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براهيم السامرائي، في إكتب الدكتور  حث عنوان "مع تحقيق كتب التراث"ت
أشار فيه  ، من مجلة مجمع اللغة العربية األردني، بحثا  11، 11العدد المزدوج 

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

عااافم فاااي ماااة العربياااة للتربياااة والثقافاااة واإ، بااادعوة مااان المن 12/5/1292إلاااى 
اللغاااة ممااان تمرساااوا بتحقياااق كتاااب  الجمهورياااة العراقياااة. وقاااد ضااامت النااادوة ن ااارا  

والاادين والتاااريل والعلااوم، كااا فااي مياادان تيههااه. وكناات فاايهم الممثااا الوحيااد 
ثه للندوة الدكتور سلمان لمحققي كتب العلومذ ولكن كان إلى جانبي بحث قّيم بع

 ستاذ الطب في جامعة حلب.أ، هقطاي

يدينا ستة بحوث حوا تحقيق التراث، ُأِعدَّت للندوة بتكليف مان أكان بين 
 طوطات العربية، هي:معهد المي

 بقلم الدكتور أحمد سليم سعيدان. –التراث العربي ومناهج تحقيقه  -1

 بقلم الدكتور بشارة عواد. –ضبط النص والتعليق عليه  -1

: التعرياااف بااانص مغماااور فاااي التياااريج فاااي التحقياااق، ماااع ملحاااق بعناااوان -3
 بقلم الدكتور حسين علي مح و . –لل إالتحقيق 

 ستاذ سالم عبود األلوسي.ألبقلم ا –علم تحقيق الوثائق  -4
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 .هبقلم الدكتور سلمان قطاي –حوا تحقيق الميطوطات الطبية ونشرها  -5

 بقلم الدكتور شكري فيها. –يطة ومنهج  –التراث العربي  -6

 

مع هذ  البحوث الساتة رأيناا أن نمضاي فاي رسام مشاروع المانهج  انسجاما  
 من منطلقات أربعة هي:

بداع الذي حققه، في ميتلاف سفمي، واإإمنطلق التقدير لل كر العربي ا -1
ن يكاان العاااالم، إوأدب وعلاااوم وفاان وفلساا ة. فااا مجااا ت المعرفااة، مااان لغااة

ن واجبنااا إذا ال كاار التقادير الااذي يسااتحقه، فااهاا ي  يااول ألساباب   تي ااى،
سافمي علاى ، ا ضطفع بنشار ال كار العرباي اإنحن، العرب والمسلمين

للحااااق،  حقاقااااا  إنسااااانية، رح الحضااااارة اإيااااان دور  فااااي بنااااا  هااااالعااااالم وتب
 للحقيقة.  هارا  ا  و 

ساافمية علااى بنااا  مسااتقبا ن بقاادرة األمااة العربيااة واألماام اإيمااامنطلااق اإ -1
ما تعاود، كماا كانات فاي يأمثا، يمكنها من استئناف مسيرتها الحضارية ك

 عهورها الزاهرة، قادرة مبدعة.

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

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

 ااارة مااان يتعااارف نماااا هاااو نإين باااأن اهتمامناااا بتراثناااا ال كاااري منطلاااق اليقااا -4
   يمكاان  ن المسااتقباإحكااام يطااا  إلااى األمااام. إمااوطق قدمااه فااي ساابيا 

 مااااةلتجربااااة الحضااااارية التااااي ماااارت بهااااا األأن ين هااااا عاااان الماضااااي، وا
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العربية طواا عهورها تجربة غنية بالدروس والعبار، زايارة بحاوافز تساند 
باأن تباين ماواطن  ميناةن معرفتناا لتراثناا قا  تطلعاتنا للحاضار والمساتقبا. و 

تااه كااي القااوة والضااعف فااي بنيتنااا الذهنيااةذ وهااذا ممااا   مناااص ماان معرف
نحكااام رسااام يطتناااا لبناااا  المساااتقبا الاااذي ننشاااد . وهاااذا يقتضاااي أن يكاااون 

عاااان التباااااهي األجااااوف والتضااااليا. بااااذا  ، مجااااردا  تقياااايم التااااراث موضااااوعيا  
بداع الذاتي، شأنه فاي للمعاهرة واإ حقيق التراث ُسّلما  نضمن أن يكون ت

 ذلك شأن التزود بالعلم المعاهر والتكنولوجية الحديثة.

ي الاااوطن رضااانا الجهاااود التاااي باااذلت وتباااذا، لتحقياااق التاااراث، فاااثااام استع
فااي  ننااا رغاام تقااديرنا لهااذ  الجهااود، ومااد  مااا قااّدمتأالعربااي ويارجااهذ ففح نااا 

ماا تازاا بطيئاة محادودة،  أولا عماق، نراهاا أشما و أتمهيد السبيا لدراسات أوفى و 
ضاحة تجعلهاا بحاجاة إلاى تنسايق ومنهجياة وا وثانيااا بالقياس إلى تراثنا الضيم، 

لمواقاااف، وحساااب يطاااة تمضاااي متكاملاااة، موحااادة، بعيااادة عااان التشاااتت وتبااااين ا
هاااذ   أن مع ااام كماااا  ح ناااا أيضاااا   ولوياااات بعاااين ا عتباااارذمرساااومة تأياااذ األ

 دبي، وقليا منها ما يتناوا الميطوطات العلمية.الجهود تنهّب على التراث األ

ن أجهاااات أميناااة، و  لهاااذا رأيناااا أن تحقياااق التاااراث ينبغاااي أن تشااارف علياااه
داتااه اللغويااة والعلمياااة أليااه ماان لاام تكتمااا إ، و  يتطاااوا يتناولااه القااادرون عليااه

 وال نية. لذلك تقدمنا بالتوهيتين التاليتين:

ساااات رَّس ماااادة تحقياااق الميطوطاااات فاااي جامعاتناااا، ولطااافب الدراأن تُاااد   -1
ن في دبية والعلمية، بغية تيريج متيههيالعليا بياهة، في الكليات األ

 التحقيق، مؤهلين له.

طات العربية أن تنشأ في الجامعات والمجامع العربية فروع لمعهد الميطو  -1
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ففم المهورة المح و ة في مقر المعهادذ علاى أن تودع فيها نسل من األ
حقيق والنشر، في مجا ت ُتط وَّر هذ  ال روع حتى تغدو مراكز للبحث والت

التشاااجيعية السااايية للبااااحثين ن أمكااان، ماااع باااذا المكافااا ت إمتيههاااة، 
والمحققااااااينذ علااااااى أن تيضااااااع أعماااااااا المبتاااااادئين بااااااالتحقيق إلااااااى رقابااااااة 

 المسؤولين في هذ  المراكز.

راقاي الشاقيق، مان عجااب، علاى موقاف القطار العا  وبهذا الهدد اطلعناا، بتقادير و 
 ماةِ قاا  نساان العرباي المعاهار، و لبناا  اإ ذ جعا التاراث العرباي أساساا  إتشجيع التحقيقذ 

بااداع الااذاتي، كمااا تشااهد بااذلك ساابيا اإ هاايلة، تمضااي بيطااى حثيثااة فاايأحياااة فكريااة 
عاااافم. و  لمااااي العراقااااي، ووزارة الثقافااااة واإمنشااااورات الجامعااااات العراقيااااة، والمجمااااع الع

عجب، فمن العراق بدأت شعلة ال كار العرباي األولاى، مان أياام اليلي اة المنهاورذ وفاي 
الدراساات اللغوياة العربياة. وهاا هاو العاراق الياوم يساتأنف  البهرة والكوفة ُوضاعت أساس

 مسيرة الييرذ سدَّد الله يطا ، وحّيا .

بعد هذا، انتقلنا إلى وضع مشروع المنهاج الذي اجتمعنا من أجلهذ ولكي 
 ، قسمنا البحث إلى مراحا هي:متكامف   يكون المشروع كامف  

 ايتيار الميطوط للتحقيق. -1
 منه.جمع النسل الباقية  -1

 دراسة النسل وتعرُّف مراتبها من الهحة. -3

 ضبط النص. -4

 التعليق على النص. -5

 مقدمة المحقق. -6

 ال هارس. -7

 الطباعة والنشر. -9
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 اختيار المخطوط -1

لمااانهج مرسااااوم   ح ناااا أن تحقياااق التاااراث فااااي جملتاااه لااام ييضااااع ساااابقا  
ن ُنِشر ماا كاان حقاه أيتم هدفة، أو حسب ال روفذ فكان  نما هوا  لفيتيار، و 

رت  ر ماااا كااان حقاااه التقاااديمذ و ح نااا أن ميطوطاااات ُحق قااات وُنِشااا ااا التااأيير، وُأي 
ضاااافة إلاااى تحقيقاااات أساااا ت مااارة، مااان غيااار مساااّوب لاااذلكذ هاااذا باإأكثااار مااان 

مانة العلمية واحترام النص. باأل بأهوا التحقيق، أو تهاونا   للميطوطات، جهف  
ِقااااااااااااارَّت التوهااااااااااااايات التالياااااااااااااة بهااااااااااااادد ايتياااااااااااااا  ر الميطاااااااااااااوط ولهاااااااااااااذا كلّاااااااااااااه ُأ

 للتحقيق:

يتهرات، وتقديم ما لم تقديم األهم على المهم، واألهوا على ال روع والم -1
ذا لااام ياااراع  فاااي تحقياااق ماااا نشااار قواعاااد إ  إعاااادة ماااا نشااارذ إُينشااار علاااى 

ا ُنشااار تقتضاااي  ااا التحقياااق والنشااار، أو كشاااف النقااااب عااان نسااال جديااادة ِلم 
 في النص. تهحيحا  

ايتياااار مجموعاااات مااان الميطوطاااات ينااااط بمعهاااد الميطوطاااات العربياااة  -1
ع نساايها  األهااوا التااي ياار  الميتهااون اا م  ضاارورة تحقيقهااا ونشاارهاذ في جس

 للمحققين. وُيوز عها على مراكز التحقيق المعنية، تيسيرا  

ركااز فااي ُقطاار يااولى التااراث العلمااي عنايااة ياهااةذ ونحب ااذ أن ينشااأ لااه م -3
ا محققاون علمياون، تاي يتاوافر فيهايار  القطاار األعربي، له فروع فاي األ

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

 معرفة نسخ المخطوط وجمعها: -2
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مااا يتعااذر علااى الباحااث والمحقااق الحهااوا علااى هااور ماان النساال  كثياارا  
ن علاااااى معهاااااد أياااااتم ايتياااااار  للتحقياااااق، لاااااذا رأيناااااا الموجاااااودة للميطاااااوط الاااااذي 

 مور اآلتية:ن ينهض باألأات الميطوط

د التاي لام يهاا بهاا أسابابه بعاد، القيماة فاي الابف أن يتعرف م ااّن الميطوطاات -أ
 ن يتيذ الوسائا التي تضمن الحهوا على نسل من هذ  الميطوطات.أو 

أن يضااع فهااارس ت هاايلية تعاار ف بالميطوطااات التااي ي  اار بهاااذ وينشاار  -ب
 هذ  ال هارس على مراكز التحقيق المعنية.

ن فاااي فهاااارس المكتباااات العاماااة  ، شاااامف  موحااادا   أن يضاااع فهرساااا   -ج لماااا ُدو 
لااااازم مااااان أوضاااااوعات العلمياااااةذ ثااااام يليهاااااا ماااااا هاااااو بالم والياهاااااة، باااااد ا  
ياااار ذ علااااى أن يعهااااد بوضااااع هااااذا ال هاااارس إلااااى لجااااان الموضااااوعات األ

 متيههة، مت رغة.

إلاى دوحة للباحاث مان الرجاوع لى أن يتم هذا في معهد الميطوطات،   منإف
مؤل اااات سااازكين، أو بروكلماااان، للتعااارف علاااى النسااال المتاااوافرة مااان الميطاااوط، ثااام 

 ن أمكن.إعليها، عن طريق معهد الميطوطات  يحاوا الحهوا

 دراسة النسخ وتعرُّف مراتبها من الصحة: -3

ولااى ماان التحقيااق، لااى نساال الميطااوط، تااأتي المرحلااة األبعااد الحهااوا ع
"األم" أو ماااا هاااي فاااي منزلتهاااا،  عتمادهاااا  وهاااي دراساااة النسااال، لتحدياااد النساااية

ياار  وتهااني ها، وتحدياااد مراتبهااا مااان ياااقذ ثاام تعاارف النسااال األفااي التحق أهااف  
 تية:ة والتوثيق. وذلك وفق القواعد اآلالهح

ن إالنساية التاي كتبهاا المؤلاف ن سااه، األهاا أن تكاون النساية األم هاي  -1
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فها. ولكن المؤلف كثيرا   ما يعاود كتابة النص، فيغّير فيهذ  ُوِجدت، أو أمس
ليناااا نساااية كتبهاااا إن لااام تهاااا إذلاااك. فااا فيتعاااين علاااى المحقاااق أن يتباااين

بات عان نساية المؤلاف فنساية ُكتِ   ّ ا  نسيٌة عليهاا يطاه، و  المؤلف. فاأُلمّ 
 فنسية ُكِتبت عن نسية وّثقها المؤلف.  ّ ا  وعورضت بها، و 

يااة نسااية النساال الباق ن لاام يعثاار المحقااق علااى نسااية ممااا ساابق، فأفضاااإ -1
ن لاام تتااوفر، فعلااى المحقااق أن يساات يد ممااا إكتبهااا عااالم مااتقن ضااابط. فاا

مااا يكاون أقادمها أقربهاا مان ناص المؤلااف،  ، وكثيارا  تجماع لدياه مان النسال
ما نجد  قد ت ع ّرض للتلف. وألن  أو أيطا . ولكن األقدم كثيرا   وأقلها سهوا  

المؤلاااف أو أماااف ، فعلياااه أن أوا مهاااام المحقاااق تقاااديم الااانص الاااذي كتباااه 
يحهااا علااى مااا ياارج  أنااه هااو الاانص بمقارنااة هااذ  النساال، وسااّد مااا فااي 
النسااية المعتماادة ماان نقااص، ممااا فااي سااواها. ودراسااة النساال تهاادف إلااى 
أمرين: أولهما تحقيق نسبة النص إلى هاحبه، والثااني تحقياق أن الانص 

 الذي بين يدي المحقق هو نص المؤلف.

، وماان الكتااب التااي نقلاات عاان درس النساال ونهوهااهاويتحقااق ذلااك ماان 
 ن وجدت، ومما قاله عنه من ترجموا للمؤلف أو كتبوا عنه.إالنص، 

 ضبط النص -4

ن يكااااون نااااص المؤلااااف، لحهااااوا علااااى مااااا ياااارا  المحقااااق أقاااارب ألبعااااد ا
وتوثيقه، بمقارنته بما ُنِقا عنه أو قيا فيه، يأتي دور ضبط النص. ويجري ذلك 

 تالية:حسب اليطوات ال

 ،يبدأ التحقيق بنسل الميطوط. وينها  المحقاق باأن يتاولى النسال بن ساه -أ
 ذ يتي  له ذلك التهدي إلى مشكفت النص وحلولها.إ
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شايا  أ  فاي إ. وعلى المحقاق أن يلتازم قواعاد الكتاباة المت اق عليهاا قاديما  
، سحاق"، ونقط اليا  المتطرفةإمثا "مئة" و"الحارث" و" درج عليها المعاهرون،

 .للت ريق بينها وبن األلف المقهورة

ن فاااي المقدماااة ماااا درج علياااه كاتاااب النساااية مااان رسااام فاااي  وعلياااه أن يااادو 
 الكتابة مميز، مع ذكر أمثلة، و  سيما مما غاير فيه الناسل.

 ونوهي المحقق بما يأتي: -ب

ويبدأ  كتابة النص بحسب معانيه، فتقف الكتابة عند انتها  المعنى، -1
 سطر جديد.

التعجاااب و ا الااانقط وال واهاااا واليطاااوط وعفماااات التنهااايص اساااتعما -1
 وا ست هام واألقواس، وغير ذلك مما يساعد القارئ على القرا ة بت هم.

 شكا الكلمات التي قد تلتبس على القارئ. -3

كتابااااة أرقااااام هاااا حات النسااااية المعتماااادة فااااي هاااالب الاااانص، بااااين  -4
 للمقابلة. حاهرتين أو قوسين، مشيرا  

 للمراجعة. تسهيف   يماسيا   ما  ترقيم األسطر ترقي -5

استعماا األقواس المزهرة آليات القرآن الكريم، وقويسات لألحادياث  -6
 النبوية والنقوا وأسما  الكتب، وما شابهها.

وضاااع ماااا يساااتدركه المحقاااق علاااى الااانص باااين حواهااار متميااازة أو  -7
 معكوفات.



 - 122-  

 الضبط -ج

ة إلااى ضااافل ااا  مااا أشااكاذ هااذا باإن يشااكا ماان األأتعااين علااى المحقااق ي
عاافم، ماان األ حاديااث النبويااة، واألمثاااا والشااواهد والمشااتبهاآليااات القرآنيااة، واأل

 أو يلتاااابس ماااان المهااااطلحاتذ مسااااتعينا   ل ااااا ، ومااااا قااااد يناااابهموالغريااااب ماااان األ
 بالمراجع المتيههة، والمهادر الموثوق بها.

 التعليق على النص: -5

 على المحقق اتباع ما يأتي:

عليااا ترجيحااه. ولكاان رجي  مااا ياارا  األهاا ، وتثبااات فااروق النساال، مااع تااإ -أ
 يضا  أويراعى  غراق في ذكر ما   ي يد ذكر  من ال روق.يراعى تجنب اإ

ا مان النهاوص قارا تين أو أكثار، ماع التعلياا عناد  ت ِما التنبيه على ماا ي حس
 بالدليا. الترجي ، موّثقا  

مهااا، مااا عاافم والمواضااع ومااا فااي حكتعري ااات: ُيع اار ف المحقااق، ماان األال -ب
فاااف ُيع ااار ف ماااا هاااو  ،غاااراقإإلاااى تعرياااف، مااان غيااار استقهاااا  و   يحتااااج

 معروف لد  أكثر المتيههين.

س اان أحيانااا   ت حس تزويااد المقدمااة بيارطااة تبااين مواقااع المواضااع التااي تاارد  وُيسس
 في النص.

ن فااااااااااي الحاشااااااااااية اساااااااااام الكتاااااااااااب مااااااااااوجزا    ، مااااااااااع ذكاااااااااار الجااااااااااز  وُيااااااااااد وَّ
 معاااااااااجم المرتبااااااااة علااااااااى الحااااااااروف، علااااااااىوالهاااااااا حة. ويحاااااااااا مااااااااا يتعلااااااااق بال

 ا.اا شابههاي، وماالمادة،   على األجزا  واله حات، ما عدا معاجم المعان

 التيريج: -ج
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ر في التيريج على ما  الهدف من التيريج التوثيق والتهحي . ولذا ُيقست ه 
 يحقق هذين الهدفين.

 حاديث والشعر، والنقوا بكافة.ويكون التيريج في اآليات واأل

أو تكملاااة،  هاااى المحقاااق بتوثياااق ماااواطن النقاااوا فاااي الااانص، ضااابطا  ويو 
 .لليفف في الرواية، حيث يكون ذلك م يدا   ثباتا  ا  و 

حادياااث اسااام الساااورة ورقااام اآلياااة. وفاااي األ رك  أماااا فاااي اآلياااات الكريماااة ف ُياااذ
 هااار درجااة الحااديث وتحديااد إيكت ااى بااالتعليق عليهااا بمااا ي يااد  النبويااة الشااري ة
 إلى المهادر الموثوق بها. ا  مرتبته، استناد

دس إلااى موضااعه ماان الااديوان، وأمااا الشااعر  ن يَّ عاا  ت  ا  ، و ن كااان مطبوعااا  إف ُياار 
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.

م الحضاااارية وماااد  لعلمياااة فيشاااار إلاااى موضاااعها فاااي السااالفكاااار اوأماااا األ
 تأثرها بما سبق، وتأثيرها فيما لحق.

 التنبيه على األوهام -د

ذا وقع المحقق على وهم إوهام. فما ييالط عما أي مؤلف بعض األ كثيرا  
وهااام، وجااب التنبيااه عليااه، مااع التاارّوي. والتاازام الحااذر والتحقااق، فااف ماان هااذ  األ

ماا يبررهاا، أو ُطار ف تارد ماورد لهاا مور لها ماا يجّوزهاا، أو حاا ت أا في ت ع جَّ ي  
 الهزا   الجد.
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الماااتن الوجااااه  ويكاااون موضاااع التنبياااه فااااي الحاشااايةذ ويثبااات المحقااااق فاااي
  أن ييالطااه شااي  ماان التااردد، أو يغلبااه جاافا إليااه، إالهااحي  الااذي اطمااأن 

د  الناسل، ويقتارح التنبياه فاي مكانة المؤلف عند ذ فحينذاك يترك المتن كما أور 
 الحاشية.

 مقدمة المحقق -6

 يضع المحقق مقدمة للكتاب يراعي فيها ما يأتي:

ذ على أن نذكر لمان يرياد الت هايا موجزا   تعريف المؤلف المشهور تعري ا   -1
ن  أحااد بالكتابااة الت هاايلية  اا أهاام المهااادر التااي تتاارجم لااه. أمااا ماان لاام ُيعس

 ت هيلية له.عنه، فيأتي المحقق بترجمة 

 وهف موضوع الكتاب، وما كتب في فنه، ومكانته بن هذ  الكتب. -1

  هُّاام نهوهااها، لااذا فعلااى والكتااب العلميااة يهااعب علااى غياار الميااتص ت  
محقااق الكتاااب العلمااي واجااب تلياايص مااادة الاانص، فااي المقدمااة، بلغااة العهاار، 

 حتى يعرف فحو  الكتاب المحقق من لم يهيأ لدراسة النص مباشرة.

 منهج الكتاب: فهوله وأبوابه ومحتوياتها. شرح -3

وهااف نساال الكتاااب، والنسااية المعتماادة، وبيااان مواضااعها فااي المكتبااات،  -4
ن عليها من وق يات وتملكات وسماعات، ونحو ذلك.  وما ُدو 

ضافتها حوا أسلوب المؤلف، ودّقة الناسل، إأية أمور أير  ير  المحقق  -5
 ووضوح اليط، وما شاكلها.
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 ارساالفه -7

تاااااب المحقااااق: اآليااااات ينبغااااي فهرسااااة كااااا مااااا يمكاااان أن ي هاااارس فااااي الك
عفم، والكتب التي ذكرها المؤلف أو مثاا، واألي ة، واألحاديث الشر الكريمة، واأل

ليها المحقق في التحقيقذ مع ثبت بالمهاطلحات إع أيذ عنها، والكتب التي رج
 العلمية وال نية الواردة في النص، وتعري ها.

 عفم ما يأتي:هارس األويراعى في ف

ساما  المبادو ة بأل اا  ابان، ثام ابناة، ثام أباو، ثام عفم باأليبدأ فهرس األ
نماا يحااا ا  ذا كانت ا سما  معروفاة، و إثم بنت. و  تذكر هنا اله حات،  أم،

ل م "أباااو الاااايمن  علاااى ا سااام فاااي موضاااعه مااان تتاااالي الحاااروف الهجائياااة. فاااالع 
بااان الحسااان"،  كر اسااامه إلاااى جانباااه: "زيااادالكنااادي" ياااذكر فاااي "أباااو الااايمن" وياااذ

ويحااااا علياااه. أماااا أرقاااام الهااا حات فتاااذكر فاااي حااارف الااازاي، مقاباااا "زياااد بااان 
 الحسن".

بااااالهمزة  سااااما  حسااااب ترتيااااب حااااروف الهجااااا ، بااااد ا  ثاااام تباااادأ فهرسااااة األ
ل اا  التاي تادايلها الهمازة يراعاى ثا آدم، ثم ما يكاون بعاد ذلاكذ واألالممدودة، م

 الذي توضع عليه الهمزة.في موضعها الحرف 

ك ر اساام الكتاااب كاامف   ، واساام مؤل ااه ومحققااه أو وفاي فهااارس المهااادر ُياذس
ن علاى مترجمه، ثم مكاان الطباع وتاريياه، الهجاري أو المايفدي، بحساب ماا دُ  و 

 جنبي.بية فيجري تدوينها على الن ام األجنالكتاب. أما المهادر األ

 لقاب العلمية.واأل لقاب التكريمو  مكان في ال هارس أل

 الطباعة والنشر -8
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ف العرباي ينبغي ا نت اع بأساليب الطباعاة الحديثاة، شارط تطويعهاا للحار 
هاااالته وجمالاااه، وبماااا يحقاااق احتمالاااه للشاااكا فاااي أبماااا يضااامن المحاف اااة علاااى 

 يهام.إبهام أو إ موضعه المناسب من الحروف، دون

 

البحوث الستة التي ُقد مت  ن فيا  فهة المشروع كما ات قنا عليه، و هذ  ي
وثهم قيمة لم يتناولها المشروعذ فعسى أن يقوم أهاحابها بنشار بحا للندوة ألفكارا  

 مر.كي يطلع عليها من يعنيهم األ

 أحمد سليم سعيدان

 

 


