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ABSTRACT 

 

This research deals with a precise subject, It focuses on how to rewrite Islamic 

history in the light of the use of criticism of historical documents and 

manuscripts in this aspect, and the impact on re-glorification of the nation. 

The importance of the subject of the research stems from the fact that it is based 

on a descriptive and analytical explanation of the mechanism and tools to achieve 

the manuscripts and documents of Islamic history and criticism, and how to 

benefit from all this by activating the role of manuscripts and documents in 

research and scientific studies. 

The question that the research seeks to address is to what extent has been used 

criticism and the achievement of documents and manuscripts in the process of 

rewriting Islamic history. 

The research structure is as follows: 

The first topic: criticism of the historical document, concept and application. 

The second topic: How to understand and document historical information. 

The third topic: Documentation of the contents of manuscripts and historical 

documents, tools and steps. 

The research will be based on a number of sources, references and recent studies. 
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 الملخص
 

يتناول هذا البحث موضوعًا دقيقًا أرى أنه حري بالبحث، ذلك أنه يركز على كيفية إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي 
 اجلانب، وأثر ذلك يف إعادة أجماد األمة.يف ضوء توظيف نقد الوثائق واملخطوطات التارخيية يف هذا 

إن أمهية موضوع البحث تنبع من كونه يرتكز على تبيان وصفي وحتليلي آللية وأدوات حتقيق خمطوطات ووثائق التاريخ 
 اإلسالمي ونقدها، وكيفية االستفادة من كل هذا بتفعيل دور املخطوطات والوثائق يف البحوث والدراسات العلمية.

والسؤال الذي يسعى البحث ملعاجلته هو إىل أي مدى مت توظيف نقد وحتقيق الوثائق واملخطوطات يف عملية إعادة 
 كتابة التاريخ اإلسالمي.

 وهيكلية البحث على النحو اآليت:

 المبحث األول: نقد الوثيقة التاريخية، المفهوم والتطبيق.

 خية.المبحث الثاني: كيف نفهم ونوثق المعلومة التاري

 المبحث الثالث: توثيق محتوى المخطوطات والوثائق التاريخية، أدواته وخطواته.

 وسيتم االعتماد يف البحث على مجلة من املصادر واملراجع والدراسات احلديثة.
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ائع املؤمتر العلمي: عدنان أبوشبيكة، منهج نقد الوثيقة الرمسية املدونة وإمكانية التطبيق على الرواية يف التاريخ الشفوي، اجمللة اإلسالمية، فلسطني، وق ( (1

 .4م، ص2006مايو  16-15"التاريخ الشفوي الواقع والطموح"، 
 .91م( ص1987رة، دار املعارف، ( شوقي اجلمل، علم التأريخ نشأته وتطوره، بال.ط )القاه 2)
 .27م( ص1993( مجال اخلويل، الوثائق اإلدارية بني النظرية والتطبيق، بال.ط )القاهرة، الدار املصرية اللبنانية،  3)

 مقدمة

التاريخ اإلسالمي يتناول هذا البحث موضوعًا دقيقًا أرى أنه حري بالبحث، ذلك أنه يركز على كيفية إعادة كتابة 
 يف ضوء توظيف نقد الوثائق واملخطوطات التارخيية يف هذا اجلانب، وأثر ذلك يف إعادة أجماد األمة.

إن أمهية موضوع البحث تنبع من كونه يرتكز على تبيان وصفي وحتليلي آللية وأدوات حتقيق خمطوطات ووثائق التاريخ 
 ا بتفعيل دور املخطوطات والوثائق يف البحوث والدراسات العلمية.اإلسالمي ونقدها، وكيفية االستفادة من كل هذ

والسؤال الذي يسعى البحث ملعاجلته هو إىل أي مدى مت توظيف نقد وحتقيق الوثائق واملخطوطات يف عملية إعادة 
 كتابة التاريخ اإلسالمي.

 المبحث األول: نقد الوثيقة التاريخية، المفهوم والتطبيق:

 :(1)فهوم الوثيقة التاريخيةالمطلب األول: م

ال شك أن الوثيقة التارخيية تأخذ الصدارة يف عملية التدوين التارخيي، وتعد عماد مفهوم تنقية التاريخ وإعادة كتابته، 
السيما وإن علم التاريخ علم ماضوي من حيث الفكرة واملسار، لكن يتعذر خوض غماره وسرب أغواره دومنا مستند، 

التارخيي هو الوثيقة اليت هي الشاهد واملورد، واملصدر الناطق عن احلقبة اليت أجنبت هذه الوثيقة، لذا يصرح واملستند 
املؤرخون وفالسفة التاريخ بأمهية الوثيقة فيشري أحدهم إىل أهنا:" املصدر األصلي الذي يعتمد عليه البحث التارخيي، 

 .(2)أو املادة اخلام اليت يصوغ منها نسيجه"

هي:" كل املصادر املادية من آثار وعمارة ونقوش وأختام وشواهد قبور ومسكوكات وأدوات االستعمال اليومي، أو 
 .(3)وآالت احلرب واللبس، هي أمناط من الوثائق"
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 .5م( ص1963( الجنلو وسينوبوس، املدخل إىل الدراسات التارخيية، ترمجة. عبد الرمحن بدوي، بال.ط )القاهرة، دار النهضة العربية،  4)
 ؛1أبوشبيكة، املنهج، ص(  5)

 islaec bookmaking (London, Victorya & Albert museum, 1985)p12. D. Haladane,  
 .133م( ص1981( السيد عبد العزيز سامل، التاريخ واملؤرخون العرب، بال.ط )بريوت، دار النهضة العربية،  6)
 .3( أبوشبيكة، املنهج، ص 7)

ويشري آخرون ألمهية الوثيقة التارخيية بشكل قاطع وقوي ينبئ عن ضرورة االهتمام البالغ بالوثائق وما ينتج عنها من 
 .(4)حتويه من إشارات فيقول:" ال بديل عن الوثائق، وحيث ال وثائق فال تاريخ"علم و 

لكن املهم هنا هو معىن الوثيقة التارخيية، فهي الغاية واملقصد من دراستنا هذه، فالوثيقة التارخيية املدونة هي: " ورقة 
ا متثل مجيع األنشطة اليت تقوم هبا أو جمموعة أوراق أو سجالت،... فالوثيقة سواء كانت مطبوعة أو خمطوطة فإهن

 .(5)هيأة أو مؤسسة رمسية أو غري رمسية"

كما أننا جند أنواعاً شىت من هذه الوثائق منتشرة يف أكثر من شكل وتظهر بأكثر من صورة، فالوثيقة التارخيية الرمسية 
ن ديوان اإلنشاء يف احلاضرة إىل املدونة مثل: " املستندات املعاصرة للتاريخ الذي تكتب فيه كالرسائل الصادرة م

الواليات أو األقاليم التابعة للحكومة املركزية واملنشورات والسجالت واألحكام والفتاوى ونصوص املعاهدات 
 .(6)واملخالفات وعقود البيع والشراء وغري ذلك"

عن مؤسسات ال تتبع لسلطة احلكومة أما الوثيقة التارخيية غري الرمسية املدونة: " فهي الوثيقة التارخيية اليت تصدر 
 .(7)املركزية، أي تصدر عن مؤسسات أهلية وخاصة"

إذًا حنن نقف أمام أكثر من نوع من الوثائق التارخيية اليت تتطلب منا دربة ودراية للتعامل معها باحرتافية وتثبيت 
ي األسس العلمية واملنطقية يف الكتابة املعلومات وإعادة التوثيق والكتابة التارخيية وفق رؤية منهجية مستقرة تراع

التارخيية، وال هتمل أيًا من الوثائق اليت ميكن أن تسهم يف إعادة إنتاج تصورات جديدة صحيحة للتاريخ ميكن أن 
 تتبدد وتضيع أو ختتزل وهتمل جملرد عدم وجود رؤية علمية مستقرة يف طريقة التعامل مع الوثيقة التارخيية.
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 وما بعدها. 24م( ص 1998)القاهرة، دار املعرفة اجلامعية،  1عادل غنيم ومجال حجر، منهج البحث التارخيي، ط( ينظر: (8
 وما بعدها. 11)بريوت، املكتبة العصرية، د.ت( ص 3( ينظر: أسد رستم، مصطلح التاريخ، ط 9)

 :(8)تطبيق النقد والتحليل التاريخي للوثائق والمخطوطات بين األسس والمخرجاتالمطلب الثاني: 

إن العمل على نقد وحتليل الوثائق التارخيية يعد إجراءاً ذهنياً استثنائياً، يستلزم قدرات وطاقات ومهارات عالية للوصول 
 .(9)واملنطقي على الوثائق التارخييةإىل أفضل النتائج وأقيم التحليالت بعد تطبيق النقد العلمي 

 إن الدخول يف عملية نقد الوثائق التارخيية تتطلب من املؤرخ الولوج يف خطوات متتابعة ميكن أن جنملها مبا يلي:

 تقسيم وتقييم الوثائق حسب فئات وأصناف تقوم على ما يلي: -1

 
والتصورات املطلوبة عن كل وثيقة مبا جيعلها واضحة املعامل أمام وهذه املرحلة ضرورية جداً من أجل رسم كافة األطر 

 املؤرخ كي يبدأ دراسته وفق أسس واضحة.

تصنيف الوثائق التارخيية وفق مراحلها الزمنية وحقبها التارخيية وهذا يتطلب منا إجياد آلية ومنهجية للتقسيم  -2
 السالالت وهكذا.والتصنيف، فإما حبسب املرحلة أو تاريخ الدول أو سنني حكم 

الوثائق التاريخية

مصدرها مؤلفها نوع الوثيقة
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 وما بعدها. 40م( ص 1992)القاهرة، مطبعة اجلبالوي،  1( ينظر: عبد املنعم اجلميعي، منهج البحث التارخيي، دراسات وحبوث، ط 10)
j. Pedersen, the Arabic book , tr. G . French, Princeton  univ , press,1984, p 14. 

 .10م( ص1998)القاهرة، مكتبة اخلاجني،  7( ينظر: عبد السالم حممد هارون، حتقيق النصوص ونشرها، ط 11)

البحث عن املعلومات احملورية واجلوهرية يف الوثائق التارخيية؛ وذلك حرصًا على عدم إغراق الفكر بتزاحم  -3
 .(10)املعلومات اليت قد تشوش القارئ وحتيد به عن غاية الدراسة

ية وقيمة املعلومات الورادة إظهار الفرضية أو اإلشكالية املراد عالجها، وهنا يأيت دور النقد والتحليل يف إبراز أمه -4
يف هذه الوثيقة أو تلك من خالل الربط بني ما مت استالله من هذه الوثائق، وما ميكن أن تغريه يف الدراسات 
التارخيية وتنبئ عنه فيعد كشفاً يف اجملال التارخيي، وكما حصل يف الكشوفات اآلثارية اليت غريت الكثري من املفاهيم 

 .(11)لسائدة، وأعادت التفكري بطرق متنوعة يف مسائل حمسومة تارخيياً والتصورات القدمية ا

كما أن حتقيق املخطوطات أثرى دراسات التاريخ اإلسالمي بوثائق ومصادر جديدة أعادت كتابة وصالت كربى 
 من هذا التاريخ وفقاً لإلضافات اهلائلة اليت أنتجتها هذه الوثائق.

 التارخيية دقيقاً وعميقاً لتجنب التكرار واالجرتار والدوران يف حلقات فارغة.فالبد أن يكون نقد الوثائق 

ومع ما تقدم حنتاج عند تطبيقنا لعملية نقد الوثائق التارخيية إىل حزمة من التدابري املنهجية والفنية اليت البد منها جلعل 
 عملية النقد والتحليل يف نصاهبا ومن أمهها:

املراد حتقيقها وعدم ترك شاردة وال واردة يف هذه الوثائق إال وتتم دراستها والتأكد  الدخول يف أغوار الوثائق -1
 من ماهيتها وجعلها وفق املنهج البحثي احملدد هلذه الوثائق سلفاً.

االستناد يف الدراسات إىل الوثائق املوجودة؛ إلعطاء الدراسة حقها وإيفاءها بالقراءة والشرح والتفصيل كما  -2
 الوثائق هي العمدة يف دراستنا.ينبغي، كون 
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م( 1998لم التاريخ نشاة وتدويناً ونقداً ومناهج كبار مؤرخي اإلسالم، بال.ط )بريوت، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ( ينظر: صائب عبد احلميد، ع 12)
 وما بعدها. 21ص

 وما بعدها. 80م( ص1993)القاهرة، دار املعارف،  11( ينظر: حسن عثمان، منهج البحث التارخيي، ط 13)
 وما بعدها. 50م( ص1984)الرياض، دار املريخ للنشر،  1ىل علم التاريخ، ط( ينظر: عبد الرمحن الشيخ، املدخل إ 14)
 

إظهار قيمة الوثائق اليت تستند إليها الدراسة وإبراز مدى أمهيتها وسبب االعتماد عليها دون غريها؛ لتأكيد  -3
 .(12)متانة العمل البحثي وإبراز مكانة هذه الوثائق يف احلقل الدراسي احملدد للبحث

يف الدراسات التارخيية دون غريها وبشكل كبري؛ كون املنهج التارخيي إن أمهية نقد وحتليل الوثائق تربز بشكل استثنائي 
ينحى يف االستقصاء إىل حتليل الوثائق اخلاصة بأي حادثة تارخيية والنظر يف عناصرها، مث االجتاه إىل الرتكيب ومجع 

 .(13)احلقائق بإجياد الروابط احلقيقية بينها

 المعلومة التاريخية:المبحث الثاني: كيف نفهم ونوثق 

 المطلب األول: منهجية التعامل مع معلومات الوثائق التاريخية،، مراحل ما قبل التدوين:

إن من أهم املراحل األساسية لفهم كيفية استخراج املعلومة من املخطوطات والوثائق التارخيية تتطلب منا املرور مبراحل 
عن الوثائق التارخيية مث تصنيفها حسب اختصاصها وذلك يكون  هامة ويأيت يف مقدمتها البحث والتقصي والتحري

 باالستناد إىل العلوم املساعدة ومنها:

  

 

 اإلرخولوجيا   الباليوغرافيا الفيلولوجيا

 )علم النقوش( )علم اللغة(                      )علم قراءة النصوص القدمية(

عارفاً ومطلعاً على العلوم املساعدة لعلم التاريخ كي يتمكن من استخدامها ومن هذا نرى أنه البد للمؤرخ أن يكون 
 .(14)يف دراسة الوثائق واملخطوطات التارخيية وتوظيفها بالشكل األمثل يف الدراسات التارخيية
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 وما بعدها. 120م( ص1995( ينظر: حممد عبد الكرمي وايف، منهج البحث يف التاريخ والتدوين التارخيي عند العرب، بال.ط )ليبيا، جامعة قار يونس،  15)
 وما بعدها. 90م( ص1990)اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،  1( أمحد حممود صبحي، يف فلسفة التاريخ، ط 16)
 وما بعدها. 65( حسن عثمان، مرجع سابق، ص  17)

ليت تعىن وبعد هذا ميكن أن يعرج املؤرخ إىل جوانب أخرى مهمة يف دراسة الوثائق التارخيية وكنا أشرنا إليها، وهي ا
، مث بعد هذا حنتاج إىل ترتيب املعلومات بشكل منهجي  (15)بالتحقق من صدقية الوثيقة التارخيية من جوانبها كافة

 .(16)تبعاً لنوعية املعلومات اليت تناولتها الوثيقة

داخلي للوثيقة، لكن ال ميكن للمؤرخ أن يتجاوز مرحلة مهمة جداً يف التوثيق التارخيي واليت تستند إىل منهج النقد ال
ومعلوم مدى أمهية هذا املنهج والذي يرتكز إىل فكرة استنباط احلقائق التارخيية بعد قراءة حتليلية ملا تضمنته هذه 

 الوثيقة.

إن أمهية الوثائق ال ميكن جتاهلها بأي حال فالعمل الوثائقي التارخيي يستند إىل الوثيقة املكتوبة غري أن املؤرخ اللبيب 
قدراته للوصول إىل فهم عميق ودقيق للمعلومة التارخيية واستنباطها من مظاهنا، ونقلها إىل حيز التداول يستخدم كل 

، لذا جند هنري مارو يشري إىل أن الوثيقة غري موجودة يف  (17)املعريف بعد إجراء كافة أعمال النقد والتحليل الالزم هلا
 حد ذاهتا بشكل سابق لتدخل املؤرخ.

إن هذا النوع من التعامل مع الوثائق التارخيية هو الذي يبقي ميدان الكتابة التارخيية مفتوحاً وخصباً مما يفسح اجملال 
وصواًل حلالة التوثيق األمثل للمعلومات واإلسهام يف إعادة  أمام الباحث التارخيي لتتبع واستقصاء املعلومات التارخيية

 كتابة التاريخ.

 المطلب الثاني: الوثائق التاريخية من الخزائن إلى التداول:

إن من أهم األمور اليت البد من اإلشارة إليها هي وجود كمية ضخمة من الوثائق واملخطوطات املخزونة حول العامل 
ية استثنائية لكن اإلشكالية هي يف كيفية حتويلها من الصفة اخلزائنية إىل الطبيعة التداولية، واليت حتوي معلومات تارخي

ومن هنا البد أن يقوم الباحث النبيه بانتقاء الوثائق التارخيية اليت يريد التعامل معها وحبسب أمهيتها للدراسة، فعليه 
د حتقيقها شيئاً كبرياً جملال التخصص، وصوالً إىل أفضل النتائج أن ينتقي الوثيقة االستثنائية واملتميزة واليت ستضيف بع
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 وما بعدها. 140( ينظر: حممد عبد الكرمي وايف، مرجع سابق، ص 18)
 وما بعدها. 20( ينظر: عبد الرمحن الشيخ، مرجع سابق، ص  19)

T.C. Peterson, early book bindings and their Coptic relation, (arts orientales 1,1954) p47. 

اليت أراد أن يعاجلها من خالل تعامله مع هذه الوثائق، فنحن نريد أن نوصل القارئ هلذه الوثائق إىل مجلة حقائق 
 .(18)ن املاضيجيب أن يتعامل معها الباحث بدقة وكما يشري هنري مارو بأن التاريخ هو تلك املعرفة العلمية بشؤو 

إن املؤرخ حباجة إىل تفسري جمموعة من الظواهر اليت تشغل بال كل دارس للتاريخ حول مجلة من املعلومات اليت البد 
من إيضاحها وتفسريها بشكل علمي ومنطقي فتفسري التاريخ بعد استخراجه من الوثائق جيب أن يكون وفق منهج 

الوثائق، والتفسري األنسب لفهم ما يوجد يف هذه الوثائق يكون من علمي يهدف إلبراز التاريخ املكنون يف هذه 
 (19)خالل توظيف املفاهيم واملصطلحات املعلومة ألبناء اجليل املعاصر؛ كي تتضح الفكرة وتربز املعلومة بشكل جلي

ي الذي يعاجل ، يتجاوز حدود االلتباس ويتفادى حرفية االقتباس؛ فتفسري التاريخ وفق املنهج املصطلحي واملفاهيم
 اإلشكاليات يعد املنهج األنسب واألمثل لتسهيل املعلومة التارخيية وجعل تداوهلا وتناوهلا مستساغاً.
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 المبحث الثالث: توثيق محتوى المخطوطات والوثائق التاريخية، أدواته وخطواته:

 التاريخي:المطلب األول: أدوات التوثيق ودورها في حفظ الموروث 

ال شك أن توثيق املخطوطات والوثائق التارخيية مير جبملة من املراحل واألدوات وحتكمه مجلة مفاتيح وخطوات، وجند 
أن خمطوطاتنا ووثائقنا التارخيية مليئة باإلشارات والتدوينات اليت تبني اآللية اليت مكنت املؤلفني األوائل من توثيق 

 اليت أدت إىل احلفاظ على الرتاث بشكل حمكم.املعلومات وتدوينها بالكيفية 

 ومن الطرق اليت أدت للحفاظ على هذه الوثائق واملخطوطات هي آلية التوثيق الرصينة ونبينها يف الشكل التايل:

 

 الوجادة

 العرض

 السماع

 الوصية

 اإلعالم

 المناولة المكاتبة

 اإلجازة

 المخطوطتوثيق 

 بطرق التحمل
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) الرباط، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1( ينظر: حممد املنوين، تاريخ الوراقة املغربية، صناعة املخطوط املغريب من العصر الوسيط إىل الفرتة املعاصرة، ط 20)
 ا بعدها.وم 11م( ص1991

 وما بعدها. 59م( ص2001)الرياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  1( ينظر: قاسم السامرائي، علم االكتناه العريب اإلسالمي، ط 21)

ومن خالل االطالع على معاين كل واحدة من هذه املفاهيم واملصطلحات نعلم كم هي ضرورية يف عملية توثيق 
 .(20)املعلومات اليت جندها يف الوثائق التارخيية واملخطوطات

وتدوينها عرب منظومة متكاملة وميكن إجيازها مبا كما أننا جند آلية آخرى للحفاظ على املعلومات بعد توثيقها 
 :(21)يلي

 

 
وإذا ما أردنا أن نبني منظومة توثيق املعلومة واحلفاظ عليها فيمكن أن نلتمس ذلك من خالل مجلة أمور وهي 

 واضحة يف التدوينات على هذه الوثائق واملخطوطات مثل:

 الُمَسمِّع

 كاتب السماع

 قارئ األصل

 المطالعة

 القراءة

السماعات 
والقراءات 
 والمطالعات
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 ا له داللة تعريفية به.إيراد اسم الشخص الذي قرأ عليه األصل بألقابه العلمية وكنيته ونسبه وكل م -1

 إيراد سلسلة سند الشيخ مؤلف الكتاب أو صاحب املنت. -2

 تبني أمساء كل الذين حضروا جملس السماع. -3

 ذكر تاريخ السماع. -4

 إيراد مكان جلسة السماع. -5

 المطلب الثاني: الوثائق والمخطوطات التاريخية ومستلزمات القراءة الواعية:

الوثائق واملخطوطات التارخيية يستلزم الوقوف والتأين بعد إدراك معىن كل جزئية إن فهم واستيعاب كل ما يرد يف 
 من هذه اجلزئيات، ومن هذه األمور الواجب معرفتها:

 احلروف وضبطها وتقييدها: -1

وحتت هذا البند تندرج أمور عدة متكنا من القراءة السليمة للمخطوطات، لذا جند املؤلفني يشرحون 
ذا تعين كل واحدة منها، فمثاًل طريقة الوصف واليت مييزون هبا احلروف مثل الباء احلروف واحلركات وما

 والتاء والثاء عن طريق ذكر وضع النقاط كقوهلم بالثاء املثلثة.

وأما طريقة العالمات: فهي طريقة متقنة ملنع الوقوع باخلطأ بسبب تشابه احلروف فمثالً يضعون حتت 
 شبه الشني.السني )ســــــــــــ( كي ال ت

قد يلجأون مثاًل إىل التضبيب وهي صاد ممدودة )صـــــــــــــــــ( ويتم وضعها فوق العبارة لإلشارة إىل أن العبارة  -2
 منقولة بشكل صحيح غري أهنا خطأ يف ذاهتا.

 لإلشارة إىل الفروق بني النسخ يضعون حرف )ن( مشفوعاً بالكلمة املغايرة. -3

 إىل آخر يضعون حرف )ح( وهذا ما جنده يف كتب احلديث الشريف. لإلشارة إىل التحويل من سند -4
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اآلداب والعلوم اإلنسانية، ( لالستزادة، ينظر: أمحد شوقي بنبني، دراسات يف علم املخطوطات والبحث الببليوجرايف، بال.ط )الرباط، منشورات كلية  22)
 م(.1993

 .(22)وضع احلرف )ك( إشارة إىل أنه كذا يف األصل -5

ومن خالل ما تقدم نلحظ أن هناك مجلة من الطرق واألساليب اليت اتبعت يف الوثائق واملخطوطات سامهت يف 
 احلفاظ عليها واإلشارة إىل قوهتا ومدى أمهيتها.

 الخاتمة

فيما سلف من صفحات أمهية نقد الوثائق واملخطوطات كوسيلة وركيزة إلعادة كتابة التاريخ اإلسالمية ا تناولن
 وميكن أن نوجز ما توصلنا إليه بالتايل:

إن املخطوطات والوثائق اخلاصة بالتاريخ اإلسالمي كثرية وحباجة إلعادة دراسة نقدية   وتوثيقية للكثري 
 منها.

وتوجد جمموعة من الطرق واألدوات اليت البد من دراستها للتمكن من التعامل مع الوثائق كما 
 واملخطوطات التارخيية.

هذا وحتوي خمطوطات ووثائق التاريخ اإلسالمي جمموعة من األدوات واملفاتيح اخلاصة بالتوثيق ينبغي 
 إدراكها بشكل متقن للتعامل مع هذه املصادر املهمة.

 التوصيات

رة عمل فهارس موحدة للمخطوطات والوثائق التارخيية حول العامل، لتحقيق أكرب قدر من إفادة ضرو  -1
 الباحثني.

تبين اجلامعات وحبسب التخصصات مناهج ومساقات تدرس أدوات النقد وحتقيق الوثائق  -2
 واملخطوطات.
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