َمعَتحقيقَكتبَالتراث َ
َََََََََََََََََََََََََََللدكتورَأحمدَسعيدان َ
(عضو المجمع)
ت حث عنوان "مع تحقيق كتب التراث" كتب الدكتور إ براهيم السامرائي ،في
العدد المزدوج  ،11 ،11من مجلة مجمع اللغة العربية األردني ،بحثا أشار فيه

إلى بعض أسس التحقيق .فذكرني ذلك بأمر كادت تنسيني أياا األياامذ ذلاك أن
مشروع منهاج لتحقيق كتب التراث قد وضع ،في ندوة عقدت في بغداد ،من 12

إلااى  ، 1292/5/12باادعوة ماان المن مااة العربيااة للتربيااة والثقافااة واإعاافم فااي
الجمهوريااة العراقي ااة .وق ااد ض اامت الن اادوة ن ا ار مم اان تمرسا اوا بتحقي ااق كت ااب اللغ ااة
والاادين والتاااريل والعلااوم ،كااا فااي مياادان تيههااه .وكناات فاايهم الممثااا الوحيااد

لمحققي كتب العلومذ ولكن كان إلى جانبي بحث قيّم بع ثه للندوة الدكتور سلمان
قطايه ،أ ستاذ الطب في جامعة حلب.
كان بين أيدينا ستة بحوث حوا تحقيق التراث ،أ ِ
ُع َّد ت للندوة بتكليف مان
معهد المي طوطات العربية ،هي:
 -1التراث العربي ومناهج تحقيقه – بقلم الدكتور أحمد سليم سعيدان.
 -1ضبط النص والتعليق عليه – بقلم الدكتور بشارة عواد.
 -3التيا اريج ف ااي التحقي ااق ،م ااع ملح ااق بعنا اوان  :التعري ااف ب اانص مغم ااور ف ااي
التحقيق إلل – بقلم الدكتور حسين علي مح و .

 -4علم تحقيق الوثائق – بقلم األ ستاذ سالم عبود األلوسي.

 -5حوا تحقيق الميطوطات الطبية ونشرها – بقلم الدكتور سلمان قطايه.
 -6التراث العربي – يطة ومنهج – بقلم الدكتور شكري فيها.

انسجاما مع هذ البحوث الساتة رأيناا أن نمضاي فاي رسام مشاروع المانهج

من منطلقات أربعة هي:

 -1منطلق التقدير لل كر العربي اإسفمي ،واإ بداع الذي حققه ،في ميتلاف
مجااا ت المعرفااة ،ماان لغااة وأدب وعلااوم وفاان وفلس ا ة .ف اإ ن يكاان العااالم،

ألساباب

تي ااى،

يااولي ها ذا ال كاار التقادير الااذي يسااتحقه ،فاإن واجبنااا

نحن ،العرب والمسلمين  ،ا ضطفع بنشار ال كار العرباي اإسافمي علاى

الع ااالم وتب ي ااان دور ف ااي بن ااا ها ارح الحض ااارة اإ نس ااانية ،إحقاق ااا للح ااق،
وا ها ار للحقيقة.
 -1منطلااق اإيمااا ن بقاادرة األمااة العربيااة واألماام اإ ساافمية علااى بنااا مسااتقبا
أمثا ،يمكنها من استئناف مسيرتها الحضارية كي ما تعاود ،كماا كانات فاي

عهورها الزاهرة ،قادرة مبدعة.

 -3منطلق الثقة بأن التراث العربي اإسفمي هو قوة دافعة تبعث فينا قدراتنا
الكافيااة المبدعااة وتسااتجيا قوانااا لمواكبااة الحضااارة المعاهارة ،والمساااهمة

في رفد تيار ال كر العالمي ،بروافد يهبة معطا ة.

 -4منطل ااق اليقا ا ين ب ااأن اهتمامن ااا بتراثن ااا ال ك ااري إنم ااا ه ااو ن ا ارة م اان يتع اارف
مااوطق قدمااه فااي ساابيا إ حكااام يطااا إلااى األمااام .إ ن المسااتقبا

يمكاان

أن ين ها ااا عا اان الماضا ااي ،وا لتجربا ااة الحضا ااارية التا ااي ما اارت بها ااا األما ااة
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العربية طواا عهورها تجربة غنية بالدروس والعبار ،ازيارة بحاوافز تساند

تطلعاتنا للحاضار والمساتقبا .وا ن معرفتناا لتراثناا قميناة باأن تباين ماواطن
القااوة والضااعف فااي بنيتنااا الذهنيااةذ وهااذا ممااا

مناااص ماان معرفتااه كااي

نحكاام رساام يطتنااا لبنااا المسااتقبا الااذي ننشااد  .وهااذا يقتضااي أن يكااون

تقي اايم التا اراث موض ااوعيا  ،مج ااردا ع اان التب اااهي األج ااوف والتض االيا .ب ااذا
نضمن أن يكون تحقيق التراث ُس لّما للمعاهرة واإ بداع الذاتي ،شأنه فاي
ذلك شأن التزود بالعلم المعاهر والتكنولوجية الحديثة.

ث اام استع رض اانا الجه ااود الت ااي ب ااذلت وتب ااذا ،لتحقي ااق التا اراث ،فا اي ال ااوطن

العربااي ويارجااهذ ففح نااا أننااا رغاام تقااديرنا لهااذ الجهااود ،ومااد مااا قا ّاد مت فااي
تمهيد السبيا لدراسات أوفى وأشما وأ عماق ،ن ارهاا أولا ماا تازاا بطيئاة محادودة،
بالقياس إلى تراثنا الضيم ،وثانيا ا بحاجاة إلاى تنسايق ومنهجياة واضاحة تجعلهاا
تمض ااي متكامل ااة ،موح اادة ،بعي اادة ع اان التش ااتت وتب اااين ا لمواق ااف ،وحس ااب يط ااة

مرس ااومة تأي ااذ األ ولوي ااات بع ااين ا عتب ااارذ كم ااا ح ن ااا أيض ااا أن مع اام ه ااذ

تنهب على التراث األ دبي ،وقليا منها ما يتناوا الميطوطات العلمية.
الجهود
ّ
له ااذا رأين ااا أن تحقي ااق التا اراث ينبغ ااي أن تش اارف علي ااه جه ااات أمين ااة ،وأن
يتناولااه القااادرون عليااه ،و يتطاااوا إ ليااه ماان لاام تكتمااا أ داتااه اللغويااة والعلميااة
وال نية .لذلك تقدمنا بالتوهيتين التاليتين:

 -1أن تُا اد َّرس م ااادة تحقي ااق الميطوط ااات ف ااي جامعاتن ااا ،ولط اافب الد ارس ااات
العليا بياهة ،في الكليات األ دبية والعلمية ،بغية تيريج متيههين في

التحقيق ،مؤهلين له.
-1

أن تنشأ في الجامعات والمجامع العربية فروع لمعهد الميطوطات العربية
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تودع فيها نسل من األ ففم المهورة المح و ة في مقر المعهادذ علاى أن

تُط َّور هذ ال روع حتى تغدو مراكز للبحث والت حقيق والنشر ،في مجا ت
متيهه ااة ،إ ن أمك اان ،م ااع ب ااذا المكافا ا ت التش ااجيعية الس اايية للب اااحثين
والمحقق ا ااينذ عل ا ااى أن تيض ا ااع أعم ا اااا المبت ا اادئين ب ا ااالتحقيق إل ا ااى رقاب ا ااة

المسؤولين في هذ المراكز.
وبهذا الهدد اطلعناا ،بتقادير واعجااب ،علاى موقاف القطار الع ارقاي الشاقيق ،مان
تشجيع التحقيقذ إذ جعا التاراث العرباي أساساا لبناا اإنساان العرباي المعاهار ،واقام ِاة

حياااة فكريااة أهاايلة ،تمضااي بيطااى حثيثااة فااي ساابيا اإبااداع الااذاتي ،كمااا تشااهد بااذلك
منش ااورات الجامع ااات العراقي ااة ،والمجم ااع العلم ااي الع ارق ااي ،وو ازرة الثقاف ااة واإع اافم .و

عجب ،فمن العراق بدأت شعلة ال كار العرباي األولاى ،مان أياام اليلي اة المنهاورذ وفاي

البهرة والكوفة ُوضاعت أساس الد ارساات اللغوياة العربياة .وهاا هاو العاراق الياوم يساتأنف
مسيرة الييرذ َّ
وحيا .
سدد الله يطا ّ ،

بعد هذا ،انتقلنا إلى وضع مشروع المنهاج الذي اجتمعنا من أجلهذ ولكي
يكون المشروع كامف متكامف  ،قسمنا البحث إلى مراحا هي:
 -1ايتيار الميطوط للتحقيق.
 -1جمع النسل الباقية منه.

وتعرف مراتبها من الهحة.
 -3دراسة النسل ُّ
 -4ضبط النص.

 -5التعليق على النص.
 -6مقدمة المحقق.
 -7ال هارس.
 -9الطباعة والنشر.
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 -1اختيار المخطوط
ح ن ااا أن تحقي ااق التا اراث ف ااي جملت ااه ل اام ييض ااع س ااابقا لم اانهج مرس ااوم
لفيتيار ،وا نما هو يتم هدفة ،أو حسب ال روفذ فكان أن نُ ِش ر ماا كاان حقاه
التااأيير ،وأُيا ر مااا كااان حقااه التقااديمذ و ح نااا أن ميطوطااات ُح ق قاات ونُ ِاشا رت
أكث اار م اان ما ارة ،م اان غي اار مس ا ّاوب ل ااذلكذ ه ااذا باإ ض ااافة إل ااى تحقيق ااات أس ااا ت

للميطوطات ،جهف بأهوا التحقيق ،أو تهاونا باأل مانة العلمية واحترام النص.
ولها ا ا ا ا ااذا كلّا ا ا ا ا ا اه أ ُِق ا ا ا ا ا ا َّرت التوها ا ا ا ا اايات التاليا ا ا ا ا ااة بها ا ا ا ا اادد ايتيا ا ا ا ا ااار الميطا ا ا ا ا ااوط
للتحقيق:

 -1تقديم األهم على المهم ،واألهوا على ال روع والم يتهرات ،وتقديم ما لم
يُنشاار علااى إ عااادة مااا نشاارذ إ إذا لاام ي اراع فااي تحقيااق مااا نشاار قواعااد
التحقي ااق والنش اار ،أو كش ااف النق اااب ع اان نس اال جدي اادة لِم ا ا نُش اار تقتض ااي
تهحيحا في النص.

 -1ين اااط بمعه ااد الميطوط ااات العربي ااة ايتي ااار مجموع ااات م اان الميطوط ااات
األهااوا التااي ياار الميتهااون ضاارورة تحقيقهااا ونشاارهاذ في سج ما ع نساايها
ويُوزعها على مراكز التحقيق المعنية ،تيسي ار للمحققين.

 -3يااولى الت اراث العلمااي عنايااة ياهااةذ ونحبااذ أن ينشااأ لااه مركااز فااي قُطاار

عربي ،له فروع فاي األقطاار األيار ال تاي يتاوافر فيها ا محققاون علمياون،

وأ ن يت رب للتحقيق علما قادرون عليهذ على أن تهيأ لهم أساباب الت ارب،
مادة ومعنى.

 -2معرفة نسخ المخطوط وجمعها:
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كثي ا ار مااا يتعااذر علااى الباحااث والمحقااق الحهااوا علااى هااور ماان النساال

الموج ا ااودة للميط ا ااوط ال ا ااذي ي ا ااتم ايتي ا ااار للتحقي ا ااق ،ل ا ااذا رأين ا ااا أ ن عل ا ااى معه ا ااد
الميطوطات أ ن ينهض باألمور اآلتية:
أ-

اان الميطوطاات القيماة فاي الابفد التاي لام يهاا بهاا أسابابه بعاد،
أن يتعرف م ّ
وأن يتيذ الوسائا التي تضمن الحهوا على نسل من هذ الميطوطات.

ب -أن يضااع فهااارس ت هاايلية تعاارف بالميطوطااات التااي ي اار بهاااذ وينشاار
هذ ال هارس على مراكز التحقيق المعنية.
ج -أن يض ااع فهرس ااا موح اادا  ،ش ااامف لم ااا ُد ون ف ااي فه ااارس المكتب ااات العام ااة
والياه ا ااة ،ب ا ااد ا بالم وض ا ااوعات العلمي ا ااةذ ث ا اام يليه ا ااا م ا ااا ه ا ااو أل ا اازم م ا اان
الموضاااوعات األ يااار ذ علاااى أن يعهاااد بوض ااع ه ااذا ال ه اارس إل ااى لج ااان
متيههة ،مت رغة.

فإلى أن يتم هذا في معهد الميطوطات،

مندوحة للباحاث مان الرجاوع إلاى

مؤل ااات ساازكين ،أو بروكلمااان ،للتعاارف علااى النساال المت اوافرة ماان الميطااوط ،ث اام
يحاوا الحهوا عليها ،عن طريق معهد الميطوطات إن أمكن.
وتعرف مراتبها من الصحة:
 -3دراسة النسخ ُّ
بعااد الحهااوا ع لااى نساال الميطااوط ،تااأتي المرحلااة األ ولااى ماان التحقيااق،

وهااي د ارسااة النساال ،لتحديااد النسااية "األم" أو مااا هااي فااي منزلتهااا ،عتمادهااا
أهااف فااي التحق يااقذ ثاام تعاارف النساال األ ياار وتهااني ها ،وتحديااد مراتبهااا ماان
الهح ة والتوثيق .وذلك وفق القواعد اآلتية:

 -1األهاا أن تكاون النساية األم هاي النساية التاي كتبهاا المؤلاف ن سااه ،إن
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ِ
أم فها .ولكن المؤلف كثي ار ما يعاود كتابة النص ،فيغيّر فيهذ
ُوج دت ،أو س
فيتع ااين عل ااى المحق ااق أن يتب ااين ذل ااك .فا اإن ل اام ته ااا إ لين ااا نس ااية كتبه ااا
المؤلف .فاأل ُّم نسيةٌ عليهاا يطاه ،وا ّ فنساية ُك تِ بات عان نساية المؤلاف
وعورضت بها ،وا ّ فنسية ُك تِبت عن نسية وثّقها المؤلف.
 -1إ ن لاام يعثاار المحقااق علااى نسااية ممااا ساابق ،فأفضااا النساال الباقيااة نسااية
كتبهااا عااالم مااتقن ضااابط .ف اإ ن لاام تتااوفر ،فعلااى المحقااق أن يساات يد ممااا
تجماع لدياه مان النسال ،وكثيا ار مااا يكاون أقادمها أقربهاا مان ناص المؤلااف،

وأقلها سهوا أو أيطا  .ولكن األقدم كثي ار ما نجد قد ت ع ّرض للتلف .وألن
أوا مهااام المحقااق تقااديم الاانص الااذي كتبااه المؤلااف أو أمااف  ،فعليااه أن
يحهااا علااى مااا ياارج أنااه هااو الاانص بمقارنااة هااذ النساال ،وسا ّاد مااا فااي
النسااية المعتماادة ماان نقااص ،ممااا فااي س اواها .ود ارسااة النساال تهاادف إلااى
أمرين :أولهما تحقيق نسبة النص إلى هاحبه ،والثااني تحقياق أن الانص

الذي بين يدي المحقق هو نص المؤلف.

ويتحقااق ذلااك ماان درس النساال ونهوهااها  ،وماان الكتااب التااي نقلاات عاان

النص ،إ ن وجدت ،ومما قاله عنه من ترجموا للمؤلف أو كتبوا عنه.
 -4ضبط النص

بعا ااد ا لحها ااوا علا ااى ما ااا ي ا ا ار المحقا ااق أقا اارب أل ن يكا ااون نا ااص المؤلا ااف،
وتوثيقه ،بمقارنته بما نُ ِق ا عنه أو قيا فيه ،يأتي دور ضبط النص .ويجري ذلك
حسب اليطوات التالية:

أ-

يبدأ التحقيق بنسل الميطوط .وينها المحقاق باأن يتاولى النسال بن ساه،

إ ذ يتي له ذلك التهدي إلى مشكفت النص وحلولها.
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وعلى المحقاق أن يلتازم قواعاد الكتاباة المت اق عليهاا قاديما  .إ فاي أشايا

درج عليها المعاهرون ،مثا "مئة" و"الحارث" و"إ سحاق" ،ونقط اليا المتطرفة،
للت ريق بينها وبن األلف المقهورة.
وعليااه أن ياادون فااي المقدمااة مااا درج عليااه كاتااب النسااية ماان رساام فااي
الكتابة مميز ،مع ذكر أمثلة ،و سيما مما غاير فيه الناسل.
ب -ونوهي المحقق بما يأتي:
-1

كتابة النص بحسب معانيه ،فتقف الكتابة عند انتها المعنى ،ويبدأ

سطر جديد.

 -1اس ااتعماا ال اانقط وال واه ااا واليط ااوط وعفم ااات التنه اايص والتعج ااب
وا ست هام واألقواس ،وغير ذلك مما يساعد القارئ على الق ار ة بت هم.
 -3شكا الكلمات التي قد تلتبس على القارئ.
-4

كتاب ااة أرقاااام ه ا ا حات النس ااية المعتم اادة ف ااي ه االب ال اانص ،ب ااين

حاهرتين أو قوسين ،مشي ار للمقابلة.

 -5ترقيم األسطر ترقيما يماسيا تسهيف للمراجعة.
-6

استعماا األقواس المزهرة آليات القرآن الكريم ،وقويسات لألحادياث

-7

وض ااع م ااا يس ااتدركه المحق ااق عل ااى ال اانص ب ااين حواه اار متميا ازة أو

النبوية والنقوا وأسما الكتب ،وما شابهها.

معكوفات.
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ج -الضبط
ي تعااين علااى المحقااق أ ن يشااكا ماان األ ل ااا مااا أشااكاذ هااذا باإضااافة إلااى

اآليااات القرآنيااة ،واأل حاديااث النبويااة ،واألمثاااا والش اواهد والمشااتبه ماان األعاافم،
والغرياااب ما اان األ ل اااا  ،وما ااا قا ااد ينااابهم أو يلتا اابس ما اان المها ااطلحاتذ مسا ااتعينا
بالمراجع المتيههة ،والمهادر الموثوق بها.

 -5التعليق على النص:
على المحقق اتباع ما يأتي:
أ-

إ ثبااات فااروق النساال ،مااع تا رجي مااا يا ار األها  ،وت عليااا ترجيحااه .ولكاان
ي يد ذكر من ال روق .ويراعى أيضا

يراعى تجنب اإ غراق في ذكر ما
التنبيه على ماا ي سح ت ِما ا مان النهاوص قا ار تين أو أكثار ،ماع التعلياا عناد

الترجي  ،موثّقا بالدليا.

ب -التعري ااات :يُع ا رف المحقااق ،ماان األ عاافم والمواضااع ومااا فااي حكمهااا ،مااا
يحتاااج إلااى تعريااف ،ماان غياار استقهااا و إغ اراق ،فااف يُع ا رف مااا هااو
معروف لد

أكثر المتيههين.

ويُ سس ت سح سا ن أحيانااا تزويااد المقدمااة بيارطااة تبااين مواقااع المواضااع التااي تاارد
في النص.
ويُ ا ا ا ا اد َّون فا ا ا ا ااي الحاشا ا ا ا ااية اسا ا ا ا اام الكتا ا ا ا اااب ما ا ا ا ااوج از ،ما ا ا ا ااع ذكا ا ا ا اار الجا ا ا ا ااز
والها ا ا ا حة .ويح ا ا اااا م ا ا ااا يتعل ا ا ااق بال مع ا ا اااجم المرتب ا ا ااة عل ا ا ااى الح ا ا ااروف ،عل ا ا ااى
المادة،

على األج از واله حات ،ما عدا معاجم المعاناي ،وماا شابههاا.

ج -التيريج:
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الهدف من التيريج التوثيق والتهحي  .ولذا يُقس ت ه ر في التيريج على ما

يحقق هذين الهدفين.

ويكون التيريج في اآليات واأل حاديث والشعر ،والنقوا بكافة.
ويوه ااى المحق ااق بتوثي ااق ما اواطن النق ااوا ف ااي ال اانص ،ض اابطا أو تكمل ااة،
وا ثباتا لليفف في الرواية ،حيث يكون ذلك م يدا .
أمااا فااي اآليااات الكريمااة ف يُ اذك ر اساام السااورة ورقاام اآليااة .وفااي األحاديااث
النبويااة الش اري ة يكت ااى بااالتعليق عليهااا بمااا ي يااد إ هااار درجااة الحااديث وتحديااد
مرتبته ،استنادا إلى المهادر الموثوق بها.

وأمااا الشااعر ف يُارسد إلااى موضااعه ماان الااديوان ،إن كااان مطبوعااا  ،وا ت عايَّن
ذكر المهادر المعروفة التي أوردته ،وذلك حين يكون هذا الشعر يحتج باه فاي

متن اللغة ،أو يستشهد به في علوم العربية.

وأما النقوا فيشار إلى مواضعها ما أمكن.
وأمااا األفك ااار ا لعلميااة فيش ااار إل ااى موضااعها ف ااي الساال م الحض ااارية وم ااد
تأثرها بما سبق ،وتأثيرها فيما لحق.
د -التنبيه على األوهام
كثي ار ما ييالط عما أي مؤلف بعض األوهام .فإ ذا وقع المحقق على وهم
اروي .والتازام الحااذر والتحقااق ،فااف
ماان هااذ األوهااام ،وجااب التنبيااه عليااه ،مااع التا ّ
يجوزهاا ،أو حاا ت لهاا ماا يبررهاا ،أو طُارف تارد ماورد
ي ت ع َّج ا في أمور لها ماا ّ
الهزا

الجد.
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ويك ااون موض ااع التنبي ااه ف ااي الحاش اايةذ ويثب اات المحق ااق ف ااي الم ااتن الوج ااه

الهااحي الااذي اطمااأن إليااه ،إ أن ييالطااه شااي ماان التااردد ،أو يغلبااه جاافا
مكانة المؤلف عند ذ فحينذاك يترك المتن كما أورد الناسل ،ويقتارح التنبياه فاي

الحاشية.

 -6مقدمة المحقق
يضع المحقق مقدمة للكتاب يراعي فيها ما يأتي:
 -1تعريف المؤلف المشهور تعري ا موج از ذ على أن نذكر لمان يرياد الت هايا
أهاام المهااادر التااي تتاارجم لااه .أمااا ماان لاام يُ سعا ن أحااد بالكتابااة الت هاايلية
عنه ،فيأتي المحقق بترجمة ت هيلية له.
-1

وهف موضوع الكتاب ،وما كتب في فنه ،ومكانته بن هذ الكتب.
والكتااب العلميااة يهااعب علااى غياار الميااتص ت هُّ ام نهوهااها ،لااذا فعلااى

محقااق الكتاااب العلمااي واجااب تلياايص مااادة الاانص ،فااي المقدمااة ،بلغااة العهاار،
حتى يعرف فحو الكتاب المحقق من لم يهيأ لدراسة النص مباشرة.
 -3شرح منهج الكتاب :فهوله وأبوابه ومحتوياتها.
-4

وهااف نساال الكتاااب ،والنسااية المعتماادة ،وبيااان مواضااعها فااي المكتبااات،

وما ُد ون عليها من وق يات وتملكات وسماعات ،ونحو ذلك.

 -5أية أمور أير ير المحقق إضافتها حوا أسلوب المؤلف ،ودقّة الناسل،
ووضوح اليط ،وما شاكلها.
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 -7الفهاارس
ينبغ ااي فهرساااة كاااا م ااا يمكااان أن ي هااارس ف ااي الك ت اااب المحق ااق :اآلي ااات

الكريمة ،واألحاديث الشري ة ،واألمثاا ،واأل عفم ،والكتب التي ذكرها المؤلف أو
أيذ عنها ،والكتب التي رجع إ ليها المحقق في التحقيقذ مع ثبت بالمهاطلحات
العلمية وال نية الواردة في النص ،وتعري ها.
ويراعى في فهارس األ عفم ما يأتي:
يبدأ فهرس األ عفم باأل ساما المبادو ة بأل اا ابان ،ثام ابناة ،ثام أباو ،ثام
أم ،ثم بنت .و تذكر هنا اله حات ،إ ذا كانت ا سما معروفاة ،وا نماا يحااا
عل ااى ا س اام ف ااي موض ااعه م اان تت ااالي الح ااروف الهجائي ااة .ف ااالع ل م "أب ااو ال اايمن

الكناادي" يااذكر فااي "أبااو الاايمن" ويااذ كر اساامه إلااى جانبااه" :زيااد باان الحساان"،
ويحاااا عليااه .أمااا أرقااام اله ا حات فتااذكر فااي حاارف ال ازاي ،مقابااا "زيااد باان

الحسن".

ثا اام تبا اادأ فهرسا ااة األسا ااما حسا ااب ترتيا ااب حا ااروف الهجا ااا  ،با ااد ا با ااالهمزة

الممدودة ،م ثا آدم ،ثم ما يكاون بعاد ذلاكذ واأل ل اا التاي تادايلها الهمازة ي ارعاى
في موضعها الحرف الذي توضع عليه الهمزة.
وفاي فهااارس المهااادر يُا سذ ك ر اساام الكتاااب كاامف  ،واساام مؤل ااه ومحققااه أو
مترجمه ،ثم مكاان الطباع وتاريياه ،الهجاري أو المايفدي ،بحساب ماا ُد ون علاى
الكتاب .أما المهادر األجن بية فيجري تدوينها على الن ام األجنبي.
و مكان في ال هارس أللقاب التكريم واأللقاب العلمية.
 -8الطباعة والنشر
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ينبغي ا نت اع بأساليب الطباعاة الحديثاة ،شارط تطويعهاا للحارف العرباي

بمااا يضاامن المحاف ااة علااى أ هااالته وجمالااه ،وبمااا يحقااق احتمالااه للشااكا فااي
موضعه المناسب من الحروف ،دون إبهام أو إيهام.

هذ ي فهة المشروع كما ات قنا عليه ،وا ن في البحوث الستة التي قُد مت

للندوة ألفكا ار قيمة لم يتناولها المشروعذ فعسى أن يقوم أهاحابها بنشار بحاوثهم
كي يطلع عليها من يعنيهم األمر.

أحمد سليم سعيدان
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