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     دراسة الطرق المستخدمة فى كشف تزویر المخطوطات والوثائق الورقیة طبقا لطرق( :  عنوان الرسالة
  )تزویرھا تطبیقا على إحدى النماذج المختارة

   :الرسالةملخص 
  :كما یلى  لخصھامُ  ،أربعة أبوابتشتمل الرسالة على 

وقد اشتمل ھذا الب�اب عل�ى ، وثائق الورقیةدراسة عناصر المخطوطات وال: بعنوان  الباب األول
، تح��دث ع��ن ص��ناعة ال��ورق وتركیب��ھ الكیمی��ائى وط��رق قی��اس الخ��واص الفص��ل األول: خمس��ة فص��ول 

، تناول الحدیث عن أحبار الكتابة المستخدمة مع اإلش�ارة ال�ى األحب�ار الملون�ة، الفصل الثانى. الطبیعیة لھ
ك��ذلك  ،المالم��ح المادی��ة للمخطوط��اتوب��ھ الح��دیث ع��ن  ال��ثوالفص��ل الثث��م الح��دیث ع��ن أق��الم الكتاب��ة، 

الفص��ل . اس�تعراض المالم�ح المادی�ة للوث��ائق مث�ل البروتوك�ول اإلفتت�احى وال��نص والبروتوك�ول الخت�امى
 تكل�م ع�ن نش�أة ،الفص�ل الخ�امس. تناول الحدیث عن المخطوطات المصورة والمزخرفة والمذھبة الرابع،

  .بدایة انتشار الطباعةات التى طرأت علیھ وأنواعھ، ثم اإلشارة الى وتطوره واإلصالحالخط العربى 

دراسة أن�واع وط�رق تزوی�ر المخطوط�ات والوث�ائق الورقی�ة واألس�باب : بعنوان  الباب الثانى
الف�رق ب�ین التزوی�ر والتزیی�ف  الفصل األول، تن�اول: واشتمل ھذا الباب على ثالثة فصول . الداعیة إلیھ

الطرق المتبعة وبھ تم شرح : والفصل الثانى . وبعض القائمین علیھ ألسباب الداعیة الیھوأنواع التزویر وا
، مث�ل التزوی�ر باإلض�افة والتزوی�ر ب�المحو ، وتزوی�ر األخت�ام زویر المخطوط�ات والوث�ائق الورقی�ة فى ت

ات والوث�ائق للمخطوطالتقادم الزمنى الطبیعى ویتناول الحدیث عن :  الفصل الثالث .والعالمات المائیة
  .ألھداف علمیة أو ألھداف التزویرالتقادم الزمنى الصناعى الورقیة ، ثم الحدیث عن 

دراسة األسالیب العلمیة المختلف�ة لكش�ف تزوی�ر وتزیی�ف المخطوط�ات : بعنوان الباب الثالث
قلیدی�ة الط�رق التیتح�دث ع�ن : الفصل األول :فصول ةوقد اشتمل ھذا الباب على ثالث .والوثائق الورقیة

مثل النقد الداخلى والخارجى للمخطوط أو الوثیقة والمقابلة،  واألولیة والفحوص المنطقیة لكشف التزویر،
ویش�مل الط�رق العلمی�ة لفح�ص : الفص�ل الث�انى . الفح�وص المنطقی�ة والبص�ریة لكش�ف التزوی�رثم تناول 

ى ، والفحص المجھ�رى والتص�ویر الورق ومواد الكتابة والكتابة الیدویة والتوقیعات، مثل الفحص البصر
ویش��مل الح��دیث ع��ن الط��رق العلمی��ة : الفص��ل الثال��ث. ال��خ...IRوأش��عة  UVاإلش��عاعى واس��تخدام أش��عة 

   .شرح طریقة بصمة التوزیع المتفرد ، ثمللكشف عن أسالیب التزویر المختلفة

ثة فص�ول ھم�ا، الفص�ل وقد اشتمل ھذا الباب على ثال: الدراسة التجریبیة والتطبیقیة  : الباب الرابع
الفص�ل الث�انى بعن�وان، . وھى تتمثل فى ثالث تجارب أجراھ�ا الباح�ث: األول بعنوان، الدراسة التجریبیة 

الفص�ل  .الدراسة التطبیقیة وھى دراس�ة لكش�ف تزوی�ر مخط�وط إس�المى مجھ�ول المؤل�ف وت�اریخ النس�خ
  .لمخطوط الدراسة من عالج وترمیم  عملیات العالج والترمیم، حیث تم القیام بكل مایلزم: الثالث 
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