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ن�صرة ف�صلية ت�صدر عن ق�صم العالقات العامة والإعالم

من الفاتيكان
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األيام العالمية .. 
اأو  بدولة  اخلا�صة  اأو  العربية  اأو  العاملية  بالأيام  العامل  ذاكرة  مليئة 
واليوم  العربية  املكتبة  ويوم  لل�صعر  العاملي  اليوم  فهناك  ما,  جماعة 

العاملي لكتاب الطفل ويوم املعلم وال�صجرة والأر�ض وغريها.
لتقدمي  ومناف�صة جميلة  �صباق  الأيام جند اجلميع يف  بهذه  واحتفاًل 

ما يليق بذكرى هذا احلدث اأو املو�صوع. 
وتكون هذه الحتفالت - عادة - بعقد موؤمترات وندوات واأما�صي اأو 
اإقامة معار�ض ولكننا اليوم بحاجة اإىل وقفة ل�صتعرا�ض ما قدمناه وما 

مر �صريعًا ومل يعد حمفوظًا اإل يف اأر�صيفنا الإخباري. 
اأنف�صنا ما ال�صيء احلقيقي الذي قدمناه و�صيخدمنا  وعلينا اأن ن�صاأل 

على املدى البعيد ؟ 
نحن بحاجة اإىل م�صروع علمي متكامل نقدم من خالله �صيئًا حقيقيًا 

واإ�صافة وا�صحة اأو رمبا نحدث تغيريًا يف جانب ما.
وتغري  ت�صيف  اأن  ت�صتطيع  التي  العقول  من  العربي  عاملنا  يف  ولدينا 

وتقدم ما يبقى اأثره وما ينتفع به.
ومن اأمثلة هذه امل�صاريع اأن تفتح اجلامعات واملعاهد باب الخرتاعات 
والبتكارات العلمية يف جمال حفظ البيئة وال�صحة وغريها واأن جتري 
يجد  وعندها  فقط.  املعار�ض  يف  بعر�صها  الكتفاء  ل  منها  ال�صتفادة 
كل  واكت�صاب  وعلمه  مهاراته  لتنمية  ال�صحيح  املكان  واملبتكر  املخرتع 
جديد يطور هذا اجلانب لديه. ومن الأمثلة الناجحة يف هذا اجلانب ما 
العوي�ض  علي  بن  �صلطان  وجائزة  واخرتاع  اخرتاع  األف  موؤ�ص�صة  تقدمه 

يف جمال البتكارات العلمية. 
الثقافية  واملوؤ�ص�صات  البحث  ومراكز  املكتبات  �صعيد  على  ولدينا 
تلك  اإ�صدار دورية جديدة خا�صة مبجال  اأو  والتاأليف  البحثية  امل�صاريع 
اأو تاأليف كتاب ي�صيف �صيئًا جديدًا وخمتلفًا. وكذلك التفكري  الذكرى. 
يف جمع الرتاث ال�صفهي من م�صادره حول املو�صوعات املحتفى بها مثل 

اأن جنمع �صعر �صاعر ما اأو مو�صوع تراثي اأو اجتماعي.
والذي  العربي  املخطوط  بيوم  الحتفاء  ويف  املخطوطات  جمال  ويف 
ي�صادف الرابع من اإبريل فاإنه مازال عدد كبري من املخطوطات ينتظر 
هذا  يف  املقرتحة  امل�صاريع  ومن  للنور.  تخرجه  التي  احلانية  الأيدي 
اجلانب جمع وحتقيق املو�صوعات واملجلدات التي األفها علماوؤنا الأوائل. 
بن  اخلليل  و�صعها  والتي  ال�صالحية  اأو  ال�صفدية  التذكرة  ذلك  ومثال 
ق منها  اأيبك ال�صفدي يف عدة جملدات تفوق اخلم�صني جملدًا. ومل ُيَحقَّ
اإىل الآن �صوى اجلزء الرابع ونحن بانتظار اأن ُيحتفى باملخطوطات من 

خالل حتقيق مثل هذه املوؤلفات.
اأن  ن�صتطيع  حتى  حولنا  من  بالأ�صياء  الحتفاء  ثقافة  بتغيري  فلنبداأ 

نحدث حراكًا ثقافيًا نوعيًا..
�شيخة املطريي

المؤتمر العالمي لمخطوطات مالي



من الفاتيكان

اأر�شيف  اإىل  بزيارة   2015 يناير   21 الأربعاء  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  جمعة  معايل  قام 
الفاتيكان. التقى خاللها ب�شعادة �شريجيو باجينو، رئي�س الأر�شيف، و�شعادة فرانك زميني، مندوب الفاتيكان يف مالطة.

ا�شتقبل معايل جمعة املاجد رئي�س املركز، نيافة الأ�شقف بيرت راجيك، �شفري الفاتيكان يف اخلليج، وذلك يف مقر 
املركز يف دبي، يوم الثالثاء 13 يناير 2015.
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سفير الفاتيكان يزور المركز

جمعة الماجد يزور أرشيف الفاتيكان

وق���د ج���رى يف ه��ذه 
�صبل  ب��ح��ث  ال����زي����ارة 
ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف بني 
امل���رك���ز وال��ف��ات��ي��ك��ان, 
ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  خ�صو�صا 
بها  ا على زيارة قام  ردًّ

معايل جمعة املاجد اإىل الفاتيكان يف العام 2012 للهدف نف�صه.
وقد زار نيافته معمل الرتميم واحلفظ واملعاجلة يف الق�صي�ض, 
واطلع على جتربة املركز يف الرتميم من بداية ت�صنيع الألياف التي 
عملية  اإىل  الرتميم  يف  امل�صتخدمة  الطبيعية  الأوراق  منها  ت�صنع 
الكيميائي  والعالج  واليدوي,  الآيل  والرتميم  اجلاف,  التنظيف 
والتجليد  اخلياطة  طريقة  على  اطلع  كذلك  احلراري.  والتدعيم 
على  واطلع  الغالف.  على  الكتاب  عنوان  طباعة  ثم  امل�صتخدمة, 

ن�صخة من كتاب:

املركز  بني  والعلمي  الثقايف  التعاون  �صبل  بحث  اإىل  الزيارة  وتهدف 
ومكتبة الفاتيكان واأر�صيفها, وهذه الزيارة الثانية اإىل الفاتيكان, حيث 

زار معايل جمعة املاجد عام 2012 مكتبة ومتحف الفاتيكان.
وقد رافق معايل جمعة املاجد  الدكتور ب�صام داغ�صتاين, رئي�ض ق�صم 

D. Avrelii Avgvstini hipponensis episcopi, De ciuitate 

Dei libri XXII ...
�صنة  باري�ض  املركز, طبع يف  مكتبة  كتاب مطبوع يف  اأقدم  وهو 

1586م.
و�صمن اجلولة يف اأق�صام املركز الأخرى زار نيافته ق�صم املكتبة 

الفار�صية يف ق�صم املكتبات اخلا�صة, وخزانة املخطوطات.
الزيارة  ويف ختام 
اأب����������دى اإع����ج����اب����ه 
وت���ق���دي���ره ل��ل��ج��ه��ود 
خدمة  يف  امل��ب��ذول��ة 
ال�����رتاث الإن�����ص��اين 
ال����ع����امل����ي, و���ص��ك��ر 
املاجد  جمعة  ملعايل 

قل  رفيعة  مهمة  ي���وؤدي  ثقايف  علمي  �صرح  بناء  يف  الكبري  دوره 
نظريها يف العامل.

زيارة جمعة املاجد للفاتيكان

احلفظ واملعاجلة والرتميم باملركز, حيث قدم عر�صًا عن جتربة املركز 
لهذا  املركز  طّورها  التي  والأجهزة  واملخطوطات,  الوثائق  ترميم  يف 
الغر�ض. كما عر�ض ن�صاط املركز يف خدمة الرتاث الإن�صاين يف العديد 
من الدول حول العامل مثل مايل, وموريتانيا, وطاجك�صتان, وغريها. وكان 

اأحمد بن �صبيب, حفيد ال�صيد جمعة املاجد من �صمن املرافقني اأي�صًا.
ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة ق���دم م��ع��ايل ج��م��ع��ة امل��اج��د ه��دي��ة لأر���ص��ي��ف 
ال���ف���ات���ي���ك���ان ع����ب����ارة ع����ن ن�����ص��خ��ة ن��ف��ي�����ص��ة م����ن ك���ت���اب رب���اع���ي���ات 
 ع��م��ر اخل����ي����ام, وك���ذل���ك ق����ام رئ��ي�����ض الأر����ص���ي���ف ب��ت��ق��دمي ك��ت��اب 
)LUX IN ARCANA( هدية ملعايل جمعة املاجد, وهو كتاب يتحدث 

عن املحفوظات ال�صرية يف اأر�صيف الفاتيكان.
مع  التفاقيات  من  العديد  وّقع  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
البطريركيات التي ت�صم مكتباتها خمطوطات ووثائق حتتاج اإىل رعاية 
الأرثوذك�ض  للروم  امل�صرق  و�صائر  اأنطاكية  بطريركية  مثل:  وترميم, 
للروم  اإفريقيا  و�صائر  الإ�صكندرية  وبطريركية   ,2003 �صنة  دم�صق  يف 

الأرثوذك�ض �صنة 2008, ودير �صانت كاترين يف �صيناء �صنة 2009.
وتعد هذه اجلهود جزءا من الر�صالة التي ي�صعى جمعة املاجد واملركز 
اإىل حتقيقها, والتي تهدف اإىل خدمة الرتاث الإن�صاين واملحافظة عليه.



من إسبانيا

تلبية لدعوة �شعادة جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، زار املركز يوم ال�شبت 21 مار�س 2015 
ديكانتو، وح�شر  فرناندو  ليو  املحامي  يرافقه  لوي�س،  املطران خوان  برئا�شة  اإ�شبانيا،  الإ�شكوريال يف  مكتبة  من  وفد 
اللقاء الباحثة والكاتبة الإ�شبانية الدكتورة اأديبة رومريو، املدير العام مل�شروع جمعية املكنز الإ�شالمي ودار الكتب 

امل�شرية للمخطوطات، كما ح�شر الدكتور ب�شام داغ�شتاين، رئي�س ق�شم املخطوطات مبركز جمعة املاجد.
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مركز جمعة الماجد يبحث التعاون الثقافي مع اإلسكوريال

اأج��ل  م��ن  امل�����ص��رتك,  ال��ت��ع��اون  �صبل  بحث  اإىل  ال��زي��ارة  تهدف 
على  للعمل  الإ�صكوريال  ومكتبة  املركز  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 
ت�صوير املخطوطات وحفظها رقميًّا, وفهر�صتها لتقريبها للباحثني 

والدار�صني.
ويف لقائه مع الوفد الإ�صباين اأكد جمعة املاجد اهتمامه وحر�صه 
الإ�صكوريال  مكتبة  مثل  عريقة  مكتبة  مع  ثقايف  تعاون  اإقامة  على 
التي ت�صم خمطوطات قدمية باللغات الالتينية واليونانية والعربية 
اأبدى  جانبه  ومن  والإ�صبانية.  والفرن�صية  والإيطالية  والآرام��ي��ة 
عمليات  من  املركز  يف  �صاهده  مبا  اإعجابه  لوي�ض  خ��وان  املطران 
احلفظ والرتميم واملعاجلة للمخطوطات, حيث و�صف هذه العمليات 
بالدقة العالية والإتقان, كما اأبدى اإعجابه باملجموعة القيمة التي 
امل��رك��ز  يقتنيها 
املخطوطات  من 

الأ�صلية.
وق��������د ج����رى 
الت�����ف�����اق ع��ل��ى 
و����ص���ع درا����ص���ة 
ك������ام������ل������ة م���ن 
ط������رف م��ك��ت��ب��ة 

نبذة عن مكتبة اإلسكوريال
الو�سطى،  القرون  لعلماء عرب يف  واأدبية  علمية  واأعمال  كتب وخمطوطات قدمية  الإ�سكوريال مبا حتويه من  ت�ستهر مكتبة 
وزخارف الفنان تيباليديو، وهي زخارف على قبة املكتبة عبارة عن �سور متثل الفنون ال�سبعة احلرة. ويعد خو�سيه كوندي ،�ساحب 
كتاب )تاريخ احلكم العربي لإ�سبانيا( اأول موؤلف اأوربي يقدم عر�ساً متكاماًل لتاريخ الأندل�س الإ�سالمية، يعتمد فيه على م�سادر 

اأ�سيلة مما اطلع عليه من خمطوطات مكتبة الإ�سكوريال، ومن اأ�سهرها خمطوطات اخلزانة الزيدانية.
ا�ستوىل عليها قرا�سنة  اأحمد، وكان  النا�سر بن  املغربي زيدان  ال�سلطان  اإىل مكتبة  الزيدانية هي خمطوطات تعود  واخلزانة 
اإ�سبان يف عر�س مياه املحيط الأطل�سي �سنة 1612م !! وهي موجودة اليوم بخزانة الإ�سكوريال باإ�سبانيا.  وهذه املخطوطات ذات 
اأهمية علمية بالغة، وهي من اأ�سهر اخلزائن العلمية يف تاريخ املغرب، حيث تتكون من 
املن�سور الذهبي، وما حازه من  اأحمد  ال�سلطان  ال�سلطان زي��دان، ووال��ده  كتب مكتبة 
الزيدانية  اخلزانة  وت�سم  وفاتهما،  بعد  فار�س  واأب��ي  امل��اأم��ون،  ال�سيخ  اأخويه  مكتبتي 
ال��ع��رب��ي��ة، وال��رك��ي��ة،  ال��ع��ل��وم وال��ف��ن��ون بلغات م��ت��ع��ددة، منها  خم��ط��وط��ات يف خمتلف 
والفار�سية، والالتينية. وكانت تطالب الديبلوما�سية املغربية بهذه املكتبة املهمة منذ 
القرن ال�سابع ع�سر امليالدي، حتى �سنة 2009 ، حيث �سمحت اإ�سبانيا للمغرب بت�سويرها 
على امليكروفيلم، و�سلم ملك اإ�سبانيا هذه ال�سورة امليكروفيلمية من املكتبة اإىل ملك 

املغرب يف 16 يوليو 2013 يف زيارة ر�سمية!!

الإ���ص��ك��وري��ال 
مل����ا ي��ح��ت��اج��ه 
م���������������ص�������روع 
ال���ت���ع���اون م��ع 
ويقوم  املركز, 
ال�����ط�����رف�����ان 
ب���ال���ن���ظ���ر يف 
الدرا�صة  ه��ذه 

و�صوًل اإىل التفاق النهائي الذي �صيعتمده الطرفان ليكون اأ�صا�صًا 
لتعاون علمي ثقايف تعم فائدته على اجلميع.

لوي�ض  خ��وان  املطران  املاجد  جمعة  اأه��دى  الزيارة  ختام  ويف 
اللغة  اإىل  مرتجمة  اخليام  عمر  رباعيات  كتاب  من  قيمة  ن�صخة 
الإجنليزية. وقد عرب الوفد عن �صكرهم وامتنانهم لهذه الدعوة 
الكرمية من جمعة املاجد �صاكرين له جهده الكبري يف املحافظة 

على تراث الإن�صانية.
ومن اجلدير بالذكر اأن جمعة املاجد كان قد قام بجولة ثقافية 
املوؤ�ص�صات  من  جمموعة  خاللها  زار  اأ�صهر  عدة  قبل  اإ�صبانيا  يف 
ق�صر  واأر���ص��ي��ف  الإ���ص��ك��وري��ال  مكتبة  منها  والعلمية  الثقافية 

احلمراء, وموؤ�ص�صة الرتاث الأندل�صي, وموؤ�ص�صة الثغرة الثقافية.

الواجهة اجلنوبية من الإ�صكوريال

الوفد يف معمل الرتميم



من مالي

وزير التعليم العالي في مالي يزور مركز جمعة الماجد

مركز جمعة الماجد يشارك في المؤتمر العالمي لمخطوطات مالي

زار مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأحد 15 فرباير 
2015 معايل مي مونتاغا تول، وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
يف جمهورية مايل، ترافقه زوجته فاطمة بنتو. وتاأتي هذه الزيارة 
تلبية لدعوة وجهها جمعة املاجد للوزير وذلك لالطالع على املركز 
والأق�شام املتعددة فيه وم�شاهدة طرق حفظ و�شيانة املخطوطات 

عن قرب. 
ق�صم  �صملت  املركز,  اأق�صام  جميع  يف  مو�صعة  بجولة  الوزير  معايل  قام 
وخدمات  الوطنية,  الثقافة  وق�صم  اخلا�صة,  املكتبات  وق�صم  املخطوطات, 
ق�صم  اأي�صًا  وزار  والت�صنيف.  والفهر�صة  الفنية  املعاجلة  وق�صم  الباحثني, 
تقع يف  اآلف عنوان دورية وجملة,   7 باأكرث من  املركز  الدوريات, حيث يحتفظ 
املركز  ملكتبة  الرئي�صي  امل�صتودع  على  اأي�صا  واطلع  عدد,  مليون  ن�صف  من  اأكرث 
الذي ي�صم مئات الآلف من الكتب, حيث يقتني املركز اأكرث من 350 األف عنوان.

املركز  ودور  �صعادته  ب��دور  الوزير  اأ�صاد  املاجد  جمعة  �صعادة  مع  لقائه  ويف 
للموؤمترات  امل�صتمر  وح�صوره  اهتمامه  له  و�صكر  مايل,  خمطوطات  حماية  يف 
الدولية والجتماعات التي عقدت من اأجل هذا الهدف, فقد �صارك جمعة املاجد 
العام  برلني يف  الذي عقد يف  الأول حول خمطوطات متبكتو  الدويل  املوؤمتر  يف 
املا�صي, كما �صارك املركز يف املوؤمتر الأخري الذي عقد يف باماكو عا�صمة مايل 
حتت عنوان  )املخطوطات القدمية يف مواجهة حتديات اليوم(. و حتدث الوزير 

عن اأهمية املخطوطات مل�صتقبل التعليم والبحث العلمي يف مايل.
وركز  املجتمعات,  بناء  يف  التعليم  اأهمية  عن  املاجد  جمعة  ال�صيد  وحتدث 

العاملي  املوؤمتر  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �شارك 
الفرتة  يف  مايل،  عا�شمة  باماكو  يف  عقد  الذي  مايل  ملخطوطات 
"املخطوطات القدمية يف  – 30 يناير 2015  حتت عنوان  من 28 

مواجهة حتديات اليوم".
املنظمة  اجلهات  من  املركز  اإىل  ُوجهت  لدعوة  تلبية  امل�صاركة  هذه  تاأتي 
للموؤمتر, وهي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمهورية مايل, ومنظمة 
اليون�صكو, ومعهد اأحمد بابا للتعليم العايل والبحوث الإ�صالمية, بال�صراكة مع 
يف  اخلارجية  ووزارة  مايل,  يف  وال�صياحة  اليدوية  وال�صناعات  الثقافة  وزارة 

الرنويج.
ح�صر الفتتاح مندوب هيئة الأمم املتحدة, وال�صفري الربيطاين, وال�صفري 
بع�ض  وممثلو  الدوليني,  اخلرباء  من  والعديد  الأملاين,  وال�صفري  الرنويجي, 

اجلامعات الأوربية والإفريقية.
اليون�صكو  مندوب  األقاها  اليون�صكو,  منظمة  لرئي�صة  بكلمة  املوؤمتر  افتتح 
يف باماكو, ثم كلمة  لوزير التعليم العايل بنيَّ فيها حال املخطوطات يف مايل 
طرف  من  وامل�صاعدات  امل�صاهمات  على  ال�صوء  و�صلط  وجودها,  واأماكن 
احلكومات واملنظمات العاملية يف حماية خمطوطات مايل, وقد اأثنى كثريا على 
ما قدمه مركز جمعة املاجد من م�صاهمات كبرية يف هذا املجال مما كان له 

الأثر الكبري يف اإنقاذ ع�صرات الآلف من املخطوطات.
واملعاجلة  احلفظ  ق�صم  رئي�ض  داغ�صتاين,  ب�صام  الدكتور  �صارك  وقد 
اأعمال املوؤمتر, وقدم ورقة عمل �صرح فيها  والرتميم مبركز جمعة املاجد يف 
ورقة  وقدم  املخطوطات,  ومعاجلة  حفظ  يف  اأعمال  من  املركز  به  يقوم  ما 
املركز يف حفظ وحماية املخطوطات  بها  التي قام  الأعمال  اأخرى �صرح فيها 
يف مايل خالل 17 �صنة, ودور املركز الكبري يف عملية التدريب وتاأهيل الكوادر 

على اأهمية الإنفاق على التعليم يف جمهورية مايل, واأهمية تعليم املراأة , واأ�صار 
اإىل اأن ن�صبة الطالبات يف كلية الدرا�صات الإ�صالمية والعربية يف دبي تتجاوز 
80 %, واأن عددا كبريا منهن تخرجن ب�صهادات الدكتوراه واملاج�صتري. كما اأكد 
�صعادته على مكانة العلم والقراءة يف ديننا الإ�صالمي احلنيف, حيث اإن اأول ما 

نزل من كتاب اهلل تعاىل كان كلمة )اقراأ( . 
ويف نهاية اللقاء اأهدى الوزير اإىل ال�صيد جمعة املاجد لوحة خمطوطة على 
متبكتو,  يف  عا�صوا  الذين  ال�صاحلني  الأولياء  بع�ض  ذكر  فيها  جلدية,  رقعة 

و�صكر الوزير ال�صيد جمعة املاجد على دعوته الكرمية وحفاوة ال�صتقبال.

الب�صرية املتخ�ص�صة يف مايل ويف العامل. و�صلط ال�صوء على م�صروعني مهمني 
مكتبة  يف  خمطوط  األف   20 فهر�صة  الأول  امل�صروع  حاليًّا:  املركز  بهما  يقوم 
مما حيدرة, وهو امتداد لتفاقية تعاون ُوقعت عام 2006 بني املركز واملكتبة. 
وامل�صروع الثاين ت�صوير 35 األف خمطوط وجتهيز علب خا�صة حلفظها, وذلك 

بالتعاون مع معهد اأحمد بابا للدرا�صات والبحوث. 
وقد اأبدى امل�صاركون اإعجابهم بن�صاط املركز احلثيث يف املحافظة على هذه 

املخطوطات وهذا الإرث الإن�صاين برغم ال�صعوبات التي يواجهها.
من   2012 عام  يف  ُنقلت  التي  املخطوطات  م�صتقبل  اأي�صا  املوؤمتر  وتناول 
عليها,  واملحافظة  نقلها  يف  مهم  دور  للمركز  كان  حيث  باماكو,  اإىل  متبكتو 
وناق�ض امل�صاركون يف املوؤمتر الأهمية التاريخية لهذا الرتاث املعر�ض لل�صياع, 
املتعلقة مبكافحة  الق�صايا  تناول  وكذلك  �صيانته,  املحلية يف  املجتمعات  ودور 
اإىل  الرامية  اليون�صكو  واأن�صطة  الثقافية,  باملمتلكات  امل�صروع  غري  الجتار 

احلفاظ على املخطوطات.

لقاء جمعة املاجد مع الوزير وزوجته

يف الو�صط د. ب�صام داغ�صتاين ممثل املركز يف املوؤمتر
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زيارة األميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز

اخلربات,  وتبادل  واأن�صطته,  املركز  على  التعرف  اإىل  الزيارة  هدفت 
والبحث يف �صبل التعاون الثقايف م�صتقباًل بني املركز وموؤ�ص�صة امللك �صعود.

بداأت �صمو الأمرية جولتها باملركز من ق�صم الثقافة الوطنية, الذي ُيعنى 
بالكتب واملراجع والدوريات املتعلقة بدولة الإمارات, حيث ركزت �صموها على 
العربية  اململكة  بني  الثنائية  العالقات  عن  تتحدث  التي  املراجع  عن  البحث 
الإمارات  معر�ض  على  واطلعت  املتحدة.  العربية  الإمارات  ودولة  ال�صعودية 
اإليه دولة  الذي و�صلت  العمراين  بالتطور  اإعجابها  واأبدت  الزمن,  يف ذاكرة 
وباقي  ودبي  ظبي  لأبو  القدمية  ال�صور  على  الطالع  خالل  من  الإمارات, 
الإمارات. وزارت �صموها معر�ض م�صرية العطاء, وقاعة املطالعة التي يجري 
و�صرعة  الباحثني  مع  التوا�صل  طريقة  على  واطلعت  الباحثني,  خدمة  فيها 
اأكرث  ي�صم  الذي  اخلا�صة  املكتبات  ق�صم  اإىل  توجهت  ثم  طلباتهم.  تلبية 
اأبدت  وقد  امل�صهورين,  والأدباء  العلماء  من  ملجموعة  خا�صة  مكتبة   90 من 
مكتباتهم  املركز  اقتنى  التي  املتميزة  وال�صخ�صيات  الكبري  بالعدد  اإعجابها 

والدار�صني. للباحثني  ليتيحها  اخلا�صة 
ن لها زيارتها الكرمية ملركز جمعة  ويف لقائها مع �صعادة جمعة املاجد ثمَّ
الإ�صالمية  الدرا�صات  كلية  زيارة  اإىل  ودعاها  والرتاث,  للثقافة  املاجد 
اأعلى  اإىل  بها  والو�صول  املراأة  بتعليم  خا�صا  اهتماما  تويل  التي  والعربية 
مرحلتي  يف  الدرا�صة  خ�ص�صت  الكلية  اإن  حيث  الأكادميية,  الدرجات 

لل�صيد  الثقايف  امل�صت�صار  الكايف,  عبد  عمر  الدكتور  ال�صيخ  ا�صتقبل 
قطاع  م��دي��رة  ال�صباح,  داود  لطيفة  ال�صيخة  �صموَّ  امل��اج��د,  جمعة 
تطوير الأعمال يف القطاع الوزاري يف دولة الكويت, يرافقها املهند�ض 
لنور  التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة,  جمل�ض  رئي�ض  البناو,  غ��امن  اأمي��ن 
لالت�صالت, وذلك خالل زيارة قامت بها اإىل مركز جمعة املاجد يوم 

الثالثاء 20 يناير 2015. 

ال�صيخة  �صمو  اطلعت  اخلا�صة حيث  املكتبات  ق�صم  اجلولة يف  بداأت 
لطيفة على العديد من املكتبات اخلا�صة التي يقتنيها املركز مثل مكتبة 
ال�صاعر  ومكتبة  1998م,  �صنة  ت��ويف  ال��ذي  ال�صيباين  حممد  ال�صاعر 
اإىل  مكتبته  من  ج��زءا  اأولده  اأه��دى  حيث  بو�صهاب,  حمد  الإم��ارات��ي 
عنه.  كتب  وما  موؤلفاته  ت�صم  مكتبة  وهي  قباين  نزار  ومكتبة  املركز, 

وزارت املعمل الرقمي حيث ُت�صور املخطوطات والكتب القدمية. 

زارت  ك�����م�����ا 
����ص���م���وه���ا ق���اع���ة 
امل������ط������ال������ع������ة, 
ل�صرح  وا�صتمعت 
م����ف���������ص����ل ع���م���ا 
ي���ق���دم���ه امل���رك���ز 
ل����ط����الب ال��ع��ل��م 
وال���ب���اح���ث���ني م��ن 

جولتها  وختمت  العطاء,  م�صرية  معر�ض  وزارت  متميزة.  خدمات 
الربيطانية  ال��وث��ائ��ق  على  اطلعت  حيث  ال��وط��ن��ي��ة,  الثقافة  بق�صم 
خ�صو�صا ما يتعلق بتاريخ الكويت, واأثنت على جهود املركز يف اقتناء 

مثل هذه الوثائق املهمة لتوفريها للباحثني والدار�صني.

ف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأحد 22 مار�س 2015  بزيارة �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية فهدة بنت �شعود بن عبد  ت�شرَّ
العزيز اآل �شعود، رئي�شة مركز الدرا�شات والأبحاث يف موؤ�ش�شة امللك �شعود، يرافقها ابنها عبد العزيز اآل عبد اهلل، نائب رئي�س مركز الدرا�شات 

والأبحاث يف موؤ�ش�شة امللك �شعود، والأ�شتاذ فوؤاد املغام�شي، امل�شرف العام على مكتبة موؤ�ش�شة امللك �شعود.
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األمير بندر بن خالد آل سعود يزور مركز جمعة الماجد

الشيخة لطيفة الصباح تزور مركز جمعة الماجد

ا�صتقبل معايل جمعة املاجد يوم الأربعاء7 يناير 2015  �صمو الأمري بندر 
ابن خالد بن في�صل بن عبد العزيز اآل �صعود يف مقر املركز وبرفقته ال�صيد 

لقمان بن علي, مدير مكتبه.
وقد زار �صمو الأمري ق�صم املكتبات اخلا�صة, واطلع على نوادر الكتب 
وعلى العديد من ال�صخ�صيات التي اأهدت املركز مكتباتها اخلا�صة. كما 
اطلع على خزانة املخطوطات التي ت�صم اأكرث من 17 األف عنوان خمطوط, 

يعود تاريخ ن�صخ بع�صها اإىل ما يقارب األف عام.
وقد اأبدى �صموه اإعجابه وتقديره للعمل الكبري واجلهد العظيم املبذول 
يقوم  الذي  والعربي,  والإ�صالمي  الإن�صاين  الرتاث  هذا  على  للمحافظة 

املركز على حفظه من 
خالل توجيهات معايل 
رئي�ض  امل��اج��د  جمعة 

املركز.
والأم�����ري ب��ن��در هو 
اأبناء  الأكرب من  البن 
الفي�صل  خالد  الأم��ري 

بن عبد العزيز اآل �صعود, تخرج يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن, علوم 
حا�صب اآيل, وح�صل على درجة املاج�صتري يف العالقات الدولية من اأمريكا.

املاج�صتري والدكتوراه لالإناث فقط.
تتحدث  التي  القيمة,  الكتب  من  جمموعة  املركز  باإهداء  �صموها  وقامت 

عن تاريخ امللك �صعود, طيب اهلل ثراه, وتاريخ اململكة. 
من  2014م  عام  تاأ�ص�صت  �صعود  امللك  موؤ�ص�صة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
�صعود, طيب  امللك  با�صم  وقفية  �صعود, كموؤ�ص�صة  امللك  اأبناء  املوؤ�ص�صني,  قبل 
اهلل ثراه, ذات �صخ�صية اعتبارية, وذمة مالية م�صتقلة, غري ربحية. بتاريخ 
9 جمادى الأوىل �صنة 1435ه�, املوافق 10 مار�ض �صنة 2014  . وتهدف اإىل 

امللك  اإرث  ت��ع��زي��ز 
���ص��ع��ود ل��الأج��ي��ال, 
حتقيق  يف  وامل�صي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة  روؤاه 
والج����ت����م����اع����ي����ة 
والق����ت���������ص����ادي����ة 
خل���دم���ة ت��وج��ه��ات 
ح���ك���وم���ة امل��م��ل��ك��ة 
ال�صعودية. العربية 

من الخليج



السفيرة األمريكية تزور مركز جمعة الماجد

زيارة نائب القنصل السودانيزيارة وفد من القنصلية الكورية

الرتاث, وتقدمت بال�صكر اجلزيل على هذه الفر�صة الرائعة لالطالع على 
كنوز الرتاث التي يحويها املركز.

وفود دبلوماسية
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زيارة نائب القن�صل ال�صوداين ع�صام عبدالرحمن حممد عثمانزيارة القن�صل العام  لكوريا ال�صيد اآن �صيونغ دوو والقن�صل �صونغ جاي يو

اأق�صام  يف  �صريعة  بجولة  لها  املرافق  والوفد  ال�صفرية  قامت  وقد 
املركز, بداأت من ق�صم املكتبات اخلا�صة, اطلعت فيها على خريطة 
ل�صوريا ولبنان باللغة الفرن�صية تعود ل�صنة 1945, ثم توجهت للمكتبة 
الفار�صية, واطلعت فيها على كتاب �صاهنامه للفردو�صي, ون�صخة من 
كتاب رباعيات عمر اخليام مرتجمة اإىل �صت لغات, وخالل مرورها 
جمموعة  وهي  هارفارد,  مكتبة  عند  توقفت  اخلا�صة  املكتبات  على 

حتوي ما يقارب األف كتاب اأهديت اإىل املركز من جامعة هارفارد.
و�صملت الزيارة اأي�صًا املكتبة الرقمية التي اأ�صبحت ت�صم ع�صرات 
املعمل  على  واطلعت  رقميًّا,  املحفوظة  القدمية  الكتب  من  الآلف 
اإىل  الثقافية  الأوعية  لتحويل  املركز  طورها  التي  والأجهزة  الرقمي, 

اأوعية رقمية ي�صهل حفظها والتعامل معها.
ال�صفرية  اإىل  هدية  املاجد  جمعة  معايل  قدم  الزيارة  ختام  ويف 
عبارة عن ن�صخة من كتاب عمر اخليام. وقد ثمنت ال�صفرية اجلهود 
التي يبذلها معايل جمعة املاجد يف �صبيل ن�صر الثقافة واملحافظة على 

ا�صتقبل �صعادة جمعة املاجد وفدًا من القن�صلية الكورية اجلنوبية 
ال�صيد  لكوريا  العام   القن�صل  برئا�صة   الأحد 15 فرباير 2015,  يوم 
مع  �صعادته  وتباحث  يو.  جاي  �صونغ  القن�صل  يرافقه  دوو,  �صيونغ  اآن 
ل�صعادة  الوفد  واأهدى  املهمة,  الثقافية  الق�صايا  العديد من  ال�صيوف 
كوريا,  يف  احلياة  عن  تتحدث  الكتب  من  جمموعة  املاجد  جمعة 
والطعام,  واملالب�ض  املنازل  مثل  عديدة  جوانب  عن  ت�صورًا  وتعطي 
واحلكومة  والد�صتور  والتاريخ  وال�صياحة,  والريا�صة  والحتفالت, 

والقت�صاد يف كوريا.
على  فيها  اطلع  املركز  اأق�صام  داخل  بجولة  الوفد  قام  ذلك  وبعد 
ذاكرة  يف  الإمارات  معر�ض  وزار  املخطوطات,  من  املركز  مقتنيات 

الزمن, وتوقف عنده ليتعرف على احلياة يف الإمارات قدميًا. 

زار املركز يوم الثنني 2مار�ض2015 �صعادة نائب القن�صل ال�صوداين يف 
دبي ال�صيد ع�صام عبد الرحمن عثمان, وذلك بهدف التعرف على مركز 

جمعة املاجد والطالع على اخلدمات التي يقدمها للباحثني.
الثقافة  �صملت ق�صم  املركز,  اأق�صام  �صعادته بجولة مو�صعة يف  قام  وقد 
يف  املعرو�صة  القدمية  والدوريات  املخطوطات  ب�صور  مرورًا  الوطنية, 

املركز, وزار معر�ض م�صرية العطاء, وختم زيارته باملعمل الرقمي.
و�صكر  للباحثني,  واملقدمة  امللمو�صة  الكبرية  اجلهود  على  اأثنى  وقد 
العلمي  ال�صرح  هذا  وتاأ�صي�ض  قيام  يف  الكبري  دوره  املاجد  جمعة  ل�صعادة 

الثقايف املتميز.

ا�شتقبل معايل جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الثالثاء 3 فرباير 2015، ال�شفرية الأمريكية لدى 
اأبو ظبي باربرا ليف، يرافقها القن�شل العام الأمريكي روب والر يف دبي.

جمعة املاجد يهدي ال�صفرية كتاب رباعيات اخليام



ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث وفدا من الأدباء ال�شباب اليابانيني 
موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  تنظمه  الذي  الُكّتاب«  »تبادل  برنامج  يف  امل�شاركني 
الثقافة والفنون اليابانية، وذلك �شباح يوم الثنني يف 2 فرباير 2015. وقد �شم الوفد الكاتب كيكا هوتا، 

والكاتبة نومي فوزوكي، والكاتب كينكي�شي ت�شوروكوا، والكاتبة موكاكو ناكاجيما.

زيارة وفد من األدباء اليابانيين

رحب �صعادته بالوفد, واأبدى لهم اأهمية مثل هذه الزيارات التي 
تعترب ج�صرا ثقافيًّا بني البلدان املتعددة خ�صو�صًا ما بني اأق�صى 
الق�صايا  من  العديد  حول  ح��وار  ودار  الأو���ص��ط,  وال�صرق  ال�صرق 
الثقافية املهمة مثل اأهمية التعليم, وتعليم املراأة, وا�صتعر�ض جمعة 
املاجد دور املركز يف اإن�صاء معامل لرتميم املخطوطات حول العامل 
وغريها.  وموريتانيا,  وم�صر,  وتون�ض,  وطاجك�صتان,  مايل,  مثل 
واأبدى الوفد رغبته يف التعرف على الثقافة الإ�صالمية والعربية, 
حيث يعد ذلك من اأهداف زيارتهم للموؤ�ص�صات الثقافية يف الدولة. 
دولة  يف  مل�صوها  التي  الثقافية  بالتعددية  اإعجابهم  عن  واأعربوا 
الإم��ارات, والت�صامح بني الديانات, وقبول الآخر, كما عربوا عن 
اإعجابهم باجلانب الثقايف ملدينة دبي, حيث اإنها ل تعترب مدينة 
اقت�صادية فح�صب, بل فيها من املراكز الثقافية املهمة التي ت�صم 

تراث الأولني من املخطوطات واملطبوعات والدوريات القدمية.
وكان الوفد قد زار معمل الرتميم التابع للمركز, حيث رافقهم 
يف  وك��ان  العامة,  العالقات  �صعبة  رئي�ض  الظاهري,  اأن��ور  ال�صيد 
ا�صتقبالهم ال�صيد حممد ن�صال قواف, رئي�ض �صعبة الرتميم, الذي 
اأطلعهم على جتربة املركز الرائدة يف جمال حفظ ومعاجلة وترميم 

املخطوطات واملطبوعات.
بعد ذلك تابع الوفد جولته يف الأق�صام الأخرى للمركز, وزار ق�صم 
املكتبات اخلا�صة, واطلع على مكتبة ميت�صوبي�صي, وهي جمموعة 
من الكتب اأهدتها �صركة ميت�صوبي�صي اإىل املركز �صنة 1995, وت�صم 
مئات العناوين باللغة الإجنليزية واليابانية. واطلع الوفد اأي�صا على 

معمل الت�صوير الرقمي, ومعر�ض الإمارات يف ذاكرة الزمن.
ويف ختام الزيارة �صكر الوفد �صعادة جمعة املاجد على حفاوة 

اأعطت  والتي  اإليها,  ا�صتمعوا  التي  القيمة  واملعلومات  ال�صتقبال, 
�صورة عن الإمارات وعن الثقافة العربية والإ�صالمية مغايرة ملا هو 
يف الأذهان. وقدم جمعة املاجد للوفد هدية تذكارية عبارة عن األبوم 
�صور لبع�ض املدن اليابانية القدمية تعود اإىل ع�صرات ال�صنني, كما 
قدم لهم ن�صخة متميزة من كتاب رباعيات عمر اخليام املطبوعة 

يف نيويورك.
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
موؤ�ص�صة  �صبتمرب 2014 مع  تعاون يف 29  اتفاقية  كانت قد وقعت 
الثقافة والفنون اليابانية متهيدًا للبدء يف »تبادل الُكّتاب« بني دولة  
الإمارات العربية املتحدة ودولة اليابان , وذلك �صمن برنامج دبي 
الدويل للكتابة الهادف اإىل دعم ومتكني املواهب ال�صابة من املوؤلفني 

واأ�صحاب موهبة الكتابة والو�صول بهم اإىل م�صاف العاملية.

وفود دولية
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�صورة قدمية لليابان من �صمن األبوم ال�صورزيارة الوفد الياباين ملعمل الرتميم

زيارة الوفد الياباين



وفود محلية

زار مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم اخلمي�ض 5 فرباير 
للقيادة  التابع  الع�صكري  والتوثيق  الأر�صيف  وفد من مركز   ,2015
اهلل  عبد  العقيد  الوفد  �صم  اأبوظبي.  يف  امل�صلحة  للقوات  العامة 
واأحمد  الكثريي,  و�صالح  العزيز,  عبد  في�صل  يرافقه  العيدرو�ض, 

ال�صريف.
وتهدف الزيارة اإىل الطالع على جتربة املركز يف جمال الأر�صفة 
على  والتعرف  الأر�صيفية,  املعلومات  على  والط���الع  واحل��ف��ظ, 
والتقنيات  الفنية  والإج��راءات  وامليكروفيلم,  الإلكرتونية  الأنظمة 
احلديثة امل�صتخدمة يف حفظ وحماية الوثائق, والأر�صيف التاريخي, 

والكتب النادرة واملخطوطات املتوفرة يف مركز جمعة املاجد.
�صعبة  رئي�ض  الظاهري,  اأن��ور  الأ�صتاذ  ق��دم  ال��زي��ارة  بداية  يف 
املركز  بن�صاأة  تعريف  فيه  ع��ر���ص��ًا  ب��امل��رك��ز,  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات 
اأجهزة  به  تقوم  ما  امل�صور  بالتف�صيل  و�صرح  ور�صالته,  واأهدافه 
ال�صرق  منطقة  يف  الأف�صل  تعد  التي  واملعاجلة  واحلفظ  الرتميم 
الوفد حول عمليات احلفظ  اأ�صئلة  الأو�صط, كما قام بالإجابة عن 
من  بدءًا  املركز  اأق�صام  يف  الوفد  جتول  ثم  الإلكرتونية.  والأر�صفة 
ق�صم الثقافة الوطنية, ومعار�ض ال�صور التي توثق تاريخ الإمارات, 
وق�صم املكتبات اخلا�صة وق�صم املخطوطات, واملعمل الرقمي, حيث 
كان من اأهم اأهداف الزيارة, وقام الأ�صتاذ اأحمد عثمان, م�صوؤول 
املعمل  يف  العمل  اإج��راءات  بتو�صيح  باملركز,  الإلكرتونية  الأر�صفة 

يف  اجل��ودة  ل�صمان  ممكنة  طريقة  اأف�صل  على  للح�صول  الرقمي 
تقوم  التي  املتعددة  الأجهزة  خالل  من  الناجتة  الرقمية  ال�صور 

بتحويل اأنواع الأوعية الثقافية اإىل اأوعية رقمية.
ا  ويف ختام الزيارة قدم العقيد عبد اهلل العيدرو�ض درعا تذكاريًّ
للمركز, تقديرا واإعجابا مبا يقوم به املركز من جهود لن�صر ثقافة 
جمعة  ل�صعادة  اخلا�ض  �صكره  وج��ه  كما  الوثائق,  على  املحافظة 

املاجد رئي�ض املركز, وللقائمني على هذا ال�صرح الثقايف املميز.

مركز األرشيف والتوثيق العسكري

زار املركز يوم اخلمي�ض 12 مار�ض2015 وفد من مركز دعم 
اتخاذ القرار التابع ل�صرطة دبي, �صم ال�صيد يون�ض املرزوقي, 
وال�صيدة  ال�صبكي,  والت�صال  الإلكرتونية  الأر�صفة  ق�صم  رئي�ض 

ملياء القرقاوي, رئي�صة ق�صم قواعد البيانات.
جمال  يف  املركز  جتربة  على  الط��الع  اإىل  ال��زي��ارة  تهدف 

حول  اخلربات  وتبادل  الرقمي,  واملعمل  الإلكرتونية  الأر�صفة 
الأجهزة والربجميات والأ�صاليب املتبعة يف هذا املجال.

من  الظاهري,  اأن��ور  قدمه  تقدميي  بعر�ض  ال��زي��ارة  ب��داأت 
وط��رق  واأق�صامه,  امل��رك��ز  ح��ول  والإع���الم,  العامة  العالقات 
الرتميم  جمال  يف  املركز  واأن�صطة  للباحثني,  املقدمة  اخلدمة 
اأق�صام  يف  بجولة  ال��وف��د  ق��ام  ذل��ك  بعد  وامل��ع��اجل��ة.  واحل��ف��ظ 
املكتبات  وق�صم  الوطنية,  الثقافة  ق�صم  على  واطلع  املركز, 
ال�صيد  قّدم  حيث  الرقمي,  املعمل  يف  طوياًل  وتوقف  اخلا�صة, 
اأحمد عثمان, من الأر�صفة الإلكرتونية باملركز, �صرحًا مف�صاًل 
يف  املركز  اتخذها  التي  واخلطوات  العمل,  �صري  طريقة  عن 
جمال ت�صوير املخطوطات والكتب القدمية والدوريات ليجري 

حفظها بطريقة رقمية تتنا�صب مع متطلبات الع�صر.

ويف نهاية الزيارة اأبدى الوفد �صكره وتقديره للجهد املبذول 
يف املركز من اأجل خدمة الباحثني, وحفظ الرتاث.

مركز دعم اتخاذ القرار
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 وفد من ادارة مركز دعم واتخاذ القرار ب�صرطة دبي 
برئا�صة ال�صتاذ يون�ض املرزوقي

زيارة وفد القوات امل�صلحة



العامة جلائزة خليفة  الأمانة  وفد  مار�ض 2015م  الأحد 22  يوم  املركز  زار 
نائب  ال�صويدي,  و�صعاد  للجائزة,  العام  الأمني  العفيفي,  اأمل  برئا�صة  الرتبوية 

الأمني العام, وحميد اإبراهيم, ع�صو اللجنة التنفيذية للجائزة.
اخلربات  وتبادل  امل�صرتك  التعاون  املاجد  جمعة  �صعادة  مع  الوفد  بحث 

والتجارب فيما يتعلق بتوثيق وت�صنيف الإ�صدارات واملغلفات الرتاثية .
واأكد جمعة املاجد اعتزازه بهذه الزيارة والتعاون بني اجلانبني م�صيدًا بدور 
جائزة خليفة الرتبوية يف دعم م�صرية تطوير التعليم يف الدولة, والتي ت�صت�صيء 
بتوجيهات ورعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان, رئي�ض الدولة 
نائب  مكتوم,  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخيه  اهلل,  حفظه 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل, و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان, ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة, 

واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات .
نائب رئي�ض  نهيان,  اآل  ال�صيخ من�صور بن زايد  باهتمام �صمو  املاجد  واأ�صاد 
جمل�ض الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلائزة, بهذه اجلائزة 
التي تعترب مبادرة وطنية رائدة ت�صتهدف حتفيز العاملني يف امليدان التعليمي 
والأكادميي على التميز وطرح مبادرات وم�صاريع تعزز من كفاءة وجودة العملية 

التعليمية .
واأ�صار خالل اللقاء اإىل ترحيب املركز بتقدمي كل تعاون مثمر مع جائزة خليفة 
الرتبوية خا�صة فيما يتعلق بحفظ وتوثيق املخطوطات ذات العالقة برتاثنا العربي 
والإ�صالمي, والتي متثل وعاء ح�صاريًّا لعلوم وثقافة الأمة عرب ع�صور تاريخية 

متطاولة.

من جانبها اأكدت اأمل العفيفي اهتمام اجلائزة بتوطيد عالقات التعاون مع 
مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث, وقدمت خالل اللقاء �صورة �صاملة لأهداف 
اجلائزة وجمالتها املطروحة يف الدورة احلالية, والتي تت�صمن اأحد ع�صر جماًل.
وقام وفد اجلائزة بجولة ميدانية يف اأروقة املركز, اطلع خاللها على طبيعة 
عمل املركز واملكتبة التي تعترب خزانة الثقافة الإن�صانية باأوعيتها املتنوعة من كتب 

ودوريات ور�صائل جامعية ووثائق وو�صائط رقمية.
وفى ختام الزيارة قدمت العفيفي درعًا تذكاريًّا ملركز جمعه املاجد للثقافة 

والرتاث.

يف يوم الثالثاء 3 فرباير 2015, زار مركز جمعة املاجد وفد من مركز ال�صارقة 
رئي�ض  كلبان,  بن  حممد  طارق  ال�صيد/  ي�صم  ال�صارقة,  اإمارة  يف  والبحوث  للوثائق 
عبد  وال�صيد/  اأر�صيف,  اأخ�صائي  كايف  حممود  وال�صيد/  والتطبيقات,  النظم  ق�صم 
املن�صوري,  جمعة  مرمي  وال�صيدة/   ورقي,  اأر�صيف  تنفيذي  دروي�ض,  اآل  ح�صني  اهلل 

�صابط وثائق.
احلفظ  ق�صم  وهو  املركز  اأق�صام  من  واحد  لق�صم  زيارته  الوفد  �ض  خ�صَّ وقد 
حممد  ال�صيد  الوفد  با�صتقبال  قام  وقد  الق�صي�ض.  منطقة  يف  والرتميم  واملعاجلة 
جمال  يف  الرائدة  املركز  جتربة  على  واأطلعهم  الرتميم,  �صعبة  رئي�ض  قواف,  ن�صال 
حفظ ومعاجلة وترميم املخطوطات واملطبوعات, بدءًا بعملية فك الأوراق, حيث اإن 
م الكتاب كامال.  عملية املعاجلة والرتميم تكون لكل ورقة على حدة, وذلك بعد اأن  ُيعقَّ

ثم �صاهد الوفد عملية الرتميم اليدوي لالأوراق التي ل حتتمل عملية الرتميم الآيل. 
وقد قام القواف بعملية ترميم اآيل راآها ال�صيوف باأعينهم, ومل�صوا الفرق بني الأوراق 
قبل الرتميم وبعده. واأبدوا ده�صتهم من كيفية حتول الألياف املخلوطة باملاء اإىل ورق 

ي�صد الفراغات املوجودة يف املخطوطات! 
الأوراق  �صناعة  وطرق  باملركز  اخلا�صة  الرتميم  اأجهزة  على  الوفد  اطلع  كما 
العربي  التجليد  املتبعة يف  امل�صتخدمة فيها. وتعرفوا على الطرق  والألوان  الطبيعية, 

الإ�صالمي والتجليد الفني.
اإطار التفاقية التي جرى توقيعها بني مركز جمعة املاجد  وتاأتي هذه الزيارة يف 
ومركز ال�صارقة للوثائق والبحوث اأواخر عام 2012, والتي جاء �صمن بنودها تبادل 
اخلربات املتعلقة باحلفظ والرتميم من اأجل املحافظة على الوثائق ملا لها من اأهمية 

كبرية يف بناء م�صتقبل واعد قائم على ما�ض عريق.
ويف نهاية الزيارة اأعرب الوفد عن �صكرهم وتقديرهم لهذه الفر�صة التي اأتاحت 
لهم م�صاهدة اجلهود التي يبذلها مركز جمعة املاجد يف �صبيل املحافظة على الرتاث.

اإمارة  يف  والبحوث  للوثائق  ال�صارقة  مركز  اإن�صاء  جرى  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
حمّمد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدره  اأمريي  مبر�صوم  ال�صارقة 
القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى لالحتاد حاكم اإمارة ال�صارقة �صنة 2010 م, ويخت�ض 
بتنظيم اأر�صيفات الدوائر والهيئات احلكومية باإمارة ال�صارقة وفًقا للمعايري الدولية, 
ويهتم  بتقييم و�صع الأر�صيف يف خمتلف الدوائر والهيئات احلكومية التابعة لإمارة 
والبحوث  الدرا�صات  جمع  م�صوؤولية  والبحوث  الدرا�صات  اإدارة  وتتوىل  ال�صارقة. 
جديدة  وبحوث  درا�صات  باإعداد  تهتم  كما  وا�صحة,  منهجية  اأ�ص�ض  وفق  املتنوعة 
املحلية  املنظمات  مع  اخلربات  وتبادل  الثقايف  التعاون  تعزيز  اإىل  اإ�صافة  لن�صرها, 

والدولية واملوؤ�ص�صات العلمية عن طريق الندوات واملوؤمترات .

جائزة خليفة التربوية

مركز الشارقة للوثائق والبحوث
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وفد جائزة خليفة الرتبوية

زيارة وفد مركز ال�صارقة للوثائق والبحوث

وفود محلية



اأحمد  حممد  معايل  كرم 
الوطني  املجل�ض  رئي�ض  املر, 
املاجد  جمعة  مركز  الحتادي, 
مل�صاركته  والرتاث  للثقافة 
)كويت  مهرجان  يف  الفاعلة 
الوفاء(,  اإمارات   – ال�صالم 
اأقيم  الذي  احلفل  يف  وذلك 
يوم  والعلوم  الثقافة  ندوة  يف 
يف  يناير2015,   18 الأحد 
فعاليات مهرجان )كويت  ختام 
الوفاء(,  اإمارات   – ال�صالم 
دبي  هيئة  وتنظيم  برعاية 
مع  وبالتعاون  والفنون,  للثقافة 
الكويت  لدولة  العامة  القن�صلية 
ال�صندغة  بقرية  دبي,  اإمارة  يف 

الرتاثية يف دبي.وا�صتمر املهرجان 
ملدة يومني من 16-17 يناير.

�صارك املركز مبعر�ض يحتوي على 10 لوحات ل�صور اأخبار 
ن�صرت يف جمالت وجرائد قدمية, يعود اأقدمها اإىل تاريخ 9 
اإبريل 1970م, وتعرب هذه اللوحات عن العالقات الأخوية التي 
تربط دولة الإمارات قبل الحتاد وبعده بدولة الكويت, وتبني 
بني  املتبادلة  الزيارات  وبع�ض  الحتاد,  من  الكويت  موقف 
له  املغفور  عن  الكويتية  البالغ  وما عر�صته جريدة  البلدين, 

باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ زايد, واللقاء الذي جرى بني املغفور له 
باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ را�صد اآل مكتوم و�صفري الكويت ال�صيخ 

بدر اآل ال�صباح, وغري ذلك من الأخبار.
يف  عقدت  التي  ال�صعرية  الأم�صية  يف  املركز  �صارك  كما 
ال�صاعرة  اجلل�صة  اأدارت  حيث  املهرجان,  من  الأول  اليوم 
�صيخة املطريي, رئي�صة ق�صم الثقافة الوطنية باملركز, وبداأت 
تقدميها بالتاأكيد على العالقات الإماراتية الكويتية الرا�صخة, 

والتي كان لل�صعر ن�صيب يف تعزيزها والتغني بها.

معالي محمد المر يكرم مركز جمعة الماجد في 
مهرجان )كويت السالم – إمارات الوفاء(

10

تكريم

تكرمي ندوة الثقافة والعلوم يف مهرجان كويت ال�صالم اإمارات الوفاء

�صورة من اللوحات املعرو�صة جانب من املعر�ض
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 الدورة الحادية عشرة 
في علم المكتبات والمعلومات

تهدف الدورة اإىل التدريب على مبادئ الفهر�صة وقواعدها 
الأجنلو اأمريكية, وتركز على ثالثة موا�صيع مهمة: الأول مفهوم 
واأنواعها,  الفهار�ض  واأ�صكال  الفهر�ض  من  والغر�ض  الفهر�صة 
وم�صتويات التف�صيل يف الو�صف, وحقول الو�صف الببليوغرايف, 
وقواعد الفهر�صة الأجنلو اأمريكية, والثاين مفهوم الت�صنيف, 
املقتنيات  تنمية  والثالث  الع�صري,  دي��وي  ونظام  واأغرا�صه, 

و�صيا�صة التزويد, والتزويد الإلكرتوين.
الذي جرى فيه  املاجد حفل اخلتام  ال�صيد جمعة  وقد رعى 

تخريج 21 متدربة و11 متدربًا. 
الثقافة  ق�صم  رئي�صة  املطريي  �صيخة  التخرج  حفل  اأدارت 
الوطنية, حيث بداأ احلفل بتالوة عطرة من كتاب اهلل تعاىل, 
اأثنى فيها على جهود  الكايف كلمة  الدكتور عمر عبد  األقى  ثم 
املتدربني وحر�صهم على ال�صتمرار يف التعلم, وعلى اأهمية ما 
يقومون به من عمل, حيث اإن اأعمال الفهر�صة هي التي تقرب 
العلوم اإىل الباحثني, ولول عملهم ل�صتغرق الباحث جهدا ووقتا 

اأطول للو�صول اإىل مبتغاه.
ثم األقى د. حممد كامل رئي�ض ق�صم املخطوطات كلمة نيابة 
من  املتخرجني  املتدربني  فيها  هناأ  املاجد,  جمعة  ال�صيد  عن 
التعلم,  الكتاب, وموا�صلة  املحافظة على  الدورة, وحثهم على 

وربط ما جرى تعلمه يف الدورة بالعمل حتى تتحقق الثمرة.
 بعد ذلك  األقى الأ�صتاذ عماد �صباح  امل�صرف على الدورة 
ورئي�ض ق�صم املعاجلة الفنية باملركز كلمة رحب فيها باحل�صور, 
وحث فيها املتدربني على تنظيم الكتب واإتاحتها, والعمل على 
ن�صر ما فيها, حيث اإن هذا هو الهدف احلقيقي من وراء علم 
الفهر�صة والت�صنيف. وتوجه بال�صكر لكل من �صاهم يف اإجناح 

هذه الدورة, وعلى راأ�صهم �صعادة جمعة املاجد؛ وذلك حلر�صه 
وتي�صريها  الدورات  مثل هذه  فائدة  لتعميم  امل�صتمر  وت�صجيعه 

لكل من يرغب يف ال�صتفادة منها.
الفجرية  منطقة  من  �صعيد-  حممد  علي  الأ�صتاذ  األقى  ثم 
التعليمية- كلمة بالنيابة عن املتدربني, اأ�صاد فيها بدور املركز 
ودور موؤ�ص�صه �صعادة جمعة املاجد يف تن�صيط احلركة الثقافية 
ليظل  وال���رتاث؛  الثقافة  على  وحمافظته  الإم���ارات,  دول��ة  يف 

الوطن يتالألأ يف �صماء الإبداع.
املتدربني  بت�صليم  الكايف  الدكتور عمر عبد  قام  ويف اخلتام 

�صهادات التخرج, وجرى التقاط �صورة جماعية للم�صاركني. 
متدربَا   32 بلغ  امل�صاركني  ع��دد  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
الذين  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  من  العديد  من  ومتدربة 
مثل:منطقة  املعلومات,  وم�صادر  املكتبات  حقل  يف  يعملون 
ومنطقة عجمان   , التعليمية  الفجرية  ,ومنطقة  التعليمية  دبي 
ال�صارقة,  وجامعة  دب��ي,  �صرطة  اأكادميية  ,ومكتبة  التعليمية 
ال�صوؤون  ودائ���رة  ال���رتاث,  لإح��ي��اء  حممد  بن  حمدان  ومركز 

الإ�صالمية والعمل اخلريي يف دبي, وغريها.

حتت رعاية معايل جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والراث انطلقت يوم الأحد 1 فرباير2015 
فعاليات الدورة التاأهيلية احلادية ع�سرة يف علم املكتبات واملعلومات، وختمت فعالياتها يوم اخلمي�س 19 فرباير 

2015. وقد انطلقت هذه الدورة اأول مرة يف املركز عام 2005، واأ�سبحت تعقد كل �سنة.

الدورات الكبرى
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الدورة الدولية الحادية عشرة
في حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق

حتت رعاية جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث انطلقت يوم الأحد 1 مار�س 2015 فعاليات 
الدورة الدولية احلادية ع�شرة يف حفظ ومعاجلة وترميم املخطوطات والوثائق، وامتدت اإىل 16 مار�س.

املاجد  جمعة  مركز  من  وبدعوة 
 15 الدولية  الدورة  هذه  يف  �صارك 
يف  العاملني  من  دول   10 من  متدربًا 
جمال حفظ ومعاجلة املخطوطات من 
عدة جهات, منها : الأر�صيف الوطني 
للوثائق  ال�صارقة  ومركز  اأبوظبي,  يف 
والبحوث, ووزارة الرتاث والثقافة يف 
يف  بابا  اأحمد  ومعهد  عمان,  �صلطنة 
وموؤ�ص�صة  مايل,  جمهورية  يف  متبكتو 
الثغرة يف غرناطة باإ�صبانيا, وجامعة 
مولنا اأزاد الوطنية يف الهند, وجامعة 
اأوزباك�صتان,  يف  الإ�صالمية  ط�صقند 
يف  الدويل  البخاري  الإمام  ومركز 

اأ�صرتاليا,  يف  الأ�صرتالية  الوطنية  واجلامعة  اأوزباك�صتان, 
ومكتبة ال�صيخ مو�صى كامارا يف ال�صنغال, كما �صارك متدربون 

من م�صر و�صوريا.
تراأ�صهم  املركز  من  متخ�ص�ض  فريق  الدورة  على  اأ�صرف 
قواف,  ن�صال  حممد  والأ�صتاذ  الداغ�صتاين,  ب�صام  الدكتور 

والأ�صتاذة ب�صرى دخوج, وحممد الدايل, وفلياقت ب�صري.
ويف حفل الفتتاح رحب الدكتور ب�صام الداغ�صتاين ,رئي�ض 
خارجها,  ومن  الدولة  داخل  من  بامل�صاركني  الرتميم,  ق�صم 
هذه  يقدم  املركز  اإن  وقال:  الدورة,  هذه  ن�صاأة  تاريخ  وبني 

دولية  اأخرى  دورات  وهناك  ع�صرة,  احلادية  لل�صنة  الدورة 
اأن هناك  اليون�صكو, كما  اأخرى مثل  نظمها املركز مع جهات 
مع  املركز  خارج  تنظيمها  جرى  التي  الدورات  من  الع�صرات 
جهات عديدة, مثل مكتبة قونية يف تركيا, ومكتبة مما حيدرة 
يف متبكتو, وتي�صيت يف موريتانيا, وغريها. واأ�صار الداغ�صتاين 
تقدم  التي  القليلة  املراكز  من  املاجد  جمعة  مركز  اأن  اإىل 
املخطوطات  وترميم  ومعاجلة  حفظ  يف  متخ�ص�صة  دورات 
واملطبوعات والوثائق, حيث يعد امل�صتغلون بهذا الفن قلة قليلة 

حول العامل!
 : الأول  املحور  رئي�صة:  حماور  عدة  على  الدورة  وتركز 
الرتميم اليدوي, واملخطوطات ومكوناتها الأ�صا�صية, والعوامل 
الرتميم,  يف  الأ�صا�صية  واملبادئ  املخطوطات,  لتلف  املوؤدية 
الرتميم  واإزالة  املفقودة,  والأجزاء  املختلفة  القطوع  وترميم 

القدمي, وفك املخطوطات املتحجرة. 
املحور الثانى: الرتميم الآيل , واأ�صا�صيات العمل يف الرتميم 
الآيل جلميع اأنواع القطوع والتلفيات, و�صناعة الورق اخلا�ض 

بالرتميم الآيل, والتدعيم احلراري.
املحور الثالث: التجليد العربي والإ�صالمي, وترميم الأغلفة  

حفل الفتتاح

التجليد التدريب على 
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اجللدية القدمية, وطرق اخلياطة واحلبكة و�صناعة الغالف 
العربي الإ�صالمي, و�صناعة الورق املرمري )الإيربو(.املحور 
الرقمي,  الت�صوير  وعمليات  الإلكرتونية,  الأر�صفة  الرابع: 

و�صبط اجلودة.
من  جزءًا  تعد  الدورة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
التفاقيات الثقافية التي وقعها املركز مع العديد من املكتبات 
التفاقيات  تلك  تن�ض  حيث  العامل,  حول  الثقافية  واجلهات 
اأمرًا  بات  الذي  الرتميم  على  والتدريب  تبادل اخلربات  على 
اإىل  يحتاج  الذي  والرتاث  املخطوطات  على  للحفاظ  ا  مهمًّ
ويتحمل  الزمان,  مرور  مع  ويتلف  يتاآكل  ل  حتى  فائقة  عناية 
املركز نفقات ال�صفر والإقامة للمتدربني امل�صاركني يف الدورة 

بناء على تلك التفاقيات.
جمعة  �صعادة  "اإن  ب�صام:  الدكتور  قال  اخلتام  حفل  ويف 
واحل�صور  الدعوة  تلبية  يف  جهودهم  للمتدربني  ي�صكر  املاجد 
للتدرب على مهنة نادرة ل يعمل  اإىل املركز من بالد بعيدة, 
مما  ي�صتفيدوا  باأن  يو�صيهم  كما  النا�ض,  من  القليل  اإل  فيها 
تعلموه, وينقلوا هذه اخلربة ملوؤ�ص�صاتهم, واملركز مفتوح دائما 
الداغ�صتاين  واأبدى  كان".  اأينما  الإن�صاين  الرتاث  خلدمة 
ملتزمني  املتدربون  كان  حيث  بامتياز  الدورة  لنجاح  �صروره 
احلرفة  هذه  يف  اخلربة  امتالك  على  وحري�صني  باحل�صور, 
بتفا�صيلها, وثابروا على العمل والتدريب حتى اأتقنوا عمليات 
الرتميم اليدوي والآيل, ومعاجلة القطوع والتلفيات يف الأوراق, 
والإ�صالمي,  العربي  والتجليد  احلراري,  التدعيم  وعمليات 
ا  اأ�صبحت جزءًا مهمًّ بالإ�صافة اإىل الأر�صفة الإلكرتونية التي 

يف عمليات احلفظ الرقمي احلديث.
األقى كلمة املتدربني الأ�صتاذ ح�صن مملوك �صكر فيها  وقد 

قدمه  ما  على  املاجد  جمعة  �صعادة 
هذه  يف  للم�صاركة  وفر�صة  دعم  من 
الدورة املهمة التي ل ميكن تعلمها اإل 
العامل, كما �صكر  قليلة يف  يف مراكز 

فريق املركز القائم على الدورة.
قال  الدورة  على  له  تعليق  ويف 
املتدرب حممد املازمي, من الأر�صيف 
الوطني يف اأبوظبي: لأول مرة اأ�صاهد 
اليدوي  الرتميم  طرق  على  واأتدرب 
فر�صة  يل  كان  وكذلك  والآيل, 
على  لالطالع  الدورة  هذه  يف  رائعة 
املاء,  على  الر�صم  اأو  الإيربو  فن 
التجليد.وقال  يف  اأوراقه  وا�صتخدام 

والثقافة  الرتاث  وزارة  املتدرب حممد مالك اخلرو�صي, من 
يف  جديدة  اأ�صياء  وتعلمت  ا�صتفدت  لقد  عمان:  �صلطنة  يف 
عمليات الرتميم, خ�صو�صًا يف جمال الرتميم الآيل, والتجليد 
الإ�صالمي و�صناعة احلبكة, بالإ�صافة اإىل طرق التعرف على 
ما  ونقل  تطبيق  اإىل  ن�صعى  و�صوف  وتقديره,  املخطوط  عمر 
باإذن  عمان  يف  والثقافة  الرتاث  وزارة  يف  لزمالئنا  تعلمناه 
اإ�صماعيل رومريو, من  املتدرب  اإ�صبانيا قال  تعاىل. ومن  اهلل 
الدورة  �صارك يف  الذي  الثقافية يف غرناطة,  الثغرة  موؤ�ص�صة 
هو وزوجته ماريا لوزانا, قال: ا�صتفدت كثريا من التدريب على 
بون جهدًا  عمليات التجليد, والت�صوير الرقمي, فقد بذل املدرِّ
الرتميم  لعمليات  وزوجتي  اأنا  اإتقاننا  وراء  ال�صبب  كان  رائعًا 

والتجليد واحلفظ والت�صوير, والتي نقوم بها للمرة الأوىل.
ويف ختام احلفل جرى توزيع ال�صهادات على املتدربني الذين 
اأبدوا �صعادتهم الكبرية بامل�صاركة يف الدورة التي ا�صتمرت 15 
�صورة  التقاط  جرى  كما  اجلاد,  والتدريب  العمل  من  يوما 

جماعية تذكارية.

التدريب على الرتميم الآيل

التخريج حفل 
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 معرض تاريخ العلوم ضمن أسبوع العلوم 
في مدينة الطفل

العلوم  )تاريخ  عنوان  حتت  معر�ض  يف  املركز  م�صاركة  متثلت 
عند العرب وامل�صلمني(, جرى فيه عر�ض ع�صر لوحات من �صور 
املخطوطات العلمية,  ففي علم الطب جرى عر�ض �صور من كتاب 
)تر�صيح الأبدان(, من خمطوط ن�صخ �صنة 813 ه�, و�صورة من 
اآلت  تبني  للزهراوي,  التاأليف(  كتاب )الت�صريف ملن عجز عن 
اجلراحة الطبية التي ا�صتعملها وابتكرها و�صرح كيفية ا�صتخدامها. 
ويف ال�صيدلة عر�صت �صورة لو�صفة طبية تبني كيفية �صنع دواء 
للزكام وال�صعال وورم البطن وا�صرتخاء املعدة, ويف الفلك �صورة 
من كتاب ت�صريح الأفالك تبني اخل�صوف والك�صوف, ويف اجلغرافيا 
�صورة خلريطة الإدري�صي, ويف الهند�صة امليكانيكية �صورة من كتاب 
)اجلامع بني العلم والعمل النافع يف �صناعة احليل(, كما جرى 

عر�ض �صور من علم الكيمياء والنباتات. 

على  الطالب  تعريف  اإىل  املعر�ض  هذا  يف  امل�صاركة  تهدف 
دور علماء العرب وامل�صلمني يف نقل علوم من �صبقهم وتطويرها 

وت�صحيحها, وابتكار علوم جديدة مل تكن معروفة من قبل.

�شارك مركز جمع املاجد للثقافة والرتاث يف فعاليات اأ�شبوع العلوم الذي نظمته  مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي، يف 
حديقة اخلور يف الفرتة من 8 – 12 فرباير2015.

ملتقى اللغة العربية في أم القيوين

مركز  ومدير  �صريم,  بن  علي  ح�صن  العقيد  امللتقى  افتتح 
اأم القيوين الثقايف عبد اهلل بوع�صيبة. وقد اأثنى العقيد على 
املتعلقة  املخطوطات  عر�ض  يف  متثلت  التي  املركز  م�صاركة 
خمطوطة  من  �صورة  مثل  العربي,  والأدب  العربية  باللغة 
�صرح لمية ال�صنفرى, و�صرح األفية ابن مالك, وتخمي�ض بردة 
الزبيدية من مقامات احلريري, وكتاب  البو�صريي, واملقامة 

على  الو�صاح  ونظم  الأبرار,  ربيع  املنتخب من  الأخيار  رو�صة 
�صواهد تلخي�ض املفتاح, وهي من كتب الأدب العربي امل�صهورة, 
كما جرى عر�ض األبوم �صور يو�صح الفرق بني املخطوطات قبل 
املتقدمة يف  املراكز  من  يعد  املركز  اإن  وبعده, حيث  الرتميم 

جمال ترميم املخطوطات واملطبوعات.
�صعادة جمعة  اإن جهود  بن �صريم  العقيد ح�صن علي  وقال 
املركز  اإن  الدولة. حيث  الثقايف يف  املاجد وا�صحة يف احلقل 
داأب على امل�صاركة يف هذا امللتقى منذ �صنني عديدة. كما اأثنى 
عبد اهلل بوع�صيبة على تعاون املركز الدائم يف امل�صاركة يف 

اأن�صطة اأم القيوين الثقافية.
ويف نهاية امللتقى قام العقيد ح�صن علي بن �صريم بتكرمي 
الأ�صتاذ  وت�صلَّم  املاجد,  جمعة  مركز  بينهم  ومن  امل�صاركني, 
التكرمي  درع  باملركز,  العامة  العالقات  من  الظاهري  اأنور 

و�صهادة التقدير.

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف ملتقى اللغة العربية الثامن الذي نظمته وزارة الثقافة وتنمية 
املجتمع يف اأم القيوين حتت �شعار )القراءة ثقافة واإبداع(، وذلك يوم اخلمي�س 19 فرباير 2015.

معر�ض مدينة الطفل

مركز جمعة املاجد ي�صارك يف ملتقى اللغة العربية يف اأم القيوين
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معارض

معرض توعية
األرشفة الورقية واإللكترونية من أبرز المحاور

معرض أسبوع إدارة المعرفة في محاكم دبي
اختتم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث م�شاركته يف معر�س الكتاب القانوين الذي افتتحه املدير العام ملحاكم دبي طار�س 
املن�شوري يوم الأحد 22 مار�س2015 �شمن فعاليات اأ�شبوع اإدارة املعرفة يف حماكم دبي، والذي يعر�س جمموعة من الكتب واملراجع 

القانونية والت�شريعية والعديد من املراجع القانونية املهمة.

للتوعي��ة  الوطن��ي  املعر���س  فعالي��ات  يف  املرك��ز  �ش��ارك 
املجتمعي��ة واخلدمات الإن�شاني��ة الذي اأقي��م يف مركز اإك�شبو 
ال�شارقة، ونظمته دائرة اخلدمات الجتماعية، و�شاركت فيه 
العديد من املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة، يف الفرتة من 11-9 

مار�س 2015م.
الرتاث  باأهمية  التوعية  اإىل  امل�صاركة  هذه  خالل  من  املركز  و�صعى 
بها,  والعناية  املخطوطات,  على  املحافظة  واأهمية  والإ�صالمي,  العربي 
باأهمية  التوعية  اإىل  اأي�صًا  املركز  �صعى  كما  عليها.  والتعرف  ودرا�صتها 
املخطوطات  من  عر�صه  جرى  ما  خالل  من  وذلك  والقراءة,  الكتاب 

امل�صورة والكتب.
وجاء مو�صوع الهتمام بالتوثيق وتنظيم الأوراق واأر�صفتها من �صمن 
الأ�صتاذ  قدم  حيث  ب�صاأنها,  والتوعية  عليها  الرتكيز  جرى  التي  الأمور 
اليوم  ور�صة عمل يف  باملركز,  الإلكرتونية  الأر�صفة  اأحمد عثمان, خبري 
والورقية(  الإلكرتونية  ملفاتنا   ننظم  بعنوان )هيا  املعر�ض  الأخري من 
الأوراق,  وترتيب  فرز  بطرق  فيها  بداأ  املدار�ض,  لطلبة  ُخ�ص�صت 
باأر�صفتها  البدء  قبل  وذلك  يدوية,  بطريقة  وت�صنيفها  فهر�صتها  ثم 
ا. ونبه على �صرورة الحتفاظ بن�صخة رقمية من امللفات خ�صية  اإلكرتونيًّ
جلميع  املنا�صبة  الب�صيطة  الإلكرتونية  الأر�صفة  اإىل  تطرق  ثم  �صياعها, 

امل�صتخدمني, بالإ�صافة اإىل تطبيقات عملية على امل�صح ال�صوئي, واإن�صاء 
لالأ�صرة,  امليالد  �صهادات  مثل  الوثائق,  نوع من  لكل  املجلدات اخلا�صة 

والأوراق الر�صمية كالهوية, وجواز ال�صفر, وال�صهادات الدرا�صية.
وقد لقت الور�صة تفاعال كبريًا من الطالب, الذين تبادلوا خرباتهم 
ال�صخ�صية الب�صيطة يف طرق ترتيب الأوراق وامل�صاكل التي يواجهونها, 
وقاموا بالتوقيع على ورقة كبرية للبدء بتطبيق ما تعلموه, واإعادة ترتيب 

اأوراقهم اخلا�صة.

مثل  املتنوعة  الق�صائية  املخطوطات  �صور  من  مبجموعة  املركز  �صارك 
منها  فكان  الهجري,  التا�صع  القرن  يف  انت�صرت  التي  الق�صاء,  اأدب  كتب 
كتاب الفواكه البدرية يف الأق�صية احلكمية, لبن الغر�ض, ت 894 ه�, وكتاب 
اأدب احلكام يف �صلوك طريق الأحكام, لعي�صى بن عثمان الغزي, ت 799ه�, 

وغريها.
باملركز,  العامة  العالقات  م�صوؤول  الظاهري,  اأنور  الأ�صتاذ  اأهدى  وقد 
من  م�����ص��ورة  ن�صخة 
خم����ط����وط����ة ك���ت���اب 
اأدب  يف  الرت�������ص���اء 
تاأليف  م��ن  الق�صاء, 
 اخل�����������ص�����و������ص�����ي, 
للمدي�������ر  ت843ه���, 
ال���ع���ام مل��ح��اك��م دب��ي 
ط��ار���ض امل��ن�����ص��وري, 
م�صاركة  ��ن  ث��مَّ ال���ذي 

املركز يف اأ�صبوع اإدارة املعرفة يف دورته ال�صاد�صة, واأو�صح اأن مركز جمعة 
مع  التعاون  يف  جهدًا  تدخر  ل  التي  املتميزة  الثقافية  اجلهات  من  املاجد 

موؤ�ص�صات الدولة يف براجمها املتنوعة.
ويهدف املركز من خالل هذه امل�صاركة اإىل التعريف بعراقة تاريخ واأحكام 
الق�صاء يف الأمة العربية والإ�صالمية من خالل عر�ض املخطوطات القدمية 

التي ت�صهد على ذلك.
وقد�صكل عر�ض هذه 
امل��خ��ط��وط��ات ف��ر���ص��ة 
جمهور  عليها  ليطلع 
ك���ب���ري م����ن ال��ق�����ص��اة 
وطلبة  وامل�صت�صارين, 
جامعات  يف  ال��ق��ان��ون 
ال�����دول�����ة, واأ����ص���ات���ذة 

القانون, وغريهم.

توعية معر�ض 

معر�ض الكتاب القانوين
 املركز يهدي املدير العام ملحاكم دبي 

خمطوطة كتاب الرت�صاء يف اأدب الق�صاء



الإم��ارات,  دولة  يف  الإلكرتوين  التوثيق  ندوة  يف  املركز  �صارك 
لل�صحافة  اخلليج  ب��دار  للدرا�صات  اخلليج  مركز  عقدها  التي 
والطباعة والن�صر, يوم ال�صبت 17 يناير 2015, يف فندق برميري 

املجاز باإمارة ال�صارقة.
و�صارك  دبي,  جامعة  رئي�ض  الب�صتكي,  عي�صى  د.  الندوة  اأدار 
والأر�صيف  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض  منها:  عديدة  جهات  فيها 
امل��اج��د  ال��وط��ن��ي, وم��ت��ح��ف م��ع��رب احل�����ص��ارات, وم��رك��ز جمعة 
يف  التوثيق  و�صعبة  دبي,  ببلدية  املعرفة  واإدارة  والرتاث,  للثقافة 
دبي,ومركز  بلدية  يف  التاريخية  للوثائق  دبي  ومركز  دبي,  بلدية 
والبحوث  الدرا�صات  اخليمة,ومعهد  براأ�ض  والوثائق  الدرا�صات 
لالأر�صفة بجامعة ال�صارقة, والنيابة العامة بدبي, واإدارة املكتبات 
ومكتبة  والبحوث,  للوثائق  ال�صارقة  ومركز  ال�صارقة,  جامعة  يف 

العامة. ال�صارقة 
رقمية  ذاك��رة  م�صروع  اإيجاد  ب�صرورة  امل�صاركون  اأو�صى  وقد 
الإم���ارات,  بدولة  يتعلق  ما  كل  توثق  متكاملة  كاملة  اإلكرتونية 
مركزية  هيئة  وتاأ�صي�ض  الإلكرتونية  الربامج  توحيد  اإىل  ودع��وا 
للوثائق الإلكرتونية, اإىل جانب الدعوة اإىل اإطالق جائزة لالأفراد 
الأر�صفة  من  التحول  مو�صوع  يف  بجهودهم  احتفاًء  واملوؤ�ص�صات 

الورقية اإىل الإلكرتونية .
حتدث  حيث  املركز,  جتربة  عثمان  اأحمد  الأ�صتاذ  وا�صتعر�ض 
امل��رك��ز,  يف  تاأ�صي�صه  ج��رى  ال���ذي  ال��رق��م��ي  املعمل  م�����ص��روع  ع��ن 
ت�صمن  التي  العمل  وطريقة  فيه,  امل�صتخدمة  والأجهزة  واأهدافه, 
والتخزين  احلفظ  وط��رق  الناجتة,  الإلكرتونية  الوثائق  ج��ودة 
اأبرز التحديات التي واجهت املركز  وال�صرتجاع. كما حتدث عن 
التي  امل�صكلة  هذه  عالج  وكيفية  الرقمي,  التقادم  مو�صوع  مثل 
الوحدات  اإىل  الإلكرتوين, وتطرق  التوثيق  اأبرز م�صاكل  باتت من 
التخزينية واملعايري الدولية املتبعة فيها, وم�صكلة التعرف ال�صوئي 

على احلروف )OCR(, واأمن الوثائق الإلكرتونية.

وقع �صعادة جمعة املاجد رئي�ض املركز اتفاقية تعاون ثقايف مع 
ال�صيد خالد �صابر, وذلك يوم الثالثاء 24 فرباير 2015. تهدف 
التفاقية اإىل حتقيق تعاون علمي ثقايف بني الطرفني, من خالل 

تبادل الإ�صدارات, والكتب واملراجع املتوفرة لدى كل طرف.
للمركز  �صابر  خالد  ال�صيد  بها  قام  زي��ارة  عقب  ذلك  جاء 
اطلع فيها على خزانة املخطوطات, وزار ق�صم املعاجلة الفنية, 
املركز  اإىل  وروده  منذ  الكتاب  ت�صجيل  طريقة  على  واط��ل��ع 
اأن  اإىل  لذلك  امل�صاحبة  والعمليات  وت�صنيفه  بفهر�صته  مرورا 
يري ت�صكينه يف مكانه املنا�صب, وقام بجولة يف ق�صم املكتبات 
عمر  رب��اع��ي��ات  مثل  الفار�صية  الكتب  على  واط��ل��ع  اخل��ا���ص��ة, 
اخليام, وال�صاهنامه, وجتول يف مكتبات اأخرى, كما زار قاعة 
للباحثني ممن يح�صر  املطالعة, واطلع على اخلدمات املقدمة 
ا اأو يتوا�صل مع املركز عرب �صبكة الإنرتنت. اإىل املكتبة �صخ�صيًّ

التاريخ  يف  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  العديد  ل��ه  �صابر  خالد  وال�صيد 
الإ�صالمي ومو�صوعات اأخرى, وهو من منطقة اأوكلي بالعا�صمة 
مكتبة  وميتلك  والهند,  بريطانيا  بني  يتنقل  الهند,  يف  دلهي 
خا�صة كبرية ت�صم العديد من الكتب القدمية واملراجع املهمة 

والوثائق التاريخية واجلرائد واملجالت.
وقد قام بزيارة املركز تلبية لدعوة من �صعادة جمعة املاجد, 

كلية  اأي�����ص��ًا  وزار 
ال�������درا��������ص�������ات 
الإ������ص�����الم�����ي�����ة 
وال������ع������رب������ي������ة 
الأهلية  واملدار�ض 
اخل����ريي����ة وب��ي��ت 

اخلري. 

ندوة التوثيق اإللكتروني في 
دولة اإلمارات

 توقيع اتفاقية مع 
مكتبة خالد صابر الخاصة
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أنشطة ثقافية منوعة

توقيع اتفاقية تعاون مع الأ�صتاذ خالد �صابر ندوة  التوثيق الإلكرتوين



ورشة عمل الوصف األرشيفي

�صنوات  والرتاث منذ عدة  للثقافة  املاجد  داأب مركز جمعة 
اجلديد  ال��ع��ام  ب��داي��ة  وم��ع  ب��ال��دم,  للتربع  حملة  تنظيم  على 
انطلقت يوم الأحد 18 يناير 2015 حملة اأخرى للعطاء, حيث 
مركز  مع  بالتعاون  بالدم  للتربع  جديدة  حملة  املركز  نظم 
قدمت  هيونداي حيث  وبرعاية   بال�صارقة,  الدم  نقل  خدمات 

هدايا للمتربعني.
بلغ  حيث  امل�صاركني,  من  عدد  باأكرب  احلملة  هذه  ومتيزت 
قد  ال�صابقة  احلمالت  يف  وك��ان  متربعا,   62 املتربعني  ع��دد 
يدل  متربعا, مما   50 بلغ 
التربع  ثقافة  انت�صار  على 
املجتمع.  اأفراد  بني  بالدم 
وتاأتي هذه احلملة حتقيقا 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ص��ي��وخ دول��ة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات 

اإىل  ت�����ص��ع��ى  ال����ت����ي 
تقدمي اخلري واملعونة 
ل����ك����ل م�����ن ي���ح���ت���اج 
مبداأ  وحتقيق  اإليها, 
ال��رتاح��م ب��ني اأف���راد 
املجتمع, كما يعد هذا 

جزءًا من ر�صالة املركز الداعمة خلدمة املجتمع على ال�صعيد 
الثقايف والإن�صاين اأي�صًا. 

وقد توجهت اإدارة املركز بال�صكر اجلزيل ملركز خدمات نقل 
تعاونه  على  ال�صحة  ل��وزارة  التابع  بال�صارقة  والأبحاث  ال��دم 
واهتمامه الدائم باحلملة التي نظمها املركز, وعلى قدومه اإىل 
لت�صهيل  الو�صائل  بكافة  جمهزة  حافلة  عرب  املركز  اإدارة  مقر 
وجميع  املاجد  املركز وجمموعة  ملوظفي  التربع  وتي�صري عملية 

العاملني الذين �صاهموا يف احلملة.
ومن اجلدير بالذكر اأن وزارة ال�صحة قد كرمت املركز على 

تنظيمه حمالت التربع بالدم لأربع �صنوات متتالية. 

برنامج األولى مع األولى 
يستضيف المركز

يف يوم الأحد 11 يناير 2015, ا�صت�صافت الإعالمية ال�صهرية 
الدكتورة ح�صة الع�صيلي يف برناجمها الأوىل مع الأوىل الذي 
يبث على اإذاعة الأوىل, التابعة ملركز حمدان بن حممد لإحياء 
الثقافة  ق�صم  رئي�صة  امل��ط��ريي  �صيخة  ا�صت�صافت  ال���رتاث, 

الوطنية باملركز.
التي  اخل��دم��ات  وطبيعة  املركز  ح��ول  ح��وارا  معها  واأج���رت 
يقدمها, ثم تناولت ب�صكل خا�ض ق�صم الثقافة الوطنية وق�صم 
املخطوطات. كما جرى احلديث عن دعم معايل ال�صيد جمعة 
طباعة  يف  ودوره  خ�صو�صا,  وال�صعر  عموما,  للثقافة  املاجد 
الديوان الأول لل�صاعرة �صيخة املطريي. وتناولت معها العديد 

من الق�صايا الثقافية الأخرى.
وت����������اأت����������ي ه������ذه 
من  كثمرة  ال�صت�صافة 
التي  التفاقية  ثمرات 
جمعة  م��ع��ايل  وق��ع��ه��ا 
اأك���ت���وب���ر  يف  امل����اج����د 
امل���ا����ص���ي م����ع م��رك��ز 
ح����م����دان ب����ن حم��م��د 

لإحياء الرتاث.

انطلقت يوم الأحد 15 مار�ض 2015 ور�صة عمل خا�صة مبوظفي 
املعايري  وفق  للوثائق  الأر�صيفي  )الو�صف  بعنوان:  املركز 
الدولية(. �صارك فيها �صبعة من املوظفني واملوظفات, وقدمها 

الدكتور طه نور. 
التعريف  وتناولت  التاريخية,  الوثائق  على  الور�صة  ركزت 
اخلم�صة,  الأر�صيفي  الو�صف  وم�صتويات  لها,  ال�صطالحي 
والوحدة  وال�صجل,  الدو�صيه,  اأو  وامللف  املفردة,  الوثيقة  وهي: 
الدكتور  تناول  كما  الأر�صيفية.  والوديعة  املتكاملة,  الأر�صيفية 
اأق�صام  ثالثة  تت�صمن  حيث  بالتف�صيل,  الوثيقة  اأجزاء  طه 
امل�صمون,  اأو  والن�ض  الفتتاحي,  هي:الربوتوكول  رئي�صة, 
والربوتوكول اخلتامي. ويتكون كل ق�صم من اأجزاء اأخرى جرى 

مناق�صتها خالل الور�صة.

17

62 متبرعًا في حملة التبرع بالدم

محليات
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 ال�صيدة �صهرزاد كمال �صرابي من �صوريا 
2015-1-13

زيارات

نا�صر جابر و اأ�صرف الرفاعي من جمعية زهرة املدائن 
يف القد�ض2015-2-1

 رم�صان فرحات القائم بالأعمال لدى �صفارة اجلزائر باأبو ظبي,
و عز الدين ميهوبي مدير املكتبة الوطنية يف اجلزائر 2015-1-19

 د. حممود احلمزة من معهد تاريخ العلوم 
والتكنولوجيا يف مو�صكو 2015-1-19

د.عبداهلل يو�صف الغنيم من مركز البحوث 
والدرا�صات الكويتية 2015-1-18

مهند اأبو ال�صعود من مكتبة احلرم القد�صي يف 
فل�صطني 2015-1-10

 د. في�صل الدب�صي اأ�صتاذ التاريخ بجامعة حلب
2015-1-13 

د.عتيق الرحمن-م�صاعد مدير مكتبة خدابخ�ض 
�صابقا 2015-1-14
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زيارات

د.مارك فالريي من جامعة اإك�صتري يف بريطانيا 
2015-2-4

 وفد من جامعة �صرياز  يف اإيران
2015 02 19

 ال�صاعر الدكتور نا�صر جا�صم امل�صلماين 
2015-2-4

وفد من الإدارة العامة  للموؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية 
التابعة ل�صرطة دبي, برئا�صة علي الظبياين 2015-2-25

حممد خ�صرو, والأ�صتاذ علي من وزارة الثقافة والإر�صاد 
الإ�صالمي يف طهران 2015-2-11

وفد من طالبات كلية الدرا�صات الإ�صالمية 
والعربية 2015-2-24

هيلول نازيروفا من معهد البريوين للمخطوطات 
ال�صرقية يف ط�صقند 2015-2-17

نادية �صالح باحثة دكتوراه من جامعة عني �صم�ض يف 
القاهرة 2015-2-11
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 وفد من اجلامعة الأمركية يف الإمارات 
2015-3-14

زيارات

 وفد مدر�صة اجلزيرة احلمراء 
 يف راأ�ض اخليمة 

2015-3-9

د. حممود اأ�صعدي من موؤ�ص�صة الإن�صان الأبدي يف 
طهران, وم�صعود زينلي 2015-3-18

علي القادري اأ�صتاذ الفقه يف جامعة املدينة يف كرات�صي, 
وبالل اأحمد القادري 2015-3-15

اإبراهيم اجلنيد من مركز امللك في�صل يف ال�صعودية 
2015-3-17

�صلمان حمود الهدلء موؤ�ص�ض متحف ال�صادرية يف 
وادي الدوا�صر يف ال�صعودية 2015-3-15

د. تاكينوري يو�صيمورا من جامعة وا�صيدا يف طوكيو 
2015-3-14

د. عمر عثمان املال من جامعة الإمام حممد بن �صعود 
الإ�صالمية فرع الأح�صاء 2015-3-15
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زيارات

د. نياف العنزي من جامعة امللك �صعود للعلوم ال�صحية 
2015-3-21

د.�صارلز كورزمان باحث يف العلوم الجتماعية يف جامعة 
�صمال كارولينا 2015-3-23

 ال�صاعرة �صلفانا �صلمان بور من اإيران 
2015-3-18

د.فريد يابال من كلية القت�صاد يف جامعة اجلزائر الأوىل, 
وعقيلته 2015-3-29

د.حممود بن مبارك ال�صيلمي امللحق الثقايف العماين يف 
�صفارة �صلطنة عمان باأبوظبي 2015-3-23

 فاندانا راج من الهند
2015-3-25 

د. �صعاد بوعناقة و د. �صربينة مقنابي من جامعة 
ق�صنطينة يف اجلزائر 2015-3-23

 د. بهجة بومعرايف من جامعة ق�صنطينة
2015-3-23 
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مدخل إلى عالم االتصاالت التسويقية

اإعداد: د. حممد الطاهر قادري، ود. زيد اخلري ميلود.
والتوزيع  والن�شر  للطباعة  الع�شرية  ح�شن  مكتبة  النا�شر: 

– بريوت.
الطبعة الأوىل، 2014م.

عدد ال�شفحات: 80 �شفحة.

يعترب هذا الكتاب مرجعًا من مراجع الت�صالت والت�صويق والرتويج, 
حيث اإنه يفيد القارئ وطلبة اجلامعات - ب�صكل خا�ض- يف بيان ماهية 
الت�صالت, والت�صالت الت�صويقية والبحث يف العالقة بينهما, والوقوف 
اأهم الأهداف املرجوة من الت�صالت الت�صويقية, وتعداد جمالته  على 

التي تتمحور حول املوؤ�ص�صة يف ال�صتماع, وامل�صاركة, والتعبري.
تناول الكتاب "املوؤ�ص�صة" كرمز من رموز عامل الت�صالت والت�صويق, 
لأن ال�صوق هو الذي يفر�ض القرارات على املوؤ�ص�صة التي �صكلتها جمموعة 

من العوامل املختلفة.

الت�����ص��الت  م�صرية  اإىل  انتقل  ث��م 
الت�صويقية التي �صهدت تطورات عديدة 
الذي يعد حمورًا  بامل�صتهلك  لها عالقة 
اأ���ص��ا���ص��ي��ًا يف ه���ذا ال��ع��ل��م, وال��ق��ان��ون, 
والقت�صاد, وو�صائل الت�صال احلديثة, 

وغريها.
ع��ن نظريات  ال��ك��ت��اب  ك��م��ا حت���دث 
من  تتخذ  ال��ت��ي  الت�صويقية  الت�����ص��ال 
مع  لها,  ت�صويقيًا  مو�صوعًا  امل�صتهلك 

ذكر الأمثلة على ذلك .
ح الكتاب موا�صفات الر�صالة الإعالمية التي حتدد جناح  واأخريًا و�صّ

عملية الت�صويق, كما بنّي بالتف�صيل �صرورة التخطيط لهذه العملية.
اعتمد  واإمنا  فقط,  عربية  مراجع  على  بالعتماد  الكتاب  يكتِف  ومل 

على مراجع اأجنبية اأي�صًا.

في  الصريحة  غير  وال��ن��واه��ي  األوام����ر 
القرآن الكريم

درا�شة نظرية تاأ�شيلية تطبيقية
تاأليف: مي�شر حممود جرب.

النا�شر: دار جلي�س الزمان - الأردن.
الطبعة الأوىل، 2015م.

عدد ال�شفحات: 243 �شفحة.

الكتاب مبو�صوع الأوامر والنواهي غري ال�صريحة يف  تخ�ص�ض هذا 
مع  الأحكام  على  ودللتها  وروده��ا,  وكيفية  وفائدتها,  الكرمي,  القراآن 

عر�صها عر�صًا اأ�صوليًّا وتطبيقيًّا. 
التعريف  الأول  الف�صل  يت�صمن  ف�صول.  اأرب��ع��ة  اإىل  الكتاب  ُق�صم 
مبفردات الدرا�صة, كتعريف الأمر لغًة وا�صطالحًا, واأنواعه, والتعريف 
بني  ال�صبه  اأوج��ه  على  ال�صوء  واإلقاء  واأنواعه,  وا�صطالحًا  لغًة  بالنهي 
وحتدث  بينهما.  والفرق  ال�صريحة  وغري  ال�صريحة  والنواهي  الأوام��ر 
الف�صل الثاين عن �صيغ الأوامر والنواهي ال�صريحة, والأوامر والنواهي 
�صمل  فقد  الثالث,  الف�صل  واأما  ا�صتعمالتها.  ومعاين  ال�صريحة,  غري 
احلديث عن دللت الأوامر والنواهي غري ال�صريحة يف اجلملة القراآنية 
اأدلة م�صروعية مراعاة  العلماء يف ذلك,كما ت�صمن  مع عر�ض مذاهب 
م�صالح العباد يف ت�صريع الأحكام يف الأوامر والنواهي غري ال�صريحة. 
اأما الف�صل الرابع, فقد ت�صمن تطبيقات لهذه الدرا�صة, مع تخ�صي�ض 
احلديث عن الأحكام املرتتبة على البيع يف حال النداء ل�صالة اجلمعة, 

وك���ذل���ك ال����ص���ت���دلل ب��ب��ع�����ض الأخ���ب���ار 
اأحكام منهي عنها يف ال�صنة  املرتتبة على 
النتائج  عر�ض  واأخ��ريًا  ال�صريفة.  النبوية 

والتو�صيات .
اختيار  يف  بتفرده  الكتاب  ه��ذا  متيز 
الدرا�صات  اإن  حيث  ال��درا���ص��ة,  مو�صوع 
على  رك��زت  املو�صوع  ه��ذا  يف  بحثت  التي 
اأما  فقط,  ال�صريحة  والنواهي  الأوام���ر 
بني  فجمعت  التطبيقية  ال��درا���ص��ة  ه��ذه 

الأوامر والنواهي ال�صريحة وغري ال�صريحة معتمدة على اأمهات الكتب 
مدعمة  مف�صلة,  بطريقة  وعر�صتها  م�صتقل,  بحث  يف  الفقه  اأ�صول  يف 

بتطبيقات تعود على الباحث بالنفع الكبري.
نبذة من الكتاب ...

ال�صريحة: غري  النواهي  "�صيغ 
ال�صيغة الأوىل : اجلملة ال�صمية, وهذا النوع على اأق�صام ....

على  الأمثلة  ومن  ن�صية,  �صكل عقوبة  على  ا�صمية جاءت  - جملة   2
ياأكلون يف  اإمنا  اليتامى  اأموال  ياأكلون  الذين  "اإن  تعاىل:  قوله  ذلك يف 
ب�صيغة  وردت  الآية  اإن  الدللة:  وجه  �صعريًا".  و�صي�صلون  نارًا  بطونهم 
اخلرب وهو الإخبار باإيجاب العقوبة على من ياأكل مال اليتيم, وبالتايل 
يفهم من هذا اخلرب النهي عن اأكل مال اليتيم والت�صديد فيه, واأن هذا 

النهي يوجب التحرمي, وفعل ذلك يف�صي بهم اإىل عذاب جهنم". 
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المنهج عند جابر بن حيان
دراسة تأصيلية نقدية

تاأليف: د. اليزيد بو عرعوري.
النا�شر: دار الأيام للن�شر والتوزيع – الأردن.

الطبعة الأوىل، 2015 م.
عدد ال�شفحات : 194 �شفحة.

مفكر  على  ال�صوء  اإلقاء  خالل  من  علمية  قيمة  الكتاب  هذا  يحمل 
العامل  العلم يف  تاريخ  ب�صمة يف  له  كانت  الإ�صالم,  مفكري  من  عظيم 
الكيمياء  علماء  اأك��رب  اأح��د  حيان,  بن  جابر  وه��و  والإ�صالمي,  العربي 

امل�صلمني, الذي باإجنازاته اأده�ض الغرب فتاأثروا به. 
بن  جابر  ملنهج  تناوله  طريقة  املوؤلف  فيها  بي�ّن  مبقدمة  الكتاب  بداأ 
حيان يف علمه, واإ�صكالية البحث وهدفه. ويف الف�صل الأول حتدث عن 
الثاين  والف�صل  اخلالدة.  العلمية  واآث��اره  ون�صاأته,  حيان  بن  جابر  حياة 
والذي  امل�صلمني,  عند  التجريبي  املنهج  ن�صاأة  عوامل  املوؤلف  فيه  عر�ض 
ياأتي تف�صيل منهجه  اعتمده جابر ابن حيان يف علمه ودرا�صاته, حيث 
التجريبي الدقيق يف علم الكيمياء يف الف�صل الثالث الذي اأرجعه املوؤلف 

اإىل ن�صاأة جابر بن حيان يف بيئة ثقافية مزدهرة.

الرابع  الف�صل  املوؤلف يف  وعر�ض 
موقف جابر بن حيان من ال�صتقراء, 
ومبادئه, ومتيزه  واأنواعه,  وماهيته, 
يف موقفه عن باقي مواقف املفكرين 

يف م�صاألة ال�صتقراء.
ع��ر���ض  اخل��ام�����ض  ال��ف�����ص��ل  ويف 
حيان  ب��ن  ج��اب��ر  ت�صنيف  امل���وؤل���ف 
الت�صنيف,  تبيان مفهوم  للعلوم, مع 
حدة,  على  علم  كل  م�صطلح  وبيان 

والتي تعددت اإىل 39 علمًا م�صتقاًل.
نتائج  اإىل  املوؤلف  تو�صل  واأخ��ريًا 
العميقة  درا���ص��ت��ه  خ��الل  م��ن  ثمينة 

ملنهج ابن حيان, خل�صها يف عدة حماور يف اخلامتة. 
تكمن اأهمية هذا الكتاب يف كونه رجع يف درا�صته اإىل ر�صائل جابر بن 
حيان الأ�صلية, مع اجلمع بني درا�صات عربية ودرا�صات اأخرى قام بها 
م�صت�صرقون, والرتكيز على اجلانب التاريخي املتمثل يف اإجنازات جابر 

ابن حيان يف علم الكيمياء, وعالقتها بالع�صر احلديث.  

أزقة مكة 

�شور وحكايات من عبق التاريخ
تاأليف: عبد اهلل حممد اأبكر.
النا�شر: كنوز املعرفة – جدة.

الطبعة الأوىل، 2015م.
عدد ال�شفحات : 287 �شفحة.

ولد  حيث  املكرمة  مكة  ربوع  يف  املوؤلف  ذكريات  ب�صرد  الكتاب  بداأ 
التاريخية  معاملها  واأه��م  اأزقتها,  يف  احلياة  تفا�صيل  �صرد  مع  ون�صاأ, 
بني  فنلتم�ض  اأ�صيلة,  وذكريات  ق�ص�صًا  تروي  الآن  اإىل  زالت  ما  التي 
�صرد  وبعد  احلانية.  والأزق��ة  الربوع  تلك  اإىل  الأ�صواق  عبري  ال�صطور 
ذكريات احلنني, يعر�ض املوؤلف اأهمية تناول مو�صوع اأزقة مكة ومعاملها 
التاريخية التي و�صفها باأنها خال�صة تاريخ اجتماعي وثقايف وجغرايف 
ومعماري وح�صاري وجتاري واإن�صاين ومهني و�صيا�صي وطبيعي بالن�صبة 

ملناخ مكة املتحرك على مر الع�صور!
الأول حتدث عن  الباب  اأبواب. يف  اإىل خم�صة  الكتاب  املوؤلف  ق�صم 
الأ�صول اجلوهرية للثقافة املكية الجتماعية عرب الع�صور, وعلى وجه 
اخل�صو�ض يف القرون املتاأخرة التي �صهدت تغريًا كبريًا اأدى اإىل تولد 
جغرافيًّا  املكية  الأزق��ة  و�صف  اإىل  املوؤلف  انتقل  ثم  متنوعة,  ثقافات 
ويف  اأي�صًا.  ولغوية  علمية,  تاريخية  زاوي��ة  من  دقيقًا  و�صفًا  ومعماريًّا 
املكتظة  املتحركة  املكية  الأزقة  ال�صوء على  املوؤلف  األقى  الثاين  الباب 
بالتجار والبائعني, واأبان عن ن�صاطاتهم وموا�صمهم التجارية كال�صوق 

ال�صغري, وزقاق الرب�صيم, 
واحل��دادي��ن,  والعطارين, 
وغ�����ريه�����ا م�����ن الأزق��������ة 
ال���ت���ج���اري���ة. ك��م��ا ع��ر���ض 
امل����وؤل����ف ب��ع�����ض اأه���ازي���ج 
التي  ون��داءات��ه��م  البائعني 
بنا  وتعود  بالعفوية,  تت�صم 
مزدهر.  جميل  ما�ٍض  اإىل 
ويف ال��ب��اب ال��ث��ال��ث جت��ول 
الأزق�����ة  ب��ن��ا يف  امل����وؤل����ف 
ال�������ص���ام���ت���ة وم���الحم���ه���ا 
و���ص��ك��ان��ه��ا, وك�����ص��ف عن 
وتقاليدهم  عاداتهم  اأه��م 
ال���ب���اب  ويف  الأ����ص���ي���ل���ة. 

الرابع حتدث عن الأزقة العامة التي لكل منها ظاهرة �صهرية خا�صة 
القلعة,  وزقاق  النبات,  نوعان من  وهما  واملُِخيط,  الِهليِلج  كزقاق  بها 
اخلام�ض  الباب  اأما  وغريها.  الع�صكرية,  املعامل  من  معلمًا  يعد  وكان 
ه املوؤلف باملراثي لالأزقة املكية, كوفاة اأمني احلارة يف زقاق  فقد خ�صَّ
الأمل, وغريه, بالإ�صافة اإىل رثاء املوؤلف نف�صه لفراقه اأزقة مكة التي 
ختمه  لالأزقة  بحنني  كتابه  املوؤلف  بداأ  كما  وهكذا  فيها.  وترعرع  ن�صاأ 
ذكرياته  املوؤلف  �صب  حيث  الكتاب,  مييز  ما  وه��ذا  لها,  موؤثر  برثاء 
ال�صور  تتخلله  قّيم,  تراثي  علمي  قالب  يف  الثقايف  وخمزونه  وحنينه 

النادرة التي تفوح بعبق املا�صي الأ�صيل!
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العلوم  لأكادميية  التابع  للمخطوطات  ف�شويل  حممد  معهد  يف  الغني  اأج��دادن��ا  ت��راث  يوجد 
ا واحدًا من اأكرب مراكز حفظ املخطوطات يف العامل.  الوطنية يف اأذربيجان، الذي يعد حقًّ

بغية جمع خمطوطات الع�صور الو�صطى وت�صنيفها وحفظها 
�صكل  الذي  املركز  هذا  تاأ�صي�ض   1950 عام  يف  جرى  ون�صرها 
التابع  لالآداب  نظامي  معهد  يف  املخطوطات  ق�صُم  قاعدته 
ع�صب  و�صكلت  اأذربيجان.  جمهورية  يف  العلوم  لأكادميية 
العلمية وجمموعات موؤلفات  هذا املركز املكتبات واملجموعات 
 , والع�صرين  ع�صر  التا�صع  القرنني  يف  الأذربيجانيني  املثقفني 
من اأمثال مريزا فتايل اأخوندوف, وعبد الغني اأفندي خال�ض 

اأغاريزاده, وبهمان مريزا هاجر, وغريهم .
متخ�ص�صة  علمية  كموؤ�ص�صة  املركز  هذا  تاأ�ص�ض  عندما 
وكتاب قدمي  األف عنوان خمطوط   15 نحو  ي�صم  كان  م�صتقلة 
ووثائق تاريخية وغريها من املواد الأثرية املكتوبة. ويف الوقت 
احلا�صر بات واحدًا من اأكرب مراكز حفظ  املخطوطات؛ حتى 
املركز,  هذا  يحتويها  التي  الفريدة  الأدبية  الآثار  حجم  اإن 
عن  تقل  ل  �صهرة  ينال  جعله   , الو�صطى  القرون  اإىل  العائدة 
�صهرة املكتبات العاملية. ففيه جمموعة من املخطوطات املهمة 
والعربية  والأوزبكية  والرتكية  الأذربيجانية  باللغات  والفريدة 
والفلك  كالطب  العلوم  خمتلف  ويف  وغريها,  والفار�صية 
والفقه  الالهوت  وعلم  والفل�صفة  املعادن  وعلم  والريا�صيات 
الفني  والنرث  واجلغرافيا  والتاريخ  وال�صرف  النحو  وعلم 

وال�صعر. 

املخطوطات  مبركز  اأنيطت  التي  الأ�صا�صية  املهام  من 
للمخطوطات  جملدات  عدة  يف  يقع  �صامل  فهر�ض  اإعداد 
العديد  ودرا�صة  والفار�صية,  والعربية  والرتكية  الأذربيجانية 
ال�صعوب  لدى  والأدب  والثقافة  والعلوم  التاريخ  ق�صايا  من 
لالآثار  الأ�صا�صية  والدرا�صات  البحوث  واإجراء  ال�صرقية, 
ون�صرها,  والأجنبية  املحلية  البارزة  املخطوطة  الأدبية 
الأذربيجانية  الكتابات  علم  يف  امللحة  امل�صاكل  ومعاجلة 
مل�صائل  والعملي  النظري  والبحث  والببليوغرافيا,  القدمية 
فهار�ض  واإعداد  الأدبية,  الو�صطى  القرون  لآثار  الن�صي  النقد 
والت�صل�صل  باملو�صوعات  وفهار�ض  موحدة  وببليوغرافية  علمية 
اأر�صيفات  وحتليل  وتقييم  املحفوظة,  املواد  لكافة  الزمني 
وو�صفها,  ودرا�صتها  الأذربيجانيني  والثقافة  العلم  رجالت 

العربية  اخلطوط  ذات  اليتيمة  للمخطوطات  و�صف  واإعطاء 
لأهم  النقدية  الن�صو�ض  واإعداد  لها,  مطابقة  �صور  ون�صر 
ال�صعرية  الأعمال  واإ�صدار  واإ�صدارها,  والأدبية  العلمية  الآثار 
حفظها  يزال  ل  التي  البارزين,  والكتاب  لل�صعراء  والنرثية 
مقت�صرًا حتى الآن على املخطوطات, وتنفيذ احلفظ واخلزن 
امليكروفيلمي  والإنتاج  والرتميم  واملعاجلة  ال�صحيح  العلمي 
ون�صخها,  الأر�صيفية  واملواد  القدمية  والكتب  للمخطوطات 
وغري ذلك من املهام التي يقوم عليها فريق من املتخ�ص�صني 

يف الأر�صفة والفهر�صة والت�صنيف وعلم الكتابات القدمية.

خمازن  من  وغريه  املركز  يف  املحفوظة  املخطوطات  تدل 

من خزائن المخطوطات في أذربيجان

إضاءة على خزائن المخطوطات في أذربيجان 
في معهد محمد فضولي للمخطوطات 

 �صورة من مقتنيات معهد املخطوطات, خمطوط لل�صاعر 
مكتبي �صريازي املتوفى �صنة 895ه�, نظم فيها ق�صة ليلى واملجنون
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املن�صوخة  واملكتبات  واملتاحف  العاملية  املخطوطات 
على  والفار�صية  والعربية  الرتكمانية  باللغات 
بهذه  الكاتبة  اأو  الناطقة  لل�صعوب  الغني  التاريخ 
اأن هذه امل�صادر الأولية الأ�صا�صية ل  اللغات. غري 
تزال �صمن املخطوطات, ومل تو�صف, بل مل توؤخذ 
بالعتبار يف كثري من الأحيان, ومل حتقق بال�صكل 

اجليد.

واإعداد  للمخطوطات  العلمي  الو�صف  يعترب 
املو�صوعية  اأو  لها  ال�صارحة  التف�صيلية  الفهار�ض 
من  نف�صه  الوقت  يف  وهي  املهمة,  الأمور  من 
تدريبًا  تتطلب  التي  واملعقدة  الدقيقة  الأعمال 

مهنيًّا.

جدًا  قيمًا  متحفًا  حاليًّا  املخطوطات  مركز  يعد 
ففيه  اأذربيجان,  يف  الكتابي  الفن  لتاريخ  خازنًا 
جمموعة لوحات فنية من القرون الو�صطى, وبع�ض 
بفن  املرتبطة  اجلميلة  التطبيقية  الفنون  اأنواع 
واملنمنمات  التو�صيحية  الر�صوم  وتدل  املخطوط. 
يف املخطوطات على اأن الفنان الأذربيجاين ا�صتفاد 
من  للمخطوط  اخلارجية  ال�صفحات  زخرفة  عند 
والأو�صط,  الأدنى  ال�صرقني  املنمنمني يف  اإبداعات 
الذين كانت لهم م�صاهمة اإبداعية يف تطوير فنون 

ال�صعوب .

الأدبية  الآثار  ون�صر  درا�صة  املركز  يف  جتري  عام  كل  ويف 
اأق�صام  جميع  وت�صهد  وثقافته.  وعلومه  الأذربيجاين  لل�صعب 
والفار�صية  العربية  املخطوطات  وحتقيق  درا�صة  املركز 
والرتكية . وبف�صل جهود الباحثني العلميني يف املركز �صدرت 
والفار�صية  العربية  للمخطوطات  جملدات  ثالثة  موؤخرًا 
املركز.  يف  املحفوظة  الرتكية  للمخطوطات  وجملدان 
الغنائية,  الق�صائد  من  جمموعة  )الدواوين-  ذلك  ومن 
والأعمال  الق�صائد  وبع�ض  �صعرية,  وخمتارات  وجمموعات 
العام,  )التاريخ  التاريخية  والأعمال  ذلك(؛  وغري  النرثية, 
الدينية,  واملوؤلفات  املناطق واملدن, وغري ذلك(؛  تاريخ بع�ض 

والأدب ال�صويف والنحو واملعاجم, وغري ذلك.

اإىل  الرتكية  املخطوطات  تعود  الزمني  الرتتيب  حيث  ومن 
عبارة  وهي  الع�صرين,  القرن  اإىل  الثامن  القرن  من  الفرتة 
�صيما  ل  ال�صعوب  من  العديد  ثقافة  يف  مكتوبة  اأدبية  اآثار  عن 

والأوزبكي, والرتكماين. ومن  والرتكي,  الأذربيجاين,  ال�صعب 
بني املوؤلفات النادرة يف اللغة الرتكية يف املركز جتدر الإ�صارة 
القرن  من  العظيم  الأوزبكي  لل�صاعر  احلديثة  الدواوين  اإىل 
العظيم  الأذري  وال�صاعر  نوائي,  �صري  علي  ع�صر  اخلام�ض 

حممد ف�صويل, من القرن ال�صاد�ض ع�صر.

ملخ�ض  هي  الإ�صاءة  هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  واأخريًا 
خزائن  )من  بعنوان  لكتاب  الرو�صية  اللغة  عن  مرتجم 
كاغرامانوف,  ف.  ج.  ل�موؤلفه  اأذربيجان(,  يف  املخطوطات 

والذي �صدر عن دار العلم يف باكو �صنة 1983م . 
 ترجمها بت�شرف 
�شمري جنم الدين �شطا�س

ق�صيدة الفردو�صات الثمانية من مقتنيات معهد املخطوطات, وهي 
ق�صيدة م�صهورة كتبها اأمري خ�صرو دهلوي املتوفى �صنة 725ه�

من خزائن المخطوطات في أذربيجان
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حديث أم زرع
يخ�شها  البع�س  جعلت  كثرية،  لأ�شباب  غريها  عن  ومتيزت  احلديث،  كتب  يف  العلماء  رواها  التي  الأحاديث  بع�س  ا�شتهرت 
بت�شنيف اأو �شرح م�شتقل، ومن الأمثلة على ذلك حديث اأم زرع.  وهو حديث م�شهور رواه البخاري وم�شلم وغريهما، عن عائ�شة 
ر�شي اهلل عنها قالت: جل�س اإحدى ع�شرة امراأة، فتعاهدن وتعاقدن اأن ل يكتمن من اأخبار اأزواجهن �شيئًا ... اإىل اآخر احلديث.
ونحن يف هذه العجالة نود اأن نذكر املوؤلفات من الكتب واملخطوطات املوجودة يف مكتبة املركز، والتي تناولت هذه احلديث 

بال�شرح.
اأوًل: الكتب املطبوعة:

القا�صي  تاأليف  الفوائد,  اأم زرع من  الرائد ملا ت�صمنه حديث  بغية   -1
وزارة  ون�صرته  )ت544ه���(.  ال�صبتي  اليح�صبي  مو�صى  بن  عيا�ض 
بتحقيق  1975م,  �صنة  املغرب  يف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوق���اف 
وحممد  اأجانف,  احل�صن  وحممد  الإدلبي,  اأحمد  بن  الدين  �صالح 
عبد ال�صالم ال�صرقاوي. ويعد �صرح القا�صي عيا�ض اأجمع ال�صروح 
واأو�صعها, ومنه اأخذ غالب ال�صراح بعده. وقد طبع مع الكتاب تف�صري 
حديث اأم زرع من تاأليف �صيدي عبد الرحمن ال�صيوطي )ت911ه�( 

يف تعليقه على البخاري.
ثم  احلديث,  رواية  يف  اأ�صانيده  بذكر  كتابه  عيا�ض  القا�صي  ابتداأ   
�صاق ن�صه واختالف الرواة يف بع�ض األفاظه, ثم انتقل اإىل تف�صري 
اهلل  ر�صي  عائ�صة  على  ووقفه  احلديث  رفع  يف  واخل��الف  ال�صند, 
"كنت لك كاأبي زرع لأم زرع", ثم  عنها مع التفاق على رفع جملة 
انتقل اإىل قول املراأة الأوىل ف�ب�ّي��ن غريبه ومعناه وعربيته, وذكر ما 
اأنه تعر�ض ل�صروب الف�صاحة, وفنون البالغة  فيه من الفقه, كما 

واأبواب البديع الواردة يف هذا احلديث.
ْرع حلديث اأم زرع, تاأليف حممد بن عبد الكرمي بن الف�صل  ة ال�صَّ ِدرَّ  -2
ابن حزم يف بريوت,  دار  ن�صرته  القزويني )ت580ه���(,   الرافعي 
وقد �صبط ن�صه وعلق عليه م�صهور ح�صن �صلمان, وهو كتيب �صغري 
يقع يف 78 �صفحة, �صرح فيه املوؤلف معنى الغريب وتعر�ض للروايات 
الواردة فيه, وذكر الفوائد يف اآخره خمت�صرة. وهذا الكتاب ذكره 
ابن امل�صنف )عبد الكرمي(, حينما ترجم لوالده يف كتاب التدوين 

يف اأخبار قزوين.
البعلي اللغوي وكتاباه �صرح حديث اأم زرع واملثلث ذو املعنى الواحد,   -3
ن�صرته مكتبة  العايد,  اإبراهيم  الدكتور �صليمان بن  حتقيق ودرا�صة 
�صنة  اجل��ام��ع��ي  ال��ط��ال��ب 
وي�صتمل  تقريبًا.  1987م 
ترجمة  على  الكتاب  هذا 
�صم�ض  اهلل  ع��ب��د  لأب�����ي 
ال���دي���ن حم��م��د ب���ن اأب���ي 
الف�صل  اأب����ي  ب��ن  ال��ف��ت��ح 
)بركات(  اأو  مركان  ابن 
الفقيه  البعلبكي  احلنبلي 
املحدث النحوي, اللغوي, 
وي�صتمل  )ت709ه��������(, 
على كتابني للبعلي: الأول 
زرع,  اأم  ح��دي��ث  ���ص��رح 
املعنى  ذي  املثلث  والثاين 
ال����واح����د م���ن الأ����ص���م���اء 

اأم زرع عن ن�صخة  والأفعال. وقد قام املحقق بتحقيق كتاب حديث 
بتون�ض تقع يف  الوطنية  الكتب  وحيدة حمفوظة �صمن جمموع بدار 
ثماين ورقات. وقد ركز املوؤلف البعلي على �صرح غريب احلديث بعد 

اأن ذكر رواية م�صلم و�صند البخاري, وهو �صرح خمت�صر.
حممد  الدين  جمال  العالمة  الإم��ام  تاأليف:  زرع,  اأم  حديث  �صرح   -4
ابن اأبي بكر الأ�صخر ال�صافعي )ت991ه�(. حتقيق ودرا�صة الدكتور 
عبد اهلل بن عبد العزيز ال�صرباوي, ون�صرته دار املقتب�ض يف بريوت 
�صنة 2014م. وقد اأخرجه املحقق عن ن�صخة حمفوظة يف دار الكتب 
يحيى  ه� بخط حممد  �صنة 1275  كتبت  ورقة,  امل�صرية يف ثالثني 

اأمني ق�صاعة. بداأ املوؤلف �صرحه مبقدمة ت�صتمل على اأربع فوائد:
ال��ذي  امل��ك��ان  وال��ث��ان��ي��ة: يف  وط��رق��ه,  احل��دي��ث  الأوىل: يف �صحة   
وقعت فيه الق�صة واأ�صماء الن�صوة. والثالثة: جمموعة من الفوائد 
واللطائف امل�صتنبطة من فقه احلديث. والرابعة: فائدة نحوية. ثم 
�صرع يف ذكر قول الأوىل والروايات و�صرح غريب الكلمات, والتعليق 
على ما يف كالمها من البديع. وكذلك يف باقي اأقوال الن�صوة. وهو 
الكثري,  ال�صيء  وال�صروح  املعاين  من  ال�صابقني  العلماء  عن  ينقل 
نا�صح,  وابن  الأعرابي,  وابن  عبيد,  واأب��و  عيا�ض,  القا�صي  منهم 
عائ�صة  ف�صل  ذكر  اخلامتة  ويف  وغريهم.  والأ�صمعي,  وال��ه��روي, 

ر�صي اهلل عنها ومنزلتها يف ترجمة خمت�صرة.
ال�صيخ  املحدث  العالمة  تاأليف  زرع,  اأم  حديث  على  القرع  ح�صن   -5
وقد  بعد 1202ه���,  املتوفى  اخلليلي,  التميمي  الغني  عبد  بن  اأحمد 
عني به عبد اهلل �صليمان العتيق, ون�صرته دار املنهاج �صنة 2009م, 
ورق��ة,   13 يف  تقع  الأزه��ري��ة,  باملكتبة  حمفوظة  خطية  ن�صخة  عن 
من  اأف��اد  املوؤلف  اأن  بالكتاب  املعتني  ويذكر  1203ه���.  �صنة  ن�صخت 
�صرحي  على  تعويله  غالب  وك��ان  الكثري,  ال�صيء  ال�صابقني  �صروح 
لطيفة  مبقدمة  قدم  اأن  فبعد  املناوي,  واملحدث  الرافعي,  العالمة 
ثم حتدث عمن  �صمائله,  الرتمذي يف  الإمام  برواية  ذكر احلديث 
األفاظ احلديث لكل امراأة  خّرج احلديث واعتنى به رواية, ثم بنّي 
ن  �صمَّ كما  والفوائد.  النقول  ببع�ض  ال�صرح  ختم  ثم  ح��دة,  على 
كتابه نبذًا من كالم اأبي احل�صن علي بن وفا على طريقة احلقائق 
والإ�صارات, في�صع كل لطيفة اأو اإ�صارة يف مو�صعها من ال�صرح, وقد 
وقف املعتني بالكتاب على ن�صخة من )تلويح �صاحب ال�صرع مبا يف 
حديث اأم زرع( لعلي بن حممد وفا )ت807ه���(, وهي من جمموع 

خمطوط يف مكتبة خا�صة, تقع يف 6 ورقات, ن�صخت �صنة 990ه�.
بكتاب  التعريف  زرع:  اأم  اللغوي من خالل حديث  عيا�ض  القا�صي   -6
ال�صفا, تاأليف الدكتور التهامي الراجي الها�صمي, ن�صرته دار الن�صر 
املغربية �صنة 1985م. وهذا الكتاب يتكون من ق�صمني حول القا�صي 
ت�صدرها  التي  املناهل  جملة  يف  منه  الأول  الق�صم  ن�صر  عيا�ض, 
امليثاق  الثاين منه يف جريدة  الق�صم  ون�صر  املغربية,  الثقافة  وزارة 
يعنينا يف هذا  الذي  الأول هو  والق�صم  املغرب.  ل�صان رابطة علماء 

حديث أم زرع
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املقال, وقد جاء بعنوان )القا�صي عيا�ض من خالل حديث اأم زرع(. 
بالرموز  فبداأ  ريا�صية,  بطريقة  املو�صوع  بعر�ض  املوؤلف  قام  حيث 
امل�صتخدمة يف البحث, ثم ذكر احلديث ورواياته, ثم حتدث عن نقد 
القا�صي عيا�ض للحديث من الناحية البالغية, واللغوية, وختم بحثه 
باإح�صائية لل�صواهد ال�صعرية التي ا�صت�صهد بها القا�صي عيا�ض يف 

�صرحه حلديث اأم زرع, وقد بلغت 198 �صاهدا من ال�صعر العربي!
ابن  للحافظ  البخاري وم�صلم,  اأم زرع, من �صرحي �صحيح  حديث   -7
حجر والإمام النووي, وهو م�صتل من �صرح النووي على م�صلم وفتح 
واحتاد  ب��الل(,  )م�صجد  اآخن  يف  الإ�صالمي  املركز  ن�صره  الباري, 

الطلبة امل�صلمني يف اأوربا �صنة 1985م.
ثانيًا: املخطوطات: 

�صمت خزانة املخطوطات باملركز جمموعة من �صروح حديث اأم زرع, 
منها:

بغية الرائد , ويوجد منه 9 ن�صخ خمطوطة م�صورة, وقد �صبق بيانه   -1
يف املطبوعات.

ن�صختان.  منه  ويوجد  للخليلي,  زرع,  اأم  حديث  على  القرع  ح�صن   -2
و�صبق بيانه يف املطبوعات.

بكر بن حممد  اأب��ي  بن  اأحمد   : اأم زرع, لب��ن اخل��الل  �صرح حديث   -3
ال�صديقي , ال�صافعي , �صهاب الدين , اأبي الفتح. ويوجد منه ن�صختان: 
واحدة تقع يف 11 ورقة, والأخرى يف 9 ورقات. وقد حققه الدكتور عبد 
اهلل بن عبد العزيز ال�صرباوي, ون�صرته دار املقتب�ض يف بريوت �صنة 

2014م. والن�صخة املطبوعة غري موجودة يف مكتبة املركز.
ريع الفرع يف �صرح حديث اأم زرع, تاأليف ابن نا�صر الدين : حممد   -4
ال�صافعي,  الدم�صقي  القي�صي  حممد  بن  بكر(  )اأب��ي  اهلل  عبد  ابن 
ن�صختان  منه  ويوجد  ه���(.  )ت842  اهلل  عبد  اأب��ي   , الدين  �صم�ض 
واحدة تقع يف 28 ورقة, والأخرى يف 48 ورقة. طبع بتحقيق الدكتور 
عبد اهلل بن عبد العزيز ال�صرباوي, ون�صرته دار الب�صائر الإ�صالمية 

�صنة 2011م. والن�صخة املطبوعة غري موجودة يف مكتبة املركز.
�صرح حديث اأم زرع, �صمن جمموع وهو خمطوط منقول من كتاب   5
الهروي )ت224ه�(,  بن �صالم  القا�صم  لأبي عبيد  غريب احلديث 

يقع يف اأربع ورقات.
اأم زرع, وهو خمطوط �صمن جمموع, وهو م�صتل من  �صرح حديث   6

�صرح  التو�صيح  كتاب 
ال�صحيح,  اجل��ام��ع 
قام  حيث  لل�صيوطي, 
ورد  ما  بن�صخ  النا�صخ 
لل�صيوطي  تعليق  م��ن 
ع��ل��ى ه���ذا احل��دي��ث, 
كتاب  مع  وهو مطبوع 
مر  كما  ال��رائ��د  بغية 

�صابقًا.
اأم  ح����دي����ث  �����ص����رح   7
تلويح  وعنوانه  زرع, 
���ص��اح��ب ال�����ص��رع مبا 
زرع,  اأم  ح��دي��ث  يف 
وف��ا  حم��م��د  ب��ن  لعلي 

)ت807ه�������������(, وق���د 
تو�صلنا لعنوان املخطوط واملوؤلف عند مقارنته بن�صخة مطبوعة من 
كتاب ح�صن القرع, حيث اإن موؤلف كتاب ح�صن القرع قد ذكر كتاب 
خمطوطة  ن�صخة  وج��دت  وقد  كتابه,  �صمن  ال�صرع  �صاحب  تلويح 

م�صتقلة من كتاب تلويح �صاحب ال�صرع, وتقع يف 7 ورقات.
ال�صيخ بهاء  اأحمد ابن  ال�صيخ  تاأليف  اأم زرع, وهو من  �صرح حديث   8
جاء  كما  اأ�صاًل,  العجمي  مذهبًا  ال�صافعي  بلدًا  ن�َصوري  ال�صِّ الدين 
فيه  تتبع  ورق��ات.   8 يقع يف  وهو �صمن جمموع  املخطوط.  اآخ��ر  يف 
النهاية يف غريب  النهاية, وكتاب  املوؤلف كالم ابن الأثري يف كتابه 
اأم  حديث  �صرح  فيه  ولي�ض  احل��روف,  على  مرتب  والأث��ر  احلديث 
بتتبع  املوؤلف  زرع مت�صال, ولكنه �صرح كل كلمة يف مو�صعها, فقام 
ما اأورده ابن الأثري وجمعه ورتبه كما جاء يف ن�ض حديث اأم زرع. 
املوؤلف:  قال  حيث  املخطوط,  يف  وو�صفه  ا�صمه  ورد  املوؤلف  ووال��د 
حممد  امل�صن  ر  املعمَّ بالآخر  الأول  ملحق  والدي  عن  رواية  "فقلت 
من  وهو  اهلل".  )ت983ه�(رحمه  ال�صافعي  ال�صن�صوري  الدين  بهاء 
اهلل  هو: عبد  بالعلم  م�صهور  ابن  له  امل�صهورين,  ثني  واملحدِّ العلماء 
ال�صافعي)ت999ه�(.  امل�صري  ال�صن�صوري  الدين  بهاء  حممد  ابن 
كتب يف اإجازة لبع�صهم موؤرخة بخطه يف ثاين ع�صري جمادى الأوىل 
�صنة اأربع وت�صعني وت�صعمائة: "اأخذ عن القا�صي زكريا, وفخر الدين 

عثمان الدميي, وال�صيوطي".
ولعل عبد اهلل هذا هو �صاحب املخطوط؛ لأننا مل نعرث على ترجمة 
بهاء  حممد  بن  )اأحمد  املخطوط  غالف  على  ا�صمه  املكتوب  للموؤلف 
الدين ال�صن�صوري(, ومل جند- فيما بحثنا- اأن ملحمد بهاء الدين ابنًا 

ا�صمه اأحمد, واهلل تعاىل اأعلم.
�صرح  يف  املركز  مكتبة  يف  املوجودة  للموؤلفات  خمت�صرة  نبذة  هذه 
حديث اأم زرع, وهناك كتب اأخرى و�صروح ودرا�صات على هذا احلديث, 

ولكننا اقت�صرنا على ما هو موجود يف مكتبة املركز.

با�شل حممد - العالقات العامة والإعالم
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الرفيعة  باملكانة  النفي�صة  الكنوز  هذه  حتظى  اأن  من  وب��دًل 
لالأ�صف   - منها  بع�صًا  اأن  جن��د  ال��ع��ايل  مبقامها  تليق  التي 
ال�صديد - يئن وي�صتغيث من داخل الأقبية املظلمة ع�صى يلقى 
اآذانًا �صاغية بعد اأن حتول اإىل وجبات �صهية لالأر�صة والفئران!
وبع�صها الآخر ُحب�ض يف �صناديق معدنية �صدئة اختلط فيها 
عبق املا�صي بعفن امل�صتقبل, تنتظر من يفك اأ�صرها, ويخرجها 

من زنزانتها لرتى النور من جديد!
ف�صادًا  فيه  فعاثت   , الغا�صم  ال�صر  يد  اإليه  امتدت  وبع�صها 
بع�ض  اأنانية  ب�صبب  ذلك  كل   , و�صرقة  واإت��الف��ًا  ونهبًا  وحرقًا 
كاإرث عائلي,  بها  مالكي املخطوطات, ورغبتهم يف الحتفاظ 
يطلع  اأن  لأح��د  يحق  ول   , اأح��رار يف ممتلكاتهم  اأنهم  ف��ريون 

عليها �صواهم!
وهذه املكتبات العائلية التي تكون باأيدي اأفراد توارثوها من 
اآبائهم واأجدادهم, تنتقل من جيل لآخر �صمن العائلة نف�صها, 
وتزخر بروائع ونفائ�ض املخطوطات, ولكن بع�ض ُمالكها – كما 
على  احلر�ض  كل  يحر�ض  الأنانية,  �صديد   , اأن��اين   - اأ�صلفنا 

تعترب املخطوطات من اأهم امل�شادر التي نتعرف من خاللها على ذاكرتنا التاريخية والثقافية والفكرية، فهي نافذة 
نطل منها على ما و�شل اإليه العقل الب�شري من اإبداعات الأجداد يف �شتى العلوم الإن�شانية.

اأعني  عن  بعيدًا  فيخفيها  الكنوز,  تلك  على  اأحد  اإط��الع  عدم 
وت�صبح  وتتفتت  تتاآكل  حتى  مدفونة  املعرفة  فتبقى  الباحثني, 

بال فائدة ترجى منها!
وفئة اأخرى جاهلة من هوؤلء املاُلك ل تعرف قيمة ما متلكه, 
فتتهاون به وترميه, وتعر�صه للتلف وال�صياع, وهم غري ملمني 
كنوزهم  على  احل��ف��اظ  ت�صمن  التي  احلفظ  ���ص��روط  ب��اأدن��ى 

الثقافية.
التي  اجل�صعة  الفئة  هي  املُ��الك  ه��وؤلء  من  الأخطر  والفئة 
اأو ت�صويرها,  ال�صتفادة من املخطوطات  الباحثني من  حترم 
مقابل  خ��ارج��ي��ة  جل��ه��ات  بيعها  اإىل  ال��وق��ت  نف�ض  يف  وت��ل��ج��اأ 

)مالليم(, فيحرمون اأمتهم من ال�صتفادة منها!
املخطوطات  مالكي  بع�ض  واأنانية  وج�صع  جهل  اإىل  وي�صاف 
ُتعنى  ال��ت��ي  واجل��ه��ات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  امل��راك��ز  بع�ض  تق�صرُي 
تغلق  فهي  وترميمًا,  و�صيانة  وحتقيقًا  فهر�صة  باملخطوطات 
اأو  م�صاعدة  اأو  عون  اأي  لهم  تقدم  ول  املالكني,  بوجه  الباب 
ن�صيحة, وهذا اجلفاء بني هذه اجلهات املعنية باملخطوطات 

مخطوطات تصارع للبقاء
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ومالكيها يجب اأن ينتهي , وين�صاأ تعاون م�صرتك بينهما يخدم م�صلحة اجلميع, فُيعنى 
باملخطوط, وي�صرت�صي املالك, ويفيد اجلهة القائمة على ال�صيانة والباحثني والأفراد 

واملجتمع باأكمله.
تتوفر  اأمينًا  مكانًا  الثقافية  املراكز  اأو  املعنية  اجلهة  تقدم  اأن  التعاون  اأوجه  ومن 
فيه �صروط احلفظ ال�صليمة ملخطوطات املكتبات العائلية اخلا�صة , فيطمئن مالكها 
عليها, ويجنبوها الأخطار الكثرية, بالإ�صافة اإىل م�صاعدتهم يف معاجلة املخطوطات 
التالفة وترميمها مقابل ر�صوم زهيدة, وترغيبهم يف ال�صماح بت�صوير ن�صخ عنها حتى 
بتنظيم  باملخطوطات  املعنية  واملراكز  وتقوم هذه اجلهات   , الباحثون  ي�صتفيد منها 
دورات تدريبية وطبع من�صورات واإقامة ندوات لتوعية العائالت املالكة للمخطوطات, 
حمايتها,  على  وتدريبهم  معرفية,  كنوز  من  اأيديهم  بني  مبا  العتناء  على  وحثهم 
وتعريفهم بطرق املحافظة عليها اإذا اأرادوا اإبقاءها يف حوزتهم باعتبارها اإرثًا عائليًّا 

مقد�صًا.
املخطوطات  فهر�صة  والت�صوير  الرتميم  غري  اأي�صًا  ال�صرورية  الأع��م��ال  وم��ن 
وحتقيقها وتدوين بياناتها وتوثيقها, وذلك للحفاظ عليها من ال�صرقات اأو التهريب 

للخارج.
وهنا ل ي�صعنا اإل اأن ن�صيد بدور مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث, وعلى راأ�صه 
موؤ�ص�صه ال�صيد الفا�صل جمعة املاجد, وكل القائمني على املركز ملا يقدمونه من خدمات 
وحما�صرات  خ��ربات  من  املخطوطات  وملالكي  وللباحثني,  واملعرفة,  العلم  لع�صاق 
وندوات ودورات تاأهيلية يف الفهر�صة والتحقيق والرتميم, وغريها الكثري الكثري مما 
له الأثر الكبري يف املحافظة على املخطوطات من ال�صياع, فلهم كل ال�صكر والتقدير.

الرتميم  دورة  يف  معي  حدث  موقف  على  اأع��رج  اأن  اأح��ب  مقالتي  اأختم  اأن  وقبل 
املتدربات  اإحدى  اأن  والرتاث, وهو  للثقافة  املاجد  اأقامها مركز جمعة  التي  الأخرية 
اأن تتعلم فنون الرتميم واأ�صاليبه املختلفة يف مركز جمعة  اأوربا من اأجل  جاءت من 
املاجد, وعندما �صاألتها عن �صر اهتمامها ال�صديد وحر�صها على معرفة كل �صغرية 
وكبرية فاجاأتني بق�صة غريبة اأوجزها لكم , وهي اأنه يف يوم من الأيام قررت عائلتها 
اإجراء ترميم و�صيانة لبيت العائلة الذي ورثوه عن الأجداد, فبينما هم يزيلون جدارًا 
حتت�صن  اجل��دار  خلف  خمتبئة  كبرية  مكتبة  بوجود  تفاجاأوا  الغرف  لإح��دى  قدميًا 
على  خوفًا  خباأها  قد  كان  اأجدادهم  اأحد  اأن  بعد  فيما  وعلموا  قدمية,  خمطوطات 
نف�صه وعلى كتبه يف ع�صر اأ�صود, �صاد فيه الظلم واجلهل, فكان كل من يقتني كتابًا 

يعد جمرما, فيقتل وحترق كتبه!!
واأخريًا , وعرفانًا منا باجلميل ملن بذل الغايل والرخي�ض من الآباء والأجداد يف 
اإخراج تلك النفائ�ض اإىل حيز الوجود, لنتكاتْف جميعًا اأفرادًا وموؤ�ص�صات وهيئات من 

اأجل حمايتها واملحافظة عليها قبل اأن يقرع تراثنا الإن�صاين جر�ض اخلطر !

ب�شرى دخوج 
ق�شم احلفظ واملعاجلة والرتميم

مخطوطات تصارع للبقاء



�شمن توا�شل املركز مع املجتمع املحلي، وحتديدا فئة الطالب والطالبات �شارك املركز خالل الفرتة املا�شية يف العديد 
من الفعاليات التي اأقامتها املدار�س واملوؤ�ش�شات الثقافية فكان منها ما ياأتي:

امل�شاركة يف احتفالية اللغة العربية
دبي  مدر�صة  اأقامتها  التي  العربية  اللغة  احتفالية  يف  املركز  �صارك 
يناير 2015. حيث   19 الثنني  يوم  دبي,  الطوار يف  منطقة  الوطنية يف 
قدمت الطالبات جمموعة من امل�صاركات متثلت بقراءة بع�ض الق�صائد 
رئي�صة  املطريي,  �صيخة  ال�صاعرة  قدمت  وحمدثني.كما  قدامى  ل�صعراء 
ق�صم الثقافة الوطنية, ق�صيدتني: الأوىل عن دولة الإمارات, ومطلعها : 

غ��ن��ائ��ي��ا  اإن�����ه�����ن  امل������ع������اين،  وا�سكب عيون ال�سعر من اأحداقيااأدر 
والثاين ق�صيدة وجدانية, مطلعها : 

�سابامن علم احلزن اأن ل يطرَق البابا ما  بع�َس  ��ي  اأح��نِّ وكنت  اأت��ى 
وبعد ذلك قام مدير املدر�صة بتكرمي امل�صاركني.

القراءة ال�شريعة
قدمت �صيخة املطريي, رئي�صة ق�صم الثقافة الوطنية, حما�صرة بعنوان 
�صباح  دبي  النموذجية يف  لطالبات مدر�صة جمريا  ال�صريعة(  )القراءة 
اخلمي�ض 5 مار�ض2015 . وذلك بح�صور عدد من معلمات اللغة العربية.

يف  تواجهنا  التي  والتحديات  واأهميتها,  القراءة  املحا�صرة  تناولت 
القراءة, وتعريف القراءة ال�صريعة واأهدافها وكيفيتها, وطريقة القراءة 
لكل وعاء مكتوب؛ حيث اإن الكتب تختلف من حيث املو�صوع, والطباعة, 

وطريقة العر�ض, وغري ذلك.
اإن�صائه  و�صرورة  الكتاب  نادي  اأهمية  املطريي  �صيخة  اأو�صحت  كما 

�صغفهن  مظهرات  جمياًل  تفاعاًل  الطالبات  تفاعلت  وقد  املدار�ض,  يف 
بالقراءة والكتابة.

قبل  من  املطريي  �صيخة  الأ�صتاذة  تكرمي  جرى  املحا�صرة  نهاية  ويف 
مديرة املدر�صة الأ�صتاذة هرية املهريي. 

املكتبات اخلا�شة
قدمت الأ�صتاذة �صيخة املطريي, رئي�صة ق�صم الثقافة الوطنية باملركز, 
حما�صرة عن املكتبات اخلا�صة واإن�صائها, وذلك يف مكتبة الذيد العامة 
يوم الثالثاء 10 مار�ض 2015. ح�صرها ما يقارب مائة طالبة من طالبات 

مدار�ض الذيد.
اخلا�صة,  باملكتبة  بالتعريف  امل��ح��ا���ص��رة  امل��ط��ريي  �صيخة  ب���داأت 
اخلا�صة  املكتبات  اأ�صحاب  يتبعها  التي  والطرق  وفوائدها,  ومميزاتها, 
يف ترتيب كتبهم, وتطرقت اإىل اأهمية املحافظة على املكتبة من الآفات 
�صليمة.  الكتب يف حالة  لتبقى  املنا�صبة  الأج��واء  توفري  واأهمية  ال�صارة, 
حما�صرتها  وختمت  اخلا�صة.  الإماراتية  للمكتبات  مناذج  ذكرت  كما 
بدور مركز جمعة املاجد يف املحافظة على العديد من املكتبات اخلا�صة 

التي جمعها من داخل دولة الإمارات ومن خارجها.
مفهوم القراءة 

اأدارت �صيخة املطريي - رئي�صة ق�صم الثقافة الوطنية باملركز- ور�صة 
القراءة",  "مفهوم  بعنوان  القيوين  اأم  يف  الثقايف  املركز  نظمها  عمل 
وذلك يوم الأحد 15 مار�ض 2015. وح�صرها عدد من طالبات مدر�صة 

اأم �صلمة للتعليم الثانوي )بنات(.
وعي  بناء  يف  واأهميتها  القراءة  مفهوم  اإىل  املطريي  �صيخة  تطرقت 
اأفراد املجتمع وت�صكيل ثقافتهم, اإىل جانب فكرة القراءة املنهجية التي 

تتج�صد يف �صلوكيات الفرد.
واأكدت املطريي اأهمية غر�ض ثقافة القراءة الفعالة يف نفو�ض ال�صباب 
لدى  والفكر  الوعي  ت�صكيل  يف  ي�صاعد  حياة  منهج  واعتبارها  والأطفال 

اأفراد املجتمع وخ�صو�صًا �صغار ال�صن.
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حما�صرة مفهوم القراءة يف اأم القيوين طالبات مدر�صة جمريا يف حما�صرة القراءة ال�صريعة

�صيخة املطريي يف احتفالية اللغة العربية التي اأقيمت يف مدر�صة دبي الوطنية



ا�شتهر تاريخ الب�شرية بعدد من الفال�شفة الذين �شاهموا باأفكار وروؤى جديدة يف علم الفل�شفة، كاأفالطون، و�شقراط، واأر�شطو. 
ولكن مل ينل من الفال�شفة �شهرة عظيمة مثلما كان احلال مع اأفالطون، وال�شبب هو اأفكاره الفريدة يف كتابه )اجلمهورية(، الذي 

األفه عام 360 قبل امليالد. و )اجلمهورية( يف اللغة اليونانية تعني الآداب والأخالق.
اأو )جمهورية اأفالطون( عبارة عن ت�صور تخيلي   )املدينة الفا�صلة( 
مثايل ملا ينبغي اأن تكون عليه مدينة حقيقية على الأر�ض تنعم بالرفاهية 
ت�صبه  التي  املحاورات  على  كتابه  يف  اأفالطون  اعتمد  وقد  الب�صر.  جلميع 
�صب  حقيقية  فل�صفية  دراما  كتابه  وميثل  امل�صرحيات.  يف  املتبع  احلوار 
"املدينة الفا�صلة" على ل�صان ال�صخ�صية الرئي�صة  اأفكاره حول هذه  فيها 
يف  رجل  كاأول  عينيه,  اأمام  اأعدم  الذي  �صقراط,  معلمه  وهي   , فيها 

التاريخ يعدم ب�صبب اأفكاره!
معني,  وزمن  معني  مكان  يف  احلوار  على  تعتمد  املحاورات  هذه  كانت 
اأفالطون يف �صورة  ير�صمها  �صقراط وبني �صخ�صيات معروفة  وتدور بني 
حية جم�صدة من اأفكاره, وقد اعتمد على طريقة احلوار؛ لأنه يرى - كما 
اكت�صاف  طريق  هما  اجلديل  واملنهج  احلوار  اأن   - �صقراط  معلمه  يرى 
يف  ا  مهمًّ ركنًا  القارئ  جعل  اأنه  اإىل  اأفالطون  براعة  وترجع  احلقيقة, 
واحلرية  بال�صالم  تنعم  اإن�صانية  ح�صارة  اإىل  ترمي  التي  املحاورات  هذه 

والزدهار.
وقد كان للمدينة الفا�صلة التي حلم بها اأفالطون اأثر كبري على بع�ض 
وعمر  كالفارابي,  الفا�صلة,  املدينة  بناء هذه  اإىل  تاقوا  الذين  الفال�صفة 

اخليام, وابن خلدون, وابن ر�صد, وتوما�ض مور, وغريهم. 
ال�صعراء  اإىل  امتد  واإمنا  فح�صب؛  الفال�صفة  على  ذلك  يقت�صر  ومل 
اأي�صًا, الذين حملوا اأفكارًا فل�صفية ذات اأ�ص�ض �صامية ُتبنى عليها املدينة 
ي�صيق  فعندما  احلديث,  الع�صر  �صعراء  بع�ض  عند  جند  كما  الفا�صلة 
ت�صم  خيالهم  ن�صج  من  مثالية  مدينة  اإىل  بالرمز  يحلقون  الواقع  عليهم 
اإىل  تقود  التي  الأماين  فيها  وُتزرع  ال�صامية,  النبيلة  واملبادئ  العليا  املُُثل 

الأبدية. ال�صعادة 
للمدينة  رمزًا   الغاب  من  اتخذ  الذي  جربان  خليل  جربان  يقول   

الفا�صلة التي ل يفنى نعيمها:
م��������وٌت ال�������غ�������اب�������ات  يف  ال����ق��������������ب��������������وْرل�����ي�����������س  ف�����ي�����ه�����ا  ول  ل 
������������������������ى ال���������������س�������روْرف��������������اإذا ن��������������ي���������س�������������������ان ولَّ م�������ْع�������ه  مي��������ت  مل 
وه�������������ٌم امل���������������وت  ه���������������وَل  ي����ن����ث����ن����ي ط�����������يَّ ال�����������س�����������������دوْر اإنَّ 
ك���������ال���������ذي ع�������ا��������س ال���������ده���������وْرف���������ال���������ذي ع��������ا���������س رب�����ي�����ع�����������������اً
ف�����ال�����غ�����ن�����ا ������س�����������ر اخل��������������ل��������������وْداأع��������ط��������ن��������ي ال����������ن����������اي وغ����������نِّ
!!واأن��������������������ن ال����������ن����������اي ي����ب����ق��������������ى ال�����وج�����������ود  ي���ف���ن���ى  اأن  ب����ع����د 

والأدباء,  الفال�صفة  من  كثري  اإلهام  م�صدر  اأفالطون(  )جمهورية  اإن 
فهم حلبهم املفعم باحلقيقة, وعرب طاقاتهم ومواهبهم الإبداعية ي�صرون 
عليهم  متليه  ما  بقدر  ق�صاياهم  ومعاجلة  املدينة  هذه  اأ�ص�ض  حتقيق  على 
ح�صارتهم وثقافتهم, واإن كانت �صعبة املنال؛ حيث اإن �صمات هذه املدينة 

التي ت�صعى اإىل املثالية  يع�صر بناوؤها على اأر�ض الواقع بتفا�صيلها الكاملة!
 ولكنا نت�صاءل : ملاذا ي�صر هوؤلء على بناء هذه املدينة على الرغم من 
العقبات التي تواجههم اأو �صتواجههم يف تبنيها اأو بالأحرى يف تبني اأفكار 

اأفالطون؟!
 واجلواب اأنهم متيزوا بعقول جبارة وعبقرية, ل ت�صعف اأمام التحديات, 
وترف�صها بكل ما اأوتيت من قوة, ول تقبل اأن ُتقيد بها, فكل اأديب اأو فيل�صوف 

مبدع هو ثائر على كل ما هو مناٍف للحقيقة!!
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عائ�شة علي بالقيزي 
)ق�شم الثقافة الوطنية(

المدينة الفاضلة )جمهورية أفالطون( !

المدينة الفاضلة )جمهورية أفالطون( !

اأر�صطو واأفالطون كما ت�صورهما الر�صام رافائيل يف م�صريتهما 
الفل�صفية نحو املثالية يف مدر�صة اأثينا



استراحة

اليوم العالمي للشعرنادي الرواية اإلماراتي

معجم أسماء األشياء
م���ن املعاجم اللطيفة التي اخت�ص���ت بذكر اأ�ص���ماء الأ�ص���ياء 
معجم اأ�ص���ماء الأ�صياء, امل�صمى: )اللطائف يف اللغة(, وهو من 
تاأليف اأحمد بن م�ص���طفى اللبابيدي, املتوفى �ص���نة 1318 ه� , 
ذكره الزركلي يف الأعالم, فقال: فا�ص���ل, من اأهل دم�ص���ق. له 
كتاب )لطائف اللغة - ط(. وقد ن�ص���رته دار الف�ص���يلة للن�ص���ر 
والتوزيع والت�صدير, بدرا�صة وحتقيق اأحمد عبد التواب عو�ض 
�ص���نة 1997م. والكتاب يذكر املرتادفات من اأ�ص���ماء الأ�ص���ياء 
وكناه���ا, جمعها من كت���اب القامو�ض, وقد ق�ص���م املوؤلف كتابه 
اإىل ثالث���ة اأق�ص���ام , فذكر يف الأول اأ�ص���ماء الأ�ص���ياء واملرادف 
له���ا مث���ل اأ�ص���ماء الده���ر وال�ص���م�ض والقم���ر واللي���ل والنهار, 
وغريها. والق�صم الثاين جعله ف�صوًل لأ�صياء مثل �صفات العني 
ومقابحها, و�ص���فات الأ�ص���نان ومقابحها, وغري ذلك. والق�صم 
الثالث ا�ص���تمل على ما كان عجيبًا وبديعًا من اللغات واملقدمة 

املركبة من املفردات. 

ومما جاء يف الكتاب : "ف�ص���ل يِف حما�صن العني, الدعج اأَن 
ة �صوادها  ج �صدَّ تكون اْلعني �ص���ِديَدة ال�صَواد َمَع �َصَعة املقلة, الرَبَ
َجل �صعتها, الَكَحل �َص���واد جفونها من غري  ة بيا�ص���ها, النَّ َو�صدَّ
ُكْحل, احَلَور ات�ص���اع �ص���وادها َكما ُهَو يِف اأعني الظباء, الوطف 

ْهلة حمَرٌة يِف �صوادها". طول اأ�صفارها ومتامها, ال�صُّ

اليون�ص���كو  حتتفل 
ا باليوم العاملي  �صنويًّ
اعتمد  حيث  لل�صعر, 

ذل���ك اليوم  يف اأثناء ال���دورة الثالثني لليون�ص���كو, التي عقدت 
بباري����ض يف عام 1999, فاأ�ص���بح ي���وم 21 اآذار/مار�ض من كل 

ا لل�صعر. عام يومًا عامليًّ
واله���دف من تخ�ص���ي�ض يوم عاملي لل�ص���عر ه���و دعم التنوع 
اللغ���وي من خ���الل التعبري ال�ص���عري, واإتاحة الفر�ص���ة للغات 
املهددة بالندثار, ودعم ال�ص���عر والعودة اإىل التقاليد ال�صفوية 

لالأما�صي ال�صعرية, وتعزيز تدري�ض ال�صعر وغريها.
ويحيي كل بلد هذا اليوم بالعديد من الأن�صطة على امل�صتوى 
املحل���ي وال���دويل, ومب�ص���اركة اللج���ان الوطني���ة, واملنظم���ات 
احلكومية وغري احلكومي���ة, واملدار�ض, والبلديات, واملجمعات 
الن�ص���ر,  ودور  الثقافي���ة,  والرابط���ات  واملتاح���ف  ال�ص���عرية, 

وغريها.

اأط����ل����ق����ت ج����ائ����زة 
الإم������������ارات ل���ل���رواي���ة 
م�����ص��روع ن���ادي ال��رواي��ة 
الإماراتي يف 18 فرباير 
ناد  اأول  ليكون  2015؛ 

قيام  منذ  ال�صادرة  الإماراتية  الروايات  يناق�ض  ثقايف حملي 
دولة الحتاد.

للكّتاب,  ال��دويل  دبي  مركز  يف  النادي  مقر  يكون  و�صوف 
وقد جرى اختيار من�صقنْي له هما: حممد احلب�صي, وخديجة 
ال�صّمام, و�صوف يعمل هذا النادي يف مراحله الأوىل على اإن�صاء 
واإ�صدار  الإماراتي,  الروائي  الإنتاج  كل  ت�صم  للرواية,  مكتبة 
منذ  منها  كتب  ما  كل  ت�صم  الإماراتية  للرواية  ببليوغرافيا 
بدايتها يف ال�صبعينيات اإىل اليوم, واإقامة ناٍد للقراءة, ي�صهد 
ا قراءة ونقا�ض رواية خمتارة لأحد الكتاب الإماراتيني,  �صهريًّ
ويعقد النادي جل�صاته ال�صهرية ب�صكل دوري يف دبي واأبوظبي 

وال�صارقة وغريها من مدن الدولة.
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