٥- ه١٤١٥ حماضرات الندوة املفتوحة، ا

  .٣٤- ٢١ص
وقد خصصه . (ص٢٤م، ٢٠٠٢ مركز وثائق ودراسات احللة، بابل، - د

 ). ألعماله فقط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٤  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

  حرف الواو
، الرياض، )الثقافة والفنون( حتقيق املخطوطات، جملة : أحمد السطلوجيهة. د

 . ١٢٨ – ١٢٤م، ص١٩٨٣ -  ه١٤٠٣خلامس، ربيع الثاين، العدد ا
لس األعلى للشؤون اإلسالمية، : ، مصراألوقافوزارة  منهج حتقيق الرتاث يف ا

. د: حتقيق الرتاث العريب: نشر ضمن كتاب.  (م١٩٩١-  ه١٤١١القاهرة، 
يد دياب، ط   ).٣٥٣- ٣٤٥م، ص١٩٩٣، ١عبد ا

  حرف الياء
لبحث وحتقيق النصوص، دار الغرب االسالمي، منهج ا: يحيى الجبوري. د

 .ص٢٠٢م، ١٩٩٢بريوت، 
 أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات، دار :يوسف المرعشلي. د

  ).حتقيق املخطوطات: الباب الثاين(م، ٢٠٠٣- ه١٤٢٤املعرفة، بريوت، 

  وقفـة تحليليـة
  :من دراسة هذه املؤلفات واملقاالت يتضح ما يأيت

ا على اخلطوط الرئيسة يف قواعد التحقيق ومناهجه، من  اتفاق - ١ أصحا
 .اخل.... حيث اختيار النسخ ومقابلتها وضبط النص، وصنع الفهارس

ً أول من صنف كتابا برأسه يف -  رمحه اهللا -  كان عبد السالم هارون- ٢
، وقد )م١٩٥٥(صالح الدين املنجد عام . وتاله د) م١٩٥٤(هذا الفن عام 
َ يف الطبعة الثانية لكتابه كتاب املنجد، فما كان من األخري إال أن انتقد هارون

  .هامجه يف الطبعة الرابعة من كتابه بشدة
ًومن املؤسف ما حدث بني الرجلني من مواقف وما جر من ألفاظ، وحقا  ّ

ًومن مث كان كتاب املرحوم هارون أساسا يعتمد عليه . املعاصرة حجاب ساتر: قيل َّ



  
٢٩٥  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

  . اآلخرون بعده
حتقيق عنوان ( تكرار النشر، ويتضح هذا يف مقال األستاذ هالل ناجي - ٣
ُ، إذ نشر أربع مرات من دون زيادة، وقرأه يف ثالث حماضرات يف بعض )املخطوط ْ

 . اإللكرتوين) سحاب(اجلامعات العراقية، كما نشر يف موقع 
كنه حامت الضامن فقد سبق أن نشره مرتني، مقدمة لبحث له، ل. أما مقال د

َّزاد هنا ثبتا للمحدثني الذين ألفوا يف قواعد التحقيق وكانوا    .ً حمققا٢٥ً
 قواعد موجزة، لكنها -  رمحه اهللا - مصطفى جواد الدكتور  كانت أمايل - ٤

، وتدل على رجل )١٢(كانت مركزة وفيها شواهد كثرية من جتربته يف التحقيق
النشر عند العرب بعد ميتلك  خربة طويلة، وهو ثالث عمل من حيث القيمة و

َوقد فتح هذا الباب على مصراعيه . ّكتايب هارون واملنجد، واألول عند العراقيني
 .أمام احملققني اآلخرين الذين كتبوا يف هذا اللون من التأليف

ُيف قواعد التحقيق، مل يسبق ) شعرية(  انفرد هالل ناجي بوضع أرجوزة - ٥ 
َإليها وال أتى بعده من صنع صني ََ ْ م، ونشرها سنة ١٩٨٠ وضعها سنة .عهَ

ّ بيتا، وضمت ٢٥٦م، ووقعت يف ١٩٨٦   : فقرة، ومطلعها١٦ً
ْونـــــــــــــــشرت شـــــــــــــــراعها املفضـــــــــــــــضا ـــــــــــا    ـــــــــــى ألورب ْن تنهـــــــــــضاأملـــــــــــا أت  

                                                            
التحقيق العلمي عند الدكتور (ًاألستاذ حممد إبراهيم الكتاين مقاال بعنوان نشر  )١٢ (

، ٢٨١- ٢٧٣: ١٩٧١يف جملة اللسان العريب، اليت تصدر يف الرباط، ) مصطفى جواد
 فقرة، وأشار بعد ٢٦مصطفى جواد ببغداد، وضم . بني دألقاه يف حفل تأوسبق أن 

ً حبثا خمطوطفقيدإلقائه البحث إىل أن لل ونشر الدكتور سامي مكي العاين  . املوضوعا يفً
جه يف حتقيق النصوص: (ًمقاال عنوانه مبجلة الكتاب، العدد ) الدكتور مصطفى جواد و

 نقطة، برجوعه إىل حتقيقاته، ١٥ وأوضح منهجه يف ٢١- ١١م، ص١٩٧٤الثاين، شباط 
ا مل تكن قد نشرت بعد) أماليه(ومل يطلع على  ْأل ْ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٦  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

عمال جزء من كتب خاصة اجتزأها منها ّ يبدو أن بعض هذه األ-  ٦
ا فيما نشروه منها، كما هو احلال مع مقال دأ املنشور سامي مكي العاين .صحا

م، فهو جزء ٢٠٠١ناظم رشيد املنشور سنة.ُم، ومما يؤكد هذا مقال د٢٠٠١سنة
 .م٢٠٠٤من حبث كامل نشره سنة 

ًشعرا ونثرا( االهتمام بالتحقيق األديب - ٧ ْفالتأرخيي، ووضع القواعد وبيان ) ً ََ
 واقتصرت الكتابة يف منهح التحقيق العلمي .التجارب يف التحقيق، وهو األكثر

عماد عبد .كمال السامرائي، ود.حممود احلاج قاسم حممد، ود.ا كتبه دعلى م
. سلمان قطاية، ومصطفى يعقوب عبد النيب، واختص د. السالم رؤوف، ود

  .حميي هالل السرحان بالعلوم الشرعية
ّ االقتصار على موضوع حمدد يف التحقيق ومنهجه، من ذلك ما كتبه - ٨

شاكر حممد عبد املنعم . والتحريف، ودحممد مولود املشهداين عن التصحيف.د
نبيلة .حسني علي حمفوظ عن التخريج، وأ.لقاب، ودعن كتب األمساء والكىن واأل

. صاحل مهدي عباس عن الفهارس، ود. عبد املنعم عن حتقيق النسخ الفريدة، ود
 . سامي علي جبار الذي قصر حبثه على التوثيق. ناجي معروف عن التنقيط، ود

ا ثانية على هي مثة مقاال- ٩ ة كتب، وهذا واضح عند ئت نشرها أصحا
أمحد مطلوب، .بشار عواد معروف، أو ضمن كتب كما هو احلال مع د.د

 .واألستاذ هالل ناجي
م يف التحقيق واملصاعب - ١٠ َ أثبت عدد من أصحاب هذه األعمال جتار

م مارسوا الت م، أل وه َحقيق وعاناليت واجهوها، وهو ما يؤكد اهتمامهم بكتابا
م مبنية على  وعرفوا أسراره ومظانه، مث كتبوا يف مناهجه، لذلك جاءت دراسا

 .أسس علمية
 مثة أعمال هي تكرار واجرتار مقيت للكتب اليت سبقتها، وليس هلا أية - ١١



  
٢٩٧  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

ّقيمة، وكان األوىل أال تظهر ًفهناك مثال من مل ميارس التحقيق أصال، ومع ذلك !   َ ًَ
ًألف كتاب ا من تلك الكتب، ومل يعرف غريها، وفيه أخطاء من عدد قليل جد، اّ

  .)١٣(وهفوات ونواقص كثرية
ّ ويضاف إىل ذلك ما صنعه كاتب آخر، إذ أكد أن التحقيق مل ميارسه 

 حىت يف طبعته -  أن العرب مارسوه، مث خال كتابه -  بعد ذلك - العرب، مث ذكر 
  .منها) نقل( املصادر اليت ّ من اهلوامش اليت تبني- ّالثانية املنقحة 

 ً مادة،منقول من كتاب األستاذ عبد السالم هارونومثة كاتب ثالث عمله 
  .، ومل يضف إليه شيئا يذكرَ وهوامشَومصادر
 حتدث معظم املؤلفني عن العناية باملخطوطات وقيمتها وفهرستها، إىل - ١٢

 . جانب حديثهم عن التحقيق وقواعده
 بالكتابة أكثر من مرة، سواء على هيئة كتاب  قيام عدد من الباحثني- ١٣

وهذا . أو مقال، مما يؤكد اهتمامهم باملوضوع، كلما جد جديد من رأي أو خربة
صالح الدين املنجد، . حسني نصار، ود. واضح عند عبد السالم هارون، ود

 .حممد رضوان الداية. ود
تحقيق على  حرص عدد من املؤلفني من ذوي اخلربات املرتاكمة يف ال- ١٤

إيراد األمثلة العلمية مما حققوه ونشروه، ليثبتوا املشكالت والصعاب اليت واجهوها 
 .يف عملهم
 عدم ضرورة التعليق على - ً متابعا للمستشرقني األملان - املنجد .  رأى د- ١٥

                                                            
 رمضان ٢١ظات اليت كتبتها على هذا الكتاب يف جريدة اجلمهورية،  تنظر املالح)١٣ (

٩: ٢٠٠٢/ ١١/ ٢٦ - ١٤٢٣.  
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٨  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

ضرورة ) ١٥(، يف حني رأى مجهرة من املؤلفني يتقدمهم عبد السالم هارون)١٤(النص
، )١٦( املنجد إصالح اخلطأ يف احلاشية وإثبات النص كما ورد.ذلك، كما رأى د

 .)١٧(عبد اهللا احلسيين هالل، ورآه غري سديد. وهو أمر خالفه فيه د
. ً من الباحثني من وضع منهج القدماء أساسا لعملهم، كما فعل د- ١٦

. أمحد رزق السواحلي، ود. موفق عبد اهللا بن عبد القادر، وأمحد نور سيف، ود
  .دين قباوةفخر ال

يد دياب .  كان أكرب كتاب من حيث احلجم هو كتاب د- ١٧ عبد ا
فخر الدين قباوة، مث كتاب رمضان عبد التواب . ، فكتاب د)حتقيق الرتاث العريب(
 .ًوكان كتابا هارون والغرياين وسطا بني ذلك). مناهج حتقيق الرتاث(

، األول  حرص عدد من املؤلفني على تقسيم كتبهم على قسمني- ١٨
. حيىي اجلبوري، ود.أكرم ضياء العمري، ود.للبحوث، والثاين للتحقيق، كما فعل د

. حممد التوجني، ود. حسن حالق، ود.رشيد العبيدي، ونوري شاكر اآللوسي، ود
أمحد . فاروق محادة وفواز الصادق، ود. حممد املنصور، ود. مهدي فضل اهللا، ود

  .بدر، وثريا عبد الفتاح ملحس
من قواعد حتقيق النصوص، سواء كتبها ) اإلنرتنت(دا ما تنشره مواقع هذا ع

 .بعض الباحثني، أو اختصروها من بعض الكتب املعروفة

                                                            
  .١٥:  قواعد حتقيق املخطوطات)١٤ (
  .٨٢ -  ٨١:  حتقيق النصوص ونشرها)١٥ (
  .١٦: حتقيق املخطوطات  قواعد)١٦ (
حتقيق املخطوطات، جملة كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود  )١٧ (

  .٥٠٣:م١٩٨٢، ١٢اإلسالمية، العدد



  
٢٩٩  عباس هاين اجلراخ.  د– ما ألف يف مناهج التحقيق

الت العلمية، ومنها- ١٩  ، )املورد: ( نشرت بعض املقاالت يف عدد من ا
بل إن مركز إحياء الرتاث العريب، التابع جلامعة بغداد، خصص العددين الثالث 

لة اليت يصدرها لقواعد التحقيق، وبعض ما نشر يف الصحفوالرا   .بع من ا
ّوفضال عن ذلك فقد درس كثري من احملققني مادة حتقيق النصوص يف  ً
اجلامعات من دون أن ينشروها، أو يثبتوا آراءهم يف التحقيق ومناهجهم يف 

م، ومنهم د َأمالها علي جواد الطاهر، فله حماضرات يف حتقيق النصوص .حتقيقا
طلعت عليها، مع آراء له مبثوثة يف ا جامعة بغداد، -  على طالبه يف كلية اآلداب

  . )١٨(مرُحتقيقاته وتعقيباته على اآلخرين، وقد كتبت دراسة مفصلة عن هذا األ
عالوة على الكتب اليت اختصت بنقد التحقيق، ففيها مادة غنية بقواعد 

عبد الرازق حويزي، .يف مؤلفات دالتحقيق اليت أثبتها مؤلفوها، وهو واضح 
صاحل األشرت، واألستاذ أمحد .إبراهيم السامرائي، ود. أمحد حممد الضبيب، ود.ود

وليد حممد . حممد حسني األعرجي، ود. عبد العزيز املانع، ود. عبيد، ود
  .وغريهم)١٩(السراقيب، وكاتب هذا البحث

ِئية وراق أن نقدم إحصا-  وهذه أول حماولة -  وبعد، فقد حاولنا  ) ببلوغرافية(ّية ِ

                                                            
، ٤- ٣، ج)العرب(عباس هاين اجلراخ، جملة : علي جواد الطاهر وعلم التحقيق:  ينظر)١٨ (

 يف مدينة -  حبضوره- صل دراسة ألقيتها وهو يف األ. ٢٤١- ٢٤٢: م١٩٩٩- ه١٤١٩
  .م١٩٩٤/ ١١/ ٢احللة يف 

  . م٢٠٠٦ - ١٤٢٧عدد رمضان شوال ) املنهل(وأعيد نشره مبجلة 
ًوكنت قد أرسلت حبثا طويال سنة  ) إحياء الرتاث العريب اإلسالمي(ىل جملة إ ١٩٨٦ً

لة توقفت عن الصدور، وضاع البحثأال إالبغدادية، لنشره فيها،    .ن ا
 م، مث صدرت ٢٠٠٢، ببغداد، ١عباس هاين اجلراخ، ط ):يف نقد التحقيق( )١٩ (

  . م٢٠٠٦طبعة ثانية يف دمشق، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٠  )٢(اجلزء ) ٨٢( ا

مستقصاة ملا أجنزه الباحثون واحملققون العرب يف جمال وضع قواعد حتقيق النصوص، 
  .ويف بعض ما قدموه إضافات ذات بال

  .واحلمد هللا رب العاملني


