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التقديم يف 

تحقيق  بعلم  ترتبط  أساسية  قضايا  عدة  معالجة  ورائه  من  قصدُت  كتاب  هذا 

للنص  املعالج  بني  بالعالقة  األساس  يف  تنشغل  قضايا  وهي  العربية،  املخطوطات 

ذلك  املعالجة،  عملية  عليه  ستدور  الذي  املخطوط  واملنت  )املحقق(  تراثية  معالجة 

هو همها األكرب أكرث من انشغالها بآليات التحقيق وإخراج النص التي ال تعدو أن تكون 

يف نهايتها جزًءا بسيًطا من تلك العالقة بني املحقق واملنت.

من  يعدُّ  إعدادها  سبل  وبيان  لها  التمهيد  ومحاولة  الثنائية  العالقة  هذه  دراسة  إنَّ 

تحقيق  علم  زاوية  من  املخطوطة  العربية  النصوص  معالجة  موضوع  املهمة يف  األمور 

بناء شخصية  التي يتم من خاللها  إنها ستدور حول اآلليات املختلفة  إذ  املخطوطات، 

املحقق املعالِج للنص، وكيفية تطوير معارفه ِحيال النصوص املخطوطة موطن دراسة 

التي  املطاف-  نهاية  -يف  خاللها  من  نصل  التي  املختلفة  السبل  وبيان  التحقيق،  علم 

منه،  واالقرتاب  املخطوط  النص  مع  التعامل  يف  القدرة  لديه  تكون  أن  ما  باحًثا  ل  تؤهِّ

ومحاولة الغوص يف عوامله الخفية، وسرب أغواره للوصول به إىل القارئ املعارص يف 

تراكم  ما  إزاحة  بعد  منها،  قريبة  صورة  يف  األقل  عىل  أو  مؤلفه،  مراد  عن  معربة  صورة 

إلينا،  التي قطعها املخطوط من املايض حتى وصل  الطويلة  الرحلة  آثار تلك  عليه من 

التحقيق يف أدق غاياته ومقاصده. وتلكم مقاصد علم 

رؤية  وقدمت  العربية،  املخطوطات  تحقيق  علم  دارت حول  مؤلفات كربى  إن مثة 

املؤلفات  لتلك  العامة  السمة  ولكن  العلم،  هذا  األحيان- حول  بعض  ودقيقة -يف  كربى 
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النص، أو ما ميكن أن نسميه إجراءات  بآليات إخراج  انشغل مؤلفوها-  انشغلت -أو  أنها 

تحقيق املخطوطات العربية، التي قصد من ورائها التأصيل التجاه عميل ميكن أن يسلكه 

عملية  من  بسيط  جزء  هذا  ولكن  عليه،  والتعليق  لتحقيقه  النص  مع  تعامله  يف  الباحث 

عمليات  عدة  يتضمن  الذي  الكيل  إطارها  يف  أو  برمتها،  املخطوط  النص  مع  التعامل 

جزئية متثِّل إجراءات التحقيق بعضها.

إنَّ هذا اإلطار الكيل يف التعامل مع النص املخطوط ال بد أن يتضمن اإلحاطة بعدة 

قضايا أساسية من مثل: الوعي مبفهوم املخطوط العربية، التي تأيت يف محاولة اإلجابة 

من  الباحث  يتغياها  التي  املقاصد  معرفة  ذلك  بعد  ثم  ما املخطوط؟  السؤال:  هذا  عن 

وراء دراسة املخطوط العريب، وما العلوم التي تدور حول هذا الِكيان املادي املسمى 

بـ)املخطوط(؟ وما عالقتها بعلم التحقيق الذي ال يعدو أن يكون أحد هذه العلوم؟، ثم 

ما اإلجراءات التي ميكن من خاللها التعامل مع النص املخطوط للوصول به إىل نصٍّ 

أن  يف  للباحث  املؤهلة  املكونات  ما  ذلك  كل  وقبل  التحقيق؟،  علم  زاوية  من  ُمعالج 

يتعامل مع النص املخطوط عن قرب؟... إىل غري ذلك من تلك القضايا األساسية التي 

ميكن معالجاتها يف إطارها الكيل تحت ما ميكن أن نسميه )ثقافة املحقق(.

بقوة،  العلمية  الساحة  عىل  املطروحة  املهمة  املوضوعات  من  املحقق  ثقافة  إنَّ 

وأصبحت العقول املعنية بالرتاث، خاصة يف خطواتها األوىل، يف طلٍب وبحٍث ملحني 

أقدمه  سوف  فإنني  الثقافية  حياتنا  يف  املوضوع  هذا  ولخطورة  املوضوع؛  هذا  حول 

التالية: الباحث يف كيان مستقل من خالل الفصول الخمسة  للدارس أو 

املعني  عىل  التصور  أو  املفهوم  يفرضه  وما  املحقق  ثقافة  مفهوم  األول:  الفصل 

بالرتاث.

الفصل الثاين: إجراءات التحقيق وما تشرتطه عىل املحقق من ثقافة حيالها. )ثقافة 

التحقيق(. إجراءات  حيال  املحقق 

عّد  ـُ امل املحقق  للنص  املعرفية  الخريطة  خالل  من  املحقق  ثقافة  الثالث:  الفصل 

للنرش.
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)قضايا ومشكالت( العريب  الرابع: املخطوط  الفصل 

الدرس  يف  العريب  املخطوط  ملصطلحات  التأصيل  محاوالت  الخامس:  الفصل 

الرتايث املعارص.

من  املهمة  القضية  تلك  عىل  الضوء  إلقاء  خاللها  من  ميكن  فصول  خمسة  هذه 

القضايا املرتبطة مبتناول الرتاث أكرث من ارتباطها بالرتاث ذاته، التي لو صحت لصحَّ ما 

بعدها، وفيام  ما سيأيت  األثر عىل  أكرب  بعد ذلك، ولو أصيبت بخلٍل لرتكْت  ترتب عليها 

الفصول. لهذه  تفصيٌل  ييل 




