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قسمين: مخطوطات، ومطبوعات. فما كان منها مكتوًبا بخط اليد ُسمي مخطوط

 منها ُسمي مطبوًعا،  ، تمييًزا له عن ألاول. وقد اختلف أهُل الفن في تعريف املخطوط:        
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حقي املصطلحات  من هذا املصطلح ّو ،و ضبطها تصانيف والكتبهو علم مراجعة الق الت 

 :الجديدة اخُتلف في تعريفه كثيًرا نذكر منها

ه " " عبدالهادي الفضليّ  " فيعّرت
 
إخراج الكتاب بصورة مطابقة ألصل املؤلف أو ألاصل  بأن
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ذيمحمد آل شاكروتعريف "
 
عرفه بأنه: "بذل عناية خاصة باملخطوط لتقديمه  " ال ". 
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ذيمحمد السيد علي البالس يّ وتعريف "
 
فه في مقاله " أصول تحقيق املخطوطات"  " ال عر 

  واسم حكمة من التحقيق العلمي في عنوانبأنه: "إخراج الكتاب على أسس صحيحة م

حيف".التص طأ والنقص والزيادةالخ التحريف و  ". نمؤلفه ونسبته إليه، وتحريره م   
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 على املقارنة بين كل  النسخ التي بقيت من الكتاب، وهو 
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الصورة التي تركها مؤلفه اعتمادا
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 هذه الحقيقة: "لقد كانوا يعرفون كل القواعد العلمية التي نتبعها في إخراج  ضيف
ً
مؤكدا
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كتاب ال من حيث رموز املخطوطات فحسب، بل أيضا

الستخالص أدق صورة للنص، ولعل خير ما يمثل عملهم في هذا الجانب إخراج اليونيني، 
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