مؾخص
تتوفر هذه الدراشة ظذ أحد أصؽال الضبط الببؾقوجرايف االشترشاقي لإلكتاج الػؽري العريب؛ وهيي
الؼوائم الببؾقوجرافقة العامة التي حترص ادملػيات العريقية خمطوضفيا ومطبوظفيال والتيي قياا ينظيدا ها
مسترشقونل وقد متت راشة هذه األظامل والتعامل معفا يغض الـظر ظن الؾغات التي كُتبيت ايال و يا
ُيذكر أن هذه الؾغات تـوظت يني التقـقة وأداكقة وفركسقة وظريقة.
وصغؾت األظامل التي تـاولتفا الدراشة مساحة زمـقة يدأت من هنايات الؼرن الثامن ظرشل وحتديدً ا مع
أول ظؿيييل يبؾقيييوجرايف اشترشييياقي وا ييي ادعيييافل وهيييو يبؾقوجرافقييية صيييـورير "ادؽتبييية
العريقة "Bibliotheca Arabica :التي صدرت ضبعتفا األوىل ظاا 6971ال واكتفت يؼائؿة شزﮔين
" تياري اليساث العيريب "Geschichte des Arabischen Schrifttums :التيي صيدر رخير
جمؾداهتا ظاا 7009ا.
تعرف جفو ادسترشقني يف إظدا الؼوائم
ومن ثم كان اهلدف الرئقس من هذه الدراشة هو السعي إىل ُّ
وتعؿق تؾك األظامل و راشتفا راشة حتؾقؾقة مؼاركة تزز
الببؾقوجرافقة احلارصة لإلكتاج الػؽري العريبل
ُّ
ادعاف السؾبقة واإلجيايقة لؾتغطقة والتـظقم وادحتوىل ا قيد يؿؽنين مين اإلفيا ة مـفيا ياظتبارهيا شيايؼة
دثقالهتال كام أهنا تطؾعـا ظذ جاكب مفم لؾغاية يف ضبقعة أولئؽم ومـاهجفم.
وتـؼسم الدراشة إىل مؼدمة ويايني حيتوي كل مـفام ظذ ثالثية فويولل حقيث يتـياول الػويل األول
مػفوا االشترشاق ومالم الـشلة والتطور واألهداف واألشالقبل أما الػويل الثياف فقعيرع لعالقية
االشترشاق يالساث العريب ومظاهر ظـاية ادسترشقني يهل ويليت الػول الثالث متـاوالً دجؿوظة من أصباه
الببؾقوجرافقات التي أكجزها ادسترشقونل فض ً
ال ظن اإلصارة إىل يبؾقوجرافقتي يورجشتال و ريؾو الؾتني
ُأكجزتا يف وقت مبؽر حلرص ادم َّلػات العريقة واإلشالمقة.
أما الباب الثاف فؼد اصتؿل ظذ فوول ثالثة ُخوص أوهلا لعرع ادالمي العامية وحيدو التغطقية
دجؿوظة الؼوائم االشترشاققة احلارصة لؾؿطبوظات وادخطوضاتل أما الػول اخليامس فقتـياول ضيرق
وأخرا ظرع الػول السا س
التـظقم وأشالقب الستقب ادتبعة ومستوياته يف جمؿوظة الؼوائم اددروشةل
ً

لؾؿحتوى وظـارص الوصف الببؾقوجرايف يف جمؿوظة الؼوائمل مع اإلصارة إىل العالقات االتويالقة التيي
تريط يقـفا.
وقد خ ُؾوت الدراشة إىل جمؿوظة من الـتائج ُوزظت ظذ حماور مخسة هي :طاهرة االشترشاق ظؿو ًمال
واالشترشاق والساث العريبل وادالم العامة وحدو التغطقةل والتـظيقمل وادحتيوى الببؾقوجرايف.
وأوصت يف هنايتفا ياشتؽامل راشة األصؽال أخرى من أ وات الضبط الببؾقوجرايف االشترشاققة
كػفارس ادخطوضات والؽشافاتل مع راشة األظامل الببؾقوجرافقة احلارصة لإلكتاج الػؽري
ادتخوصل والدظوة إىل ترمجة هذه األظامل وإتاحتفا ظز قواظد البقاكات والشبؽة العـؽبوتقة.

