
 

 
  013 

 

 

 
 

 

 تحقيق التراث العربي

 له ..... وما عليهما 

 

 أنور أبو سويلم الأستاذ الدكتور

 

 

 

 

م9441الثاني  تشرين 92الموافق  –ه 4114ربيع األول  42الثالثاء   

 

 



 

 
  014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  015 

 

 الم ل خ ص

ترِجع إل   أن  ا تناول  في  ذه المقالة أ م مشكالت تحق ق الترا  العربي، وَرَأَّ    
أربع مشكالت أساسية أ وال ا: َأَزمة اإليماي بأ مي ة الترا ، وقيمته وأصالته، ودوره في 

ذية ال كر العربي المعاصر  عامة، والثانية: ر ك وي ال احث ن وال كر اإلنساني خاصة َتغ 
العرب إل  صنيع الم سَتشر  ن في تحق ق الترا  العربي، وما َتَو  موا من ِد  ة أعمال م 
وَمن     ت ا، وما َنَتت عن ذلي من وجود مخ وطات منشور  بِعَلل ا وع   وب ا. والمشكلة 

ول العلمية لَ ن التحق ق، ودور الثالثة تتعلق بالم َحقِهق العربيه من ح ن َتَمث ل ه لأل   ص 
 المؤسسات التعليمية في تأ  ل الم َحقِهق ن.

: صعوبة الوصول إل  الن سخ الَخ ِهية،  والمشكلة الرابعة تتعل ق بالِكتاب الم َحق ق
ول األجنري ة من  املة للت را  العربي، وما َّتعر ا  له الكتاب في الد  رسة الش  و ياب الَ   

ر ب  وم َتاجر  رخيصة واحتكار. َت  

ت  من  ذا ال حن التعر ف بأ مه مشكالت تحق ق الترا  العربي وم َعوِه اته،  َ َصد 
 و ي مشكالت  ديمة حدَّثة معا ، ورأَّ  أن  ا تعود إل  أربع مشكالت أساسية:

 أزمة اإليماي بالترا . -أ
 المستشر وي والترا . -ب
 الم َحقِهقوي والترا . -ج
 ق ق.الكتاب الم حَ  -د
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كالت الَ نِهية الم تعلِهقة باألصول العلمية لتحق ق النصوص  ولم أعرا للم ش 
َف   ذه المشكالت ( ل ٌة من العلماء َحقه ا من الد ر س ر ا، فقد َأو   . 16لوَنش 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

انظر في  ذا الموضو : برجستراسر: أصول نقد النصوص ونشر الكتب، و ي محاضرات   16ل
 .5565، ونشرت ا دار الشعب سنة 5515ألقا ا في كلية اآلداب ب امعة القا ر  سنة 

، 277م، العدداي 5544ة المصر ة، ود.محمد مندور:  واعد نشر النصوص، م لة الثقاف
 .210و

م، 5514، 5وعردالسالم  اروي: تحق ق النصوص ونشر ا، م  عة المدني، القا ر ، ط
 م.5561، 2وط

وصالح الدَّن الم د:  واعد تحق ق المخ وطات، م لة مع د المخ وطات العربية، القا ر ، 
لعربية، ب روت، م. و واعد ف رسة المخ وطات ا5576، وب روت، 5، م2م، ج5511
 م.5576

ود.مص    جواد: أصول تحق ق النصوص، محاضرات بكلية اآلداب، جامعة بغداد، 
 م.5574م، ونشر ا الدكتور محمد علي الحس ني: دراسات وتحئيقات، ب روت، 66/5567

 م.5567ود.عردالستار الحلوجي: المخ وط العربي، رسالة ماجست ر، القا ر ، 
 دبي، دار المعارف، مصر.ود.شو ي ضيف: ال حن األ

 م.5571ود.نوري الئيسي وسامي مكي العاني: من ت تحق ق النصوص ونشر ا، بغداد، 
 م.5577ود.عردالرحمن عم ر : أضواء عل  ال حن والمصادر، الر اا، 

 م.5512ود.عردال ادي ال ضلي: تحق ق الترا ، مكت ة العلم، جد ، 
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 أزمة اإليمان بالتراث: (أ)
كالت ال احن العربي المعاصر ِ لهة المصادر الت را(ية الم   َحق قة تحئيقا  لعل  أ م  م ش 

علميا  سليما ، ما ي عل الوصول إل  الحئيقة فيما َّتعلق بالترا  العربي القديم: أدبِه 
ن في ترا(نا  ر، و  َس ِهل ال  ع  عوبة والع س  وتار خِه وحضارتِه... مسألة في ياية الص 

نا وَنز    والت  و َن من شأي تار خنا الِ ك ري؛ لغرا معلوم و و َبت ر  حاضرنا عن ماض 
ن  الرِه  ة في حئيقة ال كر العربي وأصالته،  ما في ن وسنا من اعتزاز ب ذورنا، وَبع 
تابوي  رته عل  ت و ر ال كر العربي المعاصر، وال كر اإلنساني عامة، والذَّن ََّر  و  د 

في  ذه الرِه  ة،  -أحيانا  -ل م الحق  -من أصحاب النوايا الَحَسنة-بترا(نا ال كري 
له األعظم من  ذا فالمنش ور  منه جزء ضئ ل ال ي َمثِهل حئيقة الترا  َوَوا عه، أمها ال  

د  د وَ ص  َتابوي عن َعم  الترا  فال َّزال ر  ن المكت ات األجنرية والعربية. أما الم ر 
ته وأ م ته في الحيا  ال كر ة اإلنسانية. وليس   كوي في أصالة الترا  العربي وِجد  في شكِه

َنة  ا و وكسل، أم َمن  ِمح  لترا  العربي ب ؤالء المرتاب ن، سواء من َّ مل الترا  عن َس  
ق واإليراق  َنته في ِحَقب التار خ و و يقاوم الَحر  د، بأ له من ِمح  َي  مسه عن َ ص 

َتعمر ن. ل ر  ن والم س  ر ف من ي َزا  الت تار والَمغ ول، والص  ز ق والَتح   والَتم 

ل العربي إي  تحق ق الت را  ا ن وز الَعق  مية ت تح  منافذ الن ور عل  ك  لعربي م  مة َ و 
الذي َتَراكم عليه    ار اإل مال، و كشف  عن دور العرب المسلم ن في َرك ب الحضار  
اإلنسانية، و  ضيف  إل  (رو  الِ ك ر اإلنساني ين   وِخص  ا  َم   ول ن، و ز دنا إيمانا  

ار ة، و  َعمِهق انتماءنا الوطني والقومي والدَّني. فالمشكلة بشخص تنا وِرَ ادتنا الَحَض 
األ ول  في تحق ق الترا   ي َأَزمة اإليماي بأ مية  ذا الترا  وقيمته وأصالته ودوره 
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في تغذية ال كر العربي المعاصر ورفده بدوافع االستمرار وال قاء؛ وسرب  ذه األزمة 
 في رأَّي أمراي:

ن وز الترا  العربي - ئ ل. أي ك   لم ت َ  ه أختام ا، ولم َّ ن شر من ا إاله القل ل الض 
 الت َخل ف العربي العلمي واال تصادي والسياسي. -
 الم ْست شرقون والتراث: (ب)

ذ ور ال ك ر ة لإلنساي العربي، م َمث لة  ول االستعمار ة إل  أ مية ال   و د َتَنر    الد 
المعرفة، فاستول  عل  ا ب  ر ق  بعشرات األ ل وف من المخ وطات في شت  حقول

ن وز المخ وطات  مشروعة أحيانا ، وي ر مشروعة في أكثر األحياي، ونقل  أ م  ك 
العربية إل  برل ن وبار   ولندي ول رزج واألوسكبر ال... وي ر ا، وكاي الحصول عل  

سل  الحكومات من أجله الوفود وال ع ثات: ف ي كنوز ال كر العربي  دفا  استراتي يا  ت ر 
: -عل  سر ل المثال-ألمانيا  ق ل ذه الم مة كلٌّ ِمن  ر   أ ِرسل إل  الش 

  الذي كاي يعمل في دمشق  نصال  5501-5151َّو اي جوتغر د ف تشتاَّن ل  5ل
  وا تن  أربع م موعات من المخ وطات ذ ر  5162-5141لرروسيا ل

 ة إل  توبن ن.م موعتاي من ا إل  برل ن، وم موعة إل  الَّرتست، وم موع

  الذي أ رسل إل  أكثر من دولة عربية وعاد 5176-5105 اَّنر  ب ترمن ل  2ل
 ومعه م موعتاي كر رتاي من المخ وطات.

  الذي ظل مد  تز د عل  ا(ني عشر عاما  مئيما  5151-5151شررن ر ل  1ل
 بال ند عامال  في ميادَّن التعليم والمكت ات والثقافة العامة، ولما عاد عام
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  ألف 5500  أل ي م َ ل د ب ن ا ل2000م إل  أوروبا أحضر معه نحو ل5116
 . 17لومئة مخ وطة عربية انتقل  ملك ت ا إل  مكت ة برل ن

: "أيلرية آالف المخ وطات العربية  11لاَّلدڤن ڤ ال المستشرق األلماني ستي
 ا من المدي الموجود  عل  شكل م موعات كر ر  في برل ن وتوبن ن ول رزج وجوتا وي ر 

الوي وال  وا  أ(ناء رحالت م في القري التاسع عشر في  األلمانية كاي  د أحضر ا الر ح 
أطراف الدولة العثمانية، وال نرتعد عن الحئيقة إذا  لنا إي كث را  من  ذه المخ وطات  د 

ه َتم  شراؤه ب ر قة شرعية وبأسعار مناس ة!!! أما من ناحية أخرى فقد َتَعر ض   ذ
ب  إل  أ وروبا"، وفي العصر الذ ري من  المخ وطات إل  عمليات َسل ب وَس  و و  رِه
نوز المخ وطات العربية إل  استانرول بتش يع من السالط ن  الدولة العثمانية ن ِقل أ مه ك 

من أين  بالد العالم بالمخ وطات  -دوي ر ب–العثمان  ن؛ ما ي عل تركيا ال وم 
 العربية.

ق األوروبي اال تصادي والعلمي والسياسي والعسكري عل  امتالك وساعد الت َ  و 
الترا  العربي ال كري، فأص ح  عواصم الدول األوروبية مراكز م مة للمخ وطات 

 العربية كروما وبار   وبرل ن ولندي ومدر د.

وال شي أي اال تمام األجنري بالمخ وطات العربية كاي يخدم المؤسسات الت ار ة 
ل ال دف االستعماري في بع  المراحل إل  محاولة والسياسي ة والعسكر ة، و د َتَحو 

                                                           

مية في ال امعات األلمانية، ترجمة: د.مص    رودي بارت: الدراسات العربية واإلسال  17ل
 .64، 21، 22ما ر، ط عة القا ر ، ص

: العال ات ب ن العرب واأللماي، محاضرات الموسم الثقافي الثالن/ جامعة مؤتة، اَّلدڤ يڤست ب  11ل
 .7، ص5517
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ف م العقلية العربية، والتعرف عل  تار خ الشعب العربي ولغته ودَّنه وحضارته وعلومه 
 وات ا اته ال كر ة.

صوي في اللغات السامية في  ذه الرالد بتحق ق بع  المخ وطات  وع ني متخصِه
  الغاية األساسية من وراء ذلي التعرف عل  طريعة الِ ك ر العربية ونشر ا، وكان

العربي وحيا  شعوبه بما يخدم أصحاب القرار السياسي، ون ِظر إل  الترا  العربي 
د القديم،  عل  أنه وس لة مساعد  تع ن في استيعاب صحيح اللغة الِعر ر ة؛ لغة الَع  

لتي ل ا ما ي َما(ل ا باللغة العربية، ومعرفة معاني الم ردات الغامضة في الع د القديم ا
 وا ترن  دراسة اللغة العربية بعلم الال وت:

م تم  ترجمة لمعاني  القرآي الكر م في إس انيا ألول مر   إل  اللغة 5541سنة  -
 الالت نية.

م ط  ع أول كتاب عربي بمدَّنة فانو بروما، و و صال  السواعي، و و 5154سنة  -
 كتاب دَّني مسيحي.

 ب  646ط  ع في روما كتاب "الكافية في علم النحو" البن الحاجب لت 5152سنة  -
وكتاب "نز ة المشتاق في ذكر األمصار" و و مختصر كتاب "نز ة المشتاق في 

  ب .160اختراق اآلفاق" لإلدر سي لت

  ب .421م ن شر في روما كتاب "الن ا " البن س نا لت5151سنة  -

  ب .672أصول ال ندسة إل ل دس" لل وسي لت م ن شر "تحدَّد5154سنة  -

  ب .611م نشر "التصر ف العذي" للزن اني لت5650سنة  -

  ب .114م نشر في ل دي "ع ائب المقدور" البن عربشاه لت5616سنة  -
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  ب .611م نشر في أكس ورد "تار خ الدول" البن العرري لت5661سنة  -

بن العرد" بشرح ابن النحاس، و"ع وي  نشر ر سي بألمانيا معلقة "طرفة 5711سنة  -
 األن اء" البن أبي أ ص  عة.

م نشر ر سي بألمانيا القسم األول من "مختصر تار خ ال شر" ألبي 5714سنة  -
 ال داء األَّوبي.

 م نشر ر سي رسالة ابن ز دوي إل  أبي عامر بن عردوس.5711سنة  -
دراسات الشرقية مثل: وفي م لع القري التاسع عشر برز في أوروبا علماء ال

َّلد ڤستنبڤفلوجل الذي َحق ق حماسة أبي َتم ام بشرح الت رر زي، وف رس  ابن النديم، و
الذي َحق ق س ر  ابن  شام ومع م الرلداي، وبانكو ري الذي حقق كتاب ال الحة البن 
العوام اإلشر لي وترجَمه  إل  اإلس انية، والَّل الذي حقق الم ضليات بشرح ابن 

ألن اري، وفر تاغ الذي حقق دَّواي الحماسة للترر زي والمنتخب من تار خ حلب، ودي ا
سالي الذي حقق تقو م الرلداي ألبي ال داء ونشره في بار  ، وراَّ  الذي َحق ق 
المالحن البن در د والكامل للمررهد، ودي يو ه الذي َحق ق المسالي والممالي البن 

قِهق  ون شرت في بلداي خرداذبة ونشره في ل دي. وي ر  ذلي من كتب الترا  التي ح 
، وكاي من أ م مراكز التحق ق والنشر: ل دي، وروستي، ومدر د، وبار  ،  15لمت ر ة

                                                           

وما  10انظر: رودي بارت: الدراسات العربية واإلسالمية في ال امعات األلمانية، ص  15ل
 عد ا.ب

 .6، 1، 4، 1، 2، 5وبروكلماي: تار خ األدب العربي، دار المعارف، بمصر، األجزاء:  
وفؤاد سزك ن: تار خ الترا  العربي، ترجمة د.ف مي أبو ال ضل ود.محمود ف مي ح ازي،  

 .5515م، وجامعة اإلمام محمد بن سعود، الر اا، 5575القا ر ، 
ستشر وي اإلس اي في الدراسات األندلسية اإلسالمية، ود.محسن جمال الدَّن: ما أس م به الم 

 ، الم لد التاسع، العدد الرابع.5515م لة المورد، بغداد، 
، وعردال ادي ال ضلي: تحق ق 5510ون  ب العئيقي: المستشر وي، القا ر ، دار المعارف، 

 .5512الترا ، مكت ة العلم، جد ، 
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وأكس ورد، وبوي، وجوتن ن، ولندي، وب رسررج، ول رزك، أو بع ار  أخرى، لم ت َحق ق 
يمه، ومقابلة النسخ،  ذه الكتب تحئيقا  سليما  من ح ن: تقو م النصه وض   ه وترق

وتخر ت المعلومات، وتصو ب الخ أ والتحر ف والتصحيف (م الت ميش وال  رسة 
ته، أو َّ ن شر بأخ ائه وِعَلله.  والمقابلة، وفي أكثر األحوال كاي النص َّ ن َشر عل  ِعاله

يه وش  ر من  ؤالء المستشر  ن من ع ِرفوا بالده ة العلمية والتَمك ن من العربية، إاله أ
كث را  من م لم يكونوا كذلي، و ذه مشكلة لم َََّتَن  ه ل ا الم َحققوي العرب وَرَكنوا إل  
وح ا روح م. فالمشكلة الثانية  صنيع من َلم  تكن العربية عرب ت م، وال حضارت م وال ر 
و اده من ي ر العرب أصحاب اللغة والحضار ، وأيه ما  في تحق ق الترا  العربي: أي  ر 

قِهق بحاجة إل  إعاد  تحق ق. ومن كتب الترا  التي ط  ع  ط عات بدائية؛  ظ ن   أنه ح 
ع ف  ا للن سخ وال م َقابلة وال اعتناء، تحق ق دي كو َّيه لدَّواي الخنساء المنشور پال َجم 

م. ودَّواي عامر بن ال   ل الغنوي بتحق ق الَّل لانظر: سلسلة 5115في ب روت 
َفياي، ع اء بن 5551لندي  -، ل دي 25نشرات جب التذكار ة ر م  م ، ودَّواي الز 

عدي التميمي، حققه آلورد في برل ن  ، وكتاب اإلبل المنسوب 5501أ س د الس 
لألصمعي حققه أويس    نر، و و م رو  ضمن كتاب لالكنز اللغوي في الل سن 

ستشر وي م. إي أكثر ما َحق قه الم5501العربي  في الم  عة الكا(وليكية بر روت 
 بحاجة إل  تحق ق جدَّد وف َق األ س  العلمية الحدَّثة ل ن التحق ق.

 )ج( المحققون والتراث: 

ل  محققي الترا  العربي  د َتَمث ل وا األ صول العلمية الالزمة  ال نست يع القول إيه ك 
لتحق ق النصوص القديمة ونشر ا، ف ذا الِعل م لم يعرفه علماء العربية بالم اهيم 

لمعاصر  إاله في م لع القري العشر ن أو نحو ذلي، ولسنا ن د في ال امعات العربية ا
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من َّ َدرِهس  ذا العلم ألنه في الغالب ال َّ وضع في الررامت التعليمية سواء في المرحلة 
الثانو ة أم في المرحلة ال امعية األ ول ، وأيلب المحقق ن ي َحقِهقوي النصوص القديمة 

مت اَّنة، ما جعل لالتحق ق  عند الَكَسل الذ ني، ومع ال  ل بأصول  اجت ادا  وب رق 
م عل  تحق ق إحدى المخ وطات دوي علم بن سخ ا  التحق ق نرى بع  المحقق ن ََّ    
دات، ودوي معرفة بالخ وط القديمة،  الَخ ِهية، ودوي علم باأل صول وال رو  والم َسو 

حتوي عل  ا المخ وطات. نحن في عصر وأحيانا  دوي علم بالماد  العلمية التي ت
و ا  يعرف  الرالية العربية أو ال لس ة اإلسالمية أو علم  ص َو ل ما ن د َنح  الَتَخص 
العروا، أما علماء العربية الذَّن أنت وا الترا  العربي، فلم يعرفوا التخصص، فكاي 

الم، وال قه والت س ر كث ر من م َّ ِلم  بعلم الن ات وعلم الح واي وعلم ال لي وعلم الك
 والحدَّن والشعر والنثر، والنحو وال ب... إلخ.

َد  عاجزا  عن م ارا  القدماء، و لما ن د م َحققا  َّل أ إل   و نا يقف الم َحقِهق الم ح 
ي ره من المختص ن لي ع نه في تحق ق نص لي  من حقل اختصاصه. وإي توفرت 

د المؤسسات التعليمية تضع حواجز دوي الر  ة لدى طالب العلم في تحق ق الترا  ن 
تن  ذ تلي الر  ة، ف ع  ال امعات العربية ترف  أي تكوي رسالة الماجست ر ف  ا أو 
الدكتوراه كتابا  م َحقهقا ، وبع  ال امعات ال تعتمد الكتاب الم َحق ق في ترقية أعضاء 

   ئة التدر   ف  ا.

 التي ت م  أيل  صور مورو(اتنا.وكيف لنا م ارا  عصر السرعة ب ذه العرا  ل 

ر من كتب الترا  إاله عددا  يس را ، وعشرات األلوف من  إيه أ دم جامعاتنا لم َتن ش 
 المخ وطات تنتظر األرضة والرطوبة والحر ق والت ر ب.
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َن  بنشر  و  العربية برزت في عدَّد من المراكز العلمية التي ت ع  وال شي أي الَصح 
التابعة لم امع اللغة العربية في القا ر  ودمشق وبغداد  كتب الترا ، كالم الت

وعماي، ومنشورات مع د المخ وطات العربية، وم لة الترا  العربي بدمشق، وم لة 
تار خ العلوم بحلب، وم لة اللساي العربي بالرباط، وم لة ال حن العلمي والترا  

العربية، ودور ات  اإلسالمي بمكة المكرمة، وم الت كليات اآلداب في ال امعات
 أخرى عربية وأجنرية.

و ذه المراكز ذات فائد  جمة، ف ي تنشر الترا  الم َحق ق وت عرِهف بوجود 
 المخ وطات ال دَّد  ومحتوا ا ووص  ا.

ق ق:  )د( الكتاب الم ح 

ال شي في أي ف ارس المخ وطات العربية في األ سكور ال وبرل ن والمتحف 
بلندي وال اي ودبلن وال اتكاي وروما وم النو وصوفية  الرر  اني والمكتب ال ندي

َّ نا، وعشرات ال  ارس في ڤوالقس ن  نية واستنرول واألناضول وب رسررج وبار   و
ما  يخدم الترا  العربي و  َعرِهف –الدول العربية  عل  - ذه ال  ارس ت َعد  عمال  متقدِه

 بوجود مخ وطات الترا . -األ ل

ث ن الوصول إل  المخ وطة المراد تحئيق ا إاله بعد َكده ولي  في وسع ال اح
وَتَعب شدَّدَّن، ويال ا  ما َيق ضي ال احن سن ن في جمع الن سخ الخ ي ة لكتاب واحد، 
وما ََّت  ع ذلي من أعمال روت نية م عيقة وم ت ع ة، وأيلب  ذه ال  ارس م قود، و ل أ 

َّده: فقد نشر الدكتور شو ي ضيف بع  ال احث ن إل  االعتماد عل  ما تقع عليه 
 ب  معتمدا  عل  152م كتاب "الرد عل  النحا " البن مضاء الق رطري لت5547سنة 
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 ب. (م أعاد 5151نسخة المكت ة التيمور ة بمصر، التي يعود تار خ نسخ ا إل  سنة 
ف  سنة  ندما ع 5575الدكتور محمد إبراهيم الرنا تحق ق  ذا الكتاب ونشره نشر  أتمه وَأو 

عثر عل  نسخة أ دم من النسخة التي اعتمد ا الدكتور شو ي ضيف َّر   تار خ ا 
 إل  عصر المؤلف.

و د َّنتت عن وجود أكثر من نسخة خ ية في أكثر من مركز من مراكز ح ظ 
المخ وطات، وفي  ياب التنس ق ب ن المراكز العلمية وعدم وجود ف رسة كاملة لكل 

تاَب الواحَد أكثر  من باحن بما في  ذا العمل من ضيا  أي ي َحقِهق الك–المخ وطات 
للو   وال  د: فببكتاب "شرح مشكل شعر المتنري" البن س ده، أبي الحسن علي بن 

  ب  حققه خمسة باحث ن:411إسماع ل األندلسي لت

 م.5571حققه الدكتور محمد رضواي الداية، ونشره في دار المأموي للترا ، دمشق   -5
تاب محمد خلي ة الدفا  من ل ريا في رسالته للدكتوراه لدراسة وتحق ق  وأعد  ذا الك  -2

 م.5574سنة 
واتخذ جمال الدَّن رضواي محمد تحق ق  ذا الكتاب موضوعا  لدرجة الدكتوراه في   -1

 م.5576جامعة القا ر ، 
وحققه مص    السقا ود.حامد عردالم  د، ونشرته ال  ئة المصر ة العامة، القا ر ،   -4

 م.5576
وحققه أيضا  الشيخ محمد حسن آل ياس ن ونشرته وزار  اإلعالم العراقية، بغداد،   -1

 م.5577
وال أست عد أي نسمع عن تحئيقات أخرى ل ذا الكتاب في ظروف تحق ق الترا  

 العربي.
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قِهق من ا ون ِشر ال  60لإيه شروح دَّواي المتنري تز د عل  (ال(ة وست ن شرحا   ؛ ما ح 
ا ، وفي الو   ن سه يعكف خمسة باحث ن عل  شرح واحد، َّتَعدهى أحد عشر شرح

 و صرفوي ج دا  ضائعا  وو تا  نحتاجه في أعمال أخرى.

 ياب التنس ق ب ن المراكز العلمية العربية ك  ل بألضاعة الو   الذي نحتاجه  إيه 
ال وم أكثر من أيه و   مض . وال بد من االست اد  من عصرنا الذي َّتمتع بألمكانيات 

ة متقدمة كأج ز  الحاسوب لالكمر وتر  التي يمكن أي تقوم بررم ة ف ارس تقني
المخ وطات في كل أنحاء العالم ووضع ا في متناول المراكز العلمية، ما حقق من ا، 
وما لم يحقق، و ست يع ال احن بس ولة معرفة أماكن وجود النسخ الخ ية ألي كتاب 

 دونما مشقة.

ت  د في حدود معلومة، لكن ا ال ت  د إطال ا  في وال شي أيه أفالم لالميكرو  
 المخ وطات ردَّئة الحرر أو المكتوبة بحرر أحمر.

  (Facsmilieوالعصر الحدَّن لديه إمكانات فنية متقدمة إذ يمكن بوساطة الب
ط اعة المخ وطات عل  ورق يش ه تماما  نوعية ورق المخ وطة األصل من ح ن 

 الشكل واللوي والسماكة.

 ضية وجود المخ وطات العربية في الدول األجنرية مشكلة لم تن ح  وت ق 
   ِ الم اوضات التي جرت من أجل استرجاع ا، وست ق  كنوز العقل العربي ر  نة َمح 

 الدول األجنرية ما لم يعالت  ذا األمر في إطار سياسي.

                                                           

 .10-11، ص5575متنري، دار الرش د، بغداد،   انظر كوركي  عواد: رائد الدراسة عن ال60ل
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ولسنا ن مئن عل  سالمة الترا  العربي في حماية دولة ال تعترف به وال  
ماسر   ََّ  م  ا نشره، و ك ي أي  نعرف أي مخ وطات الترا  العربي َّتداول ا الس 

بوي وت  ا  في لاألسواق السوداء ، وفي تركيا  أين  دول العالم بالمخ وطات –والم َ رِه
أكثر من مئة و(ال( ن مكت ة تضم في   ود ا مخ وطات عربية بيع  من ا  -العربية

 ق أ وروبا وأمر كا.آالف من كتب الترا  في أسوا
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