دورة علمية متخصصة يف أصول حتقيق اخملطوطات ،ودراس هتا ،وفهرس هتا

حماور ادلورة :
احملور الول :اخملطوط العريب والإساليم ماهيته ،وأمهيته ،وواقعه.
اليوم الول ،الفرتة الصباحية :من التاسعة صباحا وحىت الواحدة ظهرا.
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مقدمة عن الرتاث العريب والإساليم اخملطوط ماهيته ،وأمهيته يف الساحة العلمية والثقافية احلالية
واملس تقبلية.
نظرات يف حاةل الرتاث العريب والإساليم اخملطوط عربيا وعامليا.
وقفات مع املوجود واملفقود من الرتاث العريب والإساليم.
وقفات مع املنشور واملغمور من الرتاث اخملطوط َّمك وكيفا.

احملور الثاين :اخملطوطات وصناعهتا؛ علوهما ،وأنواعها ،ومكوانهتا ،وفنوهنا ،ومدارسها.
اليوم الول ،الفرتة املسائية :من الثانية ظهرا وحىت السادسة مساء.
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اخملطوطات وعلوهما وختصصاهتا وبيان أبرز مالحمها؛ خمطوطات املصاحف ،اخملطوطات الرشعية
والدبية ،اخملطوطات العلوم البحتة ،اخملطوطات الفنية.
اخملطوطات وأنواعها؛ الربدية ،والرقية ،والورقية ،وما كتب عىل غري ذكل من املواد.
اخملطوطات ومكوانهتا؛ أحبارها ،وجلودها ،وأجحاهما ،وأعامرها.
اخملطوطات وفنوهنا وجاملياهتا؛ خطوطها ،وتذهيهبا ،وزخارفها ،ورسوهما.

اليوم الثاين ،الفرتة الصباحية :من التاسعة صباحا وحىت الواحدة ظهرا.

احملور الثالث :حتقيق اخملطوطات بني الهواية وادلراية ،وبيان أصولها وقواعدها النظرية والعملية (صنعة عمل حتقيق
النصوص اخلطية ونرشها).

أو ًل :راكئز اخملطوط وتقاليده؛ العنوان ،املؤلف ،الرواايت ،املقابالت ،السامعات ،البالغات ،وا إلجازات،
المتلاكت ،امس الناخس ،اترخي النسخ ،ماكن النسخ ،مصدر النسخ.
اثني ًا :مراحل التحقيق ،والمور اليت ل بد مهنا ملن يقوم ابلتحقيق:
 -1دراسة النسخ اخلطية ،وبيان املهنج المثل يف اختيار النسخة املعمتدة.
 -2املقابةل بني النسخ اخلطية ،وبيان مراتهبا ،وأنساهبا.
 -3مناجه حتقيق اخملطوط وأنواعها ،واختيار املهنج المثل.
 -4فن نسخ اخملطوط ،ومتطلباته ،واصوهل.
 -5حترير النض وضبطه وتوثيقه.
 -6صنعة الهوامش والتعليقات.
النص.
 -7حتقيق النص اخملطوط بني الضبط والتعليق .ضوابط التعليق عىل ّ
 -8صنعة التوثيق والتخرجي للحاديث ،والرتامج ،والبقاع ،واملفردات اللغوية ،بني خدمة النص ،وإارهاقه.
 -9العالمات والرموز املس تعمةل يف اخملطوطات الظاهرة واخلفية ،الورقة الطيارة اجلذاذات.
-11القسم ادلرايس ،وفن كتابة املقدمات.
-11صنعة عمل فهرسة اخملطوطات ووصف اخملطوط.
 -12كشافات وفهارس مادة اخملطوط وبيان ما اش متلت عليه من مواد علمية ،وفنية ،وحضارية ،وأمهيهنا.
-13طباعة الكتاب ونرشه.

جم

اليوم الثاين ،الفرتة املسائية :من الثانية ظهرا وحىت السادسة مساء.

جمع الورشة التطبيقيةّ الثانية :جمع النسخ المخطوطة

ومنهج دراستها

احملور الرابع :قاعة حبث وتطبيق مجليع مراحل التحقيق (ورش معلية)
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ورشة يف مجع النسخ اخلطية ،ومهنج دراس هتا ،وحتديد أنساهبا ،واختيار النسخة املعمتدة.
ورشة وتدريبات معلية عىل تتبع النسخ اخلطية ،ومعرفة أماكهنا يف العامل.
ورشة وتدريبات معلية عىل نسخ اخملطوطة.
ورشة وتدريبات معلية عىل كتابة الهوامش والتعليقات.
ورشة وتدريبات معلية يف كيفية اإعداد القسم ادلرايس ،وفن كتابة املقدمات.
ورشة يف كيفية تنظمي كشافات وفهارس مادة اخملطوط ،وبيان ما اش متل عليه من مواد علمية ،وفنية،
وحضارية.

أهداف الربانمج:
 -1تغطية معرفية وتطبيقية شامةل مجليع جوانب اخملطوط.
 -2بيان الطرق العلمية والعملية لتحقيق اخملطوطات.
 -3بيان الساليب الفنية لنرش اخملطوطات.

هدف ادلورة العام:
حماوةل الوصول ابلباحثني من خالل هذه ادلورة املتخصصة اإىل معرفة الكتاب اخملطوط ،وكيفية التعامل معه ،مع
اس تخدام أفضل املناجه البحثية يف حتقيق اخملطوطات ،والإحاطة هبا وبأمناطها نظراي ومعليا ،ليكونوا ابحثني متقنني
ومبدعني يف هذا التخصص.

هدف ادلورة اخلاص:
التعرف عىل عمل اخملطوطات ابختيار املهنج الفضل والتقن ،وامجلع بني املعرفة واملهارة والإبداع ،ومتكني الساتذة
الباحثني من املشاركني يف هذه ادلورة من اإتقان فن التحقيق ،واحلرص عىل بلوغ مرتبة الإبداع فيه.

الفئة املس هتدفة:
املس تفيدون من الربانمج :أساتذة اجلامعات ،الساتذة املهمتون ابلتحقيق ودراسة الرتاث ،طلبة ادلراسات العليا
يف املعاهد واجلامعات ،العاملون يف املراكز البحثية واملكتبات ،املهمتون ابلرتاث ،وحتقيقه ،ونرشه ،والاستشاريون،
ولك من هل عالقة ابلبحث العلمي ودراسة واثئقه.

نبذة عن منفذ ادلورة :

يقوم بتنفيذها :الس تاذ ادلكتور احملقق جنم عبد الرمحن خلف اخلبري العاملي واملستشار يف عمل اخملطوطات ،ورئيس
حترير جمةل اخملطوطات والواثئق واملكتبات ادلولية احملمكة ،وصاحب أكرب مكتبة خشصية للمخطوطات الصول يف
العامل ،والس تاذ يف عدة جامعات كجامعة الريموك ،والإسالمية العاملية ،وجعامن للعلوم والتكنلوجيا ،وجامعة
الإمارات ،وجامعة العلوم الإسالمية املالزيية ،واحملقق واملؤلف لربعني كتااب يف الرتاث الإساليم ،وصاحب املوسوعة
العلمية الواسعة؛ الراصد للحركة التصنيفية يف الرتاث اخملطوط ،واملطبوع ،واملفقود.

عنارص ادلورة:
مقدمة متهيدية يف ماهية اخملطوطات ،وبيان أمهيهتا يف العامل البحثية ،وتفصيل املناجه اخلاصة بعمل التحقيق
والتوثيق ،والرتكزي عىل املهنج الحص ،مع احلرص عىل روح الإبداع والابتاكر ،عرض منوذج معيل للمتزي البحيث يف
حتقيق اخملطوطات ،فيه اجلدة وا إلضافة والتطوير ،بيان طرائق البحث يف اخملطوطات وأدواته ،مع الاس تفادة من
همارات املكتبة الشامةل والاحاطة بفنوهنا وكيفية توظيفها ،مدارسة مناذج معلية متصةل ابدلراسات القرأنية واحلديثية
وبقية العلوم الرشعية ،مع بيان املهنج المثل.

النتاجئ املتوقعة من هذه ادلورة:
اإحاطة الباحثني وفق املناجه العلمية ابخملطوطات ،وكيفية حتقيقها عىل الوجه المثل ،والقدرة عىل فهرس هتا وإاجراء
ادلراسات والبحوث عهنا ،والوقوف عىل كنوز املكتبة الإسالمية اخلطية ،مع اكتساب مجةل من املهارات العلمية
النظرية والعملية يف عمل اخملطوطات وكتب الرتاث بغرض المتزي والإبداع يف فنوهنا وصناعهتا.

طريقة عرض املادة العلمية يف هذه ادلورة:
س تكون ادلورة ذات شقني؛ نظري ،وتطبيقي ،وسوف يمت توظيف اخملطوطات والواثئق العلمية الصول
واملصورات ،مع تفعيل املهارات البحثية والتوثيقية ،وإاجراء احلوار واملناقشة ،ليقع التفاعل بني لك هذه الوسائل
والساليب بطريقة مشوقة وهادفة وانفعة ،حترص عىل التأصيل يف هذا الفن النادر ،واجلديد النافع املعارص.
سائلني عز وجل أن يوفقنا وإاخواننا الباحثني من الساتذة واملربني ملا حيب ويرىض ،وأن يأخذ بأيدينا وأيدهيم اإىل
لك صاحل من العقائد والقوال والفعال والوسائل .كام نسأهل س بحانه ل إالخوة الكرام املسامهني واملشرتكني يف هذه
ادلورة العلمية املباركة أن يتقبل مهنم ،وجيزهيم اخلري العممي ،وينجح مقاصدمه فامي هدفوا اإليه وعولوا عليه ،وأن

خيلف علهيم اخلري فامي سينفقوا من هجدمه ووقهتم وماهلم ،وأخر دعواان أن امحلد هلل رب العاملني ،وصىل هللا وسمل
عىل نبيه المني ،وأهل ،وحصبه ،والتابعني.

