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 ح   ؽث ط  ) فق م  ان ( سق ان   ؤسن    فص  امهنع هللا يضر اي  فق م   فت  م ؾ  م  ؽاع ان  -

  فصعي  هنع هللا يضر .

إذا اخخلفخم مرح شيرد فري عس يرت مرً عس يرت القرسآن فاكخبونرا بلظران  )اات ق د ن  ( ل  طا فام هنع هللا يضر : -

 قسيش فإن القسآن أهصل بلظانهم.

   زت  يأات زألا سزق اكألازطف لؽ ز  لغ ر زطخك  هنع هللا يضر م   فنطس يك   سنهم س زط  فهم مز   فؾ  طز  فجؾ -

ؽ  ط  م ؿ  فخ آ   فك  م   اس  بكألاطب  ارنؿ     لإرعطفاط مز  اسصزطر  لاسز  بزئا ف سزط ل    ا   

 عتا  طو  فق   .

ث   :  -2-2-2   ت ؽع  فعر ع  ل  فألاملخط  ؽنع  فؾ  ط  ل  يع 

 : مىاهج وأطاليب دزاطت الىطوص 2-2-2-1

سط  الا اس  يهعا بألا   يخ  ليؾ    ف ألا بألا  ت س أف  صي    ه   فكألاطل إلن  ط هألا   ل ط  إ      

طؽت   اكع ؽ طألا ؽ  ط   ديعي    فئذ        برا فألا ك سط ف نب  ملسو هيلع هللا ىلص ز ؽ      ألا  عي    فت  

  اسث   ذف  :   لسق سق خ ا قر عألاألا قر عط  س ألا ف    لؽتس    وألاألا ماطبطة   يعث   لابك ت 

 : لؾا  ف هتق كألاطبط بئعخطه  فنب  ملسو هيلع هللا ىلص  د ل   ؽلن ا   خطبر  اعا   ع   الدزاطت الخازيخيت

 ط  سللر  فخط  فألا   ف يطب  فؾ ض  ط  ؽلن ان  بك   دمكط   فهغع قي فخطا: لفطألا شاطقة

 ط  ؟  طا فطألا شاطقة سؾطل   ل ت اع م ؽطن  ففألاح لؾع خطبر . لفطألا شاطقة عؾع  سق ايق    

خ و اط انف  صي    ه   ط  لسط   ه  خطبر ل قألا  . زق ؽلن  ط   خطب   فألاطر  بق سؾطذ

 م  عترة أل   د ل   فم اكق سؾ لف  لال سش لؽ  م  ؽطن خطبر لاسط  لف  آي   د ل     فكألاطل

 . فألاتم    لؾع ؽطن اهتك

  : دي  ألا ؽلن    ؽنألا إذ  طفت  ؽنألا : ا ألا رض       ة ابت بألا حؾق سطالدزاطت املىؿقيت

  ؽنع
 
  )سؿ  فؾ م ا  ؽل  بق  ؽل  امهنع هللا يضر او  لرغهألاألا م   فكطهط  سنألا   وط  يأو  ؽنع سؾطل   ل صل

 (. رض     ؽنهم   ؾطل   وط  بطفشطنوط  إسط بط عين  لإسط بطفاتف  لس ان  حطف 

 : فنب   لن    ؽ  ط   ديعي  بأعطفط  لتؾطب ر ك ن فألا  س دزاطت اللغت وألاطلوب 

ا  يات  سق اففطظ  فنب   سط يجتز  ؽ طألا لع م  ص   فام  طئ   ف ط    لس ك   ت   يؾ فت   هط

 هطب  ل هي   هي  مبري     ابطا ا     لسطال يجتز. سث  سط رلي ؽق ا   :  فعي   ملسو هيلع هللا ىلص

لارنؾ  ؽق  فش طا   لارنؾ  سق  ع ن  يمل س بيألاألا   لعألا  ؽش  بيألاط سق م راألا   ارنؾ  ؽق  فط     

 طو ا طقي    لؽتس  ذ   سم  م    ؾ ى لروطك  م   ف فػ كط   ف ث  .لارنؾ  سق خ  

   ملسو هيلع هللا ىلص. اق   إلن خ ر خ  
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 زززز     ززززألام الالرمطززززت  بززززطفتر ث  فطت ززززط    15لوززززط  سززززؿ بع يزززز   فخزززز    عطررررس ء يررررا  فرررري اوزو ررررا :  2-3

ل ف اط ززز  ل زززطست  بألاملخطخزززألا ؽلزززن  عزززطس سخطب ززز   فق ززز    مألا فززز   رغزززم   زززألا فزززم يكزززق املخطخزززط بزززط ؾ ى 

  ؾزز لف  طفطزززط فكنززألا وزززط  كهع يززز  فت ززؿ لؾزززا الاعززز  ل فخت ؽززع فازززط   فؾ زززم  طزز  وزززط ت  يأخزززطل ط 

م    زز  ف ألاملخطزز  ثززم يخطب ت ززط لغ ر ززط سززق  فق زز  ل ضززؾت    تشززطبألا مزز    ززت  لسززط ي ززطف  بززط     زز

  فق   م   فاطسش. 

لمألا    تش  ت  ؽنطيفهم فقشز   فزطة   فكألاز  لذفز  سنزط بع يز   الخحقيق عىد املظدشسقين: 2-4

بطفكألاززطل لم ؤففززألا ن.  طزز   ززطن سززنل ام  فؾززطن مزز   فألاملخطزز  ؽلززن:  م ززؿ   صززطقر    ألاؾ خزز  19 فخزز   

لم طقاألا  لم ط كألاز   زتا وز  ذفز  لشزتى  ف غزط   لا ايز  وز  ذفز  ا ايهزط زسنطزط  لسخطب ز   فنصزت  

لؾضززززاط بززززطفهؾا لخزززز   ففصزززز    صزززززطقر ؽززززق     مززززؿ  لا ط ززززز  فنط ززززز  سززززق   نخززززتا ... ثززززم قر عززززز  

وزززز  مزززز  بط ألازززززألا شمصززززطط    ززززؤفف   ل فشززززطر    ل  مألاصزززز  ق ل  اززززطب   ل فزززز ل ة ل فق ززززط  ل فنخززززطق  

لزسنززألا لثخطفألازززألا ل لؽألازززألا  ل   يؾ زززى   يخززز  بت زززؿ سخعسززز   فكألازززطل لفاطرعزززألا  فألافصزززط ط   ل   يتثززز  

    فنل م   فات سش اتثطخط ق طخط سؾألا ع  ؽلن  لج ل  ع م  ؽ  ألا .

( مزززززز   شزززززز  ط هط DMGحهخألاززززززألا م ؾطزززززز     تشزززززز     الا ززززززط  ) -مزززززز   خطحززززززألا   ألاؾززززززعقة -ل ززززززط    ززززززنلج     

 HALMOT Raiter(  فتز  يشز ف ؽ  هزط    تشز ق  ط  زت  ر تزر ) (Bibliotheca Islamicالاعز سط   

ط لاهؾاززط سززق  هزز  ( مزز  ف   زز  Assoclation Guillanme Bude( ثززم م ؾطزز  غطززتن بززتقة  فف   ززط  )

   .م طؿ    تش    

( 22  ززززألام  فؾزززز ل مززز  رنززززؿ  فخزززز     طضزززز   )  فخزززز    :فرررري العطرررس الحرررردً  الخحقيرررق عىررررد العررررسب 2-5

بقشزز  ازز  اهم  فخززعيم لاملخطخززألا لوززط  ؽلززن  طشزز ي  فنصززت  سززق  فؾزز ل  اهززطؼ  فك  خزز   فؾ  طزز   فتزز  

يتهؾاززززط    تشززززز  ت   لالاحززززز ؼ ؽلززززن  ت ؽزززززع م ل  ألاهطعزززززاط   ل   ألاهزززززطس  د طززززع سنهزززززط  لفكزززززق  فزززززطيق 

لزززن سزززط  عسزززألا  زززؤال     تشزززز      ل  ر قل     فؾ زززت  ذفززز    ززز ... ل زززع خزززطففام  فزززهؾا لفزززم يك زززؿ ؽ

 يضؾت  سنلج ل ت ؽع خط    هم ل طك  سق بطنهم  طرل  ؽهع  ف  ن لدمحم سمل تق شطك  لغ ر  ط.  

لل  ل ززززززع عازززززز   مزززززز   فززززززه ق  فؾ مطزززززز  حهضزززززز  ؽ  طزززززز   ت زززززز   لسززززززطا كث ززززززرل   لززززززن  شزززززز   فنصززززززت     

ذك  زززط   وزززط  البزززع سزززق ل زززؿ  ت ؽزززع ؽ  طززز   فخعي ززز   ل خألا فززز   فكززز ق  فتززز  يتهؾازززط  فنطشززز ل  ك زززط 

 ق طخ  يقألال اط   يخخت  لاألات ع  هط  فك ق م   فألاملخط  ل فقش . 

لا سزززق ل زززؿ  ل زززط سزززق   ؤع زززط   فؾ  طززز  فألاملخطززز   زززل  زززعيم  زززت     زززؿ  فؾ مززز  ا طززز  وزززط     

  عينز   يخزؿ ل زت  لعزؿ ازطر خ كألاز  ؽزق  - فؾ ن  بعسشز . فؾنزعسط ار ق  شز    ازطر خ سعينز  قسشز    

   م ؿ د ن  سق  فؾ  ط  فت ؿ  ت ؽع ؽطس  اتهؿ م  املخط  سج ع    فألاطر خ . -م  ث ط    سج عة
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 م  ظت:

 

  ف ح ؼ اكثر لاتعطؿ   ؾطرف  تا  ط    ت تؼ ي جن سكطفؾ  لؾا  فكألا  سث :

معجم مطؿلحاث املخؿوؽ العسبي: قاموض   ع شت   بين  ا سصكف  حتن . ا - 

 . 2225.  ف مطه:  دمل     دي قط   3. ه. كودًكولوجي

.  فخط  ة : سكألاه  واملحدزينمىاهج جحقيق الترار: بين القدامى رسضط  ؽهع  فألات ل.  -

 .1986خط ج .

.  ف  طض: جحقيق املخؿوؾاث: بين الواقح والىهج الامثلؽهع   ؽهع  ف  طم ؽ ط  .  -

 .  1994سكهتؽط  س   فاع  فتحنط . 

   ز. 1412.  فخط  ة :سكألاه   فُ ن  5. ه. جحقيق الىطوص ووشسنادمحم ؽهع  ف  ن  طرل .  -

.  فخط  ة : سكألاه   فثخطف  مىاهج جحقيق املخؿوؾاث: جوزيق ودزاطتؽهطس  ط    د    .   -

 .2212 فعيقط .

فطوطط: سج ؿ  .جحقيق هطوص الترار في القدًم  والحدً  فصطقق ؽهع  ف   ق  فغ  ط   .  -

 . 1989 ففطاح فم طسؾط   

  .1987 فكألاطل  د عيع. . ب رل : ق ر7.ه.قواعد جحقيق املخؿوؾاث     فعيق   نجع.  -
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 :املبادئ العامة لتحقيق املخطىطاتللدرس الصادس:  يتبع

 

قققش  ققق  قققق    ىت قققم   لٗقققمل  حمعععع واعععو املخطعععى :  -1 لتدلُقققم مقققو  قققم رفقققض  قققخ  ٗغ قققش ى قققبا  ابَُا

إل   ٖلى: ابتلفش. وللانٌا  لى هظ   لٛغى، ر فض  خ الَا

 :أ/ مصادر املخطىطات 

  كتعا  ثعار ألا بد  العي عع (Letteratur Geschichte der arabichen ( ليققمٌع فغوولنقم )Carl 

BROCKELMANN ( )1868-1956 ).م  ، ش الاصس فققمإلاٗ    إلاٗققغو هققظ   لىتققمس لققِـ هتمفققم  قق  بققمٍع

و منم ها ت جُل ليل  م ونل  لى ٖل  نمخ ا،  نم  لف فمللٛش  لٗغبُش،    جنُ٘  غوٖهم،  مص  ق  

قققش. وليققه ًإلققف فغوولنقققم  هققظ   لىتققمس  ل قققب ،  ققش وممقق   و  ُ ٖا هققظا  إلاإلفققم   اجقققاصط،  سَُا

 ققم   ل ققر ْهققغ  وهققا طقق ،  قق  فُمكققم  ًىتققب    ققم  ؾقق   لىتققمس وققم  ٖلُققا ف  ًفققٙغ جنُقق٘  هققمعؽ  إلاىت

ش َ ٗققققا و يققققم   لُ قققق٘،    وققققم   ققققم، وبققققمٍع و إلفققققا وعكنققققا  قققق   إلاىت ققققش  ل ققققر ًاجققققض ي ققققم،    وققققم   سَُا

قققققم. ووقققققم  ٖلُقققققا رٗقققققض طلقققققً ف  ً دقققققج ٖقققققخ بغجنقققققش نقققققمخب  لىتقققققمس  ققققق  هتقققققب  ل ققققق  ج    لىتقققققمس  ُ ٖا

م  و لُ لققم ، وكققمم فتهققاُف هققظ   لىتققمس فدؿققب  ل سُققش ووققل ٖهققغ فدؿققب  إلاايققٖا ٗهققاع  لتمٍع

م  ًتدققققضه ٖققققخ الا ققققبمم  لققققظًخ وقققم  لهقققق  جهققققاص  قققق  هققققظ    ابتلفقققش و قققق  وققققل  ايققققٕا  ققققخ  إلاايقققٖا

،  غب م  ًمه  بغبِ م ػ نُم.   إلاايٕا

   كتا  ثار ألا التراث العي ( لهقمخ ا  قإ ص ؾقينهيFuat SEZGIN) تقه هقظ   لٗنقل لتدضًقض  ،

 إلاإلف )  قإ ص ؾقينهي ( فضع ؾقش وقل  إلاقا ص  إلاتمخقش وبدلُلهقم و غ جٗقش وقل هتمس فغوولنم  خُج كمم 

قضص  وع كهقم  و  قم ، ٖو ش  ابَُا  م طهقغا )فغوولنقم ( و يقم  لقا  ٗلا قم  جضًقضط  ىنلقش  رقل : بقمٍع

ققم   لجضًقضط  ل ققر لق  ًققظهغهم  و لق  ٌؿققتُ٘  نقفدمه م، وهققظ  ٖقضص  جؼ   ققم. هنقم كققمم فايقم ش  ابَُا

 ٌ نا قققققم هقققققا ٖنقققققل  قققققب  ٌؿقققققمٖض   فغوولنقققققم   ل هقققققا ش  ل ققققق  ه  لٗغعقققققه( ٖو ٖل  قققققم.)  مٓقققققغ  لض قققققش بقققققمٍع

                                                           

      فنضًنش عوؾتان )  1868ؾبتنب   17 ؿتكغق  إلامىه ولضRostock ش (،  هت  فملضع ؾم   لكغكُش خُج تٗل   للٛش  لٗغبُش  بلخ  لٗبً 

ممُش تٗل  ٖلى ًض  إلاؿتكغق  لى ي  مالىا و ًًم هاعكنخ )  م ، 1890( ممٌ  لضهتاع ا الاولى ؾنش Hubchmannوصعؽ  ًًم  للٛش آلاع  ُش و لؿٍغ

ـ ؾنش   ض  لغخنخ  فا  لفغج  فخ  لجاػي: بللُذ  هام  هل آلاثمع،     ستهغ م. فغؾملش ٖنا ن م " ٖ 1893ث  خهل ٖلى صهتاع ا  لتأهُل للتضَع

م. ث   متلل  لى جم ٗش فغؾالو 1922 لى ٚمًش  1910(  خ ؾنش Halle لؿي  والاز مع، فدج و لم ابٍُا فغلي "، ٖنل  ؾتمط  فدم ٗش هملا )

ش الاصس  لٗغعه"م. لا  لٗضًض  خ  إلاإلفم  فمللٛش  لٗغبُش و 1932و متسب  ضًغ  لهم ؾنش  ش: ل  جنم  و قهغهم "بمٍع     م. 1956 مي  06... با   فتمٍع

  ( فؤاد شزگينFuat Sezgin)  ٖلى  لضهتاع ا فأَغوخش ٖنا ن م " همصع  ل سمعي"  1954، خهل    ٖمم بغهُم، فُلِـ    1924ولض ٖمم

 خ  ضًنش   ُض لُش گاباخهالا ٖلى  1979، وبال طلً ؾنش ةؼط  إلالً  ُهل للٗلام ؤلاؾال ُشجموم  فٌو  بو ًدهل ٖلى  1978ؾنش 

ش  لٗلام  لٗغبُش ؤلاؾال ُش        غ مىفاع     جم ٗش ًاهم  ڤالفگممگ گابا غ مىفاع . ها  إؾـ و ضًغ  ٗهض بمٍع

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A4%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
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سٌؼ  لىري   خ  لاك  و لجهض  م  و ٗغ ش  يم  وجاصهم. ٍو  ل مخري       لانٌا  لى  يم   ابَُا

 ور ًنىخ ألي  دلم الاؾتٛنمء ٖنا.

  كتا  هىادر املخطىطات العيبية في مكتبات ثيكيا (إلاإلفا ع ًم  قكخRamazan ŞEŞEN)* 

  وكقققض نقققضع هقققظ   لىتقققمس  ققق  ثالثقققش  دلقققض   و ؾقققتضعن  ُقققا قكقققخ  قققم  قققم  وقققل  قققخ فغوولنقققم  و قققإ ص

 ؾينهي . 

  :ققم  وتٗققض  / فهععارس املكتبععات هنققمن  لىريقق   ققخ  إلاىت ققم  ٖبقق   لٗققمل   ل ققر  نقق د  ه ققت  فمابَُا

لهم  لفهمعؽ  إلاتٗضصط وهقظ   قم ٌؿقهل ٖلقى  ل مخقج  ٗغ قش وجاصهقم و لٗقاصط  ل  قم و قخ فقي   ققهغ هقظا 

 إلاىت ققم  مققظهغ ٖلققى ؾققبُل  إلارققمٌ ر  ل هققغ  ىت ققش فًققم نققا ُم و ىت ققش ئؾققُن ٌا وصفلققخ وهققظ  فققغلي  

  َنُش  إلانتكغط ٖب   ستلف  مدمء  لٗمل  ... و إلاىت م   لا 

، تٗ ر  ل هٌا ٖلى  مصط  لٗنل الاولُش، ف قم ثيثيب واو املخطى :  -2     غخلش جن٘ ى خ  ابٍُا

،  و  كقغس   غخلش بغبِب  لا خ،  هر  ؾترنمع هظا  إلامصط وباج  هقم، لح هقٌا ٖلقى مقو  إلاإلقف الاٌو

دققققغي  لٗنققققل ٖلققققى بغبِققققب  لا ققققخ خؿققققب  هنُ  ققققم رٗقققققض  ققققم ًيققققا   نققققا، قجققققغ ء  لتدلُققققم  إلالهققققاص،  ٍو

  دههم  دهم ٖلنُم صكُلم.

وهنقققم هقققا  ٗلقققام  ملا قققخ  غ بقققب ورفقققض للندلقققم    ًد  قققض  ققق   زتُقققمع  لا قققخ  إلاٗتنقققضط و إلااثلقققش  قققخ فقققي  

لا  ٖلى  لندا  لتمل :    لا خ  ل ر وكف ٖل  م فدؿب  غ بب م باثُلم ٖو

   ( فسقققققِ ًقققققضا: تٗقققققض فعةققققى  لا قققققخ وفٖالهقققققم   نلقققققش، وكُنقققققش  لا ققققبش  ل قققققر هتب قققققم  إلاإلقققققف )نققققمخب ابُقققققٍا

سُش  ) زمنش  ط  خنل  ٖنا    لىتمس و ؾ   إلاإلف و مصط  لىتمس وم لش و   ناعه م  لن مةُش( طلً  بمٍع

 ن قققم بنرقققل  لهقققاعط  لوققق ُدش ألؾقققلاس  إلاإلقققف ولٛتقققا و بهقققِتا  لٗلنُقققش خُقققج بققق  هتمفقققا ٖلقققى  لندقققا 

هت ققا فسققِ ًققضا  نققم ًدٗلققا   قق   ققأ خ  ققخ بالٖققب  لاؿققمر و زُققم    وجهققل  لققظي ويققٗا لققا، و لفققا فققا، و 

 رًٗه . وول هظ  ًأته رٗض صع ؾ  م َ ٗم.   

       .لا بش  ل ر   الهم  إلاإلف ٖلى  خض بال ُظا وكغة  ٖلُا  

       .لا بش  ل ر كغفهم  إلاإلف فنفؿا، وهتب ٖل  م فسِ ًضا  م ًرب  هظا  للغ ءط  

 ٖلى  إلاإلف، وهتب ٖل  م فسِ ًضا  م ًرب  ؾنمٖا لهم .  لا بش  ل ر كغة   

  .   لا بش  ل ر ملل  ٖلى ى بش  إلاإلف  إلاىتابش فسِ نمخب  ابٍُا

                                                           

*  (:ًرمضان ششRamazan Şeşen) و دلم،. وم  فؾتمط     ولُش آلاص س  فصًبم ف  هُم ها  1937ولضٖمم ٌ وعٗضهم فن ذ  فدم ٗش  ؾتمم ا

م عةِـ كؿ   ش و لفنا  و لرلم ش ؤلاؾال ُش     ابَُا م   لٗغبُش     ىت م  بغهُم»،  خ  ه   ثمعا  غهؼ ألافدمه للتمٍع و ًًم « ما صع  ابَُا

م  »  )   ثالثش  دلض  (.«  ىت ش وابغل  هغؽ  سَُا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A
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  ٘  لا بش  ل ر هتب م    ٖهغ  إلاإلف،  و كٍغ م  نا ٖلنمء  كهاعو  رؿٗش ٖلنه  وي ُه ،  و كمفلهم 

 ى بش  زغى  اثلش  خضه .

 إلققف، ووكققف ٖل  ققم رٗققٌ  لٗلنققمء  إلاكققهاص لهقق  رؿققٗش  لٗلقق ، ولهقق  ٖل  ققم  لا ققبش  إلاىتابققش  قق  ٖهققغ  إلا

ه .  ؾنمٖم   ربتش فسَُا

 . ل  م ش رء  خ  لؿنمٖم  ل ٌٗ  لٗلنمء  إلاغ اكي ب  خ ػ خ  إلاإلف ٖو   لا بش  إلاىتابش    ػ خ كٍغ

 . لا بش  إلاىتابش    ٖهغ  إلاإلف ولِـ ٖل  م ؾنمٖم  

   لِـ ٖل  م ؾنمٖم . لا بش  إلاىتابش رٗض ٖهغ  إلاإلف و 

و لا بش  إلااجاصط  خ هظا  لا خ تٗتب  ه   لا بش الانل و لا خ الازغى ملمفل ي قم الانقل ٖلقى خؿقب 

 إلاغ بققب  إلاققظواعط  مفققم "  ققم لقق  ٌٗققمعى طلققً  ٖت ققمع    زققغى بدٗققل رٗققٌ  لا ققخ فولققى  ققخ رٗققٌ  قق   لرلققش 

نئنم  هو ش  إلا   وصكش  ليمبب وكلش الاؾلمٍ."   والَا

   ليقققل  سُقققٍا  لٗضًقققض  قققخ  لا قققخ وهقققظ   قققم جٗلنقققم مقققتيل  ٖلقققى  غ بقققب هقققظا ععععدد واعععو املخطعععى :  -3

 لا خ وتٗضصهم، وهظ   م ًدٗل  ل دقج ٖقخ  لا قخ   قغ نقٗب  إلانقمٌ و ل هقٌا ٖل  قم  نقٗب لهقظ   قم  

م  ًدقب    ر ًلقل ٖلقى ثالثقش ى قخ خ ق  ًيقا   لٗنقل  كقغس  لقى  لض كقش  لٗضص  ا ضص    بدلُم  ابَُا

و   ب   لٗنل ٖلى ى قبش و خقضط  قال ًنىقخ  -الا  ط  وم   ابٍُا ر ًتا غ ٖلى هظ   لٗضص  خ  لا خ –

 تؿنتا بدلُلم فل  زغ جم.

رٗض جن٘  لا قخ  لبمنقش فقمابٍُا وبغبُب قم بقأته  غخلقش  لتهقاُف خُقج ثصييف واو املخطى :  -4

 و  خ  ؾ   إلاىت قش  إلااجقاصط    قم،  "ًغ ؼ ليل ى بش  خ ى خ  ابٍُا فدغ  ًإزظ  خ  ؾ  نمخ ا،

غ قؼ  لقى  لا قخ  إلاتكقمي ش، فدقغ   قخ  ل قغو  الافدضًقش ) ف –س  - و  قخ  ؾق   ل لقض  لقظي  ُقا  إلاىت قش. ٍو

 ص...(  تيا  ى بش  و  هث   خ  ئش )ف( وى بش  و  هث   خ  ئش )س( وهىظ ." -ج

ت ققمع زلققا  ور فققض  ققخ الاقققمعط  لققى كققضم  لا ققبش لققِـ هققا  ل ىقق   لفهققل  قق   لتهققاُف، فققل ًإزققظ  قق  الٖا

ف لا بش  خ  وصكش ي ُهم، وهظ   قم ًدٗقل  خُممقم ى قبش  تقأزغط بفًقل ٖلقى  (*) لتو ُف و لتدٍغ

 ى بش  تلض ش، ر  ممسخ  ابٍُا  للضً ، كض ًيا   ٛنقاع   و يقُٗفم،  تىثق  ؾقلُمبا، فِننقم كقض

سُم ٖمإلام صكُلم، ًٓهغ طلً    خغنا، و    قمع با  لى الانل، وكلش  ًيا  ممسخ  ابٍُا ألاخضه بمٍع

 ؾلُا،  ُيا  طلً  صعى  لى  ٖتنمص ى بتا  هث   خ ٚي هم 

                                                           

 لٗ ج.   م  -: ها زُأ ممبج ٖخ تُٛي     ملِ  ل غو   و خغومه م  ٘ فلمء ناعط  لبِ  رل:  لُٛجالتصحيف التصحيف والتحي ف: (*)

ل٘ التحي ف في   ل غو   إلاتكمي ش  رل  لض ٌ : ها زمم فتُٛي  قيل  ل غو  وعؾنهم وها  زُغ  خ  لتو ُف ل مجتا  لى  لضكش و لبب ط ٍو

 و لغ ء.  
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رٗض    كمم  ا لم ف ظٌ  لجهض    ؾقبُل جنق٘ ى قخ  ابُقٍا  ابتلفقش، واخة ثحقيق املخطى :  -5

غ  لانقققٌا  ل  قققم، وعٗقققض    كقققمم فنلمفل  قققم ف ًٗقققهم وبتفدهقققهم وصع ؾققق  م ،   هنقققم رٗقققض   سمفو قققم،  و ٖؿققق

ًهل  لى  غخلش  زتُمع  لا بش  ل ر ؾُٗتنض ٖل  م    ٖنلُش  لتدلُم وتؿم     هظا  ل ملش  لا قبش 

 الانل. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :قىاعد لضبط ثحقيق املخطى  -

 ممققش فهثقق  فهثقق  صكققش و فهنقمن  لٗضًققض  ققخ  للا ٖققض  ل ققر ًدقب ٖلققى  ا لققم  ب مٖهققم خ قق  ًيقا   لتدلُققم      

م    متُغق  لى  ه   للا ٖض  إلاٗتنضط  فوؾندمٌو   : خ زالٌ  م ًل    طلً و   ق    ما ٕ  ابَُا

 : قققققققإل ألاولققققققق  لٗقققققققي   ا لقققققققم ٖلقققققققى  ابُقققققققٍا و ٗغ قققققققش  قعععععععيا ل أوطععععععع  للم طعععععععى وهقققققققظ  ٌٗ قققققققر، الَا

ُا  لبِ "  لظي هتب  ُا  ابٍُا  م   إلاإلف، وزُتا     لتألُف ئيم ش ئلى  ٗغ ش" مٖا ر   ايٖا

  -طلقققً ٌؿقققهل ٖلقققى  ا لقققم ٖنلقققا، وبملتقققمل  ًتانقققل
 
، و قققخ  -  قققضةُم ئلقققى رٗقققٌ فؾقققغ ع  ليلنقققش  ققق   ابُقققٍا

،  ا فقؼ  لنفيق ر للندلقم وقه ٌؿقتٗض ركقيل  ٗنقاي، ٌؿقتدُب   ث  تكيل هظا  للغ ءط ألاولى للنسُقٍا

 فنهنتا ئلى  لض ع  إلاؿإولُش للكغوٕ     لٗنل .

 رٗققض  -ٖققمصط - ليمب ققش" فو" فققمليا  ُابغ" وهققظا  لٗنلُققش بيققا  فو" فمآللققش  واععو املخطععى  ل داليععدل

، وي م ًتانل  ا لم ئلى ألا اع  لتملُش:   للغ ءط ألاولى للنسٍُا

م    لىكقققققف -1 قققققب لنفؿقققققُش  إلاإلقققققف وئصع ن ٖنقققققل  لنمسقققققخ فو  لقققققاع ق  ققققق  ملقققققل  ايقققققٖا  ل لُلقققققه و للٍغ

ش وقيل عؾام  ل غ  و ٗمىه  ليلنم .   ابٍُا وبملتمل   ٗغ ش  إلالمنض  للٍٛا

ققققإل  لتقققمم ٖلققققى  -2 م   إلاإلقققف  ققققخ زقققالٌ ألاؾققققلاس  لقققظي هتققققب فقققا، والَا هكقققف و ؾققققتضرٌ فولققق  إلاايققققٖا

   عؤٍتا.

المبادئ العامة لتحقيق 

 المخطوطات

 عن ثالثة المخطوط ال يقل عدد نسخ ترتيب نسخ المخطوط جمع نسخ المخطوط

 نسخة تحقيق المخطوطاختيار 
  المخطوط تحقيقالمبادئ العامة ليوضح  (2رقم ) شكل

 نسخ المخطوط تصنيف
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ل وي٘  لُض ٖلى  -3 فؾغ ع  ليلنش ركيل صكُم    ثنمًم  لنو  إلاىتاس، ر ؾُنم    هتب  لتفؿي  و  لتأٍو

 و  لفلؿفش و  لتها  و ٚا  ٌ  للٛش و ٚي هم.

، ألا ققغ  لققظي  -4  ؾققتا مٍ  ل ملققش  لرلم ُققش لٗهققغ  إلاإلققف و ىٗيمؾققمه م ٖلققى فؾققلابا  قق   لققنو  ابُققٍا

  ُنم رٗض. -بغجنش  إلاإلف-ٌؿهل ٖلى  ا لم 

ققض  إلاإلققف بانققُلا ئلققى  للققمعب، - ٗغ ُققم -لققبـ  ل ملققشب -5 ققا"  لللققم  إلاٗغ قق "  لققظي ًٍغ في ف   ا لققم، ٌٗ ً 

وهنقم ٌكققٗغ  ا لققم فمإلاؿققإولُش  لرلم ُققش ئػ ء ٖنلُققش  لتدلُقم،  ُد  ققض فهثقق  ل خمَققش  لتم ققش فيققل قققا عص 

،  وئزغ جققا فملكققيل و لٛمًققش  ل ققر فلققف  ققخ فجلهققم، وهنققم ببقق ػ -إلققف، وفهنُققش  ابُققٍا يممققش  إلا- إلاايققٕا

 وها ٖم ل  ؿمٖض آزغ    ئمدمح ٖنلُش  لتدلُم. - ميُم وخميغ 

/ هنمن  ؿألش/ نُش/    ٖنلُش ى قخ  ابُقٍا فملُقض، وهق : " إلافمعكقش فقي  ألاؾقُغ، و لىتمفقش  لا  ق ش 6

 جض      لا خ" إلامط  هظا  إلاؿألش؟!

: 
ً
، خققققمٌ الام  ققققمء  ققققخ  لا ققققخ، أل  طلقققققً ؾققققُمق  لٗنققققل  قققق   لتدلُققققم ًتُلققققب ئٖققققمصط كقققققغ ءط للنس أوال ُققققٍا

ؾقققُٗغى مقققٕا  قققخ  إلاُمفلقققش فقققي   إلااؿقققار و ابُقققٍا ، و قققخ ثققق  بتالقققض فقققظهخ  ا لقققم  ٗلا قققم  فولُقققش و" 

ؿتدؿققخ ف  بايقق٘  ئؾققلمَم "  ٗغ ُققش ؾًُققُفهم هنفققغص   بايققُدُش ٖلققى رٗققٌ  فققغص    لققنو، َو

، وققه بيققا   فققمبُذ فؾمؾققُ فملٗنققل  لن ققمته،  ش خققمٌ  لكققغوٕ فدبقق   ستلققف ٖققخ  لققظي ى ققخ  ُققا  ابُققٍا

 ينخ زُش  لتدلُم.

:
ً
بدٗقققل  قققخ " ابُققٍا  إلااؿقققار" فُقققض  ا لقققم  ؿقققاصط  - إلافمعكقققش فققي  ألاؾقققُغ-هنقققم ف  هقققظا  لٗنلُقققش جاهيععا

قققش فو عهققخ فو  ؿقققمخش، صو  زققا  ،ألمقققا "بنهُقققض  فولُققش للتدلُقققم، ًنىققخ  لىتمفقققش ٖل  ققم "فقققمللل "  قق  في ػ ٍو

" ٖلقى آلالقش فول " ًت  بدموػ ول هقظا "ؤلا  ؾقلمَم " وؤلاققمع   و لغ قاػ  لتايقُدُش ٖنقض "ى قخ  ابُقٍا

  ليمب ش فو     ليا  ُابغ.

، وهققققققظا  لٗنلُققققققش  ققققققخ قققققققأن م  ؿققققققمٖضط  ا لققققققم  قققققق  بت قققققق٘  جالثععععععا: بربُقققققق  فعكققققققمم  لهققققققفدم   قققققق   ابُققققققٍا

، و قم تؿلؿقلهم ألانقل ، وبقنفـ  لاكق  تؿقمٖضا ٖلقى  هتنقمٌ  لنهقام  قخ جهقش  م   ابُقٍا  ايقٖا

هغهم ضم  لؿها  خ جهش ثممُش،  ٘  لتأهُض ٖلى وي٘ ئقمعط وجا  لاعكش ْو  س". -"ف  ٖو

:
ً
ش وألا رمٌ  لؿمةغط، فأكا ؽ زمنش ي م، ٖلى  إلاؿاصط  ل ر  رابعا ـ آلاًم   للغآمُش وألاخمصًج  لن ٍا بلَا

دهم ٖلى فؾمؽ  إلاًم  و إلاهمصع ألانلُش،  ا تنل وجا   صهم    م.ى بهم  ا لم فُضا بنهُض  لتسٍغ

 :ش ًقققتالءم  ققق٘  للٛقققش  ل قققر هتبققق     قققم و إلافقققغص    ل ققققر  التعععدقيق فعععي ثعععار ألا كتادعععة الىجيقعععة وهقققل هقققظ   لتقققمٍع

 ؾقتسض   فقي  ؾقُاعهم، ثق  ئ  ألاللقمس  ل قر وممق  بُلقم ٖلقى  إلالقان و لؿقالَي  وألا قغ ء و للًققمط ط   
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ا  هققمم، بفُققضمم ٖنققم متازققما  قق  هققظ   اجققمٌ ، هنققم ف  صع  ؾققش فؾققنمء  إلاققض  و للققغى و ل لققض   لهققم  ٛققؼى بققمٍع

سُش هم ش     دمٌ  لتدلُم، ر ؾُنم ئط  تٛي   فؾنمؤهم فو خ   ل  بتٛي .   ا ةض بمٍع

 :وهق  تؿقمٖضمم ٖلقى  ٗغ قش ىؿق ش  لقنو  لقى نقمخ ا و ُنقم ئط  وقم  فملفٗقل كقض  التأكد مً كاثعب الىجيقعة

.)  ٖمف       ط هتمفش  لاثُلش )  ابٍُا

   ٗتنققض هققظ   لٗنهققغ ٖلققى  ققضى زبقق ط  ا لققم و َالٖققا ٖلققى  وهععىو ابح ععر املصععت د :فحععن هععىو الععىر َو

 ما ٕ  لاعق و لبٍُا و ًًم  ما ٕ  ل ب  وصع ؾ  م َ ُُٗم وهُنُمةُم وولهم صرةل خؿُش هم ش ٖلى  لف ق ط 

  ل ر هتب     م  لاثُلش.

 :و لمعم  قققم  ققق٘ فزتقققمم وبا كُققق٘  ققق  خقققمٌ وجاصهقققم ٖلقققى  لاثُلقققش فو  إلاؿقققتنض    دراشعععة بمتعععا  والتىاقيعععع ،

سُققش ط ه ققم.  مألزتققمم لهققم ص عؾققا   تسههققا  ٌٗغ ققا  فمؾقق  ص ع قق ر ألازتققمم  فزققغى ٖغ قق   قق   لف قق ط  لتمٍع

 ٖلى ٚغ ع  خ  ٗغ ش  لىتمفش  للضًنش.

    :وطلققً ٌؿققمٖضمم  قق   ٗغ ققش  ؾققلاس  إلاإلققف و ققضى  مقارهععة الىجيقععة أو املخطععى  دعع مي لععى ض املؤلععف

  ابٍُا لهمخ ا و ًًم ٌُُٗنم  لف  ط  ل ر هتب    م هظ   ابٍُا ووجهش مٓغ نمخ ا.ىؿ ش هظ  

  : وهققققظ   ققققخ زققققالٌ ورصبققققا وو مبققققا ، ٖمةلتققققا فؾققققمبظبا وقققققُازا ،  إلفمبققققا  التعي ععععف دمؤلععععف املخطععععى

ققققققف ي ققققققم ،  لٗهققققققغ  لققققققظي وققققققم  ًدُققققققما ،  إلانمنققققققب  ل ققققققر بارهققققققم ، صوعا  قققققق   ل ُققققققمط  لرلم ُققققققش  ألازققققققغى و لتٍٗغ

  جتنمُٖش...والا 

 : هققققل هققققا رٗنققققا   فم صو  ٖنققققا   ، فهنُتققققا ،  هققققضع  ابُققققٍا   )  غهققققؼ باثُققققم ،  التعي ععععف دععععاملخطى

 لىتمفققش  ل ققر هتققب ي ققم  ابُققٍا ، مققٕا  لبققِ  لققظي ، …( تدققف ،  ىت ققش ،  ققبو  ٗققي  ،  ىت ققش زمنققش 

نقققفدمبا، وهقققل هقققا هتقققب  ُقققا ولقققا   ل بققق   إلاؿقققتسضم ونقققنفا ، مقققٕا  لقققاعق  إلاقققضو  ٖلُقققا وؾقققنمهتا، عكققق  

  غك  فم صو  بغكُ ، كُمؽ  لهفدم ...

  ًه ذ     تنمٌو  لضع ؾي  و ل مخري . العىامل التي دفعت املحقق لتحقيق املخطى 
 
 وىكغا هتمفم

  وألاؾققملُب  لٗلنُققش  ل ققر  ؾققتسض هم  قق  هتمفققش  ابُققٍا ، وويقق٘  التعي ععف دمىيةيععة مؤلععف املخطععى

مبا.  حبو للنسٍُا     لض ش  لىتمس ،  ٘  ؤلاقمعط ئلى  دتٍا

 : فم هقققا ئٖقققمصط بدلُقققم وىكقققغ،  قققاط  ؾققق م  إلاشعععارل فيمعععا ن ا كعععان املخطعععى  يحقعععق و يشعععي للمعععيل بوطععع

ش و يقم   لاكقغ . هنقم رفقض  قخ  بدلُلا وىكغا ، وم  ر فض  خ ؤلاققمعط ئلقى  ؾق   ا لقم و ؾق   لنمققغ وبقمٍع

 ٖب   لمٌ فو    هتمس.ؤلاقمعط ئلى فًش  ٗلا م  ؾ م ىكغهم ٖخ  ابٍُا ؾا ء 
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 :وؤلاقمعط ئلى وم ش  لتايُدم   لالػ ش     لها  ل ولِـ     إلا  . وئط   هقد املخطى  وضبط معلىماثه

وهق  تٗ قر ف   ]     [ يُغ  ا لم ئلى وي٘ لفٔ فو ٖ معط     إلا    ًُقٗهم فقي   قؼصوجي  ٖلقى هقظ   لكقيل 

  للفٔ  خ وي٘  ا لم.

 فققققي   إلاٗلا ققققم   لققققا عصط  قققق   ابُقققٍا ، وبققققي   هققققمصع فزققققغى ٌؿققققتسض هم  ا لققققم  اثبعععاو أشععععلى  املقارهععععة

قًًققمح خققضه فو  ىققغط  ققم ، وللتأهُققض ٖلققى  إلاٗلا ققش فو  ٗمعيقق  م. و ققخ  لا جققب  ٖتنققمص  ا لققم ٖلققى فهثقق  

ققمصط فو   ققخ  هققضع  قق  بدلُققم  إلاٗلا ققم ، وطلققً لىكققف ،قق   م فو صؾققهم ، نققضكهم فو هققظي م. وهققل باجققض ٍػ

 ملهم .

 ققض   صععير وشععيغ ال:مععى :ث  ط ًدققب ٖلققى  ا لققم    ٌؿققهل ٖلققى  ل مخققج  هقق   دتققاى  ابُققٍا و ققم ًٍغ

ققم  بتًققنخ  قق  هريقق   ققخ الاخُققم   لفققمّ و ٗققمىه ٚم ًققش و ققخ   إلاإلققف  ًهققملا   ققخ  ٗلا مبققا،  مابَُا

 و جب  ا لم ببُم  طلً     لها  ل.

  :ألهنُقققققش ئللققققق التعي عععععف دا وعععععخاألا وبمعععععاكً وب عععععداث 
 
قققققالم ( مٓقققققغ  مء  لًقققققاء ٖلقققققى ألا قققققبمم ) ألٖا

نىققخ الاؾققتٗممش هنققم  سُققش ٖققخ  لف قق ط  ل ققر صو      ققم  ابُققٍا ، ٍو وألا ققمهخ ، وطلققً رؾققتىنمٌ  إلاققمصط  لتمٍع

 فىتب  ل   ج  و لجٛغ  ُم.

 : خ  وضع عىاو ً للم طى م  صو  ٖنمٍو خ  لفهٌا ألما     لٗمصط بيا   ابَُا وملهض هنم فملٗنمٍو

وهظ   م ًدٗل  ل دج  ٖخ  إلاٗلا ش نٗب لهظ   نخ الا اع  ل ر ًدب ٖلى  ا لم  غ ٖمه م ه  وي٘ هظا 

نض م باي٘ بيا  ٖمصط في   ؼصوجي   خ ٖو  للضرلش ٖلى فن م  خ وي٘  ا لم. ]     [ لٗنمٍو

 و مه   ه   لىتمفم   إلااجاصط  ُا وهل ًدتاي ٖلى خا شق ر  م ر وهقل هنقمن   طى اعطا  وصف للم

 ها  ل  ُا ...

 : وهنققم ًدققب ٖلققى  ا لققم    ًوققلت الازُققمء  ل ققر وجققضهم  قق   ابُققٍا ؾققا ء وممقق   الاشععارل اطعع  الامطععا

كقققي   لقققى  يقققم  وجاصهقققم  ققق   ابُقققٍا ووقققل هقققظ  ًيقققا   ققق    سُقققش  و جٛغ  ُقققش َو قققش بمٍع لهقققا  ل  زُقققمء لٍٛا

.  ولِـ     إلا   آلمنم هنم كلنم ؾلفم الازُمء بضٌ ٖلى ثلم ش نمخب  ابٍُا

 :
ً
 باي٘ في  كاؾي  و قؼصوجي   وشي املخطى  كامال

 
مص   ٖمصط مصط ، و لٍؼ وفهث هقم ]     [صو  ملهم  فو ٍػ

 ًاي٘     لها  ل.

   : قم  فققضو   هققمعؽ ، لققظ  ًدققغم  ا  وضععع فهععارس للم طععى لققم ٖلققى ويقق٘  هققمعؽ أل  فهثقق   ابَُا

م   إلاتنمولقش  ق   ابُقٍا ، و هقمعؽ آلاًقم  والاخمصًقج     آزغ  لضع ؾقش وهق  بًق  ٖقمصط  هقمعؽ للنايقٖا

الم وألا مهخ  . وألٖا
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 :الم فو ألا مهخ والاخض ه   كي املصادر في الهىامش  ط ًدب …زمنش  ل ر  زظ  ن م  ا لم  إلاتٗللش فمأٖل

سُققش و لجٛغ  ُققش وألاصفُققش و لٗلنُققش ؾققا ء فوممقق   هققمصع طهققغ  إلاهققضع  لققظي فزققظ   نققا  إلاٗلا قق م   لتمٍع

م  فو  للا  ِـ...   خ مٕا  لاثمةم فو  لىتب فو  إلااؾٖا

 زمنققققش  لهققققاعط الاولققققى للنسُققققٍا و لهققققفدم  ألازيقققق ط ، خ قققق   املخطععععى : وشععععي صععععىر مععععً الصعععع حات

 وفؾلابا.تُٗه لللمعب و لض عؽ  ىغط ٖخ  ابٍُا ألانل     لٛتا وخغو ا وقيلا 

 

 :ابةيد ص ات املحقق

قش  ل قر ًنىقخ  ر ٌؿتُُ٘ فخض ف  ًيا   دللم جُض ،  م لق  بتقا غ  ُقا رٗقٌ  لهقفم   لبللُقش و لفىٍغ

 ف  ًيا   خ  هنهم  م ًل :

o : ر  طلً ًدٗل  ل مخج ًل قل ٖلقى بدلُقم  ابُقٍا فيقل  اليغبة دالتحقيق، و به مىضىو املخطى

 د ش وعٚ ش،  تؿهل ٖلُا  لهٗمس  ل ر با جهقا، وه قا  ٖلُقا  لؿقهغ و لتٗقب، ؾقُٗم وع ء بفؿقي  ولنقش، 

  و بضكُم جنلش

o  :ر ققً ف  بدلُقم  سُقٍا بدلُلقم جقمص  فنقٗب  قخ بألُفقا، ولقظ   قا   ا لقم دقة املال ظة وابخ عرل

قققف، و ققق  بوققق ُذ ألازُقققمء. هنقققم فمقققا فدمجقققش  لقققى ًدتقققمج  لقققى  الخٓقققش  صكُلقققش  ققق   ٗغ قققش  لتوققق ُف و لتدٍغ

ش  ، وهقققظلً فتقققمٍع زبققق ط و ؾقققٗش فأؾقققنمء عجقققمٌ  لٗهقققغ وو كققق٘  ل ُقققمط  ققق   لٗهقققغ  لقققظي هتقققب  ُقققا  ابُقققٍا

غو  هتمفش  ابٍُا ئط  ف ىخ.     لبِ، ْو

o   :م ، رؿبب كضم ٖهضهم، وبض ولهم في  الص ر وشعة الصدر خ، وبنموس فهث   قخ ئ   ابَُا  الن هثً 

ممسققخ ٖل  قققم، كققض بيقققا  ٚمل ققم،  ُناؾقققش  قق  رٗقققٌ ولنمه ققم وجنلهقققم، فو  ه  ةققش  نؼكقققش  قق  رٗقققٌ فوع كهقققم فو 

ممكهقش  ق  فولهقم فو آزغهقم، فو  لقض  رٗقٌ نقفدمه م، ووقل هقظ  ًتُلقب  قخ  ا لقم، وهقا ًنقاي ف  ً ٗققج 

 لهقققققضع، وهقققققا ًدقققققمٌو ف  ًدقققققض  ليلنقققققم    ل ُقققققمط  ققققق   ابُقققققٍا ققققققىال و ًقققققنامم،  لتدلققققق  فملهقققققب  وؾقققققٗش

 لًمتٗش، فو ٌؿعى لتفؿي  ٖ معط  ٛللش، ر ًدض لهم فثغ      إلاغ ج٘  ل قر ًحجقأ  ل  قم، وكقض ًنوق ر وع ء طلقً 

لش خ   ًهل  لى   تٛما فو كٍغ م  نا.  فًم م ٍَا

o  :فو ٌٗقققضٌ  ُقققابماهعععة ، قققض فو بلتوققق ر ألا ممقققش  ققق   لتدلُقققم، ف  ر ً قققضٌ  ا لقققم  ققق  مقققو  ابُقققٍا ، فو ًٍؼ

ًنلو  خ  تنا، فلهقض  لتوق ُذ فو  لتدؿقي . أل  مقو  ابُقٍا ف ممقش فقي  ًضًقا فونقلهم ئلُقا  ق  ُٚ قش 

 إلفقا. لقظلً ٖلُقا ف  ًدقم ٔ ٖلقى هقظا  لاصٌٗقش، أل   ق    لىتقمس فو  ابُقٍا خىق  ٖلقى  إلاإلقف و ٖلققى 

سُش لهم خغ   م وكضؾُ  م.  ٖهغا وبُئتا، وه  ئٖت مع   بمٍع
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o   قققققم   د عععععً التحقيعععععق:الدرايعععععة ًدقققققب ف  ًيقققققا   ا لقققققم ٖلقققققى صع ًقققققش بم قققققش ففقققققخ ) ٖلققققق  ( بدلُقققققم  ابَُا

و نمهجا، وه ًًنخ ئمدمػ بدلُم جُض ر قمة ش  ُا، وهظلً ًستهغ  لاك  و لجهض، ئط   م فل نم فتلً 

غو ا وؾنتنمولهم فملتفهُل  ، ٚع  ف  هظا  للا ٖض بستلف خؿب َ ُٗش  ابٍُا ْو  للا ٖض وألانٌا

 فلُش ٖنمنغ هظ   ل دج.     

o  :قخ  لًقغوعي ف  ًيقا   ا لقم ٖلقى صعجقش ٖملُقش  قخ  لرلم قش،  لقض ان يكىن املحقق  و جقافة واشععة 

سُقققش، هققق  فكقققضع  لنقققمؽ ٖلقققى  فث تققق   لتدقققمعس ف   إلاتسههقققي   ققق   لضع ؾقققم  الاؾقققال ُش فو  لٗغبُقققش فو  لتمٍع

م ،  ال فض للندلم  خ ف  ًيا   لنم فيل ج  ا مب  لرلم ش الاؾال ُش. بدلُم  ابَُا

o : ط ًدقققققققب ٖلقققققققى  ا لقققققققم    ًيقققققققا   ُلققققققق٘ ٖلقققققققى  هقققققققمصع  شععععععععة الاطعععععععالو عوععععععع  كتعععععععب التعععععععراث ومصعععععععادر 

ققض بدلُلهقققم  ققم )  ىت قققم ،  ىت ققم  زمنققش، ػو ًقققم ...(  ل ققر ًٍغ ققم ، إلاٗغ ققش وجقققاص   ققمهخ  ابَُا  ابَُا

 وهل خلل   خ ك ل  م ر.

o  :لىتقققمس  ققق   ل قققضًج  الفقققض ف  ًيقققا  للندلقققم  إلاقققمم   قققمط  وقققم الت صعععن فعععي املخطعععى  املعععياد ثحقيقعععه 

وصع ًققش ي ققظ   لٗلقق ، وهققظلً  لكققأ   ط  وققم   قق   لتفؿققي ،  و  للٛققش،  و الاصس، وؾققمةغ  لٗلققام، وخ ققظ  لققا ف  

م   ل ر بتهل ففنا وبسههقا، وطلقً  صعقى  لقى ف   ول ٖمل  ففخ، و ت دغ  ُا ًتدا  لى بدلُم  ابَُا

 كش،  نم لا بهضى لا  بو آزغ لا وجهش ٖلنُش فزغى.  ًيا   لٗنل فهث   بلممم وص
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 حفظ وصيانة املخطوطات

 

ت منها ًمىً اللٌى أن حفٍ وؿُاهت املخوىهاث ُ             حِخمد ُلى تهُئت ألاوكاَ اإلاىاطبت لى ادخالف اإلاىاد اإلاـىُى

 .لظالمتها والحفاي ُليها

  املخطوطاتمقومات حفظ وصيانة : 

 ة ػسون منها :فُما ًذف اإلابني املخـف لحفٍ املخوىهاث ًجب أن جساعى فُه ُداملبني: -1-

، هما ًجب أن ًيىن اإلابني مً حدزان ُاشلت للحسازة  اهاثلوالفُأن ًيىن ملاوما للِىامل الوبُُِت والصالٌش والحسابم  -

 والسهىبت .

 اإلاِلىماث.أن ًذلّ اإلابني إلى الؼسون الِلمُت واإلاىاؿفاث الدولُت إلاباوي اإلاىخباث ومساهص  -

 لللىء.ني ليي ال ًخِسق املخوىن أن ًيىن مذصن املخوىهاث في أطفل اإلاب -

 ًجب أن جخىافس كاُاث الِسق ُلى طخابس ٓاملت لحجب أػِت الؼمع. -

 ُليها أن جحخىي ُلى ُدة أحهصة أهمها: املكتبة وقاغات غسض املخطوطات:-2

باإلائت  62إلى  52م ،° 22إلى 66أحهصة جىُُف الهىاء حُث ًجب أن جيىن دزحت الحسازة والسهىبت واالحي ُلى الخىالي: -

جب الخحلم بـفت دوزٍت مً   الهىابُت. اإلاىُفاثٍو

ّ لحماًت الىزابم مً كىء  -  الؼمع.اطخذدام طخابس ومـاَز

جصوٍد حمُّ الفخحاث بحاحص مؼبً ذي زلىب كُلت باللدز الري ًمىّ ددٌى الحؼساث دون أن ًحد مً جدفم  -

 الهىاء.

 في اإلاىخبت وكاُاث املخوىهاث.ًيبغي ان جمس أي أهابِب طىاء واهذ للمُاه أو ٓيرها  ال -

 جىفير اإلاِداث للىؼف ًُ الحسابم والخـدي لها. -

ىفمجىٌُف اإلاىخبت وكاُاث املخوىهاث ُلى فتراث مىخٌمت ،  - الٔباز باطخِماٌ مياوع ههسبابُت مصودة بىٌام  ٍو

 محىم للترػُح ، وجمسح الازكُت بممسحت زهبت مسة ول أطبَى .

جب وكّ الىفاًاث في أماهً بُِدة ًُ املخاشن.حِاًً كاُاث الحفٍ بـفت مىخٌم -  ت ٍو

 لً ًجب إهفاء الاهىاز ُىد الخسوج مً اإلاىخبت.ولر مٌلم،فٍ املخوىهاث في ميان جح -

ا. -  فحف املخوىهاث مً هسف مذخف بـفت دوزٍت للخأهد مً ُدم إؿابتها بأي هَى مً البىخيًر

 الاثاث : -3 -

جب دلىها مً الحىاف جيىن مِدهُت وجولى بثالر هبل السفوف: -3-1 - اث لخجىب الخأهظد الري ًـِب الحدًد ، ٍو

 اإلادببت والىخىءاث .

 جترن مظافت وافُت بين السفىف ليي ًخم جدفم الهىاء بـىزة ُادًت. - 
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طم لحماًت املخوىهاث مً السهىبت  65ًيبغي أن ٌِلى السف الاطفل ًُ مظخىي أزكُت اإلاىخبت ُلى الاكل  - 

 واليىازر.

جب أن حٔوى السفىف مً الاُلى بألىاح ليي ال طم،5ًلل ًُ  بين السفىف والحابى ًجب ان ال الفساْ -  ًـِب  ٍو

 الٔباز املخوىهاث .

 جىكّ زفىف ُالُت أهثر مما ًلصم ألهه ًيبغي حظهُل مىاولت املخوىهاث. ال - 

 ثخزين املخطوطات: -4

 ًمىّ مىِا باجا وكّ هره املخوىهاث ُلى الازكُت مباػسة. -

جىكّ املخوىهاث ُىد دصنها ُلى حافتها الامامُت أو ُلى هِبها ، فمً ػأن ذلً أن ًللي بلٔى هبير ُلى هِىب  ال-

 الىخب وججلُدها.

فين أو مّ  ًيبغي أن جخجاوش املخوىهاث حافت السفىف ، ليي ال ال-  .للخىٌُفاإلاظخذدمت  آلاالثجحخً مّ اإلاًى

في حالت طِئت في ؿىادًم مـىىُت دـُـا لهرا الىَى مً املجلداث ليي ال  التي جىحد جذصن املخوىهاث الىادزة أو -

 .ألادسي جخلف حىاهبها الحدًدًت املخوىهاث 

 جىكّ املخوىهاث الىبيرة في وكّ أفلي وال ًجب وكّ أهثر مً زالر وسخ فىق بِلها. -

 طم بين الىخب واللىح الخلفي للسفىف.5ًترن فساْ ال ًلل ًُ  -

 ثقنيات املػلومات الحديثة: باستػمالطات حفظ املخطو - 5-

 ًحدد مجاٌ ومدي جلىُاث اإلاِلىماث اإلاظخذدمت في اإلاىخباث ومساهص الخىزُم واإلاِلىماث باآلحي:

ً والتي ًولم ُليها إُادة إهخاج  - الاطخيظاخ واإلاـٔساث الفُلمُت اإلاخـلت بئُادة إهخاج اإلاِلىماث لليؼس والخذٍص

 . Reprographicsألاػياٌ اإلاسجلت 

ماٌ اإلاىخبُت وادتزان اإلاِلىماث أو الىـىؾ وكىاُد  - ت في ؤلاحساءاث وألُا جوبُلاث الحاطىب واطخذداماجه اإلاخىُى

 .البُاهاث

 .جوبُلاث الاجـاالث بُِدة اإلادي اإلابيُت ُلى هلل ألاؿىاث وألاػياٌ املخخلفت -

كـدزاث هره الخلىُاث في أُمالها وددماتها في مذخلف دٌو  وكد اطخوـاُـذ اإلاىخباث ومساهـص اإلاِلـىماث أن جـىًف       

وداؿت في الدٌو اإلاخلدمت، وهـان لها جأزيرها الفاُـل في أطـالُب هٌـم الحفـٍ والاطـترحاَ والخـصوٍد والفهسطـت  الِالم،

ي ادتزان مذخلف وكد أطهمذ هره الخلىُاث الحـدًثت هـالحىاطِب واإلاـٔساث الفُلمُت ف، وطـابس الخـدماث ألادـسي 

وهـان لها دوزها في حـل مؼىـلت اإلاىـان، واملحـافٌت ُلى اإلاِلىماث مً الخلف والخمصق  ، مـادز اإلاِلىماث الىزكُت

 .والظسكت

ٍ وفهسطت املخوىهاث وال جذفى أهمُت اطخذدام هره الخلىُاث في اإلاىـخباث واإلاؤطظاث ألادسي اإلاهخمت بخجمُّ وحف         

لت ٓير مباػسة ،والاهاَل ُليها طخذداملال  تهاوإجاحا، يهللمحافٌت ُل مً دالٌ  ُلى ألاهترهذ، مً كبل الباحثين والدازطين بوٍس

ُت، ألن واإلاُىسوفِؽ  واإلاُىسوفُلمػاػت الحاطىب أو اليسخ اإلاـٔس  يرها ألاُو بِد جىفس أحهصة  وألاكساؾ اإلالٔىهت ٓو

  .إلاؤطظاث أؿبح مً الظهل جداولها بين ألافساد وا اللساءة
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ت حِنى           مً هره ألاهمُت لحـس الترار الِسبي املخوىن واملحافٌت ُلُه ًيىن مً اللسوزي وحىد حهت مسهٍص
ً
واهوالكا

بخجمُّ وفهسطت وجـيُف املخوىهاث بالخِاون والخيظُم مّ اإلاؤطظاث الثلافُت والِلمُت ألادسي في ول كوس مً ألاكواز 

لىماث ػاملت لترازىا الِسبي املخوىن بمىحب اطخمازة داؿت مِدة لهرا الٔسق ًخم إددالها في الِسبُت لٔسق بىاء كاُدة مِ

وبرلً ًيىن جحلُم اللبى ، ذاث اللدزاث الهابلت في الادتزانالحاطىب مّ ؤلافادة مً الخلىُاث ألادسي الحدًثت 

سافي الؼامل لهره الىىىش الخوـُت في ٓاًت ألاهمُت، وطُيىن بىاء   مً الىٌام الىهني للمِلىماث في الببلُٓى
ً
هره اللاُدة حصءا

 .هـل كوس ُـسبي كمً إهاز الخِاون والخيظُم مّ اإلاؤطظـاث اإلاهخمت بالترار الِـسبي ؤلاطالمي

 مىً جلظُمها إلى زالر ُىامل زبِظُت : املخطوطات الػوامل املؤثسة في هىان ُىامل مذخلفت جؤزس في املخوىن ٍو

ت مً  ُت: الِىامل الوبُُِت، الِىامل الىُمُابُت، الِىامل البُىلىحُت.جىدزج ُنها مجمُى  الِىامل الفُس

 :الطبيػيةالػوامل (  1) 

 أ.   السطوبة: 

حِد املخوىهاث والىخب مً الخاماث ذاث ألاؿل الِلىي )هباحي أو حُىاوي( مثل الىزق والجلد والبردي واللماغ،  

 ألادؼاب، وحِد هره اإلاىاد ذاث دا
ً
أي أن محخىاها اإلااةي الدادلي ًخٔير   Hygr. sc. pic natureسوطيىبُت لؿُت هُوأحُاها

ىد ازجفاَ ت جمخف اإلااء، ومً زم ًسجفّ املحخىي  وظبت بخٔير السهىبت املحُوت، ُو السهىبت في البِئت املحُوت فئن اإلاادة الِلٍى

ساق آلاجُت:  دبّ ذلً ًهىز ألُا  اإلااةي للمىاد، ٍو

 .ياهُىُت للمىادانهُاز الخىاؾ اإلاُ -

اث الخحلل -  .كابلُتها الؼدًدة لإلؿابت بفوٍس

ملُاث ألاهظدة  - ٌظهل ذوبان الٔاشاث الحملُت إن وحدث في الهىاء وبالخالي ُملُاث الخحلل اإلااةي الحمض ي ُو

 .والـدأ للمِادن

ت.ٌظهل الخـاق ألاجسبت واإلاِللاث ألادسي في الهىاء مما ٌظ -  بب جلىر واحظاخ اإلاىاد ألازٍس

وجيّىن  ،أما باليظبت لألدواز التي جىجم ًُ ازجفاَ وظبت السهىبت في املخوىهاث فخؤدي إلى الدؼىهاث في ػيل املخوىن       

ا وطىاها. ،ُلى ألاوزاق اءالحمىكت والبلّ الـفس  اث والبىتًر    ..وهمى الحؼساث والفوٍس

 ب.   الضوء:  

 ىحاث الخويرة يي بالخدٍز  هما ًلي:واإلا   ،هىان أكساز مخفاوجت ليل أهىاَ اللىء      

يرها -  .ألاػِت فىق البىفسجُت: ويي ألاػِت الـادزة مً الؼمع والفلىزطيذ اإلاباػسة ٓو

 ولىنها اإلاىحاث اللـيرة: مً اللىء اإلاسةي ألابُم حتى اللىء ألاشزق لها جأزير  -ـ
ً
 أكل كسزا

لت وألاػِت جحذ الحمساء: لها جأزيراث حسا ت وهرا هى مجاٌ كسزهاـ اإلاىحاث الوٍى  :ٍز

 ـ اكمحالٌ واؿفساز ألاوزاق، وشواٌ بِم ألالىان والىلىغ وألاحباز الحظاطت لللىء 

يرها ت فخلـف برلً ألُاف اليظُ  وألاوزاق والجلىد ٓو ئُت للمىاد الِلٍى  ـ جحلل وجىظس التراهُب الجٍص

ت لللىء إلى جيؼُى جفاُالث الهدم الىُم  ُابُت، وما ًيخ  ُنها مً جأزيراث الجفاف ومٌاهسه املخخلفتـ جؤدي الخأزيراث الحساٍز
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ومما ال ػً فُه أن جأزير اللىء ًخىكف ُلى ُىامل أدسي لِل مً أهمها: كىة ؤلاكاءة، مدي الخِسق لها، دزحت           

ىاء والسهىبت اليظبُت، الحسازة، طمً الىزق وهثافخه، جسهُب الهىاء املحُى بالىزق مً حُث جسهيز ٓاش ألاوهسجين وججدد اله

ت اشاث الخلىر الجىي واإلاىاد اإلالافت للىزق مثل اإلاسهباث اإلاِدهُت واإلاىاد الحملُت والللٍى  ٓو

 ج.   الحسازة ( املوجات الحسازية(: 

ت اإلاىاخ   الجى الخازجي ًيىن مً مـادز الحسازة في حالت اإلاىخباث واإلاخاحف اإلافخىحت، وداؿت في اإلاىاهم اللاٍز

ت الصابدة، وكد ًؤدي والاطخ بت، أو الخدفئت اإلاسهٍص ىابُت، وهرلً مـادز اللىء اإلاباػس مثل أػِت الؼمع واإلاـابُح اللٍس

 ازجفاَ الحسازة إلى آلاحي: 

لفت املخوىهاث مما ًؤدي إلى جفىىها.   -6  حفاف العجُىت الالؿلت أٓل

ير ذلً مً مىاد الىخابت، مم -2  ا ًؤدي إلى حؼللها الوِدام مسوهتها ومً زم جىظسها وجفختهاحفاف ألاوزاق والجلىد والبردي ٓو

نها هدُجت  -3 لى طوىحها، وجؤدي إلى اهدؼاز الحمىكت وجيٍى ت ُو الحسازة الِالُت حظَس الخفاُالث اإلاخلفت دادل اإلاىاد ألازٍس

ت.    للخلىر الجىي بالٔاشاث الحملُت ُلى طوىح اإلاىاد ألازٍس

 مئىٍت إلادد مذخلفت ٌِوي أُساق الخلادم الصمني ُلى اإلاىاد وهى ما ٌظىى بالخلادم  622ْزة حسخين اإلاىاد ُىد دزحت حسا -4

 الـىاعي

ت الخمدد والاهىماغ اإلاخىسز  -5 التردد بين الحسازة والبرودة دالٌ فترة شمىُت كـيرة ًؤدي إلى جلف اإلاىاد وحؼللها هدُجت لظُس

 في هره اإلاىاد

 ًـِب إن اشدًاد الحسازة أو حتى هلـانه
ً
 ُلى دىاؾ الىزق والجلىد مما ٌظبب أكسازا

ً
 طلبُا

ً
ا بيظب هبيرة ًؤزس جأزيرا

 مِالجتها، هما أن اإلاىاد الالؿلت اإلاظخذدمت في ججلُد الىخب جفلد كىتها وجماطىها بظبب ازجفاَ دزحت الحسازة. 

 (  املخاطس الكيميائية:2)

  
ً
باإلاىاد الىُمُابُت التي ًحملها الهىاء مما ًؤدي إلى إؿابتها  حِد املخوىهاث والىزابم مً أػد وأطَس اإلاىاد جأزسا

 ُلى حُاتها، ومً هره الِىامل: 
ً
 فاجيا

ً
 باألحماق التي حؼيل دوسا

ىد أ.   التلوث الهوائي والحموضة ذ الري ًخىلد في اإلادن الـىاُُت ُو  هى ٓاش زاوي أهظُد الىبًر
ً
: مً أهثر الٔاشاث دوسا

خىل ذ. ٍو ذ مً دىازج الظُازاث.   وكد جحدر الحمىكت في املخوىهاث لِىامل أدسي احتراق الىبًر د ُىد احتراق الفحم والٍص

دًُ وهرلً بلاًا اليلىز في ُملُاث الخبُِم للىزق  بذالف الخلىر الهىاةي وىحىد وظبت ُالُت مً حامم الىبًر

اب.   ألاثسبة واملػلقات املوجودة في الهواء:  ت مخىاهُت وجحمل مِها حسازُم الفوٍس لاث الحؼساث التي جىمى بظُس ث وبٍى

باز ألاكمؼت في مـاوّ اليظُ   باز اإلادن الـىاُُت ٓو داؿت إذا جىافسث السهىبت والحسازة.   فهىان إذن ألاجسبت الدكُلت ٓو

اح، هـل ذلً ًؤدي إلى جفش ي الخلف البُىلىجي وإشالت الىلـىغ وال ىـها بالٍس باز اإلاِادن والسمـاٌ ُىد جحٍس  ىـخاباثٓو

 ( الػوامل البيولوجية:3)

 ليىن املخوىهاث وميىهاتها مً أؿل ُلىي فهي كابلت للخحلُل والفظاد جحذ جأزير ألاوكاَ اإلاىاطبت مً كبل  
ً
هٌسا

يرها.  لفت واللىاؿم وألاحباز ٓو  اليابىاث الدكُلت التي ًيىن بئميانها إحدار حٔيراث وحؼىهاث في الىزق وألٓا



5 

 

 مً اليابىاث( الحُت طىاء وفي هرا           
ً
ا املجاٌ أػاز اإلاخذــىن في مِالجت املخوىهاث إلى وحىد أهثر مً )طبِين هُى

ا، وهره حمُِها تهاحم املخوىهاث وجفخً بها حين حظمح  اث والبىخيًر أواهذ مسبُت والحؼساث واللىازق أو دكُلت والفوٍس

 ن املخوىهاث والىزابم.  ألاحىاٌ اإلاىادُت اإلاىاطبت الهدؼازها وجيازسها في مذاش 

 ( الػوامل الراثية:4)

نها في أماهً   سها وجسمُمها وجذٍص لإلوظان هرلً دوزه في إجالف املخوىهاث، وذلً باالطخذدام الخاهئ لها أو جـٍى

مىً إحماٌ هره الحاالث باآلحي:   ٓير مىاطبت وؿالحت، ٍو

 ه أحسف شواًا هره الـفحاث.  الخللُب الِىُف لـفحاث املخوىهاث ًؤدي إلى جمصكها وحؼى  -6

الخللُب والخىاٌو للمذوىهاث بأؿابّ كرزة أو ملىزت بالحبر أو مبخلت بالِسق والدهىن ًؤدي إلى ًهىز بلّ وبـماث -2

 مؼىهت ُلى هره املخوىهاث وؿفحاتها

جىظس ألُاف الىزق ومً زم زني ألاوزاق للداللت ُلى ألاماهً التي وؿل إليها اللازا مً الِاداث الظِئت التي جؤدي إلى  -3

 احخماٌ فلدان بِم أحصاء الىزق

الخددين أو ألاول والؼسب أزىاء الاهاَل ُلى املخوىهاث ًؤدي إلى أدواز طلىن الددان أو ػسز الددان أو اإلاأوىالث  -4

 مخِددة مً اؿفساز واحتراق وجبلّ ًـِب إشالخه ب
ً
 ِد ذلًواإلاؼسوباث ُلى ؿفحاتها وأٓلفتها، مما ٌظبب أكسازا

س ًؤدي إلى جفىً اإلاالشم وجلف هِب املخوىن  -5  اللٔى ُلى الىخاب املخوىن أزىاء الخـٍى

 إكافت ُالماث وهخاباث أزىاء اللساءة مما ٌؼىه بهاء الىف ألاؿلي -6

 ٌظبب الترمُم الخاهئ لٔير املخخـين جمصق ألاوزاق وجلف املخوىن  -7

 بالوسق الظلُمت لىكِها ُلى ألازفف مما ٌِسكها لللسز والخلىضحهل بِم الِاملين في مذاشن املخوىهاث  -8

 ألكساز   -9
ً
دم الالتزام باإلاِاًير الالشمت في دزحت الحسازة ووظبت السهىبت، وكىة ألاػِت اللىبُت مما ٌِسكها أحُاها ؤلاهماٌ ُو

 بالٔت 

 ًُ ُدم  -62
ً
زغ املخاشن بؼيل دوزي باإلابُداث الالشمت ُدم ملاومت وإبادة اللىازق والحؼساث وطىاها بؼيل طلُم، فلال

 .لرلً

 

 مالحٌت:

 

 :مثلاملساجؼ  بػض يسجى السجوع الى لالطالع أكثر حول املوضوع
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 املخطوطاثوصيانت جرميم 

 

، وهي في الىكذ هفؼه غمليت فىيت           
ً
الترميم هى غمليت جىىىلىجيت زكيلت شاث غطف داص مىحس غاإلايا

ت وججميل وإغازة  شوكيت جماليت جحخاج إلى حؽ غاٌ ومهاضاث فائلت.   وجخظمً غملياث ججميؼ وجثبيذ وجلٍى

ت إلى ؿيل أكطب إلى أصلها.   وهي بخػبير آدط غمليت غالج لألزط اإلاؼً في محاولت إلظالت بصماث  اإلاىاز ألازٍط

 ادخفاء أجعاء مػيىت جذخلف في حجمها 
ً
العمً ومظاهطه اإلاخػسزة مثل الىؼىض، والدـللاث، والثلىب، وأحياها

 أو مؼاحتها، هصلً مىكػها زادل جؼم ألازط أو اإلاازة اإلاطاز مػالجتها. 

 :هىغين هما ًمىً جلؼيم الترميم إلىلترميم: أنواع ا

 أ ـ الترميم اليدوي:  

ت داصت جخصل بلىة الخحىم ومهاضة الػمل وجماليت الخػـامل مؼ آلازاض   الترميم باألصل غمليت ًسٍو

يخليها بىفؼه  واملخؼىػاث باػخذسام بػع ألازواث الخاصت والتي جذخلف مً شخص إلى آدـط ًصىػها ٍو

 أن الترميم اليسوي  ،سام شوكه الفني ومهاضجهلخديح له اػخذ
ً
وضغم الخؼىض الػـلمي والخلني فئهه ماظاٌ مػطوفا

هى أغلى أهىاع الترميم، وهى الحطفـت الىـازضة في الػالم التي حػنى بئغازة الطوح إلى املخؼىػاث الىازضة الليمت 

ذيت ل  لمؼبىغـاث الثميىـت.  وإضجاغها إلى أصلها، وهـصلً الحاٌ باليؼبت للىزـائم الخاٍض

 ب ـ الترميم آلالي: 

  
ً
ٌؼخذسم الترميم آلالي في حسوز طيلت باليؼبت للمذؼىػاث ولىً اػخذسامه أوػؼ وأهثر اهدـاضا

ىلؼم إلى:  باليؼبت للمؼبىغاث، ٍو

وكس اػخحسر هصا الىىع في الؼخيىياث في : "Leaf Castingالترميم باستػمال مػلم لب الورق في املاء " -1

الاجحاز الؼىفييتي الؼابم، زم اهدـط في الىخلت الـطكيت في ضوماهيا واملجط، زم الىمؼا، ومنها إلى أوضبا 

 والىالًاث اإلاخحسة.  

 وظه           
ً
 في اإلااء محؼىبا

ً
 وحػخمس فىطة الجهاظ اإلاؼخذسم غلى اػخػماٌ مػلم لب الىضق اإلاظطوب جيسا

ً
ا

ومؼاحت زم امخصاص هصا اإلاػلم في الثلىب واإلاؼاحاث الىاكصت لييىن مؼاحاث وضكيت، زم جأحي بػس شلً 

 مطحلت الخجفيف جحذ طغؽ مػين للحصٌى غلى الىديجت النهائيت للترميم.  

 وجخم هصه الػمليت أػاػا للمؼبىغاث والجطائس والىزائم وفي ":Laminati. nغمليت التلويت بالركائم " -2

ت بلصم  ت.   وحػخمس غلى الخلٍى حسوز طيلت للمذؼىػاث ؿسًسة الخلف التي ًصػب جطميمها بالؼطق اليسٍو

لت في  ه في صىضة مؼاحيت زابخت.   وكس اػخذسمذ هصه الؼٍط ضكائم ؿفافت غلى ػؼح الىضق فخجمػه وجلٍى

 ف
ً
ىيت، وماظاٌ إًؼاليا واهدـطث منها إلى أضجاء الػالم الغطبي، هما جؼىض هصا الىىع أًظا ي الىالًاث اإلاخحسة ألامٍط

لت.    هىان بػع الخحفظ لسي بػع السٌو باػخذسام مثل هصه الؼٍط



ت الؼؼحيت بالطكائم البالػديىيت، وهي:   وهىان زالزت أهىاع مػطوفت مً الخلٍى

 بالالصم زم وطؼ الغاللت طريلت املػالجاث املنفصلت:   أ.
ً
خم فيها مػالجت صفحت املخؼىغ أوال  ٍو

 البالػديىيت غليه.   

خم الخؼبيم  ب.   طريلت املػالجت الواحدة: ًخم جؼبيم الغاللت البالػديىيت التي ػبم مػالجتها بالالصم، ٍو

 باػخػماٌ طغؽ بؼيؽ بالحطاضة أو زونها.  

 زون اػخػماٌ الصم وشلً جحذ جأزير   اللصم بالحرارة:  .جـ.
ً
خم جؼبيم الغاللت البالػديىيت جللائيا ٍو

 لظغؽ والحطاضة.   ا

  الترميم: أخصائيو 

 غً جظافط   
ً
ًيبغي أن حػهس مهمت الترميم والػىاًت باملخؼىػاث وصياهتها إلى أمين مىخبت مخذصص، فظال

مىً  جهىز جميؼ الػاملين في اإلاىخباث ومطاهع اإلاػلىماث للمحافظت غلى ػالمت املخؼىػاث وحماًتها، ٍو

 :فيما ًليم اػخػطاض أهم واجباث ادخصاص ي الترمي

الخأهس مً جميؼ اإلاىاز اإلاؼخذسمت في غمليت الترميم والصياهت بادخباضاث غمليت للخأهس مً جسوي  -2

 اػخػمالها.   وهصه اإلاىاز هي الىضق، والخيىغ، واإلاىاز الالصلت، وغيرها.  

الحصٌى غلى مػلىماث جسًسة غً صىاغت ألاحباض والىضق واإلاىاز ألادطي بمخابػت البحىر والسضاػاث التي  -3

 جيـط في السوضٍاث ومصازض اإلاػلىماث ألادطي الػطبيت وألاجىبيت.  

 مً أن جميؼ الؼطق اإلاؼخذسمت في دؼىاث الترميم واػخػماٌ الحطاضة، أو الظغؽ ال  -3
ً
أن ًيىن وازلا

س مً كىة احخمالها، وإمياهيت حؼبب  ، بل جسغم بلاء الىزيلت أو املخؼىػت أػٌى مسة ممىىت وجٍع
ً
ططضا

 كطاءتها.  

حفظ املخؼىػت بػس الترميم والصياهت في وطؼ ػبيعي وجذليصها مً بػع اإلاىاز اإلافؼسة، أو  ًيبغي -4

 ألاوطاع الؼيئت بما في شلً الهىاء الفاػس أو الحطاضة العائسة، أو جىامي الطػىبت، وغير شلً.  

ت وشوكه الفني بهصه الػمليت م -5  ًجب غلى ادخصاص ي الترميم اػخذسام شوائه ومهاضجه اليسٍو
ً
ؼخػيىا

 باإلاهىسػين والفىيين، ودبراء جطميم املخؼىػاث والىزائم.  

 :خطواث جرميم املخطوطاث وججليدها 

 هىان مالحظاث هامت كبل بسء غمليت الترميم ًمىً جىطيحها مً دالٌ آلاحي:   

 في مخابػت هصه الػمليت وجلييم ما كام -1
ً
ا ط املخؼىغ ألن الخىزيم الفىجىغطافي ًيىن ططوٍض به اإلاطمم  جصٍى

 ومػطفت مهاضة الترميم وجىزجه.  



 مخػسزة جذص  -2
ً
إمالء اػخماضة داصت لدشخيص حالت املخؼىغ كبل البسء بػمليت الترميم جخظمً حلىال

ر حؼلمه، وملاػاجه وغسز  ػبيػت ووطؼ ألاوضاق، وغىىان املخؼىغ، واػم مؤلفه، ومصسض املخؼىغ، وجاٍض

 اإلاىاز اإلاؼخذسمت في حػليمه. . .   وغير شلً.  صفحاجه، وهىع الخياػت والحياهت، و 

ت للخأهس ولتهيئت ػطق ووػائل اإلاػالجت والترميم وفم ما  -3 ت والفؼٍط الخػطف غلى هىع ؤلاصاباث الحـٍط

 ًدىاػب وػبيػت ؤلاصابت وهىغيت الخلف اإلاىجىز.  

ص ي الترميم ججميػها إشا واهذ هىان أجعاء ملخؼػت ومىفصلت، ففي هصه الحالت ًيبغي غلى ادخصا -4

 في اػخىماٌ ألاجعاء اليليت للمذؼىغ وإغازتها إلى حالتها ألاولى 
ً
والاحخفاؾ بها لغطض اػخػمالها الحلا

 ألاصليت.  

 خؼـىاث جـطميم املخؼىػـاث وججليسها فيمىـً إًجاظها همـا هـى مبـين أزهـاه: لأما باليؼـبت 

 Dennis. n`sث باػخػماٌ وضق ؿفاف داص ٌػطف بـ جطميم اللؼىع السادليت البؼيؼت في الصفحا -1

Transparent Mending Tapes  . 

لت اللصم وجلـير الحىاف( وبعجيىت  Japanese Papaersجطميم ألاجعاء الىاكصت بالىضق الياباوي  -2 )بؼٍط

 الىضق.  

ؽ الصم  -3 خم بطبؽ الصفحاث اإلاعزوجت اإلاىفصلت بـٍط مً الجهت جطميم هػىب الصفحاث اإلاعزوجت، ٍو

 الخلفيت وغلى امخساز دؽ الاجصاٌ مؼ الخليس بمؼاحت كياػيت مىحسة في الىخاب الىاحس.  

ً اإلاالظم )مً مجاميؼ الصفحاث اإلاعزوجت ودياػتها(.  -4  جيٍى

ً جؼم الىخاب املخؼىغ.   - 5   دياػت اإلاالظم لخيٍى

ع الىػب بالغطاء الؼائل وجثبيذ هؼىة اللماؾ به. -6  حػٍع

 يز غالف الىخاب.ججه -7  

 جلبيؽ غالف الىخاب في جؼمه.   - 8  

 :الػملياث ألاساسيت لترميم وصيانت املخطوطاث 

 الحؼاع غمليت الترميم وهثرة الػملياث وؤلاجطاءاث التي جسدل في مػالجت املخؼىغ وجطميم أوضاكه      
ً
هظطا

تها واإلاىاز اإلاؼخذسمت في هصه الػمليت وما جخؼلبه مً دبراث  ومهاضاث فىيت مً كبل اإلاخذصصين في هصا وجلٍى

 املجاٌ فئهىا وؼخػطض بئًجاظ الػملياث ألاػاػيت لػالج وجطميم املخؼىػاث مً دالٌ آلاحي:

الهسف مىه جذليص ألاوضاق والجلىز مما غلم بها مً أوػاخ واألجطبت، وآزاض ألاكالم، أو وجىز  أ ـ التنظيف:

ظاث الحـطاث املخخلفت.   اث وبٍى  فؼٍط

 جحسًس هىع الىضق وحالخه، ومً زم جحسًس هىع البلؼ وألاوػاخ، وأهىاع اإلاىاز  إزالت البلؼ:ب ـ 
ً
خؼلب شلً أوال ٍو

 الىيميائيت الالظمت إلجمام هصه الػمليت.  



الحمىطت في ألاوضاق والجلىز إما هديجت لترهيب ألاوضاق وزباغت الجلىز، أو  جخيىن ج ـ إزالت ألاحماض السائدة: 

م ألاحباض اإلاؼخذسمت في الىخابت.   لصا ال بس مً إظالت حمىطت الىضق وأن بؼبب أو  ً، أو غً ػٍط طاع الخذٍع

ت إلاىؼ الخحلل السادلي للىضق.    ٌػازٌ كبل غمليت الخلٍى

ت.   إش ًؤزي الخلازم  د ـ فصل ألاوراق امللتصلت: جخأزط أوضاق املخؼىػاث باألوطاع البيئيت والػىامل الجٍى

طػاف ملاومتها.   فالطػىبت العائسة جؤزي إلى حـبؼ الىضق والجلىز فخىمى بػع اليائىاث السكيلت، العمني إلى إ

ت، مما ًؤزي إلى الخصاق  اث مذلفت مىاز حمظيت لعجت وبلؼ لىهيت وأحماض غظٍى وداصت الفؼٍط

 الصفحاث بالجلىز ومً زم جحجط املخؼىغ 

م املخخص بالترميم بئصالح ما أصاب أوضاق املخؼىػاث ًلى  إصالح التمسكاث وإكمال ألاجساء الناكصت:هـ ـ 

تها  مً جمعق، أو اهدـاض الثلىب، أو جىؼط بػع ألاػطاف، أو فلسان بػع ألاجعاء، والليام بخثبيتها وجلٍى

 باملحاليل واللىاصم الىيميائيت، واػخذسام مذخلف الؼطق وألازواث وألاجهعة في هصه الػمليت. 

ت والخبرة في ومً ول ما جلسم        ًخضح أن غملياث الترميم هي غملياث فىيت وشوكيت جحخاج إلى اإلاهاضاث اليسٍو

مػالجت آلازاض اإلاصابت بالدـللاث والىؼىض والثلىب، وهي في ول ألاحىاٌ جلىم غلى أػؽ واحسة في مذخلف 

ت املخؼىغ، واػخذسام الخاماث الؼبيػيت والابخػاز  غً الخاماث الصىاغيت أضجاء الػالم واملحافظت غلى أزٍط

 كسض ؤلاميان، هما ًيبغي أن جيىن غمليت الترميم غىؼيت بما ٌؼهل فىها غىس الحاجت.

 

 

 مالحظت: 

 مثل:  اإلاطاجؼلالػالع أهثر وجىػيؼ اإلاػاضف حٌى هصا اإلاىطىع ًطجى مؼالػت بػع 

 

وصيانت الكتب واملخطوطاث والوثائم  سس الػلميت لػالج وجرميمألا ؿاهين، غبس اإلاػع.  -

ت الػامتالتاريخيت  م.1991 لصىاغت الىخاب، ، اللاهطة: الهيئت اإلاصٍط

، 2. غ3111مجلت الػطبيت  جلنياث الحفظ والترميم في املكتبت الوطنيت الجسائريت،ػباح، دظطاء.  -

 .م2111، 3.ع

الاماضاث الػطبيت اإلاخحسة:  .من الترميم إلى التجليد صناغت املخطوط الػربي الاسالميجمػه اإلااجس.  -

 م.2111مطهع جمػت اإلااجس، 

واكؼ حفظ وصيانت املخطوطاث بالسواًا الجسائريت: الساويت اللاسميت بالهامل صغيري ميلىز.  -

 4، ع. 2114جامػت وضكلت، انموذجا. 


