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 ماُيهتا، ٔأهواؼِا، واكؾِا ومسى جناؼهتا فِصسة اخملطوطات اًؾصتية
 حسني تورمي:  طاًة دنخوراٍ

 اٌَغة اًؾصتيةو الٓداب  كسم 

  لكية الٓداب واٌَغات                                    

 )اجلزائص(  -ثسىصة خامؾة

 ط:    ػػػػػػمَر
 ًؾي حتليق اخملطوطات اكن ٔأمصا ُييا يف تساية

عِورٍ من انحية اهخلاء اخملطوط وٕاجياد وسزَ، 

 ، وملؾصفة احمللق ٔأهَ يُْلسم ؽىل ما مل يلرتب مٌَ غرٍي

و  فمل حيخج ألمص ٕاىل ما ٔأظحح رضوراي فامي تؾس، ُو

مؾصفة احمللق واطالؽَ ؽىل اًحيدَيوغصافيات اًؾصتية 

ًييغص ٕان اكن كس مت حتليق ما ُو ؽازم ؽىل حتليلَ 

ال اًِائي ؽىل حتليق اًرتاث اًؾصيب ٔأم ال. ومػ اإلكد

عِصت رضورة مَحة إلوضاء مصانز مذرععة يف 

احلفاظ ؽىل اخملطوطات وفِصس هتا. مث مل ثَحر 

املىذحة اًؾصتية طويال حىت ظارت ؽامصة زادصة 

جىذة فِارس اخملطوطات. مل ختي ثكل اًفِارس من 

فوائس وجسِيالت ؽىل اًحاحثني، غري ٔأهنا عَت دامئا 

ؼن اإلملام جبميػ ؼيادض فِصسة اخملطوطات كادضة 

هغصا ًطاتؾِا اًوريق، وؽسم وحود ٕاماكهية يسرية 

 ٌَخؾسيي واًخحسيت واملخاتؾة واًخجسيس.

 

   Abstract: 

Possibly the manuscripts were 

not effortless at the beginning of their 

emergence in terms of selecting the 

manuscript and finding a copy, also to see 

the investigator she offers more than 

others, did not argue the matter to what 

has become necessary later, the 

knowledge of the investigator and make 

him know the Arab bibliographic for 

consideration that had been achieved and 

what is determined to be achieved or not. 

With the enormous popularity of 

achieving Arab heritage, there was an 

urgent need that emerged to create 

specialized centers in the preservation of 

manuscripts and indexation. Then the 

Arab library became full of books and 

manuscripts. These indexes were not 

without benefits and facilities for 

researchers, but it has always been a 

deficient knowledge of all the elements of 

cataloging manuscripts due to the nature 

of the paper, and the lack of possibility 

for an easy modification, manipulation, 

refresh and renewal.
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اذلس هلل رب اًؾاملني، واًعالة واًسالم ؽىل ذامت ألهخياء واملصسَني، وؽىل أهٓل وحصحَ 

 : اًطيحني اًطاُصين، ومن اثحػ ُسيَ ٕاىل يوم يحؾثون، مث ٔأما تؾس

ٕان اًياعص يف اترخي حضارات اًضؾوب وألدم، وما ذَفوٍ من هخاج فىصي وؽَمي؛ جيس ٔأن 

 اً ي اُتمت تخسوين اًؾَوم واخل  فاها. فَي  يوخس ألمة اإلسالمية ثبئت يف طَيؾة ألدم

اًيوم تني يسي اًخرشية حصاث ٔأزدص وال ٔأنرث زدام من اًرتاث اًؾصيب. حىت ٔأن اًخخار ؼيس 

احذياهحم تغساد ظيؾوا حرسا ؽىل هنص دخةل ذما وخسوٍ يف مىذحاهتا من نخة ومعيفات، 

اً ي مل ثعي ٕاًييا، فلس وظَيا ما يمن ؼن  واسود ماٍؤ ًىرثة ما ٔأًلٍو فيَ. ومػ نرثة املؤًفات

حضارة ؽَمية وفىصية ال هغري ًِا. حىت ٕان حصنة حتليق اخملطوطات اًؾصتية اً ي تسٔأت مػ 

عِور اًطحاؽة احلسيثة مل ثبٔت ؽىل مجيػ اخملطوطات حتليلا ودراسة وطحاؽة، ؽىل نرثة ما 

. ًؾي حتليق اخملطوطات اكن ٔأمصا جنسٍ ذما تشل فيَ احملللون هجودا خضمة إلدصاخَ ٕاىل اًيور

ُييا يف تساية عِورٍ من انحية اهخلاء اخملطوط وٕاجياد وسزَ، وملؾصفة احمللق ٔأهَ يُْلسم ؽىل 

و مؾصفة احمللق  ، فمل حيخج ألمص ٕاىل ما ٔأظحح رضوراي فامي تؾس، ُو ما مل يلرتب مٌَ غرٍي

حتليق ما ُو ؽازم ؽىل حتليلَ ٔأم واطالؽَ ؽىل اًحيدَيوغصافيات اًؾصتية ًييغص ٕان اكن كس مت 

ال. ومػ اإلكدال اًِائي ؽىل حتليق اًرتاث اًؾصيب عِصت رضورة مَحة إلوضاء مصانز 

مذرععة يف احلفاظ ؽىل اخملطوطات وفِصس هتا.مث مل ثَحر املىذحة اًؾصتية طويال حىت 

الت ظارت ؽامصة زادصة جىذة فِارس اخملطوطات. مل ختي ثكل اًفِارس من فوائس وجسِي

ؽىل اًحاحثني، غري ٔأهنا عَت دامئا كادضة ؼن اإلملام جبميػ ؼيادض فِصسة اخملطوطات هغصا 

ًطاتؾِا اًوريق، وؽسم وحود ٕاماكهية يسرية ٌَخؾسيي واًخحسيت واملخاتؾة واًخجسيس. نام ٔأن 

تؾغ اًحاحثني اص خغَوا تفِصسة اخملطوطات وحؾَِا معيفات ثطحػ وثًرش يف جمسلات 

 ٔأن فن فِصسة اخملطوطات ما ُو ٕاال وس يةل مَحة ٌَوظول ٕاىل مدخغ  ٔأىم  ؽسيسة مذياسني

و ثيسري اًوظول ٕاىل ثكل اخملطوطات وحتليلِا وٕادصاهجا ٕاىل ؽامل اًىذاب املطحوع  ؤأرىق، ُو

 املخاح. فكٔهنم اص خغَوا ابًوس يةل مذياسني اًِسف، واوضغَوا ابًفصع غافَني ؼن ألظي.

صية هبشا امللال اشلي ؼيوهخَ تػػوشلكل كصرت جسَي  اًضو       : ء ؽىل ُشٍ اًيلطة اجلُو

 فِصسة اخملطوطات اًؾصتية ماُيهتا، ٔأهواؼِا، واكؾِا ومسى جناؼهتا
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واًِسف مٌَ ٔأن يخفطن اًحاحثون يف مصانز حفظ اخملطوطات اًصىمية يف ازلول اًؾصتية 

زي. يبئت ُشا امللال ذاظة ٕاىل رضورة ألذش ابمللرتحات اً ي يعي ٕاٍاها ُشا اًححر اًوخ

 : الٓثيةمٌسرخا مضن اًؾيادض اًصئيس ية 

 ثؾصيف اخملطوط.   0

 ثؾصيف اًفِصس.  7

 مصانز حفظ اخملطوطات اًؾصتية.  3

 فِصسة اخملطوطات اًؾصتية.  4

 ٔأهواع فِارس اخملطوطات اًؾصتية.  5

 جناؽة فِارس اخملطوطات املخوفصة وهلائعِا.  6

 مبس خوى فِصسة اخملطوطات اًؾصتيةاكرتاحات وحَول ٌَصيق .  7

ويه متِيس ٌَوظول ٕاىل حَول فامي أٓل ٕاًيَ حال اخملطوطات اًؾصتية ذما ال خيسم ما ثيضح تَ 

من ؽَوم وفٌون، فلس ٔأظحح اًحاحر يف الٓوهة ألذرية يؾزف ؼن اًخوخَ ًخحليق اًرتاث 

ًت جمال اٌَغة اًؾصيب نام يؾزف ؼن ثياول اًسم اًزؽاف. ًوؾي موخة احلسازة اً ي طا

وألدب، واجنصفت فاها مؾاُس ومؤسسات اًححر اًؾَمي، وغيغ فاها اًُىذاب اًؾصب، 

ًؾي تؾغ ؼوامَِا ظؾوتة اًوظول ٕاىل اخملطوطات اًؾصتية ًؾسم وحود مٌاجه ودروب سَمية 

 يسَىوهنا.

 ثؾصيف اخملطوط 0

 : ثؾصيف اخملطوط ًغة 0-0

خَِطيةُل يِف اً اُج ؽىََل َأْدطاٍط اخلَ ُّ: اًطصيلُة املُس ْ َُ اًَْؾجي َؾ ِء، َواًَْجْمُػ ُدُطوٌط، َوكَْس مَجَ ْ َّشي

 : فَلَالَ 

َن يِف اًُغحاِر اكَلْدطاِط   وِِشْ

ا. َويِف َحِسيِر  َؼْحِس  َويُلَاُل: اًلََكُ ُدطوٌط يِف اَلرض، َأي َطصائُق ًَْم يَُؾمي اًغَْيُر اًحالَد لُكِي

ِ جِْن ََعصو يِف ِظَفِة  ْمِي َواَكًَْرَطاِئ ِ تنَْيَ اَّللي اَلرض اخلامسِة: ِفاهَا حيّاٌت هسالِسِي اًصي

لائِق،َواِحَسهُتَا َدِطيطٌة، َويِهَ طصائُق ثُفاِرُق  لائق يِف ِغََِغِا وًِيِِنا. واخلَ ُّ: اًطصيق،  اًضي اًضي

صٍ  َُ َصيْئًا،كَاَل َأتو ََصْ  : اًَُِْشِلُّ  يلال: اًَزْم َذكِلَ اخلَ ي َواَل ثَْغمِلْ َؼْي
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ْب ًََِا اخلَ ي ساِرُب  ََج َؼِن اخلَ ِّ ًَْم يرَْسُ  ُظُسود اًِلالِص اُلْدِم يِف ًيةِل ازلُّ

، َوكَْوهُلُ  ٍِ َُ ِتلَمَلٍ َأو غرَْيِ ا: َنخََح َ َدطًّ  : وَد ي اًلمَلُ َأي َنخََة. وَد ي اًَّشَء خَيُطُّ

 ُرُسوَمِا كََاَم كَْفصاً  َد ي هَبَْجهِتا     أَكني  فبَْظَحَحْت تَْؾسَ 

ِْشيُة:  يْسِطرُي، اٍهتي َأراد فبَظححت تَْؾَس هَبَْجهِتَا كَْفًصا أَكني كًَََما َد ي ُرسوَمِا. واًخيْرِطي ُ: اًد

صت. َويِف َحِسيرُ  َِ ذهوتَُ َأي ُسّطِ َطت ؽَََْي يْسِطري، ثَُلوُل: ُدّطِ ُمَؾاِويََة جِْن  اًخْرطي ُ اكًد

 : ، َؼِن اخلَ ِّ فَلَاَل: اًَْحََكِ َ َِ َوَسملي ُ ؽَََْي ، َظىلي اَّللي اَكَن هيبٌّ ِمَن اَلهخياء خَيُ ُّ »َأهَ سبَل اًييبي

َ ؽمَِلَ ِمثَْي ِؽَِْمَ َ فشاكَ »، َويِف ِرَوايٍَة: «فََمْن وافََق َدطي واخلَ ُّ: اًِْىذَاتَُة «.فََمْن وافَق دطي

ا خُيَ ُّ. ا ِممي َُ ُو  1َوََنْ

 : ثؾصيف اخملطوط اظطالحا 0-7

اخملطوط واخملطوطة، وادلػ خمطوطات؛ ويه يف اظطالح احملللني؛ لك ما ُنخة خب  اًيس 

كدي ؼرص اًطحاؽة. ويلال ؼن نخاب ٔأهَ ال يزال خمطوطا؛ ٕاذا مل يمت طحؾَ وورشٍ. ويُؾصف 

وب ابًيس يف أٔي اخملطوط تبٔهَ املىذوب ابًيس. وثؾصف املوسوؽة ألمصيىية اخملطوط تبٔهَ املىذ

هوع من ٔأهواع ألدب، سواء اكن ؽىل ورق ٔأو ؽىل ٔأية مادة ٔأدصى اكجلَود وألًواح اًطيًية 

ا.  اًلسمية واحلجارة وغرُي

وثؾس اخملطوطات اًؾصتية ٔأكسم حصاث فىصي ٕاوساين وظي ساملًا ٕاىل ُشا اًؾرص واكهت ُشٍ 

ا ٔأي حصاث فىصي ؽاملي، اخملطوطات من اًىرثة حبير فاكت يف ؽسدُا وثيوع موضوؽاهت

فلس كارب ؽسد اخملطوطات اًؾصتية زالزة ماليني خمطوطة، مدؾرثة يف مىذحات اًؾامل اًؾصيب 

واإلساليم وتلاع اًؾامل ألدصى. وال رية ٔأن عِور اإلسالم اشلي ٔأمص تطَة اًؾمل وثؾَميَ 

 . كس اكن ازلافػ اًصئييس يف حصنة اًخبًٔيف يف اًلصون اًخاًية ًغِورٍ

 ؾصيف اًفِصسث 7

 : ثؾصيف اًفِصس ًغة 7-0

فِصس ٔأو فِصست، ومجؾِا فِارس، لكمة فارس ية، مؾياُا اًىذاب اشلي ُُتمػ فيَ ٔأسامء 

ا ًغهتم، واص خلوا مِنا ظيغا مذؾسدة. ومٌَ ىم  اجن  هبا اًؾصب، ؤأدذَُو اًىذة. وكس ؼصي

 . اًيسمي نخاتَ ابًفِصست

 



 د / حسني تورمي -فِصسة اخملطوطات اًؾصتية ماُيهتا، ٔأهواؼِا واكؾِا ومسى جناؼهتا                              ط 

  7107حوان         742     -ثسىصة-خامؾة محمس ديرض

 : ثؾصيف اًفِصس اظطالحا 7-7

ة اًفِصس واًفِصست هف  ازلالةل اً ي اكهت ثسل ؽَاها ساتلا، غري ٔأهَ مل يؾس ال زال ًلكم

مضرتطا ٔأن يىون اًفِصس نخااب مس خلال تني دفذني، فلس اجسػ اس خزسامَ حىت ظار لك 

نخاب هحريا اكن ٔأم ظغريا مزودا تفِصس حملخوايثَ، ويوضػ يف تساية اًىذاب ٔأو يف هنايخَ. 

ًؾرص احلارض اجساؽا ُائال هغصا حلجم املؾَومات واملؤًفات، واجسػ اس خزسام اًفِارس يف ا

وذكل ًدسِيي اًوظول ٕاىل املصاد، تي واجسػ اس خزسام اًفِصسة يف اًىذاب اًواحس ٕاىل ما 

ىمي اظطالحا ابًفِارس اًفٌية، فلس يشيي نخاب ما تؾرشين هوؽا من اًفِارس،نفِصس 

مثال وألصؾار وألرخاز وألؽالم واًحسلان الآيت اًلصأٓهية وألحادير اًيحوية واحلَك والٔ 

 . واملعطَحات اخملخَفة ابؼخحار موضوع اًىذاب...اخل

 مصانز حفظ اخملطوطات اًؾصتية 3

ال رية ٔأن ًفظ اخملطوطة مبفِومَ الاظطاليح كس ُوزل تؾس عِور اًطحاؽة ٌَتميزي تني ُشا 

حا ٕاذ مل حىن ُياك وس يةل وذاك. وٕاال فلس اكهت اخملطوطات ٕاابن ؼرص مؤًفاها جسم  نخ 

اق ُو اًياخس  ًٌَسخ أٓهشاك ٕاال اًىذاتة خب  اًيس، وكس اكهت رمية جسم  اًِوراكة، واًوري

املض خغي تًسخ اًىذة وتيؾِا، وكس اكن مِنم احلاذق املاُص، ومن ُو دون ذكل ذمن يىرث 

ظ يف وُسزَ اًخعحيف واًخحصيف. وكس عِصت يف اًؾرص احلسير مصانز مذرععة يف حف

اخملطوطات وحصمميِا، ٕاذ ٕان حفظ اخملطوطات حباخة ٕاىل عصوف ذاظة، وحصمميِا حباخة 

 2: ٕاىل رمارات. ومن ٔأمه مصانز حفظ اخملطوطات اًؾصتية واإلسالمية يف اًؾامل ما ييل

 يف ألردن

 مىذحة اجلامؾة ألردهية -0

 يف ثوو 

 مىذحة اجلامػ اًىدري يف اًلريوان -7

 امصة ثوو مىذحة خامػ اًزيخوهة يف اًؾ -3

 املىذحة اًؾحسًية، املىذحة اًعادكية -4

 املىذحة اًؾمومية يف اًؾامصة ثوو  -5

 يف اجلزائص
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 املىذحة اًؾصتية جبامػ اًحاي يف ؼياتة -6

 مىذحة مسيية جباية -7

 مىذحات كس يطيية -8

 مىذحات ثَمسان -9

 املىذحة اًوطيية ابًؾامصة اجلزائص -01

 مىذحة اجلامػ اًىدري يف اجلزائص اًؾامصة -00
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 أآلف خمطوط(01مىذحة خامؾة جصوسنت) -010

افن) -017  خمطوط(0711مىذحة خامؾة ابتي يف هيُو

 خمطوط(511مىذحة خامؾة هوًومديا يف هيويورك) -013



 د / حسني تورمي -فِصسة اخملطوطات اًؾصتية ماُيهتا، ٔأهواؼِا واكؾِا ومسى جناؼهتا                              ط 

  7107حوان         747     -ثسىصة-خامؾة محمس ديرض

 خمطوط(41مىذحة اجلامؾة اًاكزوًيىية يف واص يطن) -014

 خمطوط(0711مىذحة مؤسسة ُصثفصد ) -015

 مىذحة خامؾة ُارفصد -016

 خمطوط( 075مىذحة خامؾة ميدض يغان تفيالديَفيا) -017

 مىذحة خامؾة ص يغاغو -018

ات اخلاظة غري اًصىمية اً ي مِنا ما يه مؾصوفة، ومِنا غري ُشا ابدذعار ودون ذهٍص ٌَمىذح

 ذكل.

 فِصسة اخملطوطات اًؾصتية 4

ؼيسما عِصت احلاخة ٕاىل فِصسة اخملطوطات اًؾصتية ًدسِيي اًوظول ٕاٍاها، اكن ال تس     

من االثفاق ؽىل مِنجية فِصس هتا، فُؾلست شلكل ازلورات واملَخليات اًؾَمية، ؤأًفت يف 

ؤأحباث، غري ٔأن اًحاحثني اًؾصب وغريمه مل يؾمَوا ؽىل فِصسة اخملطوطات وفق ذكل نخة 

مِنج واحس مذفق ؽَيَ. وٕامنا ثؾسدت املياجه تني خمخرص ومطول مفعي، ًوي  ُشا ملام 

اًخفعيي يف ذهص الادذالفات تني ٔأحصاب ثكل املياجه، وال ملام رسدُا، وٕامنا هشهص صيئا 

شٍ ألساس يات حتمثي يف: ؼيوان وخزيا ؼن ٔأساس يات وضػ فِصس ٌ َمرطوطات. ُو

اخملطوطة، اًؾمل اشلي ثيسرج فيَ، امس املؤًف، هوع اخل ، اترخي اًًسخ، امس اًياخس، ؽسد 

ألوراق، ؽسد اًسطور يف اًعفحة اًواحسة، طول اخملطوطة وؼصضِا، حتسيس رمقِا مضن 

املىذحة، اإلصارة ٕاىل متام اخملطوطة اجملموع ٕاذا اكهت نشكل، املىذحة اً ي حتخفظ هبا، رمقِا يف 

 3 . ٔأو هلعاهنا، حودهتا ومسى وضوهحا

هلائط مٌاجه فِصسة اخملطوطات، واً ي حتول  -ٕان صاء هللا ثؾاىل  –وس يشهص الحلا     

 .  دون ازلارسني واًحاحثني يف جمال اخملطوطات

 ٔأهواع فِارس اخملطوطات اًؾصتية 5

وهلعس اًفِارس اًوركية  –رس اخملطوطات اًؾصتية كدي ٔأن هخطصق ٕاىل ٔأهواع فِا    

ٔأًف يف فن فِصسة اخملطوطات ؽىل سخيي  ُتسر تيا اإلصارة ٕاىل تؾغ ما –املطحوؽة 

اٍتمثيي ال احلرص، فىثري من اًحاحثني واحملللني، اًؾصب مِنم واملسدرشكني، ٔأًفوا يف ُشا 

 اًفن.
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 مفن ٔأجصز ما ٔأًف هشهص: 

اًؾصتية، ًعالح ازلين امليَجس، دار اًىذاب اجلسيس، كواؽس فِصسة اخملطوطات  -

 م.0976، 7ًحيان، ط –تريوت 

اًخجارب اًؾصتية يف فِصسة اخملطوطات، ًفيعي احلفيان، مؾِس اخملطوطات  -

 م.0998اًؾصتية، اًلاُصة، 

 –فِصسة اخملطوطات اًؾصتية، ًؾاتس سَامين املضويخ، مىذحة امليار، اًزركاء  -

 م.0989، 0ألردن، ط

فِصسة اخملطوط اًؾصيب، ًػ مريي ؼّحودي فذويح، دار اًصص يس ًٌَرش،  -

 . م0981اًؾصاق،  -مًضورات وزارة اًثلافة واإلؽالم، تغساد 

ًؾي ألمص خيل ٔأهيا ٕامنا ىصيس هبشا اًؾيرص اًخيويَ ؽىل ثكل اجلِود املحشوةل يف فِصسة 

ِا، وحسة مٌاجه ختخَف من اخملطوط اًؾصيب وفق هطق مذفاوثة يف مسى ضيلِا واجساؼ 

نخاب لٓدص. مث ٕاهيا ىصيس ٔأن حىون اًعورة واحضة ٕازاء اًَك اًِائي ذما س يسرخَ من فِارس 

مذيوؽة ابؼخحارات خمخَفة، وهيف ٔأهنا مل حىن اًسخيي ألمثي، ٔأو ًيلي: مل ثؾس اًسخيي 

ػ ألمثي اشلي يساؽس اًحاحر يف تيدَيوغصافيا اخملطوطات وما حلق مِنا وما طح

وورش...ٕاخل.ٕان ٔأغَة ما س يسرخَ ُيا كس ٔأًف حني مل حىن ُياك اًخلٌية اإلًىرتوهية 

ية ٌَمؾَومات مذاحة نام ىصاُا اًيوم، وشلكل ال جمال  ووسائي اإلؽالم الٓل واًض حىة ازلًو

ًيىصان هجود املفِصسني يف اًؾلود اخلاًية، تي ال تس من مؾصفة ٔأهنم كاموا تبٔؼامل حيسة ٕاىل 

ذ ٕاهنم مل يوًوا ؼياية هحرية تخددػ ما حيلق من ثكل اخملطوطات اً ي يسرحوهنا يف حس ما، إ 

فِارسِم، ومل يخاتؾوا طحؾِا وورشُا، ًيحيٌوا ذكل ٌَحاحثني واحملللني، ًوؾي ذكل اكن من 

اًعؾوتة مباكن، ٕاذ ٕان اًًرش اًوريق ٌَفِارس نام تيٌا يف هلطة ساتلة ال يديح املخاتؾة 

يس وٕادذال اًخحسيثات، نام ُو ألمص يف اًيغام الٓل يف اًوكت احلارض. واًخؾسيي واًخجس

ومػ ذكل كس يلول كائي: ٕان اًحاحثني واملفِصِسني ما زاًوا ؽاًلني يف ؼعور غاجصة، وال يزال 

ؽمل حتليق اخملطوطات اًؾصتية غري مواهة ًوسائي احلضارة املؾادضة اً ي من صبهٔنا ٔأن 

ٕاىل مِنجِا تياانت وثفاظيي مل يىن اًحاحر ًيحمل هبا يف  جسِي َعَية اًفِصسة وثضيف

اًؾلود اًساتلة مػ ثحاؽس املسافات تني ٔأماهن ثواخس اخملطوطات، ٕاذ ٕان اًيغام الٓل وتلَيي 
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من اجلس والاحهتاد يَُمىن املفِصسني من وضػ كاؽسة تياانت صامةل دليػ اخملطوطات اًؾصتية 

، فال ثضيػ هجود ؤأوكات يف اًؾامل مػ مذاتؾهتا ابًخحسير  واًخجسيس ًيزتيي احمللق من غرٍي

، ًيؾاد طحػ ما ًي  مذوفصا  ؤأموال احملللني يف حتليق ما كس حلق. ويتمزي املطحوع من غرٍي

يف املىذحة اًؾصتية ذما كس حلق، فٕان اكن اًخحليق ألول رديئا ُأؼيس حتليق اخملطوطة 

ل إبذن هللا ثؾاىل. ٔأما الٓن فًرشع يف ذهص وورشُا. وس يفعي ُشا ألمص يف اًؾيرص اًخا

مناذج من نخة فِارس اخملطوطات اًؾصتية، وكس وفلٌا هللا ثؾاىل ٔلن هفعي يف ٔأهواع ثكل 

اًفِارس ومسى " اًرتف اًفِصيس " يف جمال اًًرش اًوريق اشلي حتسزيا ؼن ظؾوتة وظوهل 

هواع اًفِصسة اس خحسهثا ٔأحصاب دليػ اًحاحثني. فوخسان ٔأن ُياك ٔأنرث من ؼرشين هوؽا من أٔ 

ثكل اًفِارس، حىت ٔأن اًياعص يف ُشا اًحاب يصى ٔأن اجلِود اىىدت ؽَيَ أٔكهَ ألظي، 

واحلليلة ٔأن فِصسة اخملطوطات اًؾصتية ما ُو ٕاال وس يةل ٌَوظول ٕاىل ألظي اشلي ُو 

يس مِنا حتليق ثكل اخملطوطات وٕادصاهجا من ؼتمة اخملازن ٕاىل هور املىذحة اًؾصتية ًيس خف 

اًلصاء. ًلس ٔأظحح ؽمل فِصسة اخملطوطات اًؾصتية ثضلكَ اًوريق اًؾخيق طاغيا ؽىل هطاكَ 

ورمامَ، فبٔظحح نثري من طَحة اًخسرج اًؾَمي يف خمخَف ازلول اًؾصتية يلسمون ٔأطصوحات 

حتمثي يف هوع من ٔأهواع اًفِارس اً ي سًذحسث ؼِنا تؾس كَيي، واًؾجية ٔأهنم يياًون 

ُشا اًؾمي اًضلكي اشلي ييجزوهَ، وال جيسون جضجيؾا خلوض غامر حتليق صِادات ؽىل 

يشء من ثكل اخملطوطات. وُة ٔأهيا حصنيا مجيػ ؽَامئيا ابخملطوطات يًضغَون هبشٍ اًفِصسة 

اً ي ثطحػ وثًرش يف صلك نخة وجمسلات خضمة، فبٔي فائسة مِنا ٕاذا حال ؽَاها حول 

مبا حيلق، ٔأو حيلق ويًرش، فيىرث ؽسد من واحس؟ ٔأًي  اًىثري من ثكل اخملطوطات ر 

 حيللون خمطوطا واحسا ومه ال يسرون، فذضيػ اجلِود وألوكات سسى.

 : فِارس اخملطوطات اًؾصتية يف مىذحة مؾيية 5-0

شا اًيوع من ٔأهواع فِصسة اخملطوطات اًؾصتية ُو اًضائػ اًغاًة، ًسِوةل ٕاجنازة      ُو

كس يىون َعهل يف املىذحة مفِصِس خمطوطات ٔأظال،  ويرس مبٔذشٍ، مفا ؽىل املفِصس اشلي

ما ؽَيَ ٕاال ادذيار اًحياانت اً ي يطَهبا من لك خمطوطة، وثلس مي اخملطوطات ابؼخحار اًؾمل 

 اشلي ثيسرج فيَ.

ا ؽىل سخيي اٍتمثيي ال احلرص نام س يفؾي ٕان      شا رسد ٔلجصز ما ٔأًف يف ذكل، هشهُص ُو
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، فلس احهتست يف رسد ما طَخَ يسي غري مذوان يف صاء هللا ثؾاىل يف مجيػ ما س يش هٍص

ن ما سبٔذهٍص ٕامنا ُو من كديي اٍتمثيي ال ؼومػ ذكل ٔأكول  مجؾَ و حصثيدَ وفق ما رشحت،

 احلرص. و ٕاين سوف ٔأدرج ُشٍ اًامنذج تغغ اًيغص ؼن اًحسل اشلي ثًتمي ٕاًيَ املىذحة.

ٔأيًصيسا (، ًػ أٓرثص ج  -ن فِصس اخملطوطات اًؾصتية يف مىذحة جضسرت تي ي ) دتَ -

أٓرجصي، حصمجة: محمود صاهص سؾيس، مصاحؾة: ٕاحسان ظسيق اًؾمس، اجملمػ املَيك ًححوث 

 م، جمسلان.0997احلضارة اإلسالمية ) مؤسسة أٓل اًحيت (، ؼامن، 

 جمسلا خضام. 77م. 0887فِارس اخملطوطات اًؾصتية يف املىذحة املَىية ترًبني،  -

ة املكل ؼحساًؾزيز، مىذحة املكل ؼحس اًؾزيز اًؾامة فِارس خمطوطات مىذح -

 م، ٔأرتؾة جمسلات.0995، 0اًسؾودية،ط –ابًصايض 

فِصس اخملطوطات اًؾصتية احملفوعة يف مىذحة ألسس اًوطيية، مًضورات مىذحة  -

 م، ٔأرتؾة جمسلات.0993سوراي،  –ألسس، دمضق 

َمي اًؾصيب، مؾِس اًرتاث فِصس اخملطوطات املعورة ىف مىذحة مؾِس اًرتاث اًؾ -

 ، حزء واحس.0986اًؾَمي اًؾصيب، مًضورات خامؾة حَة، ٕاؽساد: محمس ؼزت َعص، 

فِصس خمطوطات مىذحة املسيية امليورة يف ًيسن هبوًيسا،ابؼِا اًض يخ ٔأمني  -

ُػ، ذالل رحَخَ ٕاىل ُوًيسا مبياس حة اهؾلاد مؤمتص 0883احلَواين املسين س ية 

سدرشق : اكًرو الهسجصج، حصمجِا من اًفصوس ية ٕاىل اإلجنَزيية: ؽامص املسدرشكني،ٕاؽساد امل 

محسان ؽيل محسان، حصمجِا من اإلجنَزيية ٕاىل اًؾصتية: ؼحيس محمس ذريي، جمةل مصنز حبوث 

 ودراسات املسيية امليورة، زالزة ٔأحزاء.

ِيس، فِصس اخملطوطات اًفارس ية واًؾصتية ملىذحة أٓزاد اًخاتؾة جلامؾة ؽَيىص يف اً  -

 حزأٓن.

 فِصس مىذحة تري محمس صاٍ  وجصات، اًِيس، حزء واحس. -

أآبد، ًىِيو، اًِيس،  فِصس اخملطوطات اًؾصتية واًفارس ية يف مىذحة راخا محمود -

 حزء واحس.

 فِصس خمطوطات مىذحة س يس عي اًصمحن، ؽَيىص، اًِيس، حزء واحس. -

 زء واحس.فِصس خمطوطات مىذحة ؽاًية حسدية، وجصات، اًِيس، ح -



 د / حسني تورمي -فِصسة اخملطوطات اًؾصتية ماُيهتا، ٔأهواؼِا واكؾِا ومسى جناؼهتا                              ط 

  7107حوان         752     -ثسىصة-خامؾة محمس ديرض

 فِصس خمطوطات مىذحة ؽاًية رمسوية، وجصات، اًِيس، حزء واحس. -

فِصس خمطوطات مىذحة ألوكاف اًؾامة يف املوظي، سامل ؼحس اًصزاق ٔأمحس،  -

 م، مثاهية جمسلات.0987، 7اًؾصاق، ط –وزارة ألوكاف واًضؤون ازليًية، تغساد 

ن صضن، حواد ٕايزيك، فِصس خمطوطات مىذحة هوجصييل يف ٕاس خاهحول، رمضا -

 –مجيي ٔأكياكر، مصنز ألحباث اًخارخيية واًفٌون اًثلافية اإلسالمية إبس خاهحول، ٕاس خاهحول 

 م، زالزة جمسلات.0986حصهيا، 

فِصس خمطوطات مىذحة مىة املىصمة، محمس احلحية اًِيةل، مؤسسة اًفصكان  -

 وم ٕاىل ؽسة ٔأكسام.م، وييلسم حسة اًؾ0994َجصيطاهيا،  –ٌَرتاث اإلساليم، ًيسن 

، 0خمطوطات مىذحة املسجس اًيحوي اًرشيف، مجموؽة هحرية من املفِصسني، ط -

 م، جمسل واحس.7117

خمطوطات مىذحة ثضري أٓغا ابملسيية امليورة، ٕاؽساد فصيق َعي، مصنز حبوث  -

 م، جمسل واحس.7110، 0ودراسات املسيية امليورة، ط

م، مطحؾة 0945 –ه 0364ُصية ٕاىل س ية فِصس اًىذة املوحودة ابملىذحة ألز  -

ص، اًلاُصة   م، مثاهية جمسلات.0978مرص،  –ألُز

صية، اكمي حىت غصة صؾحان من س ية  - / 8/ 75ُػ، املوافق  0477فِصس ألُز

 م، حزء واحس. 7116

اًفِصس اًضامي ٌَمرطوطات اًؾصتية واًرتهية واًفارس ية يف املىذحة اًوطيية يف  -

 م، حزء واحس.0911ابري ، اكًروس،

اًفِصس اًؾام ٌَمرطوطات اًؾصتية اإلسالمية يف املىذحة اًوطيية تحاري ،  -

 م، حزء واحس.0953حورج فاخسا، 

اًفِصس اخملخرص خملطوطات مىذحة احلصم امليك اًرشيف، ٕاؽساد محمس جن س يس  -

 ٔأمحس مطيػ اًصمحن و ؽادل جن مجيي جن ؼحس اًصمحن ؼيس، ٕارشاف: محمس جن ؼحس هللا

 م، ٔأرتؾة جمسلات.7116ابحودة، مىة املىصمة، 

اًفِصست املرشوح ٌَمرطوطات اًؾصتيَ اخملزوهَ يف مىذحَ ساالر حٌم،رمسي  -

م، جمسل 0957 –ه 0376هواز حٌم و محمس هغام ازلين، مطحؾة دائصة املؾارف، اًِيس، 
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 واحس.

م، زالزة 0900يا، ٕايطاً  –اخملطوطات اًؾصتية مبىذحة الامربوزايان مبيالهو، روما  -

 ٔأحزاء.

اخملطوطات اًؾصتية واًرتهية يف مىذحة هيوتريي، دوىاكن تالك مانسوانزل،  -

 م، حزء واحس.0907

، جمسل 0970دًيي اخملطوطات اًؾصتية يف املىذحة اًوطيية ابًصابط، ابري ،  -

 واحس.

 م، جمسل0877دًيي اخملطوطات اًؾصتية يف مىذحة اًِيس، أٓوثو الوث، ًيسن،  -

 واحس.

دًيي اخملطوطات اًؾصتية واًرتهية واًفارس ية ابملىذحة اًوطيية تفيييا،  -

 م،زالزة جمسلات.0865

دًيي مىذحات اخملطوطات يف اًوطن اًؾصيب، محمس محمس ؽارف، مؾِس  -

 م، حزء واحس.7110، 0مرص، ط –اخملطوطات اًؾصتية، اًلاُصة 

ٕادارة اًخوحيَ واإلرصاد،  فِصس خمطوطات مىذحة املسجس اًيحوي اًرشيف، -

م، حزء  7117 -ُػ  0478، 0مىذحة املسجس اًيحوي اًرشيف، كسم اخملطوطات، ط

 واحس.

مىذحة هوجِناهن املَىية وخمطوطاهتا اًؾصتية، رزوق فصج رزوق، ملال يف جمةل  -

 . ه0395، اًؾسد اًثاين، 4املورد اًخاتؾة ًوزارة اإلؽالم اًؾصاكية، ج

م، حزء 7100، 0ت يف حصهيا، محمس ؽيىس اًرشيفني، طمىذحات اخملطوطا -

 واحس.

مجموؽات خمطوطة يف مىذحات ٕاس خاهحول، طَ حمسن، مًضورات مؾِس  -

 . اًؾصاق، حزء واحس –اخملطوطات اًؾصتية، تغساد 

كامئة اخملطوطات اًؾصتية مبجموؽة ؼيًذايب مبىذحة اًححر اًؾَمي جبامؾة  -

 . صيسي، ملال يف جمةلاكًيفورهيا، ٔأمحس ؼحس اجمليس ُ
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فِصست خمطوطات مىذحة اجلامػ اًىدري ظيؾاء، ٔأمحس ؼحس اًصزاق اًصكيحي و  -

اب الٓويس،وزارة ألوكاف واإلرصاد اٍمييية،  ؼحس هللا محمس احلحيَّش و ؽيل ؼحس اًُو

 م، حزأٓن.0984

مصنز ٔأملاهيا، ًومي اًورد،  –فِصست اخملطوطات اًؾصتية ابملىذحة املَىية يف جًصني  -

 م، حزء واحس.0897ًحيان،  –اخلسمات وألحباث اًثلافية، تريوت 

فِصس خمطوطات مىذحة مىة املىصمة، ٕاؽساد فصيق َعي، مطحوؽات مىذحة  -

 م، جمسل واحس.0997اًسؾودية،  –املكل فِس اًوطيية، اًصايض 

فِصس خمطوطات مىذحة املسجس ألكىص، درض ٕاجصاُمي سالمة،مًضورات  -

م، 0983ألردن،  –َيك ًححوث احلضارة اإلسالمية، مؤسسة أٓل اًحيت، ؼامن اجملمػ امل

 حزء واحس.

فِصس خمطوطات مىذحة رفاؽة رافػ اًطِطاوي، يوسف زيسان، مؾِس  -

 م، زالزة ٔأحزاء.0997مرص،  –اخملطوطات اًؾصتية، اًلاُصة 

 م، حزء0885ٔأملاهيا،  –فِصس خمطوطات الهسجصغ يف مىذحة جًصني، جًصني  -

 واحس.

فِصس خمطوطات دزاهة ذاظة من املسيية امليورة هلَت ٕاىل مىذحة جصيي  -

 م، حزء واحس.0883ُوًيسا،  –اًِوًيسية، جصيي 

فِصس خمطوطات املىذحة ألمحسية تخوو ) دزاهة خامػ اًزيخوهة (، ؼحس احلفيظ  -

 م، حزء واحس.0969، 0ًحيان، ط –مٌعور، دار اًفذح ٌَطحاؽة واًًرش، تريوت 

ٔأملاهيا،  –فِصس اخملطوطات اًؾصتية مبىذحة ميوهيخ ٔأملاهيا، حوزيف أمٓيص، ميوهيخ  -

 م، حزء واحس.0971

فِصس اخملطوطات اًؾصتية مبىذحة ؼحس هللا جن اًؾحاس مبسيية اًطائف، ؼامثن  -

م، 0986، 0اًىويت، ط –محمود حسني، مًضورات مؾِس اخملطوطات اًؾصتية، اًعفاة 

 جمسل واحس.

م، 0889ٕاس حاهيا،  –س اخملطوطات اًؾصتية ابملىذحة اًوطيية مبسريس، مسريس فِص  -

 جمسل واحس.
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فِصس اخملطوطات اًؾصتية احملفوعة يف اخلزاهة اًؾامة ابملىذحة اًوطيية ابًصابط يف  -

، 0املغصب، ط –املمَىة املغصتية، سؾيس ملصاتطي، مطحؾة اًيجاح اجلسيسة، ازلار اًحيضاء 

 جمسلات.م، مثاهية 7117

ُشا، وٕان ُياك املئات من امللاالت واًفِارس اً ي ورشت تطصق غري رىمية، هتسف     

ٕاىل فِصسة خمطوطات مىذحة أٔو مىذحات مؾيية ٔأو ثددػ خمطوطات ؽمل مؾني يف مىذحة 

ا  ما...ٕاخل. ًىين أٓثصت ٔأن ٔأدرج ُاُيا املًضورات اًعادرة ؼن ٕادارات املىذحات ٔأو غرُي

واشلين ُؼصِفت فِارسِم ؼن طصيق اًطحػ واًًرش اًوريق،  ٔأو املؤًفني، من اجلِات اًصىمية

ُيؾمل ٔأن نثريا من املىذحات اً ي ذهصت ًِا فِارسا كس ٔأظحح ًِا اًيوم موكػ ٕاًىرتوين مزود  ًو

مبحصك حبر ًدسِيي اًوظول ٕاىل خمطوطاهتا، حىت ٕان تؾضِا ًيديح اًححر ؼن طصيق 

 ٔأو س ية اًًسخ...ٕاخل. غري ٔأين ٔأردت ٕادذال حزء من ؼيوان اخملطوط ٔأو املؤًف ٔأو اًياخس

ُيؾمل  اًخيويَ ٕاىل اجلِود اً ي تُشًت كدي ذكل يف ورش اًفِارس ؼن طصيق اًطحاؽة اًوركية. ًو

ٔأيضا ٔأن تؾغ املىذحات اًحارزة يف اًؾامل اًؾصيب ما زاًت ال جسايص وال ثواهة اًؾرص، مفِنا 

ية ٌَمؾَومات، ومِن ا ما زلاها موكػ غري ٔأهَ ال يفي تبٔي ما ًي  ًِا موكػ ؽىل اًض حىة ازلًو

غصض ٌَحاحر، ومِنا ما ال يزال موكؾِا يديح ٌَحاحر حتميي فِصس خمطوطاهتا املطحوع 

. حفاظي اًلول ٔأن فِصسة pdfوركيا يف اًزمن اًغاجص ؽىل صلك نخاب معور تعيغة 

يتمزي مبخاتؾة ما اخملطوطات اًؾصتية مازاًت غري فؾاةل، وحىت ٔأحسث املواكػ ًخكل املىذحات ال 

 حلق من اخملطوطات ذما ال يزال تسون حتليق.

 : فِارس اخملطوطات اًؾصتية يف تسل مؾني 5-7

ُشا اًيوع من فِصسة اخملطوطات اًؾصتية يدٌاول ابًفِصسة مجيػ اخملطوطات داذي تسل     

شا يؾين ٔأن املفِصس س يدذحػ مجيػ اخملطوطات يف لك مىذحات ذكل اًحسل، ولك  ما، ُو

ا ودزائِنا اًؾامة واخلاظة ما ثيرس هل ذكل، وٕاال فٕان اإلحاطة جبميػ خمطوطات تسل  ذمصانُز

ما من طصف ابحر واحس ٔأو حىت فصيق من اًحاحثني ابًفِصسة ٔأمص ظؾة ٕاىل حس ما، 

ذاظة ٕاذا ؼصفٌا ٔأن ماًيك اخملطوطات من اخلواص كس يضيون مبا يلػ حتت ٔأيساهم، ًوي  

ا فُذعادر من ٔأحصاهبا. يف س ياسة ٔأي من اًحسلان  أٔن ُُتمػ اخملطوطات و يُلذف  ٔأثُص

شا حصد تبمٔه ما ٔأًف يف ُشا اًيوع من فِارس اخملطوطات اًؾصتية      : ُو
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 : يف ادلِورية اجلزائصية 5-7-0

فِصس خمطوطات زاوية ٔأمحس توزيس موىل اًلصكور ثرسايهة، ؼحس اًىصمي ؼويف،  -

 .91اق اًثلافة واًرتاث، اًؾسد اجلزائص، ملال يف جمةل أٓف –ابثية 

خمطوطات والية ٔأدرار، ثضار كويسر و حساين خمخار، ٔأؼامل املصنز اًوطين  -

 م، حزء واحس.0999ٌَححوث، وزارة اإلثعال واًثلافة اجلزائصية، 

 : يف مجِورية مرص اًؾصتية 5-7-7

، ؼزت اخملطوطات اًؾصتية فِارسِا وفِصس هتا ومواطِنا يف مجِورية مرصاًؾصتية -

 م، جمسل واحس.0989ايسني ٔأتو ُيحة، مطاتػ اًِيئة املرصية اًؾامة ٌَىذاب، 

 ابإلضافة ٕاىل واثئق وفِارس ...ٕاخل غري رىمية اًًرش.     

 : يف املمَىة املغصتية 5-7-3

 . فِصسة اخملطوطات اًؾصتية يف املغصب، ٔأمحس صويق تيًدني، حزء واحس -

املَْرُطْوَطات املغصتية يف اخلزاانت اخلاظة، ٔأتو اًِيمث ِفِصِس َما ًَم يَُفَِْصس ِمن  -

اًضِحايئ و ٔأمحس جن ؼحس اًىصمي جنية، مًضورات مصنز جنيحويَ ٌَمرطوطات وذسمة 

 اًرتاث، حزء واحس.

 ابإلضافة ٕاىل واثئق فِصسة اخملطوطات غري اًصىمية يف خامػ اًلصويني ومىٌاس...ٕاخل.

 : ةيف املمَىة اًؾصتية اًسؾودي 5-7-4

اخملطوطات يف املمَىة اًؾصتية اًسؾودية، حيىي محمود ساؽايت، مطحوؽات مىذحة  -

 م، حزء واحس.0993اًسؾودية،  –املكل فِس اًوطيية، اًصايض 

 : يف فَسطني 5-7-5

اًرتاث اًؾصيب اخملطوط يف فَسطني، فيعي احلفيان، مؾِس اخملطوطات اًؾصتية،  -

 حس.م، حزء وا7110، 0مرص، ط –اًلاُصة 

اخملطوطات اًؾصتية يف فَسطني، ظالح ازلين امليجس، دار اًىذاب اجلسيس،  -

 ًحيان، حزء واحس. –تريوت 

مين 5-7-6  : يف ٍا

فِصس جماميػ اخملطوطات من اٍمين، محيس جميس ُسو، ملال يف جمةلاملورد،  -
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 . م0973، 3، اًؾسد 7وزارة اإلؽالم اًؾصاكية، ج

اء، محيس جميس ُسو، ملال يف جمةلاملورد، فِصس خمطوطات ؼصتية من ظيؾ -

 م.0973، 3، اًؾسد 7وزارة اإلؽالم اًؾصاكية، ج

 : يف حصهيا 5-7-7

، 0فِصس اًفِارس املطحوؽة ٌَمرطوطات اًؾصتية يف حصهيا، صامي اًضاُني، ط -

 م، حزء واحس.0993

 : يف ٔأًحاهيا 5-7-8

 –ر اًفىص املؾادض، تريوت اخملطوطات اًؾصتية يف ٔأًحاهيا، محمود ألرهؤوط، دا -

 ، حزء واحس.0993، 0سوراي، ط –ًحيان، دار اًفىص، دمضق 

 : يف اًِيس 5-7-9

اخملطوطات اًؾصتية يف اًِيس، ؼعام محمس اًض يطي، مًضورات مؾِس  -

م، 0985، 0اًىويت، ط –اخملطوطات اًؾصتية،مؤسسة اخلَيج ٌَطحاؽة واًًرش، اًعفاة 

 حزء واحس.

 : فيايف يوغوسال 5-7-01

ؼعام محمس اًض يطي، مًضورات مؾِس اخملطوطات اًؾصتية، مؤسسة اخلَيج  -

 م، حزء واحس.0985، 0اًىويت، ط –ٌَطحاؽة واًًرش، اًعفاة 

 ا: يف ُوًيس 5-7-00

مجموؽات اخملطوطات واملطحوؽات اًؾصتية يف ُوًيسا، اين يوست فيخاكم، حزء  -

 واحس.

 : ز مؾنيفِارس اخملطوطات اًؾصتية يف مصن 5-3

فِصس اخملطوطات يف مصنز املكل فيعي ٌَححوث وازلراسات اإلسالمية،ؼحس  -

 –اًفذاح محمس احلَو، مطحؾة مصنز املكل فيعي ٌَححوث وازلراسات اإلسالمية، اًصايض 

 . املمَىة اًؾصتية اًسؾودية، مثاهية جمسلات

مطحؾة اجملمػ خمطوطات اجملمػ اًؾَمي اًؾصايق دراسة وفِصسة، ميزائيي ؼواد،  -

 . م، زالزة جمسلات0979اًؾصاق،  –اًؾَمي اًؾصايق، تغساد 
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اخملطوطات اإلسالمية يف اًؾامل مصانز خمطوطات ٔأملاهيا، ٔأهطون ُاينن، حصمجة  -

جصيطاهيا،  –وحتليق: ؼحس اًس خار احلَويج، مؤسسة اًفصكان ٌَرتاث اإلساليم، ًيسن 

 م، حزء واحس.0997

خملطوطات املىذحة املصنزية ابجلامؾة اإلسالمية، ٕاؽساد فصيق  اًًرشة اًححَيوحصافية -

 م، جمسل واحس.0983َعي، ٕارشاف ؽيل جن محمس اندض اًفلاهيي، املسيية امليورة، 

كامئة تيدَيوغصافية تفِارس اخملطوطات اًؾصتية واًرشكية احملفوعة مبصنز اخلسمات  -

 زء واحس.م، ح0983، 0وألحباث اًثلافية، نامل يوسف احلوت، ط

 م، جمسل واحس.0991مصانز خمطوطات ٔأيًصيسا، خان انيصت َو ديفيس حمي ،  -

 : فِارس اخملطوطات اًؾصتية يف دار خمطوطات مؾيية 5-4

فِصس خمطوطات دار اًىذة اًغاُصية، ظالح محمساخلميي،مطحوؽات مجمػ اٌَغة  -

 م، زالزة جمسلات.0983اًؾصتية تسمضق، 

ذة تطيطا، يوسف زيسان، مؾِس اخملطوطات فِصس خمطوطات دار اًى  -

 م، جمسل واحس.7117، 0مرص، ط –اًؾصتية، اًلاُصة 

دًيي خمطوطات دار اًىذة اًيادضية تخامىصوت، محمس امليوين، وزارة ألوكاف  -

 م، حزء واحس.0985واًضؤون اإلسالمية املغصتية، 

 : فِارس اخملطوطات اًؾصتية يف خامؾة مؾيية 5-5

 م، جمسل واحس.0987وطات خامؾة جصوس خون،فِارس خمط -

 م، جمسل واحس.0983، 0فِصس خمطوطات خامؾة ٔأم اًلصى، مىة املىصمة، ط -

اخملطوطات اًؾصتية احملفوعة يف مىذحة خامؾة يوات ألمصيىية، ؼحس اجلحار ؼحس  -

 م.0983، 0، ج77اًصمحن، جمةل مؾِس اخملطوطات اًؾصتية، اًىويت،اجملسل

صاين، مؾِس دراسات اخملطوطات ا - ًؾصتية جبامؾة طوهيو، ٔأتو وردان اًؾَوي اًُو

 اًثلافة اًرشكية، جمسل واحس هحري.

 –اخملطوطات اًؾصتية يف مىذحة خامؾة توًوهيا اإليطاًية، فيىذور روسني، روما  -

 م، حزء واحس.0885ٕايطاًيا، 

حدار  اخملطوطات اًؾصتية يف مىذحة خامؾة ييي، ًيون ىميوي، حصمجة محمس -
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 املؾيحس، فسامن ازيان.

امليخل  من خمطوطات خامؾة تطصسربغ، ذازل ٔأمحس اًصاين َو ؼحس اًلادر ٔأمحس  -

ؼحس اًلادر، ٕارشاف وثلسمي: ؼحس اًصمحن فصفور،مطحوؽات مصنز مجؾة املاخس ٌَثلافة 

 م، جمسل واحس هحري.0996، 0اإلمارات اًؾصتية املخحسة، ط –واًرتاث، ديب 

 م، حزء واحس.0990وطات اًؾصتية جبامؾة ًيسن،أٓدم خاك، فِصس اخملط -

م، حزء 0899فِصس اخملطوطات اًؾصتية يف خامؾة غصانطة، ٔأهخوان ٔأملىصو،  -

 واحس.

م، 0977فِصس اخملطوطات اًؾصتية،لكية خاريت،خامؾة جصوس خون، روجصت،  -

 جمسل واحس.

وطات فِصس خمطوطات خامؾة اإلسىٌسرية، يوسف زيسان، مؾِس اخملط -

 م، جمالن ازيان.0994، 00مرص، ط –اًؾصتية، اًلاُصة 

 م،جمسل واحس.0857فِصس خمطوطات خامؾة ترتسربج،  -

م، حزء 0914كامئة اخملطوطات اًؾصتية يف مىذحة خامؾة جصوس خون، ٕاييو ًيامتن،  -

 واحس.

 : فِارس اخملطوطات اًؾصتية يف ِؽمْل مؾني 5-6

غمة اإلسالمية ٌَؾَوم اًطحية،ؼحس هللا فِصس اخملطوطات اًطحية يف املي -

م، 7113اًىٌسري َو ٔأمحس اجليسي، مطحوؽات امليغمة اإلسالمية ٌَؾَوم اًطحية، اًىويت، 

 حزء واحس.

خمطوطات ألؼضاب يف دزائن مىذحات اًؾصاق، ُسى صوهت هبيام، ملال يف  -

 جمةل.

اًؾامة ملىذحة  تسائػ اخملطوطات اًلصأٓهية ابإلسىٌسرية،يوسف زيسان، اًِيئة -

 م، حزء واحس.0997اإلسىٌسرية، 

خمطوطات احلسير اًيحوي وؽَومَ يف مىذحات اًحوس ية، ٔأمحس ؼحس اًىصمي  -

 جنية، جمسل واحس.
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فِصسة خمطوطات ؽمل احلسير ومعطَحَ من ذالل اًرتاث اجلزائصي ًؾَامء  -

 حزائصيني، ٕاؽساد وثلسمي: ؼحس احلفيظ كطاش، حزء واحس.

ات اًؾَوم واًفٌون تسار اًىذة اًغاُصية، معطف  سؾيس فِصس خمطوط -

 م، جمسل واحس.0981سوراي،  –اًعحاغ، مطحوؽات مجمػ اٌَغة اًؾصتية، دمضق 

فِصس خمطوطات اًطة اإلساليم يف املىذحة اًوطيية ًؾمل اًطة ابًوالايت  -

 م، جمسل واحس.0996املخحسة ألمصيىية، سديفن حصييخريج، 

اًؾَمية يف مىذحة ألوكاف اًؾامة تحغساد، ؼحس هللا فِصس اخملطوطات  -

 اجلحوري، حزء واحس.

اًواثئق واخملطوطات اًؾصتية ًخارخي اجلزيصة اًؾصتية يف ثوو ، رصاد حميي ازلين  -

 ٔأرامام، حزء واحس.

ٍف مؾني 5-7  : فِارس اخملطوطات اًؾصتية ملؤًِّ

َو عمياء محمس  فِصس خمطوطات ؼحاس اًؾزاوي، ٔأسامة اندض اًيلضخٌسي -

اًؾصاق، دراسة يف جمةل املورد اًؾصاكية،  –ؼحاس، املؤسسة اًؾامة ًلآثر واًرتاث، تغساد 

 م.0986، 05اًؾسد ألول، جمسل 

/  31خمطوطات اجن احلاحة، وزيلة ظادرة ؼن مىذحة ألسس اًوطيية، يف:  -

 م.7118/  01

ؽاملًا، ذازل جن زيس جن سؾود  051الآثر اخملطوطة ًؾَامء جنس دًيي خمخرص لآثر  -

 م، جمسل واحس.7116، 0املاهػ، ط

اإلزحات يف خمطوطات ألمئة: ص يخ اإلسالم اجن حميية، واًؾالمة اجن اًلمي،  -

واحلافظ اجن رحة، ؽيل جن ؼحس اًؾزيز جن ؽيل اًض حي، مىذحة املكل فِس اًوطيية، 

 جمسل واحس.م، 7117ُػ / 0473املمَىة اًؾصتية اًسؾودية،  -اًصايض 

مؾجم مؤًفات اإلمام اجن اجلوزي اخملطوطة مبىذحات املمَىة اًؾصتية اًسؾودية،  -

مرص،ورش  –اندض جن سؾود جن ؼحس هللا اًسالمة،مطحؾة اًؾمصاهية ًٔلوفست، اجلزية 

 مرص، حزء واحس. –دار اًفالح، اًفيوم 

ًؾصتية اًسؾودية، مؾجم مؤًفات اًؾالمة اجن املَلن اخملطوطة مبىذحات املمَىة ا -
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مرص، ورش  –اندض جن سؾود جن ؼحس هللا اًسالمة، مطحؾة اًؾمصاهية ًٔلوفست، اجلزية 

 مرص، حزء واحس. –دار اًفالح، اًفيوم 

مؾجم مؤًفات اجن جحص اخملطوطة مبىذحات املمَىة اًؾصتية اًسؾودية، اندض جن  -

مرص، ورش دار  –زية سؾود جن ؼحس هللا اًسالمة، مطحؾة اًؾمصاهية ًٔلوفست، اجل

 مرص، جمسل واحس. –اًفالح، اًفيوم 

مؾجم مؤًفات اشلُيب اخملطوطة مبىذحات املمَىة اًؾصتية اًسؾودية، اندض جن  -

مرص، ورش دار  –سؾود جن ؼحس هللا اًسالمة، مطحؾة اًؾمصاهية ًٔلوفست، اجلزية 

 مرص، جمسل واحس. –اًفالح، اًفيوم 

افؾي اخملطوطة مبىذحات املمَىة اًؾصتية اًسؾودية، مؾجم مؤًفات اًزروَّش اًض -

مرص، ورش  –اندض جن سؾود جن ؼحس هللا اًسالمة، مطحؾة اًؾمصاهية ًٔلوفست، اجلزية 

 مرص، حزء واحس. –دار اًفالح، اًفيوم 

مؾجم مؤًفات اًسزاوي اخملطوطة مبىذحات املمَىة اًؾصتية اًسؾودية، اندض جن  -

مرص، ورش دار  –مة، مطحؾة اًؾمصاهية ًٔلوفست، اجلزية سؾود جن ؼحس هللا اًسال

 مرص، حزء واحس. –اًفالح، اًفيوم 

مؾجم مؤًفي خمطوطات مىذحة احلصم امليك اًرشيف، ؼحس هللا جن ؼحس اًصمحن  -

م، جمسل واحس 0996اًسؾودية،  –املؾَمي، مطحوؽات مىذحة املكل فِس اًوطيية، اًصايض 

 خضم.

 71اوي، وزيلة ظادرة ؼن مىذحة ألسس اًوطيية، يف فِصس خمطوطات اًحيض -

 م.7118/  7/ 

/  7/  04ابإلضافة ٕاىل اًفِارس اًخاًية ولكِا واثئق ظادرة ؼن مىذحة ألسس اًوطيية، يف 

 م. ويه واثئق نثرية خسا يف ُشا اًيوع من فِصسة اخملطوطات، ُشٍ ؼيية مِنا:7118

 . فِصس خمطوطات اجن جحص اًؾسلالين -

ِصس خمطوطات ٔأمحس جن محمس جن ؼامد ازلين صِاب ازلين اجن اًِامئ اًضافؾي ف  -

 امللسيس املرصي.

 فِصس خمطوطات ؼحس اًىصمي جن محمس اًيلية جن محزة احلسيين. -
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 فِصس خمطوطات اجن املَلن. -

 فِصس خمطوطات الًٓويس. -

 فِصس خمطوطات ؽيل جن ٕاجصاُمي جن ٔأمحس هور ازلين احلَيب. -

 خمطوطات ٕاجصاُمي اًحاحوري. فِصس -

 فِصس خمطوطات محمس اًحَليين. -

 فِصس خمطوطات اجن اًيلية. -

 فِصس خمطوطات اجن نثري. -

 فِصس خمطوطات ٔأيب محمس اًضافؾي اجلويين. -

 فِصس خمطوطات اجن جحص اًؾسلالين. -

 فِصس خمطوطات اخلطية اًرشتيين. -

اًىصمي اًصافؾي اًضافؾي  فِصس خمطوطات ؼحس اًىصمي جن محمس جن ؼحس -

 اًلزويين.

 فِصس خمطوطات ؽيل جن حيىي اًزايدي. -

 فِصس خمطوطات ؽيل جن ؼحس اًاكيف ثلي ازلين اًس حيك. -

 فِصس خمطوطات اًسزاوي. -

 فِصس خمطوطات خالل ازلين اًس يوطي. -

 فِصس خمطوطات اًلطة اًضريازي. -

 فِصس خمطوطات املال ؽيل اًلاري. -  

 وطات اًلايض ؼياض.فِصس خمط -

 فِصس خمطوطات ٔأيب حامس اًغزال. -

 فِصس خمطوطات خالل ازلين احمليل. -

 فِصس خمطوطات اجن جحص اًِيتمي. -

 : فِارس اخملطوطات اًؾصتية يف دزاهة مؾيية 5-8

 فِصست خمطوطات دزاهة اًصوضة احليسرية، ٔأمحس احلسيين، حزء واحس. -

 املغصب، حزء واحس. –فاس فِصس خمطوطات دزاهة اًلصويني،  -
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 فِصس خمطوطات دزاهة اإلمام ؽيل، مبسيية اتروداهت ابملغصب، حزء واحس. -

 فِصس خمطوطات اخلزاهة اًؾزية يف تغساد، ؼزيز اًؾىل اًؾزي، ملال يف جمةل. -

دًيي اخملطوطات اًؾصتية واًفارس ية يف دزاهة مسرسة لكىوثة، نامل ازلين ٔأمحس  -

 م، حزء واحس.0915دوهيسون روس، َو ؼحس امللذسر َو 

 –اخملطوطات اًؾصتية يف دزاهة ألسىورايل، ُارثوجي دوروهحورج، ابري   -

 م، جمسل واحس.0913فصوسا، 

 : فِارس اخملطوطات اًؾصتية يف مذحف مؾني 5-9

ازلًيي اًوظفي ٌَمرطوطات اًؾصتية اً ي خَهبا ٔأمٌاء املخحف اًربيطاين مٌش  -

 م، حزء واحس.0907ارد، ًيسن، م، ٔأًي  َو ٕادو 0894

مَحق فِصس اخملطوطات اًؾصتية ابملخحف اًربيطاين، جضاًرز ري، ًيسن،  -

 م، جمسل واحس خضم.0894

 : فِارس اخملطوطات اًؾصتية املىذوتة تبٔكالم املؤًفني 5-01

اخملطوطات املىذوتة تبٔكالم املؤًفني يف دار اخملطوطات اًؾصاكية، ٔأسامة اندض  -

 . ، مؤمتص اخملطوطات املوكؾة، تغساداًيلضخٌسي

 : فِارس اخملطوطات اًؾصتية ألظَية 5-00

فِصس اخملطوطات ألظَية، وزارة ألوكاف واًضؤون اإلسالمية، اًىويت،  -

 م، حزأٓن ازيان.7113، 0ط

 : فِارس ٔأكسم اخملطوطات اًؾصتية 5-07

سر اإلسالم حىت ٔأكسم اخملطوطات اًؾصتية يف مىذحات اًؾامل املىذوتة مٌش ظ -

م، هورني  ؼواد، مًضورات وزارة اًثلافة واإلؽالم اًؾصاكية، دار 0016ه / 511س ية 

 م، جمسل واحس.0987اًؾصاق،  –اًصص يس ًٌَرش، تغساد 

 : فِارس هوادر اخملطوطات اًؾصتية 5-03

ًحيان،  –هوادر اخملطوطات، حتليق ؼحس اًسالم ُارون، دار اجليي، تريوت  -

شا اًىذاب ؼحارة ؼن حتليق رل  وؼرشين من م، 0990، 0ط جمسلان ازيان. ُو

 اخملطوطات اًيادرة.
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هوادر اخملطوطات اًؾصتية من اًلصن اًثاًر ىل اًلصن اًسادس اًِجصي يف مىذحة  -

املصؼَّش اًيجفي، ثلسمي ومصاحؾة: محمود املصؼَّش اًيجفي، هسوة اخملطوطات اًؾصتية يف 

 حزء واحس.م، 7117سوراي،  –ٕايصان، دمضق 

 : فِارس خمطوطات نخاب مؾني 5-04

فِصس ٔأماهن ثواخس خمطوطات موطبٔ اإلمام ماكل، وزيلة ظادرة ؼن مىذحة  -

 م.7118/  8/  07ألسس اًوطيية، يف 

 ويف ُشا اًيوع واثئق وفِارس نثرية غري رىمية اًًرش ال وركيا وال ٕاًىرتوهيا.

 : فِارس خمطوطات املعحف اًرشيف 5-05

حف اخملطوطة يف اًلصن احلادي ؼرش اًِجصي مبىذحة املعحف اًرشيف املعا -

 يف مىذحة املكل ؼحس اًؾزيز ابملسيية امليورة، ؼحس اًصمحن جن سَامين املزيين، حزء واحس.

 : اًفِارس اًضامةل ٌَمرطوطات اًؾصتية 5-06

اًفِصس اًضامي ٌَرتاث اًؾصيب اخملطوط، مًضورات اجملمػ املَيك ًححوث  -

م، ازيا ؼرشة 7114م / 0999ألردن،  –ارة اإلسالمية، مؤسسة أٓل اًحيت، ؼامن احلض

 جمسلا.

فِصس اخملطوطات املعورة، ؼعام محمس اًض يطي، مؾِس اخملطوطات اًؾصتية،   -

 م،جمسلان هحريان.7110م / 0995، 0مرص، ط –اًلاُصة 

 : فِارُس فِارِس اخملطوطات اًؾصتية 5-07

رطوطات اًؾصتية، وزيلة ظادرة ؼن مىذحة ألسس فِصس يضمي فِارسا ٌَم -

 . م7118/  7/  07اًوطيية، يف 

 جناؽة فِارس اخملطوطات املخوفصة وهلائعِا 6

تؾس ٔأن ؼصضيا ٔأمثةل ثلرتب من اًضمول واإلحاطة ابًًس حة ٌَفِارس املًضورة تواسطة     

يف وضػ فِارس  اًطحاؽة اًوركية، وٕاصارثيا ٕاىل هجود مصانز حفظ اخملطوطات اًؾصتية

ٌَمرطوطات اً ي حبوزهتا، ؼن طصيق فذح مواكػ ٕاًىرتوهية ٔأو ورش واثئق ؼام حتويَ، جيسر 

تيا ٔأن هلول ٔأن ُشٍ اجلِود هجود فصدية ثفذلص ٕاىل اًخًس يق فامي تيِنا، و ثفذلص ٕاىل تياانت 

ق، فٕان ٔأدصى ًيست ٔأكي ٔأمهية ذما اؼخيوا إبيضاحَ، نخخيان هون اخملطوط حمللا ٔأو غري حمل
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ُشٍ اًيلطة ذما ٔأغفَخَ مٌاجه فِصسة اخملطوطات ًخؾشر رظسُا ؼن طصيق اًًرش اًوريق 

 : ٌَفِارس، ومػ ذكل فلس عِصت نخة مذرععة يف ٕاحعاء اخملطوطات احملللة مِنا

 مطحؾة ورش جمنوسىرسني ، ان ٕال واملؾصتة،يوسفنب اًؾصتية املطحوؽات مؾجم -

ازيان.  مرص،جمسلان –حة اًثلافة ازليًية، اًلاُصة م،مىذ 0978 -ُػ 0346مبرص،  رسني 

و صامي ٔلسامء اًىذة املطحوؽة يف ألكطار اًرشكية واًغصتية، مػ ذهص ٔأسامء مؤًفاها  ُو

ه املوافلة 0339وملؾة من حصمجهتم، وذكل من يوم عِور اًطحاؽة ٕاىل هناية اًس ية اًِجصية 

 م.0909ًس ية 

ازلين امليجس، دار اًىذاب ٌَطحاؽة واًًرش مؾجم اخملطوطات املطحوؽة، ًعالح  -

 م، جمسل واحس خضم.0978واًخوزيػ، 

املؾجم اًضامي ٌَرتاث اًؾصيب املطحوع، محمس ؽيىس ظاحلية، مؾِس اخملطوطات  -

 –اًؾصتية، امليغمة اًؾصتية ٌَرتتية واًثلافة واًؾَوم، جبامؾة ازلول اًؾصتية، اًلاُصة 

 ازيان. م، جمسلان0995م / 0997، 6مرص،ط

ًويوحض ؽسم جناؼهتا وكعورُا ؼام يعحو ٕاًيَ اًحاحر هسرج ٔأمه هلائعِا يف      

 : اًؾيادض اًخاًية

ابؼخحار صلكِا اًوريق فٕاهنا غري مذاحة ٌَجميػ الس خحاةل طحػ وسخ ثعي ٕاىل  -

مجيػ اًحاحثني يف ٔأرخاء املؾمورة،فٕان ظورت تواسطة املاحس اًضويئ ؤأثيحت ؽرب روات  

ال يؾين ذكل صيئا، ٔلن ؼرصُا كس مىض، ومل ثؾس ثؾى  حاةل اخملطوطات اً ي حتميي ف

 ثفِصسِا ًلسم اًؾِس تخعييفِا.

ا، واملطحوؽة  - افذلار فِارس اخملطوطات اًلسمية ٕاىل متيزي احملللة من غرُي

ا.  واملًضورة من غرُي

ة ؼام اوضغال اًحاحثني تخبًٔيف اًفِارس اًوظفية اًضرمة ذات اجملسلات اًؾسيس -

و حتليق اخملطوطات وورشُا.  ُو ٔأمه من ذكل، ُو

ثلادم اًفِارس اًوركية، وؽسم ٕاماكهية ُتسيسُا وحتسيهثا من اًياحية اًؾمَية ؼن  -

طصيق ُتسد اًطحؾات هغصا ًخلكفهتا املادية اًضرمة وكعورُا ؼن اسديؾاب  -

 تياانت مجيػ اخملطوطات اًؾصتية.
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ماثية الًٓية ذات اًفؾاًية واًضموًية واًلاتَية اًخزَف يف خاهة اًخلٌية املؾَو  -

ٌَححر واًخحسير، الوضغال املؤًفني إبظسار اًفِارس اًوركية اً ي ثلرص ؼن مذطَحات 

 احملللني.

افذلار ُشٍ اًفِارس ٕاىل اًخًس يق تني مصانز اخملطوطات متِيسا ًوحسة ؽَمية  -

 تني اًؾصب. ؤأاكدميية

 فِصسة اخملطوطات اًؾصتيةاكرتاحات وحَول ٌَصيق مبس خوى  7

 : نزيثني ازيدني ُامر حتمحور اكرتاحاثيا ُيا حول     

ألذش جزمام اًخلٌية احلسيثة يف فِصسة مجيػ اخملطوطات اًؾصتية ثضلك صامي، مػ  -0

اإلحاطة جبميػ تخياانهتا، وذكل ؼن طصيق ٕاوضاء موكػ ٕاًىرتوين جيمػ يف طياثَ لك مصانز 

 خل.اخملطوطات ومىذحاهتا...إ 

رضورة ثوحس مجيػ مصانز حفظ اخملطوطات اًؾصتية، واًخًس يق فامي تيِنا حتت ًواء ٕادارة  -7

واحسة جرشف ؽىل ٔأؼامل مجيػ املصانز واملاكثة...ٕاخل، وثعسر اًلصارات واًخوظيات وجسِص 

 ؽىل ثطحيلِا.

لول وابؼخحار ُاثني اًصنزيثني ألساس يدني هفعي يف اإلكرتاحات اً ي ثيضوي حتهتا، فٌ

 اًخال:

رضورة اًؾمي ؽىل اس خؾادة اخملطوطات اًؾصتية املخواخسة ذارج اًوطن اًؾصيب،  -

 فٕان ثؾشر ذكل جسِص ُيئة ٔأو ُيئات مؾيية ؽىل مذاتؾهتا يف املوكػ ابًفِصسة اًضامةل.

رضورة مذاتؾة مجيػ اخملطوطات اًؾصتية من حير هوهنا غري حمللة، ٔأو حمللة غري  -

مطحوؽة غري ٔأهنا مل جض هتص ومل ثيدرش، ٔأو حمللة مطحوؽة مًضورة مطحوؽة، ٔأو حمللة 

مضِورة مذوفصة، ويف ُشا امللام ثفعيي حول طصيلة اًؾمي امليساين ٌَتمىن من مذاتؾة 

ا، ًيسِي ؽىل احمللق ادذيار اخملطوطة اً ي  اخملطوطات اًؾصتية تسكة، وٕادراهجا مضن ٕاطاُر

، ٔلن اًؾلدة اًىؤود اً ي ثواخَ اًحاحر يف جمال يصيس حتليلِا وؾمي ٔأاكدميي ٔأو وؾمي حص

اخملطوطات اًيوم يه مؾصفة ما ٕان اكهت حمللة ٔأم ال، ًؾسم وحود ٔأي ثًس يق يف جمال 

اًححر اًؾَمي واًطحػ واًًرش تني اجلامؾات اًؾصتية ودور اًًرش. وشلكل فٕان ُياك رضورة 

ن ابدرة ذري يف ثوحيس مَحة يف ثوحيس اًعفوف ؽىل ألكي يف ُشا اجلاهة، ؽهل يىو
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ظفوف املسَمني هصة ٔأدصى. ويىون ُشا تواسطة ٕاوضاء كاؽسة تياانت ثخضمن ما ذهصانٍ 

أٓهفا مػ ٕاًزام مجيػ اجلامؾات ومصانز اًححر ودور اًطحاؽة واًًرش ابإلصؾار ؼن ٔأي حتليق 

ملوكػ من خار ٔأو َعي يطحػ ٔأو يًرش، وتؾس ُشا يَُزم مجيُػ اًحاحثني واحملللني تًذاجئ ُشا ا

هون اخملطوطة حمللة ٔأم ال...ٕاخل. ثَُزرِمم تشكل اٌَجان اًؾَمية يف اجلامؾات، و جلان اًلصاءة 

 يف دور اًطحاؽة واًًرش.

مذاتؾة تياانت اخملطوطات اًؾصتية يف املوكػ ابًخحسير واًخجسيس لك فرتة زمٌية  -

طوط ٔأو طحاؼخَ مؾيية، ٔأو لكام عِصت احلاخة شلكل، ؽىل ٔأن ال يسوم تني حتليق خم

وورشٍ، وتني ٕادذال ذكل يف املوكػ وكذا طويال، ومبا أٔن اًفِصسة وحتسيهثا يف املوكػ َعي أٓل 

فٕان من اًسِي اًخواظي تني اجلامؾات ومصانز ألحباث ودور اًطحاؽة واًًرش من هجَ، 

وتني ٕادارة املوكػ من هجة ٔأدصى، ويخضمن ذكل اس خالم وسزة من اًىذاب احمللق ٔأو 

طحوع واملًضور مػ تيان امس احمللق واهامتئَ وكصارات اٌَجان اًؾَمية وجلان اًلصاءة...ٕاخل. امل 

 وتيان اًمكية املطحوؽة و ٔأماهن ورشُا...ٕاخل.

ٕاىهتاج س ياسة الس خلطاب ٔأحصاب مىذحات اخملطوطات اًؾصتية اخلاظة إلدذال  -

 ا.خمطوطاهتم مضن كاؽسة تياانت املوكػ ومتىني اإلدارة من مذاتؾهت

ٕاىهتاج س ياسة جُسِي ؽىل احملللني احلعول ؽىل اخملطوطات من املىذحات  -

 واملصانز...ٕاخل دون مضلة ٔأو ثؾليس، اكصرتاط ثحادل اخملطوطات.

ٕاًزام احمللق تفرتة زمٌية حمسدة ٌَفصاغ من اًؾمي اشلي مت اإلصؾار ؽىل ٔأهَ تعسد  -

 مسى وضوح وَُسزَ...ٕاخل.حتليلة، وثخفاوت ُشٍ اًفرتة ابؼخحار جحم اخملطوط و 

ٕاًزام دور اًطحػ واًًرش تفرتة زمٌية حمسدة ٌَفصاغ من اًؾمي اشلي مت اإلصؾار  -

 ؽىل ٔأهنا تعسد اًليام تَ.

 ٕاس خالم ٕادارة املوكػ وسزا وركية ورمقية ًٔلؼامل احملللة و احملللة املطحوؽة...ٕاخل. -

ًؾمل ٔأو اًفن اشلي ثؾاجلَ، ثلس مي اخملطوطات يف املوكػ ٕاىل ٔأكسام ؽسة ابؼخحار ا -

واًفرتة اًزمٌية اً ي وسرت فيَ...ٕاخل، ًدسِيي َعَية اًححر ؽىل اًحاحر املخرعط يف 

 ؽمل مؾني.
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متىني اًححر يف املوكػ تواسطة: ؼيوان اخملطوط، امس املًؤف، امس اًياخس،  -

ة ٔأو زمن اًًسخ، اًوظف املادي، املوضوع، ماكن حفظ اخملطوط، رمق اخملطوط يف مىذح

 مصنز...ٕاخل مؾني،...ٕاخل.

يلذرص اثعال اًحاحر ٔأو احمللق ابٌَجان اًؾَمية ٔأو جلان اًلصاءة يف اجلامؾات  -

 ومصانز اًححر ودور اًطحػ واًًرش، و ثخوىل ُشٍ ألذرية اإلثعال إبدارة املوكػ.

ؽسم ثطاول فرتات اًخواظي واًرتاسي تني اجلامؾات ومصانز اًححر ودور  -

من ُسر   من هجة، وتني ٕادارة املوكػ من هجة ٔأدصى، ملا يًذج ؼن ذكلاًطحػ واًًرش

 اًوكت وفلسان املعساكية واهخفاء اًفؾاًية.

يًذج ؼن ألذش تشكل ؽسم ثطاول مسد اًخواظي واإلهخغار تني اًحاحثني  -

واحملللني، وتني اٌَجان اًؾَمية ٔأو جلان اًلصاءة يف اجلامؾات ومصانز اًححر ودور اًطحػ 

 ًًرش.وا

ٕان اًسؾي يف ثطحيق ُشٍ اإلكرتاحات جبسية، واًؾمي هبا تًية ظادكة خلسمة      

اًرتاث اًؾصيب اإلساليم ال يصىق مبس خوى فِصسة اخملطوطات اًؾصتية فل ، تي جيؾَِا فؾاةل 

وَعَية، ويصىق مبس خوى اًححر اًؾَمي يف مجيػ اجملاالت. وال خيف  ؽىل من ترَُصَ مبا 

ًفِصسة اخملطوطات اًؾصتية، واكرتاحات وحَول ٌَصيق هبا، ال خيف  ؽىل  ٔأوردانٍ من واكػ

من ترَُصَ تشكل مسى اإلهؾاكسات خس اإلجياتية ؽىل اًساحة اًؾَمية واًؾمَية، ٕاذ جيس 

اًحاحر ٔأمامَ موكؾا ٕاًىرتوهيا صامال ذا معساكية ؽاًية ابًًس حة ٌَحياانت امللسمة هغصا 

وإبماكن اًحاحر اًوًوج ٕاًيَ من ٔأي ماكن، واحلعول ؽىل ملخاتؾهتا ابًخحسير واًخطويص، 

فوائس مجة تبرٔسع وكت، فٕاذا اكن ذكل نشكل، فال رية ٔأن اًرتاث اًؾصيب واإلساليم 

ا رٔأوا ٔأهنا حمللة  س يؾصف اهخؾاصة، ٕاذ س خرصج اخملطوطات اً ي ٔأجحم ؼن حتليلِا احملللون ًَمي

ػ يف زمن غاجص مث مل ييدرش ومل يض هتص، ٔأو مطحوؽة رمغ ٔأن ذكل اًخحليق مل يطحػ، ٔأو طح

ونشكل جيس اًحاحر يف املوكػ مؾَومات مجيػ اًًسخ ٌَمرطوط اشلي ؼزم ؽىل حتليلَ 

 . ًىون املوكػ صامال اكمال، خامؾا ماهؾا
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