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 املصادر اإللكرتونية

 1*النُّصوصتحقيق ل 

 

Electronic Resources in the Field of Arabic Textual Criticism  

(An Introduction) 

Mahmoud Zaki 

 

 املصادر اإللكرتونية، املصادر الرقمية، حتقيق النصوص، الرتاث العريب، املخطوطات العربية.  كلمات مفتاحية:

املعلومات هي أداة عمل حمقق النصوص العربية اليت يرتكز عليها، وتساعد اخلربة الواسعة هبا، ومعرفة  مصادر املستخلص:
التعامل واإلفادة منها على خروج النُّصوص احملققة يف مستوى الئق. يقدم هذا املقال مدخاًل متهيًدا حول املصادر اإللكرتونية، 

العريب عام ة. ويعرض إىل أهم هذه املصادر وفًقا خلطوات  الفكري لرتاثسواء للُمحق ِّق أو للمتعامل مع املخطوطات وا
 التحقيق املـُتـَّبَـَعة، والتعريف هبا وكيفية استخدامها واإلفادة منها. 

Keywords: Electronic resources, Digital resources, textual criticism, Arabic heritage, Arabic manuscripts, 

Editing. 

Abstract: Resources are main tools for the editor of classical Arabic texts and researchers dealing 
with Arabic manuscripts and intellectual heritage. This essay is an introduction for the electronic 
resources in the field. It shortly reviews the most important resources, categorized according to 
textual criticism steps, introducing them and tips about how to use them. 

                                                           
زارة األوقاف حول مصادر النصوص الشرعية )اإلسالمية(، بدورة "ثقافة احملقق" ابلدوحة )و يف حماضرة  2012يف ؛ األوىل مرتنيأُلقي *  1

مركز حتقيق و ابلقاهرة )مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي بلندن،  "نصوص العلوم الشرعيةورة "حتقيق بد 2013يف  القطرية(، والثانية موسعة
 .Anuari de Filologia 2015ر(. مث نُشر مرتني األوىل ابلدورية احملكمة الصادرة عن جامعة ابرشلونة أبسبانيا سنة النصوص ابألزه

Antiqua et Mediaeualia ،" :عن مؤسسة  2016" الصادر سنة حتقيق خمطوطات العلوم الشرعيةوالثانية على هيئة فصل بكتاب
 الفرقان بلندن. 
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وليست العلوم الشرعية خاص ة.  حمققحول مصادر املعلومات اإللكرتونية اليت حيتاج إليها حمقق النصوص عام ة، و هذا املدخل 
داللة على مناذج لتنبيه على أمهية املصادر اإللكرتونية، والعرض متهيدي ل ، وإمنا هيوحشدهااملصادر  صرح من غاية احملاضرة

بدورها ُتسلم إىل أخواهتا، عند التعامل معها ومعاانة  فية استخدامها واإلفادة منها، وهذه املصادريوالتعريف هبا وك ها،خمتارة من
 العلمي. البحث

، وثقافة احملقق وإعداده العلمي يرتكزان على مصادر املعلومات حبٌر ال ساحل له، واملصادر اإللكرتونية منها حبٌر كبيٌ    
، فلذلك اقتصر احلديث حول أهم أجناس املصادر اإللكرتونية اليت حيتاجها الرتاثية واحلديثةاإلحاطة أبنواع خمتلفة من املصادر 

وذلك فًقا خلطوات التحقيق اليت تسلم بعضها بعًضا، ، 1ثقافته وإعداده العلمياحملقق أثناء عملية التحقيق وليست مصادر 
مع مالحظة أنه كثيًا ما تتداخل اخلطوات ، (إلكرتونية املصادر وتقسيمها )تقليدية أو تناولطرق  ولعل هذه الطريقة أنسب

  .2ومصادرها

  *** 

                                                           
حملاضرة أُلقيت يف الدورة التدريبية "مدخل لتحقيق النصوص"  تقدمييرض (. ثقافة احملقق ]ع2013زكي، حممود ) حول ثقافة احملقق، انظر: 1

 . اسرتجع من:2013يونيو  29بدار الكتب املصرية[. اتريخ االطالع 
 http://makhtutat.academia.edu/MahmoudZaki. 

مراجعة النُّسخ الشرعية املراعية حلقوق امللكية  لاملدخ، ومل تكن من مسئولية 2013حىت اترخيه عام  املصادر اإللكرتونية املتاحة أهم رتذُك 2
 وغي الشرعية. ،الفكرية
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 املصادر اإللكرتونية: املصطلح واملفهوم
مصادر متاحة على وسيط يتم التعامل معه بواسطة احلاسبات  هي" Electronic Sourcesاملصادر اإللكرتونية    

وقد يكون للمصادر اإللكرتونية إصدارة مطبوعة، ية كشبكة اإلنرتنت. اإللكرتونية، أو عن طريق شبكات سواء حملية أو عامل
أو بتعريف أيسر: "أي مصدر من املعلومات ال ميكن الوصول إليه أو  .1"أو تكون نشأت يف شكل إلكرتوين مباشرة

 . 2استخدامه إال عن طريق احلاسب اآليل"

زويد ابملعلومات، ولكنها تتفوق عليها يف القدرة على الربط، وتعدد املطبوعة يف التاملصادر تشرتك املصادر اإللكرتونية مع    
 .3أساليب البحث واالسرتجاع، ابإلضافة إىل السرعة والدقة واملرونة

 من أنواع املصادر اإللكرتونية:   

 ربجميات الPrograms تستخدم كتطبيقات حمملة على احلاسبات أو األقراص املدجمة ،CD’s وDVD’s  أو
 . Smart Devicesالذكية األجهزة 

  قواعد البياانتDatabases ( البياانت.)الببليوجرافية / النصوص الكاملة 

  الكتب اإللكرتونيةe-Books  . 

  الدورايت اإللكرتونيةe-Journals. 

  لكرتونية اإلواقع املWebsites4. 

                                                           
: 2ة: املكتبة األكادميية، طمصادر املعلومات املرجعية املتخصصة. القاهر  (.2001) فائقةوحسن،  أسامةيد، سوال حممد فتحي ،عبد اهلادي 1

 .35ص 
 .51-23: ص ة: الدار املصرية اللبنانية. القاهر اتاإللكرتونية للمعلوم املصادر(. 2009محدي، أمل وجيه ) 2
القاهرة: الدار إللكرتونية املتاحة على اإلنرتنت. املراجع ا(. 2009النجار، رضا حممد حممود ) .55-35: ص عبد اهلادي وآخ. السابق 3

 .60-56املصرية اللبنانية،: ص 
 .72-53: ص والنجار .56-43: ص للمزيد راجع: محدي. السابق 4
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 أمهية املصادر اإللكرتونية وتوظيف التقنيات
وضرورة توظيف التقنيات احلديثة واإلمكاانت  ،حاجة إىل بيان أمهية املصادر اإللكرتوين ا هذايف وقتن أنه ال يزال ال أظن   

 يكفي أن نشي إىل التايل: لعله وحتقيًقا، لكن املتاحة خلدمة العمل الرتاثي؛ دراسةً 

  إال ويرجع إليهمعرفة أو يوثقهاالباحث األمني ال يسعه أن يسمع عن مصدر للمعلومات يضيف إليه ،. 

  تقنية أو أداة تساعده على سرعة إجناز عمله أو جتويده إال ويستخدمها ويفيد  توفرب يعلمالباحث اجلاد ال يطيق أن
مقولة  استحضار. ويكفي هنا والبحث العلمي جناحهوجودة العمل وإتقانه مقوم  ،منها، ألن وقته هو رأس ماله

حقَّق
ُ
حد ِّث امل

ُ
ولو ُوجد بني "  تعاىل يف تقدميه لكتاب "مفتاك كنوز السنة":أمحد حممد شاكر رمحه هللا العالمة امل

 .1"يدي مْثل هذا املفتاك لسائر ُكُتب احلديث، لوفر عليَّ أكثر من نصف عمري الذي أنفقته يف املراجعة

  قمي املتطو ِّر التصويَر الر ودراسته؛ فهناك على سبيل املثال " املخطوط قراءةآفاٍق رحبة ل وأدواهتا التقنيات احلديثةتتيح
الذي يوف ِّر نَسًخا طبق األصل من املخطوطات، أبلواهنا الطبيعية، من مداٍد وزخارَف وصوٍر، بدرجة عالية من 

 ". الوضوك والد ِّقَّة

 "للمحق ِّقني واملفهرسني إمكانياٍت متقد ِّمًة من حتسني صورة املخطوط، كتكبي  2تتيح برامج الصور املتَخص ِّصة
مُيكن معه أن يؤثر يف قراءة النص ، مما ة الُوُضوك والنَّقاء، وكثافة الظل، وتركيز اللون... إخلاحلجم، وحتسني درج

املخطوط صوااًب وخطًأ، فإذا كان التحقيق هو قراءة النص وأتديته "على الوجه الذي أراده عليه مؤل ُِّفه، أو على وجه 
ليس أمًرا اختيارًا،  -ما تيسرْت  -ستخدام هذه التقنيات ، فهذا يعين أن ا"يَقُرب من أصله الذي كتَبه عليه مؤل ِّفه

، وعلى األقل فيما  بال نبعُد إن قلنا: إنه ال يصح بعد اآلن إخراُج حتقيق أو فهرسة ال تعتمد على هذه التقنيات
 .3"يشكل من النصوص؛ فرتاثُنا املخطوط مَل يعد حيتمل أية خماطرة، سواء ملادته أو ملضمونه

                                                           
 ،القاهرة .مفتاك كنوز السنة (.1991، أمحد )تعريف حممد شاكر ؛حممد رشيدرضا، تقدمي  ؛حممد فؤاد ،تعريب عبدالباقي؛ أ.ي. ،فنسنك 1

 (.س) : ص[1934مطبعة مصر،  :عن طبعة القاهرة] دار احلديث
 من إنتاج شركة جوجل. Picasaيُنصح مثال بربانمج:  2
وهو متاك بشبكة )األلوكة( . 137-136: ص 16عالفهرست، : يفلم خمطوطات عريب: عرض. و ع(. حن2006زكي، حممود حممد ) 3

وانظر: أدوات عمل )النسخ واملقابلة( و)التكشيف( و)التجهيز للطباعة(  .www.alukah.net/culture/0/8794 على اإلنرتنت:
 وغيها مما سيأيت.
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 املوسوعات  التشاركي الذي يتيح إضافة البياانت وتعديلها وحتديثها من خالل قواعد البياانت أو العمل العلمي
 . وري الرتقاء البحث العلمي ونشر ثقافتهضر  ؛عات الرقميةدو اإللكرتونية أو املست

 الجتماعي، وأخبارها، من خالل مواقع التواصل ا خلربات عن العلم ومصادره، ومهنة التحقيقمشاركة املعلومات وا
 مهمة جًدا للتواصل العلمي والتشبيك.  وغيها؛ ،واملنتدايت املتخصصة، والتطبيقات الذكية

*** 

 واالعتماد عليهااملصادر اإللكرتونية  موثوقية
د املصدر اإللكرتوين مثل غيه من مصادر املعلومات )املقرؤة واملسموعة واملرئية(: حسُنُه حسٌن، ورديُئُه ردٌئ؛ فهو جمر    

وسيط رقمي، فاحلسن والرداءة يرجعان إىل املادة العلمية، وأيًضا مسعة املنشئ )املؤل ِّف( والناشر. وختتلف بعض أنواع املصادر 
 ، فعلى سبيل املثال:هااإللكرتونية عن بعض

 ( الكتب املرقمنة بصيغةPDF): تاب ع التدقيق يف اكتمال الك، مهي صورة طبق األصل من املصدر الورقي املطبوع
 للتزوير والتالعب يف النَّص. ، واحتماالت استثنائيةودقة تصويره

 فبعض املوسوعات والدورايت العلمية  جارية أو سابقة؛ إصدارة مطبوعةا قد يكون هل :الكتب اإللكرتونية والدورايت
أو (؛ Encyclopedia Britannicaابإلصدار اإللكرتوين دون الورقي، مثل املوسوعة الربيطانية ) مؤخًرا اكتفت

مثل:  وخاصة بصيغ ملفات األجهزة الذكية-، مثل كثي من الكتب تكون نشأت يف شكل إلكرتوين مباشرة
ePUB- دورايت حمكمة ذات هناك ، ومثلها مثل املطبوع ما دامت موقعة من مؤل ِّف وصادرة عن انشر، وأيًضا

 . 1مستوى علمي راقٍ 

 فبعضها يستخدم فقط يف إمكاانت البحث واالسرتجاع املادة العلمية ومستوى سب املنشئ والناشرهي حب لربجميات:ا ،
 .2يف أصلها ضعف املادة العلميةل فيه، أو طقْ والربط، وال يصلح لالعتماد على نصوصه، لشيوع اخلطأ والتحريف والسَّ 

                                                           
( DOAJآالف دورية ُمكشفة يف دليل ) 10، فهناك حنو Open Accessمنها مثاًل ما هو متاك للتداول احلر اجملاين  1

www.doaj.orgفة: "كان التارخيية":ر ِّ شَ ُـ ، ومن النماذج العربية امل http://kanhistorique.org" وجملة ، Cybrarians :"
www.journal.cybrarians.org. 

 ولكن ليس ذلك عيًبا يف التقنية ذاهتا أو قراٍر هنائي فيها.أكثر الربجميات يف الوقت احلاضر يف جمال الرتاث ال يعتمد عليها،  2
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ق عمل، إبشراٍف إلصدارات الورقية متاًما، ورمبا أصح وأضبط، فهو عمل علمي قام به شخص أو فريمطابق لوبعضها 
. وبعضها صادر عن غي املنشئ 1متخصٍص ودقٍة يف التنفيذ واإلخراج، يسمح ابالعتماد عليه والوثوق بنصوصه

ويوافقوا  ة،على املطبوع اإللكرتونية أو اجلهة لكن قام خبدمته ابحثون يوثق بعملهم، كأن يقابلوا النصوصاألصلي 
والثقة ابلباحثني )مثل مشروع "املكتبة الشاملة"(،  الراعية جع لسمعة اجلهةالصفحات عليها لإلحالة أو غيها، وهذا ير 

، ومثال ذلك ُنسخ  وثق به يف اإللكرتوينبعمل شخص وأمانته يف الكتاب الورقي فلعله يُ  قَ ثِّ ، وإذ وُ -املتطوعني غالبًا-
 ، وُكلٍ  حبسبه.كتب "الشاملة" املوافقة للمطبوع

  حيمل  جاع، وبعض قواعد البياانتواضح داللتها على البياانت والبحث واالسرت  البياانت وحمركات البحث:قواعد
 حسب املادة العلمية واملنشئ والناشر.نصوًصا كاملة، واألمر فيها كما ذكر 

  ا، وعلى الباحث التفرقة ُكتَّاهبوهي ختتلف ابختالف مسعتها العلمية و  وهي حمل اإلشكال األكرب، اإللكرتونية:املواقع
بعض الدورايت ومقاالهتا حبوثها كثي من ل  ضُ فْ ائج حبثه بني املواقع العلمية والثقافية والعامة؛ فهناك مواقع علمية تَـ يف نت

 . 2("األلوكة")مثل شبكة  ولغوية علميةٍ  ، وختضع ملراجعاتٍ احملكمة، حيث تشرتط مستوى معنيٍ 

التواصل االجتماعي فهذه ليست مصادر علمية يف ومن الضروري أيًضا التنبه إىل املنتدايت النقاشية وصفحات    
األصل، وإمنا مصادر معلومات حسب مسعة الكاتب، إال أن بعض املنتدايت يغلب عليها العلمية، وتلزم كتاهبا 

التفسي وعلوم القرآن، من البحوث  ه متخصصو، حيث يكتب فيى علمي معني مثل "ملتقى أهل التفسي"مبستو 
 ر حبسبه.قدَّ مصدٍر يُ  الورقية، وكلُّ  املنشورات أحيااًن يف دقيَّ ا ال يُ والفوائد مم

تطوير مهارات التقييم واالنتقاء، اليت تتيح حتديد االحتياجات واستبعاد غي  من املهم للمستفيدوقبل ذلك كله وبعده    
 ،هيئات التدريس والتحكيمو  ،تواملؤمترا إقناع اجملتمع العلمي من اجلامعات والدورايتمع ، من املصادر املهم وغي اجليد

وثوقيتها، وتطوير هذا اجملتمع وتدريبه على استخدام التقنيات احلديثة، يف ممبرونة تقبل املصادر اإللكرتونية والتفكي النقدي 
 وسرعًة.  ومصادمته بنتائج العمل البحثي ابستخدام املصادر اإللكرتونية مقارنة ابالكتفاء ابملصادر التقليدية؛ استيعااًب ودقةً 

                                                           
 )إكمال احلرفة( و)سنن النسائي( وغيها. برامجراجع ما أييت حول  1

2 www.alukah.net . 
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، من حذف ذات اإلصدارات الواضحة وأخيًا تتبقى إشكاالت املصادر اإللكرتونية على )الويب(، خالًفا للربجميات   
 . 1املصدر إىل تعديل نصوصه، قائمة تنتظر حلواًل مبتكرة عن احللول اجلزئية املطروحة

*** 

                                                           
وعة احلرة وحول املوس .62-60:. السابقلقراءت أوسع حول موثوقية املصادر اإللكرتونية واالعتماد عليها يف البحث العلمي، راجع: النجار 1

 . 2008انظر: أحباث مؤمترات )ويكيمنيا(، خصوًصا مؤمتر  وغيها، )ويكيبيداي(
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 أنواع الرتاث ومصادرهمتهيد: 

 أنواع:ثالثة  اإلسالمي الرتاث     
: . ومصادره هياحفهومت العامل مكتباتوهو ما وصلنا يف صورته اخلطية وكيانه املادي، وحفظ يف خمطوط: تراث  أواًل:

 فهارس املخطوطات وببليوجرافياهتا.
يات ببليوجراف . ومصادره هي:أو اإللكرتونية ورقيةلصورة اخلطية إىل الصورة الما نُقل من امطبوع أو منشور: اثنًيا: تراث 

 .اوقواعد بياانهت املطبوع واملنشور
ى عنوانه أو بعض نصه يف كتب وهو ما ضاع نصه ومل يبق منه سو مفقود أو يف حكم املفقود حىت يظهر: اثلًثا: تراث 

 ه. ، مث مكتبة الرتاث اإلسالمي بثرائه وتنوعكتب الرتاجمو  ،الببليوجرافيات: ، مثلاملصادر الرتاثية العامة. ومصادره هي: أخرى
*** 

 خطوات التحقيقو  املصادر اإللكرتونية
م بناء على استخدام املصادر اإللكرتونية كالتايل: التحقيق ومراحله خطوات  ميكن أن تقسَّ

o  توثيق.الاختيار النَّص و 
o  َّص.التأكد من مدى احلاجة إىل حتقيق الن 
o وترتيب منازهلا. اخلطيَّة استيفاء النُّسخ 
o  .النَّْسخ واملقابلة 
o   ص.النَّ ضبط 
o .التخريج 
o .التعليق 
o .التكشيف 
o 1التجهيز للطباعة والنشر. 

*** 

                                                           
ْنطِّيللتوسع ميكن مراجعة:  1  1ط. ، اإلمساعيلية: مكتبة اإلمام البخاري،وص: املصادر العامةأدوات حتقيق النص (.2007) عصام حممد ،الشَّ

، وهو متاك بشبكة )األلوكة( 11تراثيات، ع يف:ت حتقيق النصوص: عرض. أدوا (.2008وزكي، حممود حممد ) .2013 2ط.، 2007
 ./www.alukah.net/Culture/0/7704 على اإلنرتنت:
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 والتوثيق صاختيار النَّ

 ف والنسبة بينهما.ص املناسب للتحقيق والدراسة، مث توثيق العنوان واملؤل ِّ أوىل خطوات التحقيق ومقدماته هي اختيار النَّ    
 السابق ذكرها: ومصادره هي مصادر الرتاث العامة

 جرافيات الرتاثية )مثل الفهرست وكشف الظنون وذيوله وغيه(.الببليو  -
 كتب الرتاجم. -
 املصادر الرتاثية األخرى. -
املواقع إلكرتونية، وقواعد  إىل جانب بعض ،عات اإللكرتونيةالربامج واملوسو ي نية الرتاثية يف املقام األول هاملصادر اإللكرتو و    

عند احملققني والباحثني يف الُعمدة هي  1)املكتبة الشاملة(، لكن ُتعد كثيةٌ فعات الربامج واملوسو  أما البياانت املتخصصة.
لدراسات العربية واإلسالمية، ولعلها تكفي يف االعتماد عليها وحدها، مع ميزات هنا وهناك يف املشتغلني ابجمال الرتاث، و 

ويف جمال الرتاجم ، 2إنتاج شركة الرتاث ب الرتاث()اجلامع الكبري لكتاتساع املواد يف  مثاًل: برجميات أخرى، نذكر منها
، ترجم ألكثر اإلصدارقيد وهو ابلقاهرة، )مركز البحوث وتقنية املعلومات( إنتاج دار التأصيل  )ديوان الرواة(: كهنا املعتمدة

  .3مائة ومخسة وعشرين مرجًعا من مخسني ألف راوي، من
 

 ميزات )املكتبة الشاملة( وإمكاانهتا
وعمل فين رائق،  مميز،حيتاج إىل دراسة علمية لبيان ميزاته وإمكاانته، فهو جهد علمي ما زال مج )املكتبة الشاملة( بران   

 :4فقط نقاطهبذه الكتفي أسو ر، ثمِّ ُـ د والعمل اجلماعي املنتيجة التجرُّ 
  جماين.مصدر 
  مصدر مفتوكOpen Sourceية، كما ميكن ختصيص نسخ ؛ يسمح ابإلضافة والتعديل للكتب، وللبنية الربجم

 ، حسب رغبته. ودراسات وفوائد ونقولما حيتاجه من كتب  الباحث ضع فيهامتعددة ي
 ( يسمح ابستياد وإضافة خمتلف أنواع امللفات واملعلوماتBok ،Word ،PDF ،HTML  .)... 

                                                           

 .www.islamport.com)موقع غي رمسي(:  للبحث عرب اإلنرتنت دون حتميل، http://shamela.wsاملوقع الرمسي:  1
 

2 www.turath.com واالسرتجاع دون االعتماد على نصوصها، لكثرة األخطاء والسقط.تُعد مصدًرا للبحث  لعلها، و 
3 http://taaseel.com. 

 .http://shamela.ws/index.php/page/updates: ملزيد من اخلصائص ميكن مراجعة ميزات الرتقيات األخية 4
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  إمكانية الربط بني النص وبني مصورة الكتاب األصليPDF  صورات كذلك الربط مببصفحاته للتوثيق والتصفح، و
 ه.خمطوطات

 ،الرمسي، أو من خالل فريق العمل ، سواء واستمرارية توثيقها ومقابلتها عليه، موافقة عدد كبي من نصوصه للمطبوع
 .1الباحثني املتطوعني

  ،التعليق، وغي إمكاانت و  تصنيف الكتب وتسميتها حسب الرغبة واالستخدام،من مثل التفاعلية وسهولة التعامل
  .Friendly useاالستخدامات الصديقة خصائص لك من ذ
  .إمكاانت البحث املتطورة اليت تعاقب عليها املربجمون 
  كتاب.  6111، إىل الثاين الرمسيإصداره يف وفرة مادته، فقد وصل عدد الكتب 
 2، وجاري تطويرهواهلواتف الذكية متاك ألجهزة احملمول الكفية. 

                                                           
من مكتبة التفسي وعلوم القرآن، وغيها. وينبغي هناك مشروع إلصدار نسخة من الشاملة موافقة للمطبوع، وقد أجنز بعض الباحثني نسخة  1

الكتاب التنبيه هبذا الصدد إىل السمعة العلمية للباحث الذي يقوم بتدقيق النصوص وأمانته، وهي موافقة متاًما ملبدأ مسعة الباحث والناشر يف 
افقه على اإلصدارات وأعمال املتطوعني، مث قبل ذلك وبعده الورقي سواء يف التأليفات أو التحقيقات، وأيًضا هناك أمر قبول اجملتمع العلمي وتو 

  بنفسه وتدقيقه اخلاص. توثيق الباحث املستخدم
حىت األن متاك على أجهزة األي ابد واألي فون من خالل املوقع الرمسي، أما نظام األندرويد، فتوجد فقط برجميات من غي إنتاج املوقع  2

 الرمسي لقراءة امللفات احململة.
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 شكل
(1) 
 الربانمج اجهةو  – املكتبة الشاملة

*** 
 

 التحقيقالتأكد من مدى احلاجة إىل 
رسالة  ضمن مإلكرتونًيا أ ممطبوًعا أ ؟وهل ُنشر أم ال ه،التأكد من مدى احلاجة إىل حتقيق اختيار النَّص،ينبغي بعد    

  ؟ ... إخل.عادة نشره وحتقيقهإل مسوغاتٍ  نوهل مِّ ؟ حمققةٌ  علميةٌ  هُ جامعية؟ وهل نشرتُ 
 ، هي مصادر الرتاث املنشور:رحلةامل هذه ومصادر

 ببليوجرافيات الرتاث املطبوع. -
 .بليوجرافيات املطبوعات وبرجمياتهب -
 مواقع بيع الكتب. -

 فهارس املكتبات اإللكرتونية. -
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 .اوقواعد بياانهت ،ببليوجرافيات الرسائل اجلامعية -
 أخرى.ببليوجرافيات  -
 
 :بليوجرافيات الرتاث املطبوعب

 ، منها: (PDF) ، نُقلت إىل الشكل الرقميالرتاث املطبوعاملتخصصة يف لببليوجرافيات د عدد من ايوج   
 و مطبوع، إلدوارد فاْنَدْيك.اكتفاء القنوع مبا ه  
  يس.، ليوسف إلياس سركاحلديثةاملطبوعات العربية واملعرَّبة وجامع التصانيف  
 1ملخطوطات العربيةملعهد ا ،ه، ومستدركاتجم الشامل للرتاث العريب املطبوعاملع. 
 

 :ببليوجرافيات املطبوعات وبرجمياته
 من أمثلتها:  تغلب عليها الكتب الرتاثية، كثيةببليوجرافيات حتصر املطبوعات الرتاثية واحلديثة، وهي     
  ن / أمحد خا 1980دخول املطبعة اليها حىت عام معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية منذ

 )نسخة مرقمنة(.
 قرص مدمج، متاك على الشبكة(. دار الكتب العلمية إصدار -الكتب العربية املطبوعة  برانمج( 
  إصدار مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية  –الفهرس املغاريب، ودراسات مغاربية برانجمي

كان يف أصله متاًحا على املوقع اإللكرتوين، والثاين بنك معلومات  )قرصان مدجمان؛ األول  2والعلوم اإلنسانية ابلدار البيضاء
 يف األصل كان ببليوجرافية ورقية(.

  ببليوجرافية الكتب العربية املطبوعةBibliography of Arabic Books Online (BABO) -  الناشر األكادميي اهلولندي
ألف عنوان،  60حتوي أكثر من  ،1960ربية املطبوعة قبل ، قاعدة بياانت على اإلنرتنت جلميع الكتب الع(Brill )بريل

 .3ألف، وأن متتد إىل اللغات اإلسالمية األخرى مثل الفارسية والرتكية 90لوصول إىل تسعى لو 
 

                                                           
 تنقصه أجزاء، ولعله ينشر كاماًل على املوقع اإللكرتوين املطور ملعهد املخطوطات العربية. 1
2  www.fondation.org.ma. 

3 www.brill.com/publications/online-resources/bibliography-arabic-books-online ويتطلب ،
 يوًما. 30استخدامه اشرتاك مايل، وللمؤسسات استخدامه جتريبًيا ملدة 
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 :الرتاث املطبوعبياانت قواعد 

 ارات شبكة داخلية، تتلقى استفس من خاللت اإلسالمية، مركز امللك فيصل للدراسا –قاعدة بياانت الرتاث
 الباحثني وجتيبهم. 

 على املوقع  اكون متاحً يويتوقع أن  قيد اإلطالق و، وهمعهد املخطوطات العربية - نشورالرتاث العريب امل مرصد
 "املعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع" ومستدركاته. بياانت مت إدخال. وقد 20131 عام قبل هنايةاملطور للمعهد 

 
 : مواقع بيع الكتب

 للوقوف على معلومات ببليوجرافية مفيدة، ومن أشهر هذه املواقع:مفيدة  إال أهناوسيلة غي مباشرة، هي    
 ( موقع أمازون العامليwww.amazon.com). 
 ( موقع نيل وفراتwww.neelwafurat.com.) 
 ( موقع مجلونjamalon.com.) 
 ( مكتبة نون الرقمية، وبعضها كتبها متاحة للتصفح اجملاينwww.nooonbooks.com .) 
 

 : لكرتونيةاإل ملكتباتافهارس 
وسيلة غي مباشرة، فرغم أهنا ليست ببليوجرافيات متخصصة ، وإمنا فهارس ألرصدة املكتبات، إال أهنا وسيلة  أيًضا هي   

 :أمههاللوقوف على معلومات ببليوجرافية ممتازة، ومن  مفيدة جًدا
  أشهرها: الفهارس اإللكرتونية املوحدة للمكتبات، و(OCLC ومن العامل العريب: الفهرس العريب املوحد، وإحتاد ،)

 . 2مكتبات اجلامعات املصرية
 اإللكرتونية  فهارسالOPAC)) وغيها. 3واملكتبة الربيطانية الكوجنرسمثل مكتبة  ؛لمكتبات العامليةل  
  املكتباتهذه  ومن أهماليت متتاز بوفرة موادها الرتاثية،  املتخصصة، أو املكتباتفهارس: 
، وميتاز ابلتعامل اجليد مع العناوين الرتاثية آلابء الدومنيكان )فهرست الكندي(ل معهد الدراسات االستشراقية مكتبة -

 .4وببعض عالقات النصوص بينها

                                                           

 .http://manuscriptsinstitute.org. املوقع املطور: www.makhtutat.netاملوقع التجرييب احلايل:  1
2 www.worldcat.org  ،www.aruc.org  ،srv3.eulc.edu.eg  . 

3 www.loc.gov، www.bl.uk.  
4 http://alkindi.ideo-cairo.org. 
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املخطوطات، و : املطبوعات، ، هيهامة بياانت قواعدأربعة  حتويلك فيصل للدراسات اإلسالمية )و مكتبة مركز امل -
 . 1الرسائل اجلامعية(و رايت، الدو و 

 . 2)وحتوي قاعديت بياانت للمطبوعات واملخطوطات( مجعة املاجد للثقافة والرتاث مركزمكتبة  -
مكتبة مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ابلدار البيضاء )وحتوي قواعد  -

 بياانت متعددة وإصدارات على أقراص مدجمة(.
 

 
 (2شكل )

 ث العربيةواجهة البح –فهرست الكندي 
 

                                                           
1 http://213.150.161.217/kfcris/login.htm. 

2 www.almajidcenter.org. 
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 (3شكل )

 قواعد بياانت مركز امللك فيصل
 

 ا:وقواعد بياانهت ،ببليوجرافيات الرسائل اجلامعية
دراسات تراثية، من املهم للباحث رى(، نصوًصا حمققًة وأيًضا حتوي الرسائل اجلامعية )املاجستي، الدكتوراه، األحباث األخ   

 عتها واإلفادة منها. ومن أمثلتها اإللكرتونية:قق مراجواحمل
 نسخة مرقمنة(. دليل رسائل املاجستري والدكتوراه بكلية دار العلوم( 
 موقع معهد املخطوطات العربية. – رسائل قسم البحوث والدراسات الرتاثية 
 1ريةقاعدة بياانت مبوقع إحتاد مكتبات اجلامعات املص – الرسائل اجلامعية املصرية. 
 إصدار مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية  – الرسائل اجلامعية املغربية

 قدم هبا مغاربة يف املغرب وخارجه.البياانت الببليوجرافية لألطروحات اجلامعية اليت توهو قرص مدمج حيوي ، ابلدار البيضاء

                                                           
1 http://srv2.eulc.edu.eg. 
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 للبحوث والدراسات اإلسالمية ابلرايض )قرص  صدار مركز امللك فيصلإ - قاعدة بياانت الرسائل اجلامعية
 مدمج(.

 حىت األن على سبيل املثال قاعدة بياانت علمية للرسائل اجلامعية والدورايت احملكمة وغيها )تشمل  – معرفة
 .1رسالة جامعية( 9000

  ها.قاعدة بياانت للرسائل اجلامعية والدورايت احملكمة وغي  –دار املنظومة 
  قاعدة بياانت للرسائل اجلامعية والدورايت احملكمة وغيها. -املنهل 
 لعدد كبي من ، حيث تتيح النصوص الكاملة 2جامعة أم القرى ، ومن أمثلتهاات املختلفةمواقع اجلامعات والكلي

 الرسائل اجلامعية.
 Proquest - 3والايت املتحدة واململكة املتحدةوغيها، ال سيما يف ال للرسائل اجلامعية عاملية قاعدة بياانت.  
 DART - europe4: قاعدة بياانت للرسائل اجلامعية أبرواب . 

 
                                                           
1 www.e-marefa.ne. 
2 https://uqu.edu.sa/lib/digital_library . 
3 http://proquest.umi.com  .  
4   www.dart-europe.eu   .  
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 (4شكل )
 قاعدة بياانت الرسائل اجلامعية املصرية

 
 :ببليوجرافيات أخرى

( أو سزگني بروكلمان و هي الببليوجرافيات العامة اليت تتناول اإلنتاج الفكري املطبوع واملخطوط وأحيااًن املفقود )مثل كتايب   
 :اإللكرتونية ، ومن أمثلتها1ا معيًنا، أو غي ذلك وهي كثية جًدااليت تتناول ختصًصا أو زمنً 

 .)ي )نسخة مرقمنة  معجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي / عبد هللا احلِّْبشِّ
  ي )نسخة مرقمنة، وأخرىجامع الشروك واحلواشي / عبد هللا  ، واثلثة للمكتبة الشاملة(. Wordاحلِّْبشِّ
 .)ي )نسخة مرقمنة  مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن / عبد هللا احلِّْبشِّ
 .)مصادر الدراسات اإلسالمية / د. يوسف املرعشلي )نسخة مرقمنة 
 حممد صاحل املنجد )نسخة مرقمنة(. الدليل إىل مراجع املوضوعات اإلسالمية / 
 نسخة  العزيز بن إبراهيم ابن قاسمعبد  / الدليل إىل املتون العلمية(Word.) 
  / علي شواخ )نسخة مرقمنة(.د. معجم مصنَّفات القرآن الكرمي 
 يي الدين عطية وصالك الدين حفين وحممد خي / حم دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة القدمية واحلديثة

 ف )نسخة مرقمنة(.رمضان يوس
 ف )نسخة مرقمنة(.حممد خي رمضان يوس/  ريفف ملؤلفات احلديث الشصنَّ ُـ املعجم امل 
  ُّنسخة مرقمنة(. مصطفى عمار منال/  نةمعجم ما طبع من كتب الس( 
  :حممد عبد العزيز الشايع )نسخة د. /  معجم موضوعي للكتب والرسائل والبحوث يف العقيدةدليل املكتبة العقدية

 مرقمنة(.
  / جملدات يف نسخة مرقمنة(. 8عبد هللا الطريقي )د. معجم مصنفات احلنابلة 
 2/ موقع الفقه اإلسالمي )قاعدة بياانت على اإلنرتنت( الفقهية املخطوطات كشاف. 
  Index Islamicus3/ وهي ببليوجرافية غربية عامة ملا ُكتب عن اإلسالم . 

 
                                                           

"علي أمحد  لألستاذيات املطبوعة، وخاصة يف النصوص الشرعية، ميكن مراجعة مقال "فهارس الرتاث املطبوع" لقائمة موسعة من الببليوجراف 1
 .http://majles.alukah.net: جمللس العلمي"على "شبكة األلوكة"بـ "اومن علَّق عليه عبد الباقي" 

2 www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ListMakhtotaat.aspx?Type=4  
3 http://search.proquest.com/indexislamicus   ،
http://bibliographies.brillonline.com/browse/index-islamicus . 
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*** 

 استيفاء النُّسخ وترتيبها
عايي ملواستيفاءها، مث ترتيبها حسب منازهلا اب اخلطيَّة النُّسخ أتيت مرحلة مجع التأكد من مدى احلاجة للتحقيق،مرحلة  بعد   

 هي: هذه املرحلة البحثية ومصادر. املنضبطة املنهجية
 ببليوجرافيات املخطوطات وبرجمياته. -
 املرقمنة. املخطوطات جمموعاتفهارس  -
 .املخطوطات وقواعد البياانت راكزالفهارس اإللكرتونية مل -
 .هاوحتميل املخطوطات مواقع تصفح  -
 الببليوجرافيات العامة.  -
 

 فائدة يف استيفاء النُّسخ
مكتبات املخطوطات يف العامل وفهارسها يف الشرق والغرب كثيٌة ال حُتصى، ويشي أحد الفضالء أنه ما من سبيل إىل "   

لباحث إال  ، لذا فال يوجد أمام ااستعياب النُّسخ اليت حيتاجها احملقق إال ابالطالع املباشر على مجيع املكتبات أو فهارسها
يبدأ يمكن أن ف ،مبنهج حبثي منضبط عوالصحيح أنه جيب على احملقق بذل اجلَْهد واستفراغ الُوسْ  !سزگنيكتايب بروكلمان و 

 التالية:واإلجراءات ابملصادر  مثالً 
o .استيعاب الببليوجرافيات والفهارس الشاملة 
o  رتونية، ال سيما املتاحة على اإلنرتنت.الربجميات وقواعد البياانت اإللكمراجعة  
o من جمموعات كاملة أو نوادر  املراكز اجلامعة اليت صورتمث يف  ،مراجعة مصورات املخطوطات على اإلنرتنت

ومركز مجعة  ابلرايض، ومركز امللك فيصل ،ومكتبة اإلسكندرية ابلقاهرة، معهد املخطوطات العربية :مثل ،مكتبات العامل
 وحنوها. بديب، املاجد
o قني واملعتنني ابلرتاث وعلى اخلصوص احملق ِّ  ،ق فيهقَّ ومتخصصي الفن الذي حيُ  ،سؤال أهل الذكر من املكتبيني املعتنني

 .معنيٍ  مؤل ِّفٍ أو  دقيقٍ  صٍ تخصُّ برف ابلعناية املخطوط، ال سيما من عُ 
o  ة غي املشتهوة يف الوطن العريب مثاًل، وزايرة غي املطروقة كثيًا، مثل الفهارس األوربي فهارسالانتقاء مظان املكتبات و

املكتبات واجملموعات غي املفهرسة، وتصفُّح املخطوطات نفسها ما أمكن، ورمبا كثي من املكتبات املفهرسة احملتملة األخطاء 
 مثل مكتبات تركيا وغيها.
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o واعد منهجية منضبطة تكتسب ابخلربةعن طريق ق ،انتقاء مظان وجود املخطوط املراد حتقيقه من املكتبات وفهارسها 
 وتصقل ابلدربة والسؤال، نكتفي أبن نذكر منها: 

ات استنابول، اجملموعات الكبية املهمة وفهارسها مثل دار الكتب املصرية، والظاهرية، واملكتبة الوطنية املغربية، ومكتب -
 دليان وبرنستون وغيها.شسرتبيت والبو تاليت اشتهرت ابنتقاء النفائس مثل  غربيةواجملموعات ال

 املتأخري املصري جاعِّ أمحد السُّ  مظان مؤل ِّف الكتاب أو موضوعه أو عصره، وحماولة تضييق نطاق البحث، فمثالً  -
مث  ،الكتب وبلدية اإلسكندرية يبحث عنه أواًل ابستيعاب املكتبات املصرية مثل األزهرية ودار هـ(،1197 ويف سنة)ت

 أكثر من املشرق. هي مكتبات املغرب العريب هامظان وجود ،نياملغاربة ال سيما املتأخرين واحمللي ِّ في مؤل ِّ خمطوطات و  .خارجها
، مثل املكتبة الظاهرية اليت تُعد من أشهر مكتبات معينةأو أزمنة  موضوعاتهرت مبخطوطات املكتبات اليت اشتُ  -

 قدس.ـام وبيت املفي الشَّ تراث كثي من مؤل ِّ ت ضمَّ كما املسندة منها، ويف عصور معينة،   خمطوطات احلديث ال سيما
o على شبكة ما هو متاك يف االطالع على أكرب قدر ممكن من الفهارس املتاحة، ال سيما  ذلك الوسع بعد استفراغ

ال “، و“كم يف الزوااي من خبااي“اإلنرتنت واملكتبات العامة واملتخصصة، وزايرة املكتبات واجملموعات حىت املغمورة منها و
 “. ختلو مكتبة من نوادر

o الرتاثية واحلديثة، املطبوعة واملخطوطة، ومنها مقدمات  ،مراجعة ما تيسر من مصادر املكتبة العربية واإلسالمية
 .1"وغيها وتراثيات والدورايت املتخصصة مثل جملة معهد املخطوطات العربية ،قني املتقننيحق ِّ ُـ امل
 

 :الببليوجرافيات املرقمنة والربجميات
  مرقمنة ة)نسخلكارل بروكلمان  –اتريخ األدب العريب PDF كما،  من الرتمجة العربية األخية لأللكسو غي كاملة 

 .Brill)2 الناشرمن إصدار  على اإلنرتنت قاعدة بياانتتوجد 
 مرقمنة غي كاملة من الرتمجة العربية(.)نسخة  سزگنيلفؤاد  –ريخ الرتاث العريب ات 
  ان )مآب(، للفكر اإلسالمي مؤسسة آل البيت -اث العريب اإلسالمي املخطوط الفهرس الشامل للرت  )توجد عمَّ

، تصلح للبحث واالسرتجاع Wordنسخ مرقمنة، وأخرى نصيَّة لبعض األجزاء مثل الفقه واألصول بصيغة  على اإلنرتنت
 .من خالل املكتبة الشاملة(

  بصيغة  نصيَّة حملتواه وتوجد نسخةعلى قرص مدمج، مج بران) ابلرايض إصدار مركز امللك فيصل–خزانة الرتاث
Bok .)للمكتبة الشاملة 

                                                           
 .www.alukah.net/library/0/56149 شبكة األلوكة على اإلنرتنت: 1

2 http://referenceworks.brillonline.com/browse/brockelmann  وهي تتطلب تسجياًل ابشرتاك مايل يف ،
 واعد البياانت، وتشرتك فيها بعض اجلامعات واملراكز البحثية.ق
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  لشاملة، وأجزاء لمكتبة اوتوجد نسخة ل على قرص مدمج،برانمج )إصدار مركز مجعة املاجد  –خزانة املاجد
 (.PDF مستخرجة منه بصيغة

 لوط )نسخة مرقمنةقرة بران علي الرضا وأمحد طو ل –مي يف مكتبات العامل معجم اتريخ الرتاث اإلسال PDF  6من 
 (.Wordجملدات، وبعضه بصيغة 

 
 
 
 

 
 (5شكل )

 خزانة املاجد للرتاث
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
23 

 الفهارس املرقمنة
أمهها سلسلة فهارس املكتبات اخلطية من و ًدا، ويف تناٍم دائم، هي الفهارس الورقية احملولة إىل شكل رقمي، وهي كثية ج

 ، أمهها: 1هلا مواقع كثية للتصفح والتحميلو  .جملد( 97النادرة )
   :مركز ودود للفهارس وكتب التحقيقhttp://wadod.net. 
  :املكتبة الوقفيةwww.waqfeya.com. 
 2ب واملخطوطاتاملواقع العامة لتصفح الكتب وحتميلها، ومنتدايت الكت . 

 

 على اإلنرتنتالفهارس اإللكرتونية 
ات يف العامل؛ شرقًا روابط كثية جملموعات املخطوط مبوقع معهد املخطوطات اآليت تفصيله،وهي كثية جًدا، ويف دليل املواقع 

 املهمة:  إببراز بعض الفهارس هنا جمموعة أخرى. وسنكتفي 3ًضا بدليل موقع هيئة املخطوطات اإلسالمية )تيما(وغراًب، وأي
 

 الفهرس املوحد للمخطوطات اإلسالمية ابململكة املتحدة
  www.fihrist.org.uk: م معلومات أرصدة مكتبات بريطانيامشروع يسعى لض 

                                                           
وموضوعات "خزانة املخطوطات" مبوقع مركز الدراسات  www.makhtutat.net راجع: دليل املواقع مبوقع معهد املخطوطات العربية: 1

ياانت وغيها من املصادر والفوائد ، واألخية تشمل: فهارس مرقمنة، وقواعد ب www.almarkaz.ma  واألحباث وإحياء الرتاث: ،
 اجملمعة. 

 للمزيد: انظر: امللحق. 2
3 www.islamicmanuscript.org/extresources/ManuscriptCatalogues.html. 
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 (6) شكل

 مدخل البحث بقاعدة "الفهرست"
 

 قاعدة بياانت مجعة املاجد
www.almajidcenter.org 
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 (7) شكل

 مجعة املاجد بياانت مركز بقاعدة ة ببليوجرافيةلتسجيلمنوذج 
 

 العربية معهد املخطوطات مصورات قاعدة بياانت
 .2013خالل إن شاء هللا تطلق أن  املقررقاعدة بياانت  -
 اعتمدت على النظام الببليوجرايف )كوها(. -
 متطلبات املخطوطات العربية.( مع تطويعها لتناسب 21مت مراعاة قواعد الفهرسة املعيارية املقروءة آلًيا )مارك  -
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 (8) شكل

 قاعدة بياانت املعهدمدخل 
 

 مواقع تصفح وحتميل املخطوطات
يف إاتحة فهارسها على اإلنرتنت، وبعضها يتيح املخطوطات كاملة للتصفح  يًامتنام املكتبات الغربية اهتمامً اتشهد    

)دليل املواقع( ابملوقع اإللكرتوين ملعهد ويوجد  خل.إ والتحميل، إضافة إىل مواقع مستقلة ومنتدايت للتحميل ...
مهمة من  كدليل موسع، ونكتفي فقط أبمثلة  موقًعا، ميكن مراجعته 60ما يزيد عن الـ  حىت األن ، وفيه1املخطوطات العربية

 املواقع:
o :2موقع متخصص يف املخطوطات، مصنفة على املوضوعات مركز ودود للمخطوطات. 
o 3أسطوانة حىت األن( 400حيوي آالف املخطوطات املصورة )أكثر من  سالمية:جامع املخطوطات اإل. 

                                                           
1 www.makhtutat.net/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=33 

2 www.wadod.com. 
3 http://wqf.me. 
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o :1جمموعة ضخمة من خمطوطات جمموعات تركيا الغنية وزارة الثقافة والسياحة الرتكية. 
o  خمطوط متاحة جمااًن للتصفح. 199حتوي  ابلوالايت املتحدة األمريكية: برنستونمكتبة جامعة 
o خمطوط  269مشروع ابلتعاون مع عدة جهات منها مكتبة اإلسكندرية، حيوي  تحدة:مكتبة ويلكم ابململكة امل

 خمطوط. 1200حىت االن من جمموعة املكتبة البالغة 
o  حيوي جمموعة طيبة من املخطوطات اإلسالمية متاحة للتحميل والتصفح إبمكاانت متعددة. للرقمنة: ميونيخمركز 

 
 (9شكل )

 طوطاتدليل املواقع مبوقع معهد املخ
 

                                                           
 تسجيل، وحبث ابحلروف الرتكية، أما االطالع على املخطوطات فيحتاج إىل دفع مقابل مادي. حيتاج إىل 1
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شكل  
(10) 

 مدخل البحث مبوقع خمطوطات وزارة الثقافة الرتكية
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 (11شكل )

 املخطوطات اإلسالمية مبكتبة جامعة برنستون
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 (12شكل )

 البحث والتصفح للمخطوطات مبوقع مكتبة ويلكم 
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 (13شكل )

 تصفح املخطوطات وحتميلها مبوقع مركز ميونخ
 

 1الببليوجرافيات العامة
*** 
 

                                                           
 راجع "ببليوجرافيات أخرى" يف مرحلة "التأكد من احلاجة إىل التحقيق". 1
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 لنَّْسخ واملقابلةا

مرحلة نَّْسخ النسخة املعتمدة ومقابلة بقية النُّسخ عليها هذه املرحلة هي بداية العمل يف النَّص احملقق وُنسخه اخلطيَّة، وهي    
 منهج التلفيق بني النُّسخ. يف حالوإثبات الفروق بينها، وذكر الرتجيحات والتعليل بني القراءات 

ستخدام التقنية يف كشف فروق النسخ وتسجيلها، وذلك من خالل إدخال  برجمية عالية يف ا لقاهرةدار التأصيل ابمتتلك    
ألن كل فرق ولو يف مهزة أو غيه يتعامل معه احلاسب  كل نسخة كاملة وعمل مقابلة آلية ال تسمح أبي نسبة من اخلطأ،

ا، أثناء ما يراه مناسبً  منها يسجلل ها أمام احملققوتسجيلها، وإاتحت حصر الفروقفمهمتها تنحصر يف  ،Digitبوصفه رقًما 
 مع اآللة. قراءته للنَّص

ية خاصة ابملركز ، وهي برجمTS Office ضمن جمموعة برجمياهتا اخلاصة خبدمة احملقق املسماه: هذه اخلدمة التقنيةو    
 ( حتتاج إىل جتريب واعتماد.Wordبربانمج )كما توجد إمكانية املقارنة   ، ينتظر أن تتاك للبحث العلمي العام،والباحثني فيه

ته يف إثباللتحقيق الدقيق املنضبط كبية  مثل هذه التقنية اليت تفتح آفاقًا املعنية العمل علىني واجلهات جمملرب وينتظر من ا   
  لبشرية.، لتسي جنًبا إىل جنب وتسهل عملية املقابلة اوإدخاهلا من املخطوطات للفروق بعد صحة قراءة النُّصوص

*** 

 صضبط النَّ

ضبط النَّص بنيًة وحنًوا وعروًضا وإمالًء، وضبط ما يشكل منه، وتنظيم مادة النص وتقسيمه إىل فقرات ومجل مرحلة هي    
 ووضع عالمات الرتقيم وير ذلك.

ومعلوم  ،ل وغيها حزمة برامج دار التأصي، منها ما هو يفص بنية وحنًواتشكيل النَّ إمكانية لديها بعض الربجميات    
احملقق لغة  لكنهذه الربجميات ال يتعمد عليها وحدها، و  علول .تصحيح األخطاءيف  مع هناته (Wordإمكاانت برانمج )

، وإمنا هي  ومعرفته ابلعربية التقسيم وهذا ينطبق أيًضا على برجميات . السهومعينة للتذكي ابخلطأ و  مساعدة وسائلهي احملك 
 مثل برانمج )موسوعة الشعر( إصدار اجملمع الثقايف أببو ظيب.، حورالعروضي ونسبة الب

*** 
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 التخريج
 :حقَّق، ومنها

ُ
 ختريج النصوص اجلزئية الواردة يف النَّص امل

 .اآلايت القرآنية -
 .األحاديث النبوية واآلاثر -
 .األشعار -
 .وختريج النصوص املنقولة من مؤلَّفات سابقة على النَّص احملقق 

 ومصادره هي:
 .تب ختريج احلديث النبوي وغيهاملكتبة العربية واإلسالمية الرتاثية عامة، ومنها مؤلَّفات خاصة مثل ك -
 منها على سبيل املثال:، متاك كثٌي منها مرقمًنا ،أدوات عمل -
 

 مصادر التخريج التقليدية املرقمنة
  حممد فؤاد عبد الباقي –املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي. 
 ثلة من املستشرقني –املفهرس أللفاظ احلديث النبوي  املعجم. 
  أبو هاجر حممد بسيوين زغلول )توجد منها نسخة  –موسوعة أطراف احلديث النبوي الشريف وذيلهPDF ،

 .(للمكتبة الشاملةوتوجد ُنسخة 
 عبد السالم هارون –واهد العربية معجم ش. 
ت اآللية يف البحث واالسرتجاع، ولكن دائًما الباحث ما جيمع بني كافة األدوات قد يفقد بعضها أمهيته بعد اإلمكاانهذه و 

 مصادر العلم وأدوات توثيقه. 
فهي كثية جًدا، نذكر منها حسب أنواع التخريج، إضافة إىل من الربجميات وقواعد البياانت  املصادر اإللكرتونيةأما 

 )املكتبة الشاملة(:برانمج إمكاانت 
 ة والقراءات.ختريج اآلايت القرآني -
 ختريج األحاديث النبوية واآلاثر. -
  ختريج الشعر العريب. -
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 ختريج اآلايت القرآنية
وهو موقع متكامل خلدمة القرآن الكرمي وعلومه، ويتيح إمكاانت كثية ، 1“جممع امللك فهد للقرآن الكرمي”موقع  -

 برانمجالقرآنية والتفسي وغيه، كما يسمح بتحميل  للتعامل مع النص القرآين حبًثا وخترجيًا، فضاًل عن جماالت القراءات
يقات، وإمكاانت التنسيق الذي يساعد يف حترير النصوص القرآنية داخل التحق ،2“مصحف املدينة للنشر احلاسويب”

 .والتنضيد
آن وغريب وهذه صورة لصفحة البحث النصي مبختلف إمكاانته، ويظهر يف القائمة اليسرى كذلك معجم مفهرس أللفاظ القر 

  املفردات وغيها:

 
 (14شكل )

 البحث يف النص القرآين )موقع جممع امللك فهد(
 

 ختريج األحاديث واآلاثر

                                                           
1 www.qurancomplex.com 

 .الشركة العربية للربجمياتإنتاج  ملصحف املدينة كما يوجد برانمج آخر متميز 2
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هي ، و“الدرر السنية”موقع  -“ صلى هللا عليه وسلم تيسري الوصول إىل أحاديث الرسول”موسوعة من أهم املصادر: 
حكام احملدثني عليها من )املتقدمني واملتأخرين واملعاصرين(، ، مع أالنبوية من األحاديث الفموسوعة تضم مئات اآل

كم أي حديث من خالل حمرك وميكن البحث يف هذه املوسوعة عن ح .)مع ذكر الطبعات املعتمدة( مستخرجة من كتبهم
ساعدة وهي مفيدة يف املفقط.  ةأو الضعيف ةالصحيحاألحاديث وآخر متقدم، مع إمكانية اختيار البحث ضمن  مبسط حبث

يف الوصول إىل أحكام العلماء على األحاديث الواردة يف النص احملقق. وهي منوذج للمصدر اإللكرتوين املوثق، حيث يقوم 
  ابلعمل فريق من الباحثني املتخصصني إبشراف الشيخ علوي السقاف.

 
 (15شكل )

 مدخل البحث مبوسوعة الدرر السنية
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 مصادر أخرى لتخريج األحاديث واآلاثر
وإىل جانب  مجًعا للمصادر واستعيااًب، وكذلك دقًة وإمكانية لالعتماد،لكنها تتفاوت  النبوية وخترجيها كثيةبرامج األحاديث 

 نذكر أهم املصادر:)املكتبة الشاملة(، 
 الشركة العربية للربجميات. – إتقان احلرفة إبكمال التحفة -
 الشركة العربية للربجميات. –جامع السنة  -
 ، وبرامج دار التأصيل ابلقاهرة.“صحيح النسائي”برانمج  -
 شركة )حرف( للربجميات. –موسوعة احلديث الشريف -
 / شركة ترادجيتال مصر. مجعية املكنز اإلسالمي –مجع جوامع األحاديث  -
 . 1أفق، رعاية موقع إسالم ويب شركة –جوامع الكلم  -
 

 إتقان احلرفة إبكمال التحفة

أنه فاق الطبعات  فقال بعضهم؛ التحقيق العلمي للنَّصيف لف حوله اختُ وإن ، يف إمكانته التقنية زينة الربجميات الرتاثية   
الدكتور بشار  حتقيقالورقية  وقال بعضهم أن الطبعة للمِّز ِّي،“ حتفة االشراف مبعرفة األطراف”الورقية ألكبار احملققني لكتاب 

 قام فريق العمل إباتحة نصه مدقًقا حمقًقا فقدُكٍل   وعلى علمية. يف سقطات وأن الربانمج وقع ،أصح وأضبط ،عواد معروف
فوا ، مث وظَّ ابلتزواج بني صناعة التحقيق وصناعة الرْبجمةعلى مجلة من خمطوطاته، وهو ما عربوا عنه  حسب إمكاهنم

يزة، لعل أمهها إاتحة اإلمكاانت التكنولوجية للعرض والبحث واالسرتجاع والربط بني الكتب بعضها البعض بطرق فنية متم
املخطوطات ذاهتا، مث ربط بني هذه املخطوطات وبني النص احملقَّق، حبيث يستطيع املتصف ِّح إبشارة من النص احملقق، االنتقاَل 

 إخل. إىل اجلزء املقابل له يف املخطوطات، والعكس ...
ذا البَـْرانمج إرهاصة لنْقلٍة نوعيٍة يف حركة وأحسب ه”)سنة إصدار الربانمج(:  2006 وقد قلُت يف مقال ُنشر يل سنة   

نْشر الرتاث وحتقيقه، حبيُث مَل يعد النشر اإللكرتوين للرتاث جُمَرَّد انقل للنصوص من وعاء إىل آخر، أو أداة تكشيف مساعدة 
األصول املخطوطة حكرًا للمطبوع فحسب؛ وإمنا صار وعاء جديًدا صاحلًا لتحمل الرتاث احملقَّق املوثق، كما مَل تُعْد مطالعة 
 . 2“على احملققني، وال املعارضة واملقابلة على هذه اأُلُصول كذلك، وهذه خطوة نرجو أن تتبعها خطوات

                                                           
1 http://gk.islamweb.net:8080 . 

 .16حنو علم خمطوطات عريب:عرض وتعليق؛ الفهرست، ع 2
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  وهو ابلقاهرة، "دار التأصيل"إنتاج قيد الطرك يف األسواق، من  ،“سنن النسائي”برانمج ؛برامج منها هوابلفعل ظهر بعد   
 تفعل لى إخراج الربجميات بناء على التحقيق العلمي املعتمد على خمطوطات أصيلة، وكذلكمركز حبثي يعتمد ع كما ذكرتُ 

  ، وهلما جهود طيبة أخرى قيد اإلعداد."الشركة العربية"

 

 (16شكل )
 التحفة برانمج إكمال احلرفة إبتقان

 
 ختريج الشعر واألدب 

 اجملمع الثقايف أببو ظيب - املوسوعة الشعرية 
إمكانية  كما ذكران  حيوي الربانمج على أكثر من مليون بيت شعر، إضافة إىل عشرات املراجع األدبية، كما يتيح الربانمج

  التقسيم العروضي ونسبة البحور، وإن كان حباجة إىل مراجعة بشرية.
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 (17شكل )

 برانمج املوسوعة الشعرية
 جامعة أم القرى- موسوعة الشعر العريب 

 صدرت أواًل كإصدار ورقي مث إلكرتوين كقاعدة بياانت على موقع جامعة أم القرى.

 
 (18شكل )

 موسوعة الشعر العريب
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*** 

 التعليق

ومصطلحات، وما حيتاج إىل تعليق التعليق على النص يف حدود الضرورة العلمية، إبضاءه ما غمض منه من ألفاظ مرحلة    
 وطبيعة النَّص ومراد املؤلَّف والفئة املستفيدة. من قضااي ومسائل حسب رؤية احملقق

مبختلف اللغات، وهبذا فمصادره اإللكرتونية هي خمتلف أنواع  ،املعاصرةالرتاثية و  ،املكتبة العربية واإلسالمية :ومصادره هي   
 واعد البياانت وغيها.املصادر واملكتبات الرقمية وق

*** 
 

 التكشيف

افات، وهي أنواع كثية؛ تقليدية و     فنية أخرى حيتاج النَّص بعد حتقيقه إىل مفاتيح توصل إىل كنوزه وخمبَّآته، وهي الكشَّ
 حسب طبيعية كل ن ص، وحجمه، وغاية مؤل ِّفه، واحتياجات القراء منه.

 :ةومن أنواع الكشافات التقليدي   
 قرآنية.اآلايت ال -
 األحاديث النبوية واآلاثر. -
 األعالم. -
 الكتب. -
 

 أدوات التكشيف
 العمل اليدوياألصل يف عملية التكشيف هو اجلهد البشري، ومع ذلك فالبد من اإلفادة من العمل اآليل فإذا اجتمع معه    

 - ه، نذكر منها:ولذلك توجد أدوات عمل تساعد احملقق على إجناز عمل بلغ العمل درجة عالية من اإلتقان.
 أداة التكشيف مبجموعة برجميات التأصيل، وهلا إمكاانت عالية جًدا. -
 (.Wordبربانمج )أداة التكشيف  -

ل التعامل مع برانمج يسه ررينخاص ابلباحثني واحملهو قالب و ، "رسائل اجلامعيةقالب البحوث واليف " أداة التكشيف -
(Word،)  1(18وإصداره األخي ) ،اليدوي يسهم يف التكشيف اآليل وأيًضاو.  

                                                           
 توجد شروحات لتنصيبه وستخدامه على ملتقى أهل احلديث وموقع اليوتيوب. 1
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*** 

 التجهيز للطباعة والنشر

وأخيًا أتيت مرحلة قد حيسن ابحملقق أن يتابعها بنفسه إن مل يقم هبا؛ وهي التجهيز للطباعة الورقية أو النشر اإللكرتوين،    
 وتشتمل على:

 .ف أو التنضيدالصَّ  -
 .التنسيق واإلخراج -
، وخيارات الطبع، جتهز الكتاب للطباعة قا، أداة عمل قوية جًدا يف التنسيالسابق ذكره حزمة برامج دار التأصيلضمن    

 أبوامر جاهزة يف ساعات معدودة. )األلوان واهلوامش وطريقة التخريج والصياغات والتنسيق وغيها( مبختلف اإلمكاانت
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 املراجع
 اإللكرتونية، لكثرهتا وكوهنا ُعظم احملاضرة وموضوعها( شه، دون املراجعام)املراجع الورقية املذكورة يف النَّص وهو 

 
o ( 2009محدي، أمل وجيه .)القاهرة: الدار املصرية اللبنانيةاملصادر اإللكرتونية للمعلومات .. 
o 11تراثيات، ع يف:. أدوات حتقيق النصوص: عرض (.2008ي، حممود حممد )زك. 
o  146 -123: ص 16الفهرست، عيف:  .رضو علم خمطوطات عريب: عحن(. 2006كي، حممود حممد )ز. 
o 2007 1ط.] مساعيلية: مكتبة اإلمام البخارياإل .أدوات حتقيق النصوص: املصادر العامة (.2007) عصام حممد ،الشَّْنطِّي ،

 .[2013 2ط.
o نوز السنةمفتاك ك (.1991، أمحد )تعريف حممد شاكر ؛حممد رشيدرضا، تقدمي  ؛حممد فؤاد ،تعريب عبدالباقي؛ أ.ي. ،فنسنك. 

 .[1934مطبعة مصر،  :عن طبعة القاهرة] دار احلديث ،القاهرة
o القاهرة: املكتبة  مصادر املعلومات املرجعية املتخصصة. (.2001) فائقةوحسن،  أسامةوالسيد، حممد فتحي  ،عبد اهلادي

 .2طاألكادميية، 
o ( 2009النجار، رضا حممد حممود .)القاهرة: الدار املصرية اللبنانيةنرتنتاملراجع اإللكرتونية املتاحة على اإل .. 
 

 ملحق
 مصادر إلكرتونية خمتارة 

 أهم حمركات البحث العلمية:
  :)الباحث العلمي )جوجلhttp://scholar.google.com.eg  
 واللغوية: الشرعيةاملتخصصة يف العلوم  ،لمواقع العلمية املؤصلةل )الدرر السنية(: حمرك حبث املواقع العلمية 

http://dorar.net/art/1164 
  الدرر السنية:  –كشاف اجملالتwww.dorar.net/lib/magazines  
  :)كتاب لينك )للكتب العربية واإلسالميةwww.ketablink.com 
 

 :الكتب اإللكرتونية وغريهاية ومواقع املكتبات الرقمأهم 
 ( جوجل الكتبGoogle Books): http://books.google.com بحث يف النص ومن ميزاته ال

 التاليني:وقعني ومثله يف هذه اخلاصية امل ،الكامل للكتاب املصور حىت لو مل يكن متاًحا
 Hathi Trust :www.hathitrust.org 
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 DAR: http://dar.bibalex.org  .وبعضها املواد متاك كاماًل أو جزئًيا للتصفح ، 
 ( أرشيف اإلنرتنتInternet Archive :)www.archive.org 
 فور ( 4شريدshared:)www.4shared.com  رغم أن موقع لتحميل امللفات إال أن البحث املباشر فيه ،

 مفيد(. 
 موقع سكريبيد (Scribd): www.scribd.com  
 ( املكتبة املفتوحةOpen Library :)http://openlibrary.org  
 ( موقع غري مكتبة اإلسكندرية :)رمسيhttp://bib-alex.com  
 فى:مكتبة املصط www.al-mostafa.com 
 فهارس وكتب املخطوطاتلل مركز ودود :http://wadod.net 
  الكتب املصورة: جامعhttp://kt-b.com 
  :مدونة خزانة الرتاث العريبhttp://khizana.blogspot.com 
  :مدونة املساهمhttp://almosahm.blogspot.com 

 :قواعد بياانت البحث العلمي أهم
 http://search.ebscohost.com(: Ebscoقواعد بياانت ) •
• Jstor لدورايت العلميةل :www.jstor.org 
• Pringerlink )كتب ودورايت(: www.springerlink.com 
• Taylor & Francis :www.tandfonline.com 
 

 :والكتب أهم منتدايت املخطوطات
 www.ahlalhdeeth.com ملتقى أهل احلديث: •
 :ملتقى أهل التفسري vb.tafsir.net 

  http://majles.alukah.net شبكة األلوكة: -اجمللس العلمي  •
 http://wadod.org/vb الفلك املشحون: –جملة مركز ودود  •
 www.mahaja.com/forum.php احملجة: منتدى •
 www.ahlalloghah.com منتدى أهل اللغة: •
 www.alfaseeh.com شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية: •
 www.mktaba.org ي الشريف:مكتبة املسجد النبو  •
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 http://alexandra.ahlamontada.com مكتبة اإلسكندرية للكتب: •
 www.almaktabah.net/vb/index.php منتدايت مكتبتنا العربية: •

 :Groupsالفيس بوك  جمموعاتأهم 
 :املخطوطات اإلسالمية www.facebook.com/groups/islamicmanuscripts 
  وأدواته: مهاراتهالرتاث ...حتقيق ... www.facebook.com/groups/tahqeqtourath 

 :Mailing lists اجملموعات الربيديةأهم 
 جوجل(:  املخطوطات العربية(https://groups.google.com/forum/#!forum/arabicmanusicripts 

 ( الفن اإلسالميH-Net :)www.h-net.org/~islamart 
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