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                               :صالح الدين المنجد  عبد السالم هارون بين تحقيق النصوص 

  دراسة مقارنة في منهجية التحقيق

 

  

 القاهرة-معهد المخطوطات العربية  -الشنطي محمد ستاذ عصاماأل

 الرمادي-كلية االمام االعظم-م.عمر عبد عواد الدليمي

 

 المستخلص

اء كثيراً من المؤلفات حول قواعد تحقيق المخطوطات ونشرها، وتنوعت لقد وضع العلم    

المقاصد منها، ومن بين تلك المؤلفات، كتاب )تحقيق النصوص ونشرها( للدكتور عبد السالم 

د. ونظراً ألهمية هذين  هارون، وكتاب )قواعد تحقيق المخطوطات( للدكتور صالح الدين المنجِّ

)تحقيق النصوص بين الدكتور لبحث فيهما، وسميت بحثي فيهما: الكتابين، قررت دراستهما وا

 عبد السالم هارون والدكتور صالح الدين المنجد(.
وقد بينت في هذا البحث معالم من حياة الدكتور عبد السالم هارون، والدكتور صالح الدين     

د، كما وقد بينت معالم من الكتابين، مع بيان مناسبة تأليف كل من هما، وبيان المنجِّ

موضوعاتهما، وأهمية كل منهما ومعالجاته، وبعد ذلك كله بينت سبب الصدام بين الدكتور عبد 

د، مع بيان مميزات وإيجابيات كل من الكتابين، ثم ختمت البحث بخاتمة  السالم والدكتور المنجِّ

 بينت فيها أهم نتائج البحث. 

 

دراسات مقارنة، عبد السالم هارون،  : تحقيق النصوص، دراسات منهجية،الدالهالكلمات 

 صالح الدين المنجد

 

Abstract 

Scholars wrote many books on the rules of manuscripts editing and 

publishing. But these works differ greatly. Major among these works are 

Manuscripts Editing and Publishing by Dr. Abdul-Salaam Haroun and 

Rules of Manuscripts Editing by Dr. Salah-Eldin Al-Munjid. In view of 

the great importance of these two books. This paper studies them 

comparatively. 

This paper deals with biographical aspects of these two authors, their 

two books, occasion of composition, subjects, and methodologies. The 

paper also deals with the clash between these two authors as evident in 

these two books. A comparative analysis is conducted to clarify their 

methodologies and their strengths and drawbacks. 
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 المقدمة

 

، فكاننت وبواسنع رحمتنه نشنر العندل وايإحسنان،  الذي بفلل هدايته تحقق ايإيمنانالحمد هلل     

رب  ، لنك الحمند يناالنرحمننصوص الكتاب هداية لكل عبد يبتغي الرضنا والخنوم منن النرحيم 

ئكنة ، النذي تلنع المالصنحة والنتمكن للسنير فني طرينق العلنمعلى نعمائك وأفلالك أن وهبنا ال

، -صنلى   علينه وسنلم-سيد البشر  ، والصالة والسالم على محمدأجنحتها رضا لطالبه ومبتغيه

 أما بعد:... ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والرضا عن صحابته

تها، ويعد من أهم العلوم وأدقها، إذ ال يبرع فيه العلوم القائمة بذا فإن علم تحقق النصوص من    

، التني تمتنا  ؤهله للقيام بهذه المهمة النبيلنة، إال من تحصلت لديه مواصفات خاصة تأي شخص

 .لفه لنا أجدادنا وأسالفنا العظام، مما خلتراث المكنونأحياء ا

فني  ، ولعل أهميته التحقيق تمكنن أيلناً وعمالً  ماً ، علتأتي أهمية االشتغال بهذا العلم ومن هنا    

، كونه وسيلة للحفاظ على التراث، وصد التحرينف واالنتحنال عننه، ووسنيلة وصنل الحاضنر بنه

 . نقا فيه الملمون مع الثوب الزاهيوإخراجه متعا

وال يننتقص منن قندره إال ، لنذي ال يتجاهنل فلنله إال الجناهلون، اذا ما يؤكد  شرم هذا العلنموه

بمننا أراد مؤلننف هننو قننرين للفكننر الحننر، ومننال م لننه، يقننول الجنناح  عنننه: ))ولر ، بننلالمتنطعنون

ن حنر اللفن  وشنريف ، فيكنون إنشناء عشنر ورقنات منأو كلمنة سناقطة الكتاب أن يصلح تصحيفاً 

وهنذا إن  .تصال الكالم ((لك النقص حتى يرده إلى موضعه من اعليه من إتمام ذ ، أيسريالمعان

 .ى مدى أهميته وشرفه ، بل وصعوبتهدل علدل على شيء ي

وات المنهجيننة التنني ينبغنني قنندمت لبيننان الخطنن ضننافية وإن مننن الجنندير بالننذكر هنننا أن جهننوداً     

 علمياً  ، واالهتداء بها في خوض غمار هذا العلم من أجل الوصول إلى نص محقق تحقيقاً اتباعها

 . بةرصيناً، فلال عن دراسته دراسة علمية ودقيقة ومستوع

( النذي قنام مة الدكتور )عبد السالم محمند هنارونوكان من بين تلك المحاوالت ما قدمه العاّل     

( هااه )تحقيق النصنوص ونشنر، في كتاب سمّ تدعيم هذا العلم ومحاولة تأصيله بجهود رائعة في

 .مناهج هذا العلم ويعالج مشكالته ف بأنه الكتاب العربي األول الذي يوضحص  الذي و  

، مننع مفنردات تتعلننق بدراسننة هنذا الكتنناب وفني هننذه الصنفحات القادمننة دراسننة  تحتنوي علننى    

 .لتي عالجت مواضيع هذا العلم أيلاً مقارنته بغيره من الكتب ا

تلنننمنت أهنننم النتنننائج  ، وخاتمنننةثالثنننة مباحنننث، ووقننند قسنننمت تلنننك الدراسنننة إلنننى مقدمنننة    

يحتنوي علنى مطالنب، يحتنوي كنل مطلنب  المباحنث الثالثنة. وكل مبحث منن تلنك واالستنتاجات

ي النندكتور عبنند السننالم محمنند ، ممننا يتعلننق بكتننابمنهننا علننى فننروع، تتالننت موضننوعات عدينندة

 . هارون، والدكتور صالح الدين المنجد

وأن ، يكرمنننا بننايإخالص فنني القننول والعمننل، وأن يتقبننل مننا نقدمننهسننائال البنناري جننل جاللننه أن 

        . نه سميع مجيبيبارك لنا فيه، وأن ينفع به، إ
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 ولالمطلب األ

 معالم من حياة عبد السالم هارون

 

 هنارون السنالم عبند الندكتور األسنتاذ ترجمنة علنى فينه نركنز أن نريند المبحنث هنذا فني     

 وعندم االختصنار، فيهنا مبتغنين حياتنه، مالمنح تخنص التني التفصنيالت بعن  فيهنا موضنحين

 :ةاآلتي العنوانات وفق وذلك االطالة،

 :المولد والنشأة

هن  الموافنق 6251ذي الحجنة   52)فني  ايإسنكندرية مديننة فني هنارون السنالم عبند ولند     

 الشيخ هو ألبيه فجده العلم، بيوت من كريم بيت في ونشأم(، 6191يناير    -كانون الثاني 61ل  

 يتولى كان نهارو بن محمد الشيخ هو وأبوه العلماء، كبار جماعة علو الرا ق عبد بن هارون

 بن أحمد الشيخ هوعمه و )لعدل)ا الحقانية و ارة في الشرعي التفتيش رئيس منصب وفاته عند

 فهو ألمه جده أما لوائحها، ووضع الشرعية المحاكم إصالح في الفلل إليه يرجع الذي هارون

 .العليا المحكمة علو الجزيري رضوان بن محمود الشيخ

 والتحنق والكتابنة، القنراءة مبناد  وتعلنم الكريم القرآن فحف  يمه،وتعل بتربيته أبوه عني وقد    

 سننة فني التحنق ثنم والعربينة، الدينينة العلنوم درس حينثم( 6156 -هن  6239سننة ) بناأل هر

 هنذه وكاننت بهنا، لاللتحناق مسنابقة اجتينا ه بعند العلنوم دار بتجهيزينةم( 6153 -هن  6232)

 ( سننة البكالورينا شنهادة علنى منهنا وحصل العلوم، دار بمدرسة لاللتحاق الطلبة تعد التجهيزية

 م(.6132-ه  6226ة )سن فيها وتخرج العليا، العلوم بدار دراسته أتمم( ثم 6151 -ه  6231

 

 الوظائف العلمية:

 مدرسناً  م(6132-هن 6212) سننة فني عنين ثم االبتدائي، بالتعليم مدرساً  عمل تخرجه وبعد     

 فيهنا ينتقنل التني الجامعات تاريخ في الوحيدة المرة هي وهذه كندرية،ايإس بجامعة اآلداب بكلية

 ثنم التنراث، تحقينق فني شنهرته ذاعنت أن بعند الجنامعي، السلك إلى االبتدائي التعليم من مدرس

 ورئيسناً  أسنتاذاً  أصنبح ثنم العلنوم، دار بكلينة مساعدا أستاًذام( 6129 -ه  6219) سنة في عين

سننة  فني المصنريين األسناتذة منن نخبنة منع دعني ثنمم( 6121 -هن  6211سنة ) بها النحو لقسم

 قسنمو العربينة اللغنة قسنم رئاسنة هنو وتنولى الكوينت، جامعنة يإنشناءم( 6111 -هن  6211)

 اللغنة بمجمنع علنواً  اختينر ذلنك أثنناءم(، وفني 6112 -هن  6213حتى سننة ) العليا الدراسات

 م(.6111 -ه  6211) سنة بالقاهرة العربية

 العلمي: النشاط

 منن عشنرة السادسنة فني وهنو فحقنق مبكنر، وقت منذ العلمي نشاطه هارون السالم عبد بدأ     

 م(، ثم6152 -ه  6233) سنة في ومراجعته وتصحيحه بلبطه "شجاع أبي متن"كتاب  عمره

 أكمنل ثنم م(،6151 -هن  6231سننة ) للبغندادي "األدب خزاننة" كتناب منن األول الجنزء حقنق

 .العلوم بدار طالب وهو الخزانة نم أجزاء أربعة
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 بنشنر تعلقنه وتظهنر النابنه، الطالنب هنذا سيسنلكه النذي االتجناه إلى تشير البدايات هذه كانت    

 اتجه العلوم دار في تخرجه وبعد والتحقيق، المراجعة مشاق تحمل على وجلده وصبره التراث،

 .ينشرها دراسة أو يحققه جديد كتاب من سنة تخلو تكاد فال المنظم، النشر إلى

 علنوا م( ليكنون6132 -هن  6212سننة ) حسنين طنه الندكتور اختاره الفن هذا في ولنبوغه   

 محمنود، النرحيم وعبند السنقا، مصنطفى: األسناتذة منع المعنري العنالء أبني تنراث إحيناء بلجننة

 اضنخم مجلندا عهندها فني أول اللجننة هنذه أخرجت وقد المجيد، عبد وحامد ،ايإبياري وإبراهيم

 ."الزند سقط" ديوان شروح من بخمسة مجلدات أعقبته ،"العالء بأبي القدماء تعريف": بعنوان

 المعناجم اللغوينة، وإخراج الجاح ، كتب بنشر العناية حول التحقيق في العلمية آثاره وتدور    

 .الشعرية والمختارات األدب، وكتب النحوية، والكتب

 عناية هارون السالم عبد بها عني فقد -ربيالع البيان أمير- الجاح  كتب أما    

 العربينة مجمع اللغة جائزة تحقيقه عن ونال مجلدات، ثمانية في "الحيوان" كتاب فأخرج فائقة،

 البرصنان" وكتناب أجنزاء، أربعنة فني والتبينين البينان م(، وكتناب6129 -هن  6219سننة )

  ."العثمانية" وكتاب جزاء،أ أربعة في "الجاح  رسائل"و  "والحوالن والعميان والعرجان

 مع واشترك أجزاء، ستة في فارس البن "اللغة مقاييس" معجم: اللغوية المعاجم من وأخرج    

 تهنذيب"و مجلندات، سنتة فني للجنوهري "العربينة صحاح" تحقيق فيالعطّار  الغفور عبد أحمد

 من جزأين وحقق مجلدات، ثالثة في للزنجاني " الصحاح

 طبع على ايإشرام العربية اللغة مجمع إليه وأسند لأل هري،  "اللغة تهذيب" معجم

 ."الوسيط المعجم"

 فني للبغندادي األدب وخزاننة أجنزاء، خمسنة فني سنيبويه كتناب واللغة النحو كتب من وحقق    

 للزجناجي العلمناء ومجنالس الزجناجي، وأمنالي جنزأين، فني ثعلنب ومجالس مجلداً، عشر ثالثة

 .ريدد البن واالشتقاق أيلا،

 بنن لنصنر "صنفين وقعنة"و حنزم، البنن "العنرب أنسناب جمهنرة": التناريخ كتنب منن وحقنق   

 نشر أن ونشرها المخطوطة النصوص مع التعامل في وتجاربه معاناته نتيجة من وكان مزاحم،

 م(، فكنان6123 -هن  6213) سننة" ونشنرها النصنوص تحقينق": بعننوان التحقيق فن في كتاباً 

 التني الكتنب ذلنك بعد تتابعت ثم مشكالته، ويعالج مناهجه يوضح الفن هذا في عربي كتاب أول

 تحقينق مننهج"و الشناط،، بننت للندكتورة "المنهج في مقدمة" :كتاب مثل الموضوع، هذا تعالج

 "العربني التنراث تحقينق"و العناني، مكني وسنامي القيسني لنوري حمنودي "ونشرها النصوص

 .دياب المجيد لعبد

 التراث"،و"واأل الم الميسر"و ،"العربي النحو في ايإنشائية األساليب: "فله تهمؤلفا عن أما    

 قواعند"و ،"العنرب لسنان معجنم فني وتنبيهات تحقيقات"و ،"البحتري ديوان حول"و ،"العربي

 وعمند ."خلكنان ابنن مقيندات معجنم"و ،"العربية شواهد معجم"و ،"النوادر كناشة"و ،"ايإمالء

 إحياء تهذيب"و ،"هشام ابن سيرة تهذيب" :ذلك من ويسرها، بهاذّ فه األصول الكتب بع  إلى

 فهنارس صننع كمنا ،"البخناري صحيح من المختارة األلف"و الغزالي، حامد ألبي "الدين علوم

 .ضخم مجلد في منصور األ هري ألبي اللغة تهذيب لمعجم

تأليفنه تجناو ت  منن أو تحقيقنه منن أكاننت سنواء آثار من للناس أخرجه ما أن القول وخالصة   

فيصل العالمية فني األدب  ( كتاباً، وقد توج عبد السالم هارون حياته بأن نال جائزة الملك662)
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مجمننع اللغننة العربيننة أمينننا عامننا لننه فنني  م(، وانتخبننه مجلننس6116 -هنن  6395العربنني سنننة )

 اللغنة منعمج م(، واختناره6113  كنانون الثناني، ينناير  1هن  الموافنق 6393 ربيع اآلخنر  2)

 .به شرم علو األردني العربية

 العلمية األعمال بهما ينجز وجلد صبر في التراث خدمة في يعمل الشيخ وظل    

 ونفس بالتراث، وبصر واسعة، عربية ثقافة تمده تشعبها، وكثرة مناحيها اختالم على الملنية

 على الدالة النصوص إذاعة تستهدم عارمة إسالمية وروح وثابة،

 .فيه الجالل نواحي عن وتكشف العربي، لتراثا عظمة

 أستاذاً  هارون السالم عبد األستاذ كان التحقيق عالم في النشاط بهذا جانب وإلى    

 من لكثير ومناقشاً  ومشرفاً  محاضراً  أستاذاً  العربية الجامعات تعرفه متمكناً، جامعياً 

 كتوراه.( رسالة للماجستير والد19عن ) تزيد التي العلمية الرسائل

 

 وفاته:

م( 6111برينل  نيسنان، إ61هن  الموافنق لن  6391ان  شعب51في ) هارون السالم عبد توفي    

 .(0)بعد حياة علمية حافلة، وخدمة للتراث جليلة

 

 

 المطلب الثاني

 معالم من كتاب

 )تحقيق النصوص ونشرها(

 الفرع األول

 مناسبة تأليف الكتاب

 

اختمنرت عننده  لسالم هارون على مناسبة تأليفه لهذا الكتاب، إنمنايؤكد األستاذ الدكتور عبد ا    

-6131والتحقينق العلمني سننة ) بعدما ظفر كتابان من كتبه التني حققهنا بالجنائزة األولنى للنشنر

))كننت مننذ ذلنك الحنين أعناود الكتابنة بنين الفيننة هنارون: م(. يقول الندكتور عبند السنالم 6129

 الشنايب أحمند األستاذ الجليل الزميل م[ إذ اقترح6123لعام ]ا واألخرى إلى أن كان صيف هذا

 أول فكانت العلوم، دار )الماجستر( بكلية طلبة على الفن هذا في محاضراتعدة  بإلقاء أقوم أن

 لألستاذ وكان الفنة، الدراسة تلك من اللرب هذا فيها يعالج الحديثة المصرية جامعاتنا فيمرة 

    .(5)كتابي النور ترى نأ في كبير فلل بذلك الشايب

 ورفنع هنارون، السالم عبد الدكتور ناشدها طالما مناشدات بعد يأتي الكتاب هذا تأليف ولعل    

 تمناه  طالما أمنية تحققت بعد أن الكتاب هذا جاء وبالتالي تحقيقها، أجل من بها، صارخاً  صوته

 كلياتننا تلتنزم أن (2)منشنوراتي ىإحند في مقدمة نادت يقول: ))وقد كان وقد -تعالى   رحمه-

 بتحقينق مننهم كنل يقوم أن العالية الدراسات طلبة ايإسالمي تكليف الثقافي الطابع ذات الجامعية

إلنى الموضنوع الرسنالة التني يتقندم بهنا... وعسنى أن ينأتي الينوم، فنننعم  بصلة يمت مخطوطات

 .(3)العلمية الظالمة(( بكثير من المتع الثقافية التي حالت بيننا وبينها هذه الحرب
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 الفرع الثاني

 أهم موضوعات الكتاب

 

 نقاطناً  خاللهنا منن تنناول متعنددة، موضوعات على هارون السالم عبد الدكتور كتاب احتوى   

 واضنحاً  مسنلكاً  ذلنك حتى يكون األساسية، الكتاب موضوعات أهم ألخص أن هنا وأريد عديدة،

 .-تعالى   إن شاء– القادم الفرع في ستأتي التي الكتاب، أهمية لمعرفة

 الثقافة كيفية وصول كتابه في تناول ما أول هارون السالم عبد الشيخ المؤلف تناول لقد 

 الدقيق، بالحرص األولى منذ اللحظة اقترنت العربية الثقافة أن إلى مشيراً  إلينا، العربية

 كثينراً  وألن ذلنك، إلنى يندعو كنان اعتبار أن الندين على البالغة، واألمانة الكاملة والدقة

 يلتزمنون القوم كان حيث التشريع، شواهد على كان شاهداً  والسنة الكتاب نصوص من

 عبد الدكتور فصل فقد ذلك عن وفلالً  والتدوين. والتبليغ في الرواية والحرص األمانة

فتنرة  فني التصننيف وأوائنل المكتنوب، الننص أوائنل معرفنة فني القنول السنالم هنارون

 .(2)مايإسال

 ( وفّصننالو  الننَوَرق وتننناول المؤلننف أيلنناً موضننوع )ل القننول فيننه، ونقننل نقننوالت راقننون

متنوعة عن األئمة الكبار الذين اعتننوا بهنذا الموضنوع، ممنن أواله أهمينة فني مؤلفناتهم 

ودراساتهم، فقد نقل عن ابن الننديم، والعالمنة ابنن خلندون، والجهشنياري، والقلقشنندي، 

وتوصننل المؤلننف مننن خننالل تلننك النقننوالت إلننى أن الجلننود كانننت  والجنناح ، وغيننرهم.

 أما الهجري، الثالث القرن حتى العلم، دواوين كتابة مستعملة في العراق وما جاوره من

ثنم  الجلنود ّحلنت أن إلنى الكتابنة فني الشنائعة المنادة هنو البنردي ورق كان مصر فقد في

 .(1)األوراق

 عند غالباً  كان الذي الخط بأن وأكد الخطوط، عموضو إلى -  رحمه- المؤلف وتطرق 

 الحديث بالخط الكوفي مزج الخط قد وأنه الكوفي، الخط هو األولى الثالثة القرون أهل

 .الدولة العباسية وصدر أمية، بني خالفة أواخر في

 فيهنا أسنهب وقند النصنوص، تحقينق موضنوع إلنى هارون السالم عبد العالمة ينتقل ثم 

 (األم النسنخة) هني إنمنا فلنلهاوأ النصنوص أعلىبأن  ويوضح جيداً، تفصيالً وفصلها 

 منا ذلنك مع النسخة في ويكون أجا ها، أو أمالها التي أو يده، بخط المؤلف يكتبها التي

 ثنم منهنا، المنأخوذة النسنخة (األ م) النسنخة تلني ثنم .لهنا إقنراره أو عليهنا اطالعنه يفيند

 بهنذا يتعلنق فيمنا اآلخنر الننوع أيلناً  فالمؤلن ويوضنح ..وهكنذا فرعهنا، ثنم فرعهنا،

 أصول أثناء في المنقولة القديمة األصول وهي األدعياء، باألبناء     ويصفه الموضوع،

 التي وهي إليها، الوصول تعذر أو أصولها فقدت التي المطبوعة النسخة وتليها ..أخرى

 وأمنا ..لتحقينقا فني ثانوينة أصنوالً  بعلنهم يعندها حنين في المحققين، من كثير يهدرها

واضحة تامة تؤدي أصنلها  الصورة كانت ما أصلها، بمنزلة فهي النسخ من المصورات

 أولى، ومصورة الثانوية ثانوية، وهكذا. كل األداء، فمصورة النسخة األولى هي نسخة
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  كيفية جمع النصوص، وفحص النسخ، ويؤكد فني -رحمه   تعالى-ثم يتناول المؤلف ،

ى أنه من غينر الملنمون أن يعثنر المحقنق علنى جمينع المخطوطنات المسألة األولى عل

التي تخص كتاباً واحداً، إال على وجه تقريبي، فمهما أجهد المحقق نفسه للحصول علنى 

ظهننر نسننخاً أكبننر مجموعننة مننن المخطوطننات، فإنننه سننيجد وراءه معقبنناً، يسننتطيع أن ي  

 أن بدراسنتها يسنتطيع خطوطنةالم فناحص فنإن الثانية، أخرى من كتابه. أما في المسألة

 عمرهنا، تحقينق منن لينتمكن ورقهنا دراسنة   حينث منن قدرها، ويقدرها المخطوطة يزن

 ألن الخط؛ دراسة وكذلك بعده، أو عهده قرب له فيتلح به، كتبت الذي المداد ودراسة

 فني يحكم أن الممارس الخبير يستطيع كتابته، ونظام الخط، في خاصاً  نهجاً  عصر لكل

 وفصنوله الكتاب أبواب إلى ينظر أن المخطوطة فاحص على يجب ومما ..رتهبخب ذلك

 خاتمنة فني كنذلك ينظنر وأن ترتيبهنا، وصنحة النسنخة كمال من يستوثق حتى وأجزائه،

 .النسخة وتسلسل النسخ وتاريخ الناسخ اسم يتبين لعله المخطوطة

 مصنطلح بنأن -  رحمنه-  يوضنح وهننا بنالتحقيق، يتعلنق ما ليوضح المؤلف ينتقل ثم 

 يمكنن حتنى خاصنة بالمخطوطنات، عناينة بذل به ويقصد معاصر، مصطلح )التحقيق(

 واسنم عنواننه، صنح النذي هنو فالكتناب المحقنق: معيننة.. لشنرائط اسنتيفائها منن التثبت

 مؤلفنه.. تركهنا التني الصورة إلى يكون ما متنه أقرب وكان إليه، الكتاب ونسبة مؤلفه،

الكتناب.  عننوان تحقينق أمنور: )األول( أربعنة يتنناول أن ينبغني التحقينق فإن هذا وعلى

تحقينق  )الرابنع( مؤلفنه. إلنى الكتناب نسنبة تحقينق )الثالنث( .الكتناب اسم )الثاني( تحقيق

 .مؤلفه لنص مقارباً  يظهر حتى الكتاب متن

 آفنة أكبنر يعندان اللنذين (والتحريف التصحيف) موضوع إلى ذلك بعد المؤلف ويتحول 

 العلمناء بعن  أقنوال وينقنل كتاب، منها يسلم يكاد ال إذ العلمية، اآلثار بها نيتم علمية

 مع النقط في تحصل التي المخالفة هو المصحف كون في المصطلحين، بين التفريق في

بنأن  -  رحمنه- ويبين ..الكلمة شكل في المخالفة تقع أن والمحرم الكلمة، صورة بقاء

 .العسكري أحمد أبو كتاب هو المصطلحين هذين توضيح في وضع كتاب أقدم

 تنرجيح) أهمهنا منن كثينرة موضنوعات علنى فتشنمل النصنوص، معالجنة موضنوع أما 

 منن كثينر وفني الرواينات، منن شنتى صنوراً  النسنخ إليننا تجلنب حينمنا وذلنك) الروايات

 وهنذه األخنرى. فني النسنخ نجندها ال بزينادات انفنردت قند النسنخ بعن  نجند األحينان

 صنحتها بمندى المحقنق والخبنرة، لنيحكم الفحنص تحنت يوضنع أن نبغنيي الزينادات

 .المؤلف وأسلوب النسخة سياق على وانطباقها

 األماننة أن غينر النصنوص، معالجنة في المهمة الموضوعات من) األخطاء تصحيح)و 

 لينتنزع عالجهنا التني النصنوص إلنى الحاشنية فني المحقنق يشنير أن تقتلني العلمينة

 فيها القار  يجد قد التي األخرى الروايات إلى ايإشارة يغفل ال نوأ بينها، من الصواب

 .(1)ارتآه التي الوجه من أصوب وجهاً 

 بأنهمنا ويبنين ،)والحنذم الزينادة) عنن الحديث إلى هارون السالم عبد العالمة ينتقل ثم 

 بالكتناب يلحنق أن هنو األقندمين مذهب بأن ويؤكد النصوص، له تتعرض ما أخطر من

 غينر.. الشنريفة األحادينث نصنوص في وخاصة النص، يإقامة متعين ريضرو هو ما
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 ال وإشنباعه الكالم توضيح بها يقصد التي الخارجية الزيادات أن معرفة اللروري أن

 اللنرب ذلنك إلنى الحاشنية يفن يشنير أن وللمحقق النص، أداء منهج في تكون أن يصح

 منن ولنيس وتلنويهها، لصنورةا تجلينة علنى يعين جانبي ضوء إال هو فما الزيادة، من

 .(1)شيء في الصورة حقيقة

 بنأن مؤلفنه  فني هارون السالم عبد الدكتور ويؤكد )والتبديل التغيير) موضوع يأتي ثم 

 التغيينر سنيما وال األمانة العلمية، سبيل عن بالمحقق يخرج العالية النسخة في إحداثهما

 نظنر فني مسنتواها رفنع أو رة،تنمينق العبنا أو األسنلوب، تحسنين إال وراءه لنيس النذي

 األصنل، علنى التنبينه بعندم صناحبها قرنها صارخة، إذا علمية جناية تعد فهذه المحقق،

 .(1)بالتنبيه ذلك قر إذا ينبغي عما جائر انحرام أيلاً  وهو

 أوالً(: اآلتني: ) خنالل منن توضنيحها إلنى المؤلنف فيشير للتحقيق، الحديثة المكمالت أما

 عنرض كنذلك عصنره ويقتلني وبينان بنالمؤلف، التعريف ذلك ، ويقتليتقديم النص

 فاحصنة دراسنة تقنديم بغينره، وكنذلك وعالقتنه وموضنوعه بالكتناب خاصنة دراسنة

 واالطمهنان الكتاب صحة إلى يؤدي العلمي الذي بالتحقيق مقرونة الكتاب، لمخطوطات

 الكتناب إعنداد فني القنول ذلنك ويتنناول، )ثانيااً( النناياة باااج ال العبااعيمتننه.  إلنى

 تاماً، تنسيقاً  ومنسقاً  دقيقة مراجعة ويشمل دقيقة، معالجة الطبع تجارب ومعالجة للطبع،

وهني فني غاينة األهمينة؛ إذ )ثالثاً(: صان  الههاارا الحديثاة  . الترقيم بعالمات ومعلماً 

 خفيات من باطنها في ما تفتش فالفهارس العسر، كل عسيرة الكتب دراسة تكون بدونها

 منن فيهنا منا بمقابلنة نصوصنها صنحة بنه تنو ن معينار أنهنا كمنا إليهنا، التهدي بيصع

 يعندو وال، )رابنااً(: االساتدراو والتاليي . سنهوه أو المحقق خطأ عن تكشف قد نظائر،

 أو التحقيقنات بعن  تفوتنه أن الكتناب إخراج في وفكره نفسه المحقق أجهد مهما األمر

 .المعالجة تقتلي لة  قلمه أو فكره يزل   أو التوضيحات،

 والعناء النص،  تحقيق صعوبات موضوع كتابه آخر في -  رحمه- المؤلف يوضح ثم 

 بسبب األحيان بع  في تكون قد التي المخطوط، رداءة بسبب المحقق يواجهه قد الذي

 تعرضنه حينث منن أو والتصنحيف، التحرينف حينث منن أو بنه، كتنب النذي الخنط ننوع

 انطماس بع  كلماته. وهكذا أو والتآكل، البلى لعوامل

 

 الفرع الثالث

 أهمية الكتاب ومعالجاته

 يمتنا  بمجموعنة كوننه هنارون السنالم عبد الدكتور األستاذ كتبه الذي الكتاب هذا أهمية تأتي   

 :منها بالغة، أهمية على يحتوي كتاباً  تجعله التي النقاط من

 عنين سناعفتها عليهنا المندى طنال ربوتجنا صنادق، وجهناد طوينل، لكفاح ثمرة يأتي ( كونه6)

 يفتشنه أن أمكننه ذخنر ذلنك منن لنه فكنان يصننع النناس، وما صاحبها يصنع ما إلى ناظرة طلعة

 ويغتنبط بنه يعتنز كتابناً ً  ذلنك منن يؤلنف وأن ينرى، فيمنا الحنق لينرى وجنه جنابته، في ويبحث

 تحقينق فنن :العزينز الفن هذا معالجاً  الطباعة عالم في يظهر )عربي كتاب هو )أول اغتباطاً، إذ

 .ونشرها النصوص
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 سننين إلنى يمتند مشواراً  صاحبه قلى وعري ، طويل لفكر خالصة يمثل الكتاب هذا إن( 5)

 هنذا كنان وبالتنالي .متعنددة علنوم إلنى تتنوع التي المخطوطات أنواع لشتى ومؤلفاً  محققاً  عديدة

 يمتلنك ومندقق محقق رجل إلى أصيلهت يحتاج الذي التحقيق لعلم الفعلي الملخص يشبه ما الكتاب

 .أهلها إال لها يرتقي ال التي المهمة بهذه للقيام تؤهله طويلة، خبرة

 النذي الراحنل، لمؤلفنه وآراء ترجيحنات علنى يحتنوي أننه الكتناب أهمينة منن يزيد ما ولعل  ( 2)

 مهماً، أثيراً ت البعد هذا يعطي وبالتالي ه.كتاب ضمنها التي ترجيحاته ومن العلم، هذا غمار خاض

 .هذا كتابه في هارون السالم عبد الدكتور ضمنه الذي الفكر عصارة خاللها من تتلح

 غمنار وخنوض دواخلنه، في والولوج الفن لهذا مفتاحاً  كان أنه الكتاب أهمية من يزيد ( ومما3)

 العلنم، هنذا معنالم يإبنرا  جنادة محاولة -تعالى رحمه  –المؤلف  محاولة كانت إذ فيه، التأليف

إخنراج  جنادة إلنى خاللنه منن والوصنول فينه، السنير يمكنن مسنتقيماً  الكتناب طريقناً  هذا يعد الذي

 ومدققاً. محققاً  النص

 

 

 المبحث الثاني

 الدكتور صالح الدين المنجد

 وكتابه )قواعد تحقيق المخطوطات(

 المطلب األول

د  معالم من حياة صالح الدين المنجِّ

وهنذا منا  رفة تفاصيل حياة الشخص هنو اسنتقااها منن الشنخص نفسنه،لعل  أفلل طريق لمع    

 يزيد في دقة المعلومات، تجنباً ألي هفوة قد يقع فيها الباحث أو الكاتب.

التفصيالت الدقيقنة  ستاذ الدكتور صالح الدين المنجد عن حياته وساق كثيراً منوقد تحدث األ   

 النصوص التي سطّرها عن نفسه: همة من تلكفي هذا الجانب. وبغية لالختصار أورد جمالً م

د عن نفسه: ولدت فني دمشنق، فني حني مشنهور جنداً هنو حني قال الدكتور صالح الدين المنجِّ    

 القيمير ية، جنوب المسجد األموي، في  قاق الصوام. وأسرت نا قديمة جداً بدمشق.

الوالند وشنيوخه  ملة لسيديوقد نشأت  في بيت يرفرم عليه القرآن الكريم. وتجدون ترجمة كا   

 وتالميذه في ذيل كتاب دور القرآن بدمشق، الذي حققته ونشرته ذكرى له.

فقند بندأت  وكانت دراستي االبتدائية في مدرسة )البحصة( وهي مدرسة مشهورة. أما الثانوينة   

وينة انتسنبت الشنهادة الثان وبعند نيلنيالعلمية الوطنية.  فيها في )مكتب عنبر( ثم انتقلت إلى الكلية

للتعلننيم العننالي والفننني فنني و ارة  إلننى دار المعلمننين العليننا، فلمننا تخرجننت  منهننا عينننت  سننكرتيراً 

التعليم والسكرتارية، فانتسبت إلى معهد الحقوق،  المعارم. وطمحت نفسي إلى ما هو أعلى من

 كي أدرس القانون ففعلت.

رئيسنناً  ثننمرتيراً للتعلننيم العننالي، األمننر سننك وقنند تنندرجت فنني وظننائف مختلفننة وكنننت فنني بنناد    

عاشة، ثم رئيساً لديوان مديرية اآلثار القديمة، بعد مسابقة أ جريت وكننت األول  لديوان و ارة ايإ 

وتاقنت والبعثنات فني و ارة المعنارم.  فيها، ثم مديراً لآلثار بالوكالة، ثم مديراً للعالقات الثقافية

ى باريس وهناك حصلت على الدكتوراه في القنانون إل فأوفدت  في بعثة .نفسي إلى نيل الدكتوراه

 وفي التاريخ.الدولي العام، 
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متحنف اللنوفر  وتابعت دروساً في علم المكتبات وعلم الخطوط )الباليوغرافيا(، وترددت على   

سالمي.  لدراسة الفن ايإ 

المخطوطننات  يراً لمعهنندحت  للعمننل فنني جامعننة النندول العربيننة فكنننت منندّشننوعننندما عنندت  ر     

أخصنب السننوات فني حيناتي  العربية ثم مستشاراً، وكانت السنوات التي قليتها في المعهند منن

بية وانتقناء الجيند تحتوي مخطوطات عر عمالً وإنتاجاً، وقد أتاحت لي  يارة مكتبات العالم التي

ع إليه العلماء وال بالميكروفيلم ليكون فيمنها، وتصويره  باحثون. وبقيت  في الجامعة المعهد يرج 

م( وقند أصنبح لمعهند المخطوطنات شنهرة عالمينة فني النبالد العربينة  6116) العربية حتى عنام

  .والغربية

وهنو عنالم  وكان في القاهرة معهد للمخطوطات العربية، وكان مديره الندكتور يوسنف العنش،   

الننرئيس فننارس الخننوري  ترشننيحوأينند ال .ت  أن أكننون مننديراً ح  ّشننسننوري، قنند أنهننى عملننه فيننه. فر  

األرمننا ي فوافنق عبند النرحمن عنزام أمنين  رئيس الو راء، وسفيرنا في مصر الندكتور نجينب

  .المعهد عظيمة وواسعة وثقيلة الجامعة العربية على ذلك. وكانت مهمة

نهجنناً  ووضننعت قواعنند لتحقيننق المخطوطننات العربيننة بعنند أن رأيننت  أن المحققننين ال ينهجننون   

، م(6121) بدمشنق عنام صحيحاً، وقدمت هذه القواعد إلى مؤتمر المجامع العلمية المنعقد علمياً 

فيمننا بعنند إلننى لغننات كثيننرة منهننا  وأقرتهننا لجنننة تحقيننق المخطوطننات، وقنند ت رجمننت هننذه القواعنند

نكليزية، الفرنسية  سبانية،وايإ  يطالية، وايإ    .والتركية، والفارسية وايإ 

العربينة فني  د المخطوطات انتخبت  علواً مراسالً فني مجمنع اللغنةوفي خالل عملي في معه   

المرحنوم الندكتور  منةاّل الع ، وكنان أمنين عنام المجمنع يومهنذ  (م 6121إبرينل  52)القاهرة، فني 

 منصور فهمي.

الكبينر  . وكان مديره األسنتاذ(م 6121)وحاضرت في معهد الدراسات العربية العليا في عام    

ربال.  شفيق غ 

فيهننا  ودعيننت إلننى إلقنناء محاضننرات فنني جامعننة فرانكفننورت. وكننان منندير الدراسننات العربيننة   

 المستشرق الكبير هلموت ريّتر.

 م(6121) . وفني عنام(م 6121)وانت خبت  علواً في المعهد األلمناني لآلثنار فني بنرلين عنام    

جامعنة الندول  منن ( في نيوجرسي، في الواليات المتحدة، Princeton) طلبت جامعة برنستون

، فنأتيح لني خنالل عنام (م 6119-6121)العربية إعارتي لها كأستاذ  ائر خالل العام الدراسني 

مكتبننات الجامعننات األمريكيننة، وفنني  االطننالع علننى المخطوطننات فنني جامعننة برنسننتن، وفنني

 منها فهارس لم ت نشر بعد. والمكتبات الخاصة، ووضعت لكثيرمتاحف ال

 

 

 

 

 

 

 

 



  02:7102   مجلة جامعة االنبار للغات واالداب  
 

001 

 

 المطلب الثاني

 عالم من كتابم

 )قواعد تحقيق المخطوطات(

 الفرع األول

 مناسبة تأليف الكتاب

ن الندين صنالح الندكتور األسنتاذ تنأليف تناريخ يعنود     تحقينق قواعند) اهسنمّ  النذي مؤلفنه دالمنجِّ

 كنان حينمنام(، 6122) عنام فني وبالتحديند الماضني، القنرن منتصنف إلنى )(69)المخطوطنات

 .القاهرة في ربيةالع المخطوطات لمعهد مديراً 

 العربينة، المخطوطنات لمعهند منديراً  عمل المنجد الدين صالح الدكتور أن   هنا بالذكر وجدير   

 نحنل وخلينة نشناط شنعلة أيامها في المعهد وكان المعهد، صرح إقامة في اللخم األثر له وكان

 وننوادر، فنائسن للمعهند يجلنب ألن منؤهالً  جعلنه ممنا بالمخطوطنات، خبينراً  وكان علم، ومنارة

 في للمعهد وطارت الكتب، وتحقيق لمخطوطات بعلم الشتغاله وقدر، الناس عند مهابة له وكانت

 عملنه العنارم النابه الرئيس يكسب تتخلف، ال التي السنن من وهذه الناس وقصده شهرة، أيامه

 .بها وموصولة هو، مهابته من مستمدة مهابة

 فني الفلنل لهنم كنان النذين الكبنار العلمناء من متعاقبة سلةسل من حلقة دالمنجِّ  مجي، كان وقد   

 العنش رشنيد بنن يوسنف الندكتور وهنو للمعهند األول المندير بعد جاء فقد وقوته، المعهد صالبة

 يإدارة وانتندب سنورية، فني والوثنائق الكتنب تنسنيق فني تخصنص منن أول يعد الذي السوري،

 ووضنع أساسه إرساء في شارك نوات،س خمس به نحو فمكث إنشائه، عقب المخطوطات معهد

 منن األولنى مجموعاتنه انتقناء فني المشناركة فلنل لنه فكنان األولنى، بعثاته في وخرج قواعده،

 .المخطوطات

 معرفة في آية كان الذي المطلب، عبد رشاد محمد األستاذ وهو آخر كبير عالمد المنجِّ  بعد وأتى

 إننه :عننه قنالوا حتنى آبناءهم، الناس يعرم كما ويعرفهما والمطبوع، المخطوط العربي الكتاب

 ال فريسنته علنى الصنائد يقنع كمنا علينه ويقنع بعيند، مكنان من النفيس المخطوط رائحة يشم كان

 .يفلتها

 وكثيرم( 6112) سنة وفاته حين إلى م(6131سنة ) إنشائه منذ المخطوطات بمعهد عمل وقد    

 .  رحمه هو صيده من المعهد مقتنيات نفائس من

 

 الفرع الثاني

 أهم موضوعات الكتاب

 نقاطناً  خاللها من تناول متعددة، موضوعات علىد المنجِّ  الدين صالح الدكتور كتاب احتوى    

 واضنحاً  مسنلكاً  ذلنك يكون حتى األساسية، الكتاب موضوعات أهم ألخص أن هنا وأريد عديدة،

 :تعالى   شاء إن – القادم الفرع في ستأتي التي الكتاب، أهمية لمعرفة

 لنشنر قواعند وضنع أجنل منن السنابقة المحناوالت تنناول منا أول الكتناب تنناول لقند 

 دفنع النصنوص نشنر طريقة إلى يرشد عليه متفق دليل فقدن أن على مؤكداً  النصوص،

 بعن  لنشنر نهنج   وضنع إلنى العلمناء، أو اللجنان، أو العلمينة، المؤسسنات بعن 

 المجمع أن إلى ويشير.. الفلل لهم ونذكر بهم، ننوه أن الواجب من وإن   المخطوطات،
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 تناريخ) نشنر أراد عندما النصوص، لتحقيق نهج بوضع قام من أول هو بدمشق العلمي

  .عساكر البن) دمشق

 جمنع) بموضنوع فيبندأ حصراً، بالتحقيق تتعلق التي الموضوعات في المؤلف يدخل ثم 

ند الندكتور ويؤكد ،(وترتيبها النسخ  النذي للمخطنوط العديندة النسنخ جمنع أن علنى المنجِّ

الموجودة في أماكن متفرقة يتم بنالرجوع  المخطوطات ومعرفة للغاية، مهم تحقيقه يراد

لبروكلمن.. ومن ثم اختيار النسخ التي يحتاج إليهنا إذا  إلى كتاب )تاريخ األدب العربي(

سننن تعتمنند أح ن  الدراسننة.. أمننا )ترتيننب النسننخ( فننإ تصننويرها لغننرض كانننت متعننددة، ثننم

قرئنت  هنا المصننف أوسنمى األم، وتليهنا النسنخة التني قرأكتبها المؤلف نفسه، وت للنشر

المؤلننف أو  عليننه، وأثبتننت بخطننه أنننه قرئننت عليننه، ثننم النسننخة التنني نقلننت علننى نسننخة

المصنننف عليهننا سننماعات  عورضننت بهننا وقوبلننت عليهننا، ثننم نسننخة كتبننت فنني عصننر

النسنخ التني كتبنت بعند عصنر المؤلنف،  ثنم تليهنا العلماء، ثم التي ليس عليهنا سنماعات،

 المتأخر. ويفلل في هذه الحالة األقدم على

 ،(ومنهجننهغاينة التحقينق )وينتكلم أوالً عنن  ثنم ينتقنل المؤلنف منا يتعلنق بتحقيننق الننص ،

مؤلفننه، دون شننرحه،  الغايننة هنني تقننديم نننص المخطننوط صننحيحاً كمننا وضننعه ن  ويبننين أ

الحواشني بالشنروح والزينادات، منن  الناشنرين النذين يثقلنونوينتقد في الوقت ذاته كثرة 

عمل المحقق ال  ن  يشغل القار .. ويؤكد بأ مما شرح األلفاظ، وترجمة األعالم، وغيرها

التحقيق من صحة الكتاب، واسمه، ونسبته إلى مؤلفنه )ثانيناً(  يعدو أن يتوافر فيه )أوالً(

 ما هي )ثالثاً( إذا كان المؤلنف نقنل نصوصناً النسخة أماً كتبها المؤلف فتثبت ك إذا كانت

 بإيجنا  الحاشنية فني ويشنار أصولها على النصوص هذه فتعارض ذكرها، مصادر من

 مصندره إلنى ننص كنل وردّ  المحقنق عرفهنا فنإذا مصنادره، المؤلف يذكر ال قد (رابعاً )

 ...اشيةالح في عليه ونبه هو، كما أثبت فأخطأ المؤلف قلم سبق إذا (خامساً ) أحسن كان

 .إلخ

 يثبنت أن األصنل بنأن   هنا ويؤكد به، يتصل وما الرسم موضوع عن المؤلف يتحدث ثم 

 العربني الخنط أن غير المؤلف، بخط النسخة كانت إذا مؤلفه، رسمه كما النص المحقق

  .نعرفه الذي بالرسم يرسم النص نجعل أن إذن بد فال العصور، مر على تطور قد

 مثنل كثيراً، وتعاد النص في أحياناً  ترد التي (المختصرة لفاظاأل (عن يتحدث ذلك وبعد 

 إسناد في واألنباء، التحديث واألخبار، وألفاظ والترحم، والترضي، النبي، على الصالة

 وما االختصار، مكانيةإ من األقدمين عليه جرى ما هنا يرجح المؤلف وكأن  . األحاديث

 بعن  وينرى)) :االختصار عن كالمه بعد دالمنجِّ  يقول أيلاً، المستشرقين بع  يراه

 ذلنك اتبناع ويمكن كثيراً، تعاد التي األلفاظ اختصار في الطريقة هذه اتباع المستشرقين

  .(66)((الحواشي في إليها يرجع التي المصادر أسماء اختصار في

 ن الدين صالح الدكتور فيؤكد النص، شكل موضوع أما  كنان إذا األصنل أن   علنى دالمنجِّ

 واألحادينث القرآنية، اآليات تشكل أن وينبغي تماماً، عليه حوف  بعله أو كله والً مشك

 التني األلفناظ أيلناً  وتشنكل. واألمثنال قراءتهنا، تصنعب التني األشنعار وكنذلك النبوية،

 .وهكذا المعربة، األعجمية واألعالم تشكيل، غير من معناها يلتبس
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 النص، حرم من أكبر بحرم تثبت أنها إلى المؤلف فيشير العنوانات، عن الحديث أما 

 تقسنيم على المحافظة أن على ويؤكد متعددة، موضوعات عن الجانب هذا في ويتحدث

 تقسنيمها فنيمكن األصل في لها تقسيم ال التي النصوص في أما .واجب وترتيبه المؤلف

 والفواصنل بنالنقط يتعلق وفيما .قوسين بين يوضع أن على النص، يإيلاح فصول إلى

والفار ة  النقطة فتوضع صحيحاً، االستخدام يكون أن على يستخدمها، فإنه ايإشارات،و

 وإشارة االستفهام، والتعجب، والنقطتان كل واحدة مكانها.

 

 الفرع الثالث

  أهمية الكتاب ومعالجاته

ن الدين صالح للدكتور )المخطوطات تحقيق قواعد) كتاب يمتا       لعنل   عديندة، بمينزات دالمنجِّ

 التني التفريعات بع  في الدخول دون التحقيق، تخص التي األمور على تركيزه هو أهمها من

 الكتاب جاء هنا ومن .فيه أساسية عناصر وليس التحقيق، لعلم مقدمات المحققين من كثير يعدها

ن فالندكتور مننه، االسنتفادة للمهنتم يمكنن بحينث مختصنراً   التندوين، غمنار يخنوض لنم دالمنجِّ

 نشنأة عنن هننا نتحندث ولنن)): دالمنجِّ  يقول الزوائد، من ذلك وغير المصادر، وعلم والخطوط،

 الحنديث، مصنطلح أو الناسنخين، اصنطالحات أو المصنادر، علنم أو الخطوط، علم أو التدوين،

 يلنم أن المخطوطنات لنشنر يتصندى فنيمن المفنروض إذ التحقينق، على عرفانه يساعد ذلك وكل

 الننص تحقينق علنى المحقنق تعنين التني العلمينة القواعند علنى اكالمنن وسنقصنر قبنل، منن بنذلك

  .(65)((وإخراجه

 الدين صالح الدكتور يتقنه الذي التحقيق لعلم عملية مسيرة يعد أنه أيلاً  الكتاب مميزات ومن    

 واالعتناء نشره في المعلى القدح وصاحب فيه، والمتقدمين العلم هذا رواد من يعد الذي د،المنجِّ 

 بالعشنرات، تعند التني والمتنوعنة، الكثينرة تحقيقاتنه فني العلنم هنذا قواعد تلمين في سهموأ به،

 .السنين لعشرات تمتد عمل خالصة يعتبر الكتاب هذا في جاء ما فإن هنا ومن

 

 المبحث الثالث

 بين الدكتور عبد السالم هارون

د  والدكتور صالح الدين المنجِّ

 المطلب األول

  ورينأسباب الصدام بين الدكت

 التحقينق، علنم عمالقنة من دالمنجِّ  الدين وصالح هارون السالم عبد الدكتوران األستاذان يعد    

 ..واضنح بشنكل معالمنه وتندقيق وتحقينق العلنم، هنذا تأصيل في واضح بشكل أسهموا الذين ومن

 أن  -غالبناً - المحتمنل منن فنإن هننا ومنن فينه، المتنافسنين ومنن العلنم، قرنناء من قرينان وصارا

  بن والتعنديل الجنرح أهنل منن العلمناء يسنميه منا وهنذا ..هنؤالء أمثنال بنين ونقد كالم هناك يكون

 الننفس بسنبب ينأتي ما غالباً  ألنه االطالق؛ على مقبول غير بأنه ويؤكدون (األقران بين الكالم)

 .الرفعة أهل من القرناء كان مهما األوقات، بع  في والغيرة الحسد عنها ينفك ال التي البشرية

 متنوعنة، بنتهم بعلناً  بعلنهم اتهنم وقند المنذكورين، األستاذين بين الصدام بع  وجدت لقد   

 :لآلخر واحد كل وجهه ما بيان أود وهنا
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 ن الدكتور انتقد هارون السالم عبد فالدكتور  المستشنرقين جهنود علنى يعتمند بأننه دالمنجِّ

 السنالم عبد الدكتور لكتاب تلخيص هو كتابه بأن أيلاً  دالمنجِّ  فيه يتهم وقت في كثيراً،

 وال الحكمنة منن لنيس ولكنن وشنركاانا، إخواننا المستشرقين إن  )) :ناقداً  يقول هارون،

 وأن الثقافينة، أمورننا منن أمر كل في بخطاهم متأثرة خطانا تكون أن شيء في الكرامة

 كتنب لما والدرس الفهم وحسن القدرة   منحنا وقد األذالء، غارصَ  في عقولهم نستعير

 سنادته بفلنل يتغننى ممنن ليشتد عجبني فإنه أعجب وإن العربية، نفوسنا وبوحي بلغتنا

 وألفاظنه مادتنه يسنتخلص كتابناً  لنفسنه ينزعم ثنم العربني، أخينه فلنل وينكنر هنؤالء،

  .(62)((كتابي من وتنسيقه

  عنم- النجابنة مفيه نتوسم كنا ممن الدمشقيين إخواننا بع  كان وإن))...  :أيلاً  ويقول   

 المستشنرقون، كتب ما على لعأطّ  لم أني -علمية ذلة من أمثاله به يشعر وبما نفسه، بلعف

 لم متكامالً  علماً  أضع أن وحده   بعون أمكنني إذ به، أعتز إكليالً  هامتي على بذلك فوضع

 وموائد مسمومة، صحام للعرب فيها وضع ما كثيراً  مائدة، على أتطفل أن دون إليه، أسبق

 .(63)((المرموقة العلمية واألمانة الوثيقة، بالجهود حافلة العرب

 التني األمنور بعن  منهنا يلنتمس أن القنار  ويسنتطيع عديدة، أموراً  تتلح النصين هذين ومن

 :يأتي بما أهمها تلخيص يمكن

 هفين تنوج وقنت في المستشرقين جهود على الباحث اعتماد هارون السالم عبد الدكتور كره( 6)

 .العرب الباحثون يقدمها جهود

 العلنم هنذا تكامنل فني وسناهم العلم، هذا صلب أقام ممن يعد هارون السالم عبد الدكتور إن  ( 5)

  .أحد إليه يسبقه لم مما أركانه، وتأصيل

                              *               *          * 

 لألسنتاذ النالذع النقند توجينه فني يقصنر ملن اآلخنر فهنو دالمنجِّ  الدين صالح الدكتور أما 

 بما- السابقة الجهود على يعتمد لم أنه عليه أخذه مما وكان هارون، السالم عبد الدكتور

- التعامنل وسنوء األدب وقلنة الوفناء، بعندم اتهامنه عنن فلنالً  -المستشنرقين جهنود فيها

ن يقنول -ذلنك منن علماءنا حاشا  يجنب أمنر إلنى نناه نشنير أن بند وال)) :نصنه منا دالمنجِّ

 النشنر قواعد وضع في لنا السابقين من أن   األولى، الطبعة في ذكرنا كنا فقد به؛ التنويه

 لنم أنه هارون األستاذ على وأخذنا هارون، السالم عبد واألستاذ مندور، محمد الدكتور

 التني المبناد  ومنن المخطوطنات، لنشنر المستشنرقون وضنعها التي الطرق على يطّلع

 ك تنب منا كنل علنى يطلع أن ما، إلى بحث يتصدى عندما الباحث على أن   تالميذنا نلقنها

 المخطوطنات تحقيق قواعد يميز لم أنه عليه وأخذنا هارون، األستاذ يفعله لم وهذا فيه،

 وال فينه مننهج ال شنيء، كنل منن خليطناً  بحثنه فجناء التحقيق، على المساعدة العلوم من

 معهند فني عليننا يتنردد كنان فقند علينه، ووافقننا كتبنناه منا علنى يومهنذ اطلنع وقد. تنسيق

 العربينة األصول على يإطالعه خيراً  به نوصي وكنا عون، كل له فنقدم المخطوطات،

 عندما بالكويت، وايإرشاد الثقافة و ارة على قترحناا إننا حتى اللغة، معرفة في وتعمقه

 فني كتنابين تحقيق إليه تَكل أن تصدرها، التي (العربي التراث سلسلة) على نشرم كنا

 الصنلة وانقطعنت المخطوطنات، معهند منن اسنتقلنا ثنم. بأنفسننا للقنراء قندمناها السلسنلة،

 نشنر فني لقواعنده أصندر أننه فوجهننا لكنننا بناق، هارون األستاذ ود أن نظن وكنا بيننا،
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 ء؛وفنا وقلنة دبأ وقلنة بالهنة على يدل شتماً  مقدمتها في وشتمنا ثانية، طبعة النصوص

 أن القنراء ونوصي عنده، العلمي المنهج وفقدان بالبحث، حاطةايإ عدم عليه أخذنا ألننا

 ونكنون فينه، وقعنا خطأ إلى نبهنا أو انتقدنا، لو باالنتقاد، نرحب كنا لقد .كتبه ما يقرأوا

 عنه يترفع أن يجب ما إلى انزلق لكنه الحقيقة، تعرم البريء فبالنقد فلله؛ له شاكرين

 يكون أن ينبغي شيخوخته في وهو ومثله، .العاجز الحانق المغي  سالح فالشتم ،العلماء

  .(62)((له يغفر فاهلل مكانة، وأسمى خلقاً  أنبل

 فنجند النصنوص، نشنر قواعند فني كتبنوا النذين األفنراد أمنا)) :آخنر موضنع فني ويقنول   

 نشر قواعد عن يجا بإ األول تحدث فقد .هارون السالم عبد واألستاذ مندور، محمد الدكتور

 البنن الندواوين قنوانين بهمنا نقند الثقافنة، مجلنة فني ظهنرا مقالين في الكالسيكية، النصوص

 كتابناً  -هنارون السنالم عبند- الثاني وأفرد عطية، سولاير عزيز الدكتور نشره الذي مماتي،

 فيهنا العلنوم، دار طلبنة علنى ألقاهنا محاضنرات نهضنمّ  )ونشنرها النصنوص تحقينق) اهسنمّ 

 أكثر بحوث األخيرة السنوات في الموضوعات هذه عن صدر وقد  ...مختلفة كثيرة معارم

 الحديثنة والمكمنالت النصوص أصول عن تحدث ثم المؤلف، منها يفد لم مادة غزروأ عمقاً 

 منا علنى قنط يطّلنع لم أنه المؤلف على ويؤخذ النشر، في المبتد  إليه مما يحتاج ذلك وغير

 كنامالً، إلينه يندعو الذي والنهج تاماً، كتابه ليكون األجنبية؛ باللغات الموضوع هذا في ك تب

 أو الخطنوط، كعلنم التحقينق، علنى المساعدة والعلوم النصوص تحقيق قواعد بين خلط وأنه

 مننهج علنى طويلنة دراسة يدرسان العلمين هذين أن والمعروم ذلك، وغير المصادر، علم

  .(61)((اتبصفح حقهما إيفااهما يمكن وال علمي،

ن يأخنذها التني المؤاخذات حصر يمكن أنه ويبدو  هنارون السنالم   عبند األسنتاذ علنى دالمنجِّ

 :هما بنقطتين،

 منبهناً  المخطوطنات، بنشنر يتعلنق فيمنا المستشنرقون قندمها التي الجهود على اطالعه عدم( 6)

 الجهنود لنىإ شنارةوايإ واالعتمناد االطنالع علينه يجنب للبحنث يتصندى النذي الباحنث أن علنى

 .الشأن هذا في السابقة

  التحقيق، على المساعدة العلوم من المخطوطات تحقيق قواعد بين تمييزه عدم( 5)

 وإننه شنيء، كنل منن خليطناً  جناء بحنث بأن هارون األستاذ كتاب يصف أن إلى دالمنجِّ  دعا مما

 . والتنسيق المنهج إلى يفتقر

 يحدث الذي األقران بين كالماً  يكون أن يعدو ال تاذينساأل هذين بين وقع ما فإنِّ  حال، أية وعلى

 ىلع نبهنا كما والحسد، الغيرة من نوع يتخلله نفسياً، تأثيراً  أو علمية، نزعة تحدث عندما غالباً،

 العلنم طالنب ألن أحند؛ علنى الشخصنين أحند نمينز ال وأن سنليم،الت إال لننا ينبغني ال ولنذا ذلنك،

 أحق فهو وجدها أنى المؤمن ضالة والحكمة وجدها، أينما والفرائد بالفوائد ينتفع أن منه مطلوب

  .والفائدة بالعناية جدير ستاذيناأل جهود من جهد كل أن فيه شك ال ومما بها،

 فني العلمين هذين من واحد كل كتبه ما مميزات على الالحق المطلب في سنتعرم وإننا خاصة

 .والمعرفة العلوم خدمة
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 المطلب الثاني

  زات وايجابيات كل واحد من الكتابينممي

ن الندين صنالح الندكتور بعنده قدمه وما هارون، السالم عبد األستاذ قدمه ما أن شك ال      دالمنجِّ

 بعند العلم هذا صار حتى النصوص، تحقيق علم إثراء في واضح بشكل أسهم مباركاً، جهداً  يعد

 وال بهنا يأخنذ أن والمحقنق النبللط ينبغني وضنوابط بنأطر مؤصنالً  علمناً  المحناوالت، تلنك

 .يتجاو ها

 الهننات منن تخلنو ال البشنرية الجهنود فنإن ((كتابنه إال يصنح أن   أبنى)) :يقولون كانوا وإذا   

 تكنون أن الممكنن منن فنإن   هننا ومن الجهود، تلك به تمتا  ما يصادر ال هذا أن غير والهفوات،

 :يأتي فيا نجملها كتاب، لكل مميزات هناك

 : مميزات كتاب األستاذ عبد السالم هارون:أوالً 

عبد السنالم  فاألستاذم موضوعات هذا العلم، و  جهد عربي عالج وق يمتا  الكتاب بكونه أول( 6)

قبلنه أحند منن الكتناب العنرب، وبالتنالي كنان لنه  بنواب العلنم فني  منن لنم يطرقهناهارون طرق أ

 بأننه صناحب القندح المعلنى، فني فنتح مناالنهج، حتى اعتبره من جناء بعنده  قصب السبق في هذا

 أغلق من مناهج هذا العلم ودقائقه.

بهنذا العلنم بعند  العناينةجاء نتيجة ممارسة عملينة فني  -قبلكما أوضحنا من -هذا الكتاب  ن  إ( 5)

وبالتالي جاء الكتاب منلبطاً متزناً، أقرب ما  تحقيق عدد كبير من النصوص في علوم متنوعة،

رين النذي يؤلفنون ظّنوليس كغينره منن المنمنهج عملي، ني على ألنه ب   واللبط،يكون إلى الدقة 

 علوم ال يتقنونها فعلياً. في

السنابقين، وإذا كنان لم يعتمد على جهود غينر العنرب منن صيالً، ( امتا  الكتاب أيلاً بكونه أ2)

لتوجنه اآلخنر ا ن  وينتقنده بسنبب ذلنك؛ فنإ عليه خذستاذ عبد السالم هارون يأعاصر األبع  من 

 االستغناء عن جهود السابقين من غير العرب ميزة. يجعل مثل هذا األمر في

 الكتاب احتواء عن فلالً  صفحاته، ثنايا في يراه ما يرجح كاتبه أن أيلاً  الكتاب يميز ومما( 3)

 فني علمني أسنلوب علنى يحتوي طيباً، جهداً  الكتاب من تجعل التي الواضحة اآلراء بع  على

 .والتأصيل الترجيح

 

د:  ثانياً: مميزات كتاب األستاذ صالح الدين المنج 

ن الندكتور كتناب امتنا  (6)  األسنتاذ كتناب ممينزات فني سنابقاً  قلننا كمنا-  بكوننه دالمنجِّ

ن ستاذاال فيه قلى الذي الفن، لهذا عملية ممارسة نتيجة جاء بكونه -هارون  دالمنجِّ

 علمينة خالصنة يعند الجهند هنذا ن  فنإ وبالتنالي وتعليقناً، تحقيقناً  السننين، عشنرات

 ال التني النظرية الدراسات مع مساواتها أو بها، االستهانة ينبغي ال عملية لممارسة

 .العملية الممارسة تدعمها

ن كتناب جناء (5)  التحقينق علنم تمنس التني المباحنث علنى ومقتصنراً  مختصنراً، دالمنجِّ

 هنذا إطنار عنن خارجينة جانبينة وموضنوعات مباحنث فني الندخول دون صنوله،وأ

 يمكنن وبالتنالي التحقينق، لمننهج المكملنة الموضنوعات منن تعتبنر أنهنا أو الفنن،

 يبتغني النذي الطالب عقل يشتت ال مختصراً  جهداً  باعتباره الجهد هذا من االستفادة

 .الفائدة
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 الخاتمة

 )نتائج البحث(

 العلمية وجهوده لميةالع وحياته هارون السالم عبد األستاذ حياة على البحث ثنايا في تعرفنا( 6)

 لكتابنه هنارون األسنتاذ تنأليف لمناسنبة تطرقننا عنن فلنالً  التحقينق، علنم خدمنة فني والمعرفينة

 منع فينه، جناء منا أهنم وبسنط الكتناب موضنوعات أهنم ومعرفنة ،(ونشنرها النصنوص تحقينق)

 .ومعالجاته الكتاب أهمية على التعرم

ن الندين صنالح الندكتور حياة لىع أيلاً  البحث ثنايا في تعرفنا ذاته وبالوقت( 5)  وحياتنه دالمنجِّ

 تنأليف لمناسنبة تطرقننا عنن فلنالً  النصنوص، تحقينق علنم خدمنة فني العلمينة وجهنوده العلمينة

 أهم وبسط الكتاب موضوعات أهم ومعرفة ،(المخطوطات تحقيق قواعد) المسمى لكتابه دالمنج  

 .ومعالجاته الكتاب أهمية على التعرم مع فيه، جاء ما

ندالمن واألستاذ هارون األستاذ بين الحاصل الصدام أسباب على أيلاً  تعرفنا( 2)  وأوضنحنا ،جِّ

 بعن  ترتينب أو إثارتنه، ينبغني النذي األقنران بنين النالم قبينل منن الشخصنين بنين الصندام أن

 .عليه األشياء

 أنهمنا لبن أحندهما، عنن االسنتغناء يمكنن ال الجهندين أن   وبيننا الكتنابين، ممينزات أوضنحنا( 3)

 .متكامالن
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 .11ينظر: المصدر السابق، ص -1

ألن المخطوطنة ال تحقنق وإنمنا النذي يحقنق هنو الننص،  كلمة المخطوطات فيها نظنر؛ -69

ولكن ربما جا ت تلك التسمية تجو اً بمعنى أن النص الذي يراد تحقيقه هنو المؤلفنات 

 إخراجها إلىالمخطوطة التي يراد 

 .56قواعد تحقيق المخطوطات، ص -66

 .66قواعد تحقيق المخطوطات، ص -65

 .1شرها(، صمقدمة الطبعة الثانية من كتاب )تحقيق النصوص ون -62

 .1المصدر نفسه ص -63

 .3قواعد تحقيق المخطوطات، ص -62

 .66-69المصدر نفسه، ص -61
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