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وراَء كلِّ مكتبة !!

يداه،  وترحل  تعليقاته  تبقى  هو،  ويرحل  ا�سمه  يبقى  عظيم  رجل 
الذي  ذلك  الكتب،  وراء  الكامن  ذلك  اإنه   ... ويغيب  رائحته  تبقى 
حبه  من  عليها  واأفا�ش  ورتبها  وجمعها  هنا  العي�ش  حق  منحها 
اأغلفة، لي�ست  ، ولي�ست جمموعة  اأ�سمَّ واهتمامه. املكتبة لي�ست بناًء 
روُحه،  روُحها  �ساحبها،  هي  املكتبة  مكاتبنا،  خلف  اجلال�سني  نحن 

وروُحه روُحها.

وا�ستوقف  وقف  منا  كم  مكتباتها  ون�ساهد  ما  مدينة  نزور  حني 
و�ساأل؟ كم منا اأغم�ش عينيه ور�سم �سورة ملن بنى املكتبة؟ واأ�س�سها ؟  

اأما نحن يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، فقد جمعنا تلكم 
ي�سربون  تراهم  بهم  متر  حني  وكاأنك  واحد،  مكان  يف  هنا  الأرواح 
�سايهم، ويبت�سمون لك، ت�سم رائحة منازلهم، وورد علمهم، وت�سمع 
اأقدامهم  �سوت  وت�سمع  وترى  وتاريخًا،   واأدبًا  �سعرًا  املليء  حديثهم 
�سفحة  يف  وريقة  و�سع  اأنه  يذكر  فذاك  الأروقة،  بني  ي�سريون  وهم 
ما لأنه �سيعود ويكملها، لكنه مل يعد، وذلك ي�سع وردًا بني �سفحات 
... هوؤلء  يعد  اإليه في�سمه، ولكنه مل  لأنه �سيعود  ال�سعرية  الدواوين 
الذين مل يعودوا هنا اأج�سادًا لكنهم عادوا اأطيافا من احلب ... هوؤلء 
العظماء، هوؤلء ال�سعراء، هوؤلء العلماء، هوؤلء الذين اأحبوا الكتب، 

فماذا فعلنا نحن ؟  

اأن تكون موظفًا يف املكتبة يعني اأن حتب املكتبة، يعني اأن تتخل�ش 
اأن يكون كل  اإن�سانية، يعني  اأكرث  من عباءة الوظيفة وعبئها، وتكون 
همك اأن حتفظ الكتب، وتو�سلها اإىل الباحثني، وتهيئ لها مكانًا لئقًا 
ول  املعقدة،  الفل�سفة  حتب  ول  العايل،  ال�سوت  حتب  ل  الكتب  بها. 
يعنيها اأي نظام اإلكرتوين ت�ستخدم، ول اأية طريقة فهر�سة متار�ش. 
الكتب كائنات حية اأكرث ح�سا�سية منا نحن الب�سر، كائنات حية واإن 

راآها بع�سهم جمادًا، وبع�سنا جماد واإن كان كائنًا حيًّا. 

اإذن فلنقْف قليًل، ولنتاأمْل طويًل اأ�سحاب هذه الكائنات الكتبية، 
 ... الكتب  حيث  املكان  هذا  يف  وجودنا  لأنف�سنا  ونبارك  لهم،  وندُع 

حيث احلياة !!

�شيخة املطريي

زيارة الرئيس الصومالي السابق
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قام معايل جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يرافقه د. حممد كامل، مدير 
عام املركز، بزيارة للمكتبة الوطنية بباري�س يوم اخلمي�س 4 اأغ�شط�س 2016، بدعوة كرمية من اإدارة 

املكتبة و�شعادة مع�شد حارب مغري اخلييلي، �شفري الإمارات يف فرن�شا.
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 مركز جمعة الماجد 
يبحث التعاون الثقافي مع المكتبة الوطنية الفرنسية

�سكرتري  ال�سحي،  زي��د  ط��ارق  �سعادة  ا�ستقباله  يف  وك��ان 
و�سعادة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  �سفارة  يف   ث���اٍن 
باملكتبة،  الدولية  العلقات  م�سوؤولة   ،Isabelle Nyffenegger

واآ�سيا  الأو�سط  ال�سرق  م�سوؤول   ،Stephane Chouin وال�سيد 
باملكتبة.

املكتبة  اإدارة  اهتمام  عن   Isabelle ال�سيدة  اأعربت  وقد 
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  به  يقوم  الذي  بالدور  ال�سديد 
متفرقة  اأماكن  يف  والكتب  املخطوطات  لإنقاذ  بدبي  والرتاث 
من العامل، وخا�سة يف مايل والهند، وتطلعها اإىل التعاون مع 
فيها ملخاطر  املعر�سة  الأماكن  املخطوطات يف  املركز حلفظ 

التلف وال�سياع. ثم عر�ست امل�سروعات التي تقوم بها املكتبة 
 ،Galica الرقمية  املكتبة  م�سروع  مثل  الإطار،  هذا  يف  حاليًّا 
وم�سروع املكتبة الفرنكفونية الكربى الذي ت�سرتك فيه الدول 
الناطقة بالفرن�سية وتلك التي لها اهتمام بالثقافة الفرن�سية. 
وقد و�سل عددها ٣0 بلدًا حتى الآن ، وم�سروع احلفاظ على 

الرتاث ال�سوري يف لبنان والعراق.
واأعرب معايل جمعة املاجد عن �سعادته بالدور الذي تقوم 
التي  الر�سالة  مع  يتفق  والذي  بفرن�سا،  الوطنية  املكتبة  به 
املركز  ر�سالة  وعر�ش  دبي،  يف  املاجد  جمعة  مركز  يقدمها 
يقدمها يف  التي  وامل�سروعات  به،  يقوم  الذي  والدور  واأهدافه 
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اللغات  بكل  واملخطوط  الكتاب  لإنقاذ  العامل  دول  من  العديد 
ويف كل املجالت بل ا�ستثناء، رغم ال�سعوبات واملعوقات التي 
يتعر�ش لها، ولكن الباحث والكتاب ي�ستحقان كل هذا العناء ، 

فالعلم والكتاب ملك للب�سرية كلها. 
وقد جرى بحث العديد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك 
ملركز   Isabelle ال�سيدة  و�سكرت  والرتاث،  الثقافة  جمال  يف 
يف  اإل  تتوفر  ل  التي  الدائمة  واإيجابيته  تفاعله  املاجد  جمعة 
املكتبة  اإدارة  اأن  واأو�سحت  العامل،  يف  املوؤ�س�سات  من  قليل 
الوطنية الفرن�سية تتابع منذ مدة اأعمال املركز عن كثب، وقد 
املركز  خدمها  التي  الأماكن  بع�ش  زارت  عندما  ذلك  مل�ست 

و�ساهدوا الأثر الذي حققه هناك. 
بني  التعاون  على  الطرفان  اتفق  الجتماع  نهاية  ويف 
والكتب  املخطوطات  على  احلفاظ  جمال  يف  املوؤ�س�ستني 

برتميمها ورقمنتها واإتاحتها للباحثني .
ثم قام الوفد بجولة تفقدية يف اأق�سام املكتبة املتعددة، اطلع 
فيها على حمتوياتها واآلية العمل فيها ، والقدرات التكنولوجية 
اإدارة  اأهدت  اللقاء  تتمتع بها املكتبة. ويف نهاية  التي  الكبرية 
املكتبة  اإ�سدارات  من  جمموعة  املاجد  جمعة  معايل  املكتبة 

الوطنية بباري�ش.

املكتبة الوطنية يف فرن�شا: 
املوؤ�س�ش احلقيقي للمكتبة الوطنية يف فرن�سا هو امللك لوي�ش 
احلادي ع�سر الذي حكم فيما بني عامي 1461 و 148٣. ويف 
الطابعون  يودع  باأن  يق�سي  ملكي  مر�سوم  �سدر   15٣7 عام 
 ، الوطنية  املكتبة  يطبعونه يف  كتاب  اأي  من  ن�سخة  والكتبيون 
وهو ما يعرف يف زمننا بالإيداع القانوين، اأو الإيداع ال�سرعي. 
ويف عهد هرني الرابع ُنقلت املكتبة اإىل باري�ش، وا�ستقرت يف 
كلية كلري مونت. ويف عام 1622 ق�سمت اإىل ق�سمني: اأحدهما 
املكتبة  اأ�سدرت  ثم   ، املطبوعة  للكتب  والآخر  للمخطوطات، 
فهر�سًا مبحتوياتها يف ع�سرة جملدات مرتبة ترتيبًا هجائيًّا، 
اأخرى مرتبة على روؤو�ش املو�سوعات. وكانت  اأربعة  واأ�سدرت 
الفرن�سية،  الثورة  قامت  حتى  امللكية  باملكتبة  املكتبة  تعرف 
فاأ�سبح ا�سمها املكتبة الوطنية، واأ�سيفت اإليها اآلف املجلدات، 
ويف اأثناء احلرب العاملية الأوىل منت هذه املكتبة، واأ�سبح عدد 

العاملية  احلرب  ويف  مطبوع،  جملد  مليني  خم�سة  مقتنياتها 
دمار  من  عليها  للحفاظ  الريف  اإىل  حمتوياتها  نقلت  الثانية 
احلرب. وتزامن ذلك مع عدة تو�سعات ملقر املكتبة ولأق�سامها 
ُبني  ميرتان  فران�سوا  عهد  ويف  اأماكن.  عدة  على  تتوزع  التي 
يناير   ٣ ويف  بباري�ش.  ع�سرة  الثالثة  بالدائرة  لها  جديد  مقرٌّ 
�سمت  التي  الوطنية  فرن�سا  مكتبة  اإن�ساء  اأمر  �سدر   1994

املكتبة الوطنية القدمية ومكتبة فرن�سا.

الكتب واملخطوطات العربية:
الكتب  من  كبري  عدد  على  الوطنية  فرن�سا  مكتبة  حتتوي 
العربية  املخطوطات  جمع  جرى  حيث  العربية،  واملخطوطات 
والدبلوما�سيني  والرحالة  التجار  طريق  عن  قرون  عدة  منذ 
تلك  اأوائل  وتعود  والإ�سلمية،  العربية  البلد  يف  الفرن�سيني 
مبعوثني  اأر�سل  حيث  الأول،  فران�سوا  عهد  اإىل  املخطوطات 
العربية  املخطوطات  العربية لقتناء  البلد  واإىل  اإيطاليا  اإىل 
والعربية، وفيما بني عامي 1671 و1675 متكن الدومينيكاين 
خمطوطا   6٣0 جلب  من   Michel Vansleb فن�سلب  مي�سال 
من ال�سرق، ثم منا عدد تلك املخطوطات خا�سة خلل فرتة 
عدد  ويبلغ  العربية،  البلدان  من  لعدد  الفرن�سي  الحتلل 
املخطوطات العربية الآن يف املكتبة الوطنية 7270 خمطوطًا، 
بالإ�سافة اإىل حوايل 45 األف كتاب، واأكرث من ٣ اآلف عنوان 

دورية.

غرفة القراءة البي�ساوية يف املكتبة الوطنية يف فرن�سا
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 8 اخلمي�س  يوم  بدبي  مكتبه  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  معايل  ا�شتقبل 
�شبتمرب 2016 ، �شريف �شيخ اأحمد،  الرئي�س ال�شومايل ال�شابق، يرافقه ال�شيخ �شيد حممد ولد ال�شيخ �شيديا، 

والدكتور اإبراهيم �شعيد الفوتي، م�شت�شار الرئي�س ال�شومايل الأ�شبق.

الرئيس الصومالي السابق 
يزور مركز جمعة الماجد

تهدف الزيارة اإىل التعرف على املركز واأن�سطته خ�سو�سًا 
وبحث  املخطوطات،  وترميم  ومعاجلة  بحفظ  منها  يتعلق  ما 

�سبل التعاون الثقايف امل�سرتك.
وا�ستمع  بالوفد،  املاجد  جمعة  ال�سيد  رحب  اللقاء  وخلل 
منهم اإىل حال املخطوطات يف ال�سومال، وما حتتاج اإليه من 
�سيانة وحفظ، حيث يوجد الآلف منها موزعة على عدد من 
للتن�سيق  ا�ستعداده  واأبدى  الأهايل.  وبيوت  وامل�ساجد  املكتبات 
كما  املخطوطات.  هذه  حفظ  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  والتعاون 
حتدث عن جتربة املركز يف غرب اإفريقيا ، حيث كان له دور 
وتي�سيت من خلل  وفاعل يف حفظ خمطوطات متبكتو  كبري 
اإن�ساء معمل للرتميم وخمترب للت�سوير الرقمي للمخطوطات، 

وتدريب الكوادر اللزمة ملتابعة هذه الأعمال.
حممد  الدكتور  برفقة  املركز  اأق�سام  يف  بجولة  الوفد  وقام 
كامل، املدير العام للمركز، والدكتور ب�سام داغ�ستاين، رئي�ش 
ق�سم احلفظ واملعاجلة والرتميم. وقد بداأت اجلولة يف ق�سم 
الأ�سلية  املخطوطات  على  الوفد  اطلع  حيث  املخطوطات، 

اأي�سًا  وزار  باملخطوطات،  املتعلقة  العاملية  املكتبات  وفهار�ش 
املعمل الرقمي وخزانة املكتبات اخلا�سة.

جمعة  مركز  "اأ�سبح  اأحمد:  �سيخ  قال  الزيارة  نهاية  ويف 
املاجد رابطًا قويًّا يربط العديد من اجلهات الثقافية يف العامل 
املاجد؛  جمعة  وب�سخ�سية  املركز  بهذا  فخور  واأنا  الإ�سلمي، 
وخمطوطاته  ال�سومال  وتراث  الإن�ساين،  بالرتاث  يهتم  لأنه 

بحاجة اإىل احلفظ حتى ل يتعر�ش للتلف وال�سياع".

الرئي�ش ال�سومايل ال�سابق وجمعة املاجد والوفد املرافق

الرئي�ش ال�سومايل ال�سابق يزور خزانة الفهار�ش العاملية
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الثالثاء 23  للثقافة والرتاث مبكتبه يف دبي يوم  املاجد  رئي�س مركز جمعة  املاجد،  ا�شتقبل معايل جمعة 
اأغ�شط�س 2016، �شعادة خريات لما �شريف، �شفري جمهورية كازاخ�شتان لدى دولة الإمارات العربية املتحدة.

سفير كازاخستان
يزور مركز جمعة الماجد

واأعرب جمعة املاجد خلل اللقاء عن ترحيبه ب�سعادة ال�سفري، 
ورافقه يف جولة يف اأق�سام املركز، زار خللها املكتبات اخلا�سة، 
األ��ف   14 م��ن  اأك��رث  ت�سم  التي  الفار�سية  املكتبة  على  واط��ل��ع 
املطبوعات  مكتبة  عند  ال�سيف  وتوقف  الفار�سية،  باللغة  كتاب 
احلجرية والتي ت�سم كتبًا تعود اإىل القرن التا�سع ع�سر وبداية 

القرن الع�سرين، وزار املعمل الرقمي وخزانة املخطوطات.
ويف نهاية اجلولة �سكر �سعادة ال�سفري ملعايل جمعة املاجد هذه 
اجلهود الكبرية التي تهدف اإىل املحافظة على الرتاث العاملي، 
واأهدى له كتاب )كازاخ�ستان من ال�سماء(، والذي ي�سم تعريفًا 
املاجد  جمعة  �سكر  وب���دوره  كازاخ�ستان.  جلمهورية  م�سورًا 
ل�سعادة ال�سفري هذه الزيارة التي تفتح اآفاقًا للتعاون امل�ستقبلي 

ال�سفري يهدي كتابًا جلمعة املاجديف جمالت ثقافية عديدة.

زار املركز يوم الثنني 22 اأغ�شط�س 2016 الباحث اآرثر زيراتي من بورتوريكو يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
وهو طالب يف جامعة كولومبيا يف نيويورك، يح�شر ر�شالة دكتوراه يف التاريخ.

وعند �شوؤاله عن كيفية تعرفه على املركز، و�شبب زيارته، قال:

باحث من جامعة كولومبيا

فرتة  يف  املطبوعة  املراجع  من  جمموعة  اإىل  "احتجت 
بالرتجمات  املتعلقة  الكتب  مثل  وال�ستينيات  اخلم�سينيات 
العربية لكتاب )دع القلق وابداأ احلياة( ملوؤلفه ديل كارنيجي، 
مكتبة  منها يف  ج��زءًا  فاأجد  الإنرتنت  مواقع  اأبحث يف  فكنت 
وجزءًا اآخر يف مكتبة اأخرى، وفوجئت باأن مكتبة مركز جمعة 
املاجد حتوي جميع الكتب التي اأريدها يف مكان واحد، فلهذا 
لزيارة  دبي  اإىل  املتحدة  الوليات  من  املجيء  قررت  ال�سبب 
مكتبة املركز والطلع على الكتب واملراجع التي اأحتاج اإليها.

وحينما اأر�سلت ر�سالة اأطلب فيه زيارة املركز رحب القائمون 
عليه بهذه الزيارة، وكان ا�ستقبالهم يل رائعا، ووجدت يف ق�سم 
خدمات الباحثني من ي�ساعدين يف البحث عن الكتب واملراجع، 

وكان احل�سول عليها يف غاية ال�سهولة. 
ومما اأعجبني يف املركز قاعدة البيانات الكبرية التي ت�سم 

مئات الآلف من الكتب".
املاجد  جمعة  ملركز  اجلزيل  �سكره  عن  زيراتي  عربرّ  وقد   

َمت اإليه، كما عربرّ عن اأمله باأن يتعرف  على اخلدمات التي ُقدِّ
الباحثون على هذا املركز وما يحتويه من كنوز لكي ي�ستفيدوا 

منها يف بحوثهم ودرا�ستهم.
ومن اجلدير بالذكر اأن زيارة الباحث ملكتبة املركز امتدت 

حتى ٣ �سبتمرب.

الباحث اآرثر زيراتي يف قاعة املطالعة



مهرجان ليوا عجمان للرطب

احتفاء بالنخلة في تراثنا
مركز جمعة الماجد يشارك في مهرجان ليوا عجمان للرطب

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف فعاليات الدورة الثالثة ملهرجان ليوا عجمان للرطب 2016، 
والذي اأقيم حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان، 
الأربعاء 27  التنفيذي، يوم  املجل�س  رئي�س  النعيمي، ويل عهد عجمان،  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  وافتتحه 

يوليو، وا�شتمر حتى منت�شف ليل يوم اجلمعة 29 يوليو.
وقد زار جناح املركز �سمو ال�سيخ عمار 
م�ساركة  على  واأثنى  النعيمي،  ابن حميد 
املركز و�سكر لل�سيد جمعة املاجد جهوده 
الكبرية يف خدمة الرتاث. ويف نهاية حفل 
واملوؤ�س�سات  الرعاة  �سموه  م  كرَّ الفتتاح 
الظاهري  اأنور  الأ�ستاذ  وت�سلم  الداعمة، 

درع التكرمي نيابة عن املركز.
يف  للمركز  الثانية  امل�ساركة  هي  وهذه 
باأهمية  التعريف  اأجل  املهرجان من  هذا 
امل��خ��ط��وط��ات وات�����س��ال��ه��ا ب��ح��ا���س��رن��ا، 
امل��رك��ز من  م��ن مقتنيات  وع��ر���ش ج��زء 

وتوعيته  وتثقيفه  اجلمهور  جل��ذب  واملطبوعات  املخطوطات 
باأهمية النخل.

التي  واملخطوطات  لل�سور  مبعر�ش  املركز  م�ساركة  متثلت 
ت�سيبها  التي  والأمرا�ش  زراعتها  وكيفية  النخيل  عن  تتحدث 
وطرق العلج. ومن هذه املخطوطات كتاب النخلة لأبي حامت 
ال�سج�ستاين، جمع فيه الألفاظ اللغوية التي تتعلق بالنخلة، من 

اأول كونها نواة حتى ت�سري �سجرة با�سقة، 
وذكر الأ�سماء التي تتعلق بها وباأجزائها 
وثمارها، واأوعيتها والأماكن التي حتفظ 
بها، كما عر�ش املركز خمطوط )املوارد 
ا�سرتاك  يف  اجللية  والن�سو�ش  الهنية 
الف�سيلة  يف  والعنب  النخل  �سجرتي 
اأحمد  الغني  عبد  تاأليف  الذاتية(، 
امِلَنح  وكتاب )َتوايل  املخاوي،  البحراين 
البلح(،  ورتبة  النخل  ثمار  اأ�سماء  يف 
تاأليف حممد بن يحيى امل�سري املالكي 
لوحة  اأي�سا  املعرو�سات  ومن  القرايف. 

ال�سيخ عمار يزور جناح املركز

والأدب  ال�سريف  احلديث  ويف  الكرمي  القراآن  يف  النخل  عن 
العربي.

ومن اللوحات املميزة �سورة لل�سيخ زايد- رحمه اهلل تعاىل- 
تبني اهتمامه وحر�سه على تنمية الرثوة الزراعية،وخ�سو�سًا 

�سجرة النخيل.

ال�سيخ عمار يكرم املركز
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أسبوع إدارة المعرفة

مركز جمعة الماجد 
يشارك في أسبوع إدارة المعرفة في محاكم دبي

�شمن فعاليات اأ�شبوع اإدارة املعرفة �شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف معر�س الكتاب القانوين 
الذي اأقيم يف مقر حماكم دبي يف الفرتة من 25- 29 �شبتمرب 2016، وافتتحه نائب مدير عام حماكم دبي 
القا�شي عبد القادر مو�شى، ورافقه اللواء را�شد ثاين املطرو�شي، مدير الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي، 

والعميد حممد بطي ال�شام�شي، نائب مدير اأكادميية �شرطة دبي.

متثلت م�ساركة املركز بعر�ش جمموعة من الإ�سدارات 
الق�ساة  كتاب جمال�ش  مثل  واأحكامه،  بالق�ساء  املتعلقة 
وحكم  املفتون  اأفتاه  فيما  والإع���لم  والتنبيه  واحلكام 
ال�سرعية  امل�سوؤولية  وكتاب  الأوه���ام،  من  الق�ساة  به 
والقانونية عن الأعمال الهند�سية املدنية، وكتاب ر�سالة 

يف ال�سيا�سة ال�سرعية، وغريها.
وتعد هذه امل�ساركة جزءًا من م�ساهمة املركز يف ن�سر 
العلوم اخلا�سة املتعلقة بالق�ساء قدميًا وحديثًا. وقد وزع 
املركز خلل اأيام املعر�ش قائمة ببليوجرافية مبا حتويه 
واملقالت  اجلامعية  والر�سائل  الكتب  من  املركز  مكتبة 
اأكرث من 12  القانون، �سمت  تبحث يف  التي  والدوريات 

األف عنوان.
بالتزامن  وذلك  )اق��راأ(،  �سعار  حتت  املعر�ش   اأقيم 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  احلملة  مع 
ابن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة، رئي�ش جمل�ش 

املطرو�سي ونائب حماكم دبي اأثناء التجول يف املعر�ش

جناح املركز يف املعر�ش
تكرمي املركز

الوزراء، حاكم دبي، وذلك اإميانًا من �ساحب ال�سمو اأن 
القراءة هي مفتاح املعرفة، واملعرفة هي مفتاح النه�سة 

احل�سارية، وتعزيز النفتاح املعريف والثقايف.
الرحمن  عبد  حممد  الأ�ستاذ  قام  املعر�ش  نهاية  ويف 
حممد،  مدير الإدارة الإ�سرتاتيجية والتميز املوؤ�س�سي يف 
الأ�ستاذ  التكرمي  ت�سلم  وقد  املركز،  بتكرمي  دبي  حماكم 

اأنور الظاهري، رئي�ش �سعبة العلقات العامة.
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ورش عمل

ق�������دم ال����ور�����س����ة 
الأ������س�����ت�����اذ حم��م��د 
�سعبة  رئي�ش  الدايل، 
ت��رم��ي��م امل��ط��ب��وع��ات 
ب��امل��رك��ز، ح��ي��ث ب��داأ 
ب��ا���س��ت��ع��را���ش امل���واد 
يتكون  ال��ت��ي  الأول��ي��ة 
م��ن��ه��ا ال�����ورق، وه��ي 
اخل���ي�������ش وال���ك���ت���ان 
ثم  والقطن وغريها، 
اإىل  حتويلها  كيفية 

نقية،  �سيللوزية  األياف 
املاء  من  املنا�سبة  الكمية  مع  الأل��ي��اف  ه��ذه  تخلط  ذل��ك  بعد 
لت�سكل عجينة الورق، ثم توزع بالت�ساوي يف غربال ي�سمح مبرور 
املاء وتبقى الألياف لت�سكل الورقة. ولكي نتخل�ش من الرطوبة 
يجري ا�ستخدام و�سائل عديدة منها املكواة الكهربائية، وبعد 
هذه املرحلة نكون قد ح�سلنا على ورقة فيها ن�سبة عالية من 
كانت  التي  هي  الطريقة  وه��ذه  النقية،  ال�سيللوزية  الأل��ي��اف 
الورق  بخلف  املخطوطات،  اأوراق  ل�سناعة  قدميًا  ت�ستخدم 

ورشة صناعة الورق
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نظ��م املرك��ز يوم ال�شب��ت 20 اأغ�شط�س 2016 ور�شة �شناعة ال��ورق بالتعاون مع برنامج خ��زان، بال�شراكة مع 
)Cadillac(، والت��ي اأقيم��ت يف حديق��ة اخل��زان بدبي، وح�شره��ا جمموعة من طالبات اجلامع��ة الأمريكية 

والأ�شرتالية.
ال�سناعي اليوم الذي 
ن�سبة  ع��ل��ى  ي�ستمل 
ع��ال��ي��ة م���ن األ���ي���اف 
ت��وؤدي  ال��ت��ي  اخل�سب 
اإىل تيب�سه وا�سفراره 
ق�سرية  ف��رتة  خ��لل 

ن�سبيًّا.
وبعد العر�ش الذي 
قامت  ال���دايل  قدمه 
ب�سناعة  الطالبات 
باأنف�سهن،  الأوراق 
حيث �سكل هذا التدريب 
العملي مفاجاأة مل يتوقعنها، فكثري من النا�ش ل يت�سور مراحل 

عملية �سناعة الأوراق. 
مديرة  نهمي،  دمي��ة  الأ���س��ت��اذة  �سكرت  الور�سة  نهاية  ويف 
للأ�ستاذ  بوك،  براون  ملجلة  التابع  الثقافية  الهند�سة  برنامج 
الدايل جهده يف تقدمي هذه الور�سة ، واأثنت على مركز جمعة 

املاجد ودوره يف جمال الثقافة والرتاث .
 Cadillac ومن اجلدير بالذكر اأن برنامج خزان بال�سراكة مع
العام احلايل، على  اأغ�سط�ش من  �سهر  بافتتاح جزئي يف  بداأ 
الربنامج  ويتكون  �سبتمرب.  �سهر  النهائي يف  الفتتاح  يكون  اأن 
من اأربعة اأبنية ، منها بناء ملكتبة عامة تت�سمن جملت طبعت 
املن�سرم  القرن  ع�سرينيات  من  الأو�سط  ال�سرق  يف  ون�سرت 
والعلوم  والفن،  الثقافة،  عن  وتتحدث  احلا�سر،  يومنا  حتى 

الجتماعية، والتاريخ. 
ويهدف برنامج خزان اإىل رفع الوعي اجلماعي يف موا�سيع 
الفن، والثقافة ب�سكل عام، يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. 

الأ�ستاذ حممد الدايل ي�ستعر�ش املواد الأولية ل�سناعة الورق

طالبة �سم�ساركة يف الور�سة تقوم ب�سناعة ورقة



وقد كانت الور�سة فر�سة لتبادل اخلربات وعر�ش البتكارات 
لأكرث من 20 جهة وموؤ�س�سة حكومية وخا�سة.

بان هما: �سامر فخري لولو، املدرب واملهند�ش  قدم الور�سة ُمَدررّ
واخلبري وال�ست�ساري يف تقنية املعرفة، والأ�ستاذ حممود رواجبة، 

خبري البتكار والإبداع املوؤ�س�سي.
لديه  الكل  واأن  البتكار،  بتو�سيح مفهوم  �سامر  املهند�ش  بداأ 
القدرة على البتكار، ول ميكن اأن يتحقق ذلك اإل اإذا اأجُنز ب�سكل 
متقن. واأما الرواجبة فقد اأو�سح اأن البتكار والإب��داع ل بد اأن 
يكونا منهجًا يف احلياة العامة واملهنية، وو�سيلة للرتقاء بالفرد 

واملجتمع.
وو�سف املهند�ش �سامر دولة الإم��ارات العربية املتحدة باأنها 
دولة رائدة وراعية للبتكار والإبداع، من خلل احت�سان العديد 
من الأفكار واملبادرات الإبداعية، ونوه الرواجبة اإىل الإ�سرتاتيجية 
الوطنية للبتكار التي اأطلقت عام 2015، وتهدف جلعل الإمارات 
ال�سنوات  �سمن الدول الأكرث ابتكارًا على م�ستوى العامل خلل 

ال�سبع املقبلة. 

ورشة عمل
أبجديات االبتكار المستدام
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ورش عمل

وقد جرى تق�سيم امل�ساركني اإىل جمموعات، وتكليفهم بعر�ش 
اأفكار ابتكارية من خلل ما يقومون به يف موؤ�س�ساتهم.

والبتكار،  الإب��داع   DNA الور�سة:  تناولتها  التي  املحاور  ومن 
وجعل الإبداع عادة، ومفاتيح الإبداع، وبو�سلة منوذج الأعمال.

العام  املدير  كامل،  حممد  الدكتور  ق��ام  الور�سة  ختام  ويف 
َبنْيِ واحل�سور على اهتمامهم وتفاعلهم مع  للمركز، ب�سكر املَُدرِّ
مثل هذه الور�ش العملية، وجرى توزيع ال�سهادات على امل�ساركني.

تخريج املتدرباتتخريج املتدربني

املدربان اأثناء الور�سة

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 27 اأغ�شط�س 2016 ور�شة عمل بعنوان )اأبجديات البتكار   
املوارد  ووزارة  الرتبية،  ووزارة  القت�شاد،  وزارة  منها:  اجلهات،  من  العديد  من  ومتدربة،  متدربًا   41 ح�شرها  امل�شتدام(، 
والثقافة  ال�شياحة  وهيئة  التعليمية،  دبي  ومنطقة  اأبوظبي،  يف  الوطني  والأر�شيف  للتعليم،  اأبوظبي  وجمل�س  الب�شرية، 
يف اأبوظبي، ودارة ال�شيخ �شلطان، ودار زايد للثقافة الإ�شالمية يف عجمان، وبلدية ال�شارقة، وغرفة التجارة وال�شناعة 
واملكتب  بدبي،  اخلريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  ودائرة  دبي،  يف  الأجانب  و�شوؤون  والإقامة  دبي،  و�شرطة  بال�شارقة، 
املاجد  جمعة  ومركز  اخلريية،  عجمان   وموؤ�ش�شة  بدبي،  والعربية  الإ�شالمية  الدرا�شات  وكلية  دبي،  حلكومة  الإعالمي 

للثقافة والرتاث، والنادي الأهلي، وغريها.



�سيخة  ال�ساعرة  الأ���س��ت��اذة  املنا�سبة  بهذه  املركز  مثَّ�ل 
قدمت  حيث  ال��وط��ن��ي��ة،  الثقافة  ق�سم  رئي�سة  امل��ط��ريي، 
�سريتها  م��ن  نبذة  قدمت  كما  ق�سائدها،  م��ن  جمموعة 
الذاتية. وت�سمن الحتفال اأي�سا كلمات لرائدات اإماراتيات 
النجاح  يف جمال ال�سحة والطب حتدثن عن جتربتهن يف 
�نَّ فيها دعم �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  والبتكار وَث�مَّ

يف حتقيق اإجنازاتهن. 
ويف نهاية احلفل جرى تكرمي امل�ساركات بدروع تذكارية.

المرك��ز يش��ارك ف��ي ي��وم الم��رأة اإلماراتية
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وزارة  نظمته  الذي  االحتفال  يف   2016 اأغ�سط�س   25 اخلمي�س  يوم  املركز  �سارك 
اأغ�سط�س   28 ي�سادف  الذي  االإماراتية  املراأة  يوم  مبنا�سبة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
من كل عام، ويقام حتت �سعار )املراأة واالبتكار(. ح�سر احلفل �سعادة الدكتور �سامل 
الدرمكي، م�ست�سار معايل وزير ال�سحة ووقاية املجتمع، و�سعادة الدكتور ح�سني عبد 
كبري من  وعدد  ال�سحية  واملراكز  العيادات  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  الرند،  الرحمن 

املناطق الطبية واملراكز ال�سحية واالإدارات يف الوزارة .

محاضرات

�شبتمرب 2016  ال�شبت 10  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  املبارك نظم مركز جمعة  الأ�شحى  يوم عرفة وقدوم عيد  مبنا�شبة 
حما�شرة بعنوان )وقفات مع الوقفة(، قدمها ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عمر عبد الكايف، وح�شرها جمع غفري من موظفي املركز، 

وجمموعة املاجد، وعدد من املهتمني.

بتنويع  علينا  تعاىل  اهلل  بف�سل  احل�سور  بتذكري  الكايف  عبد  بداأ 
واأن من  اإن�سان طاقة معينة يف عبادات معينة،  لكل  واأن  العبادات، 
اأن  على  نبه  ثم  �سهمًا.  غنيمة  كل  له يف  تعاىل  اهلل  فتح  النا�ش من 
فيها  والنظر  النف�ش،  للوقوف مع  ودعوة  فيه فر�سة  بعرفة  الوقوف 
للرتكيز على عيوبها قبل النظر والتدقيق يف عيوب الآخرين، فهذا 

باأهمية  ر  وذكرّ اأ�سباب �سلحها.  اأهم  من 
ق�سة  العرب من  واأخ��ذ  بالأ�سباب،  الأخ��ذ 
اهلل  اأم���ره  حينما  ال�����س��لم  عليه  مو�سى 
واأم��ر  البحر،  بع�ساه  ي�سرب  اأن  تعاىل 
مرمي عليها ال�سلم باأن تهز جذع النخلة 
اأن  اإىل  اأ�سار  كما  الرطب.  عليها  لي�سقط 
الدعاء من اأعظم الأ�سباب، فما فتح اهلل 
ويف  ليعطيه.  اإل  ال��دع��اء  ب��اب  للإن�سان 
كثريًا  النا�ش  ي�سغل  الذي  الرزق  مو�سوع 

ي�سوقه لك حر�ش  باأن رزق اهلل تعاىل ل  الإمي��ان  اأكد على �سرورة 
حري�ش، ول مينعه عنك كره كاره. وختم ال�سيخ حما�سرته بالدعوة 
اإىل الإيجابية واأن نظرة الإن�سان اإىل الأ�سياء هي التي جتعلها جميلة 

اأو قبيحة، مذكرا بقول ال�ساعر: 

كن جمياًل َتَر الوجوَد جميال

وقفات مع الوقفة

�سيخة املطريي تت�سلم التكرمي
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وفد مركز اإلمارات للدراسات وفد هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
والبحوث اإلستراتيجية

مركز  لإط���لق  الهيئة  ا���س��ت��ع��دادات  �سمن  ال��زي��ارة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
الفجرية للكتب والتوثيق، والذي ي�سم مكتبة عامة مفتوحة للباحثني 
لتوثيق  ومركزًا  والنقا�سات،  الثقافية  للأم�سيات  وركنًا  والقراء، 
تراث اإمارة الفجرية، وحتويله اإىل ملفات رقمية. فقام الوفد بهذه 
وال�ستفادة  اخلربات،  تبادل  اأجل  من  املاجد  جمعة  ملركز  الزيارة 
من جتربة املركز يف العديد من املجالت، مثل الفهر�سة، وخدمات 
الباحثني، والأن�سطة الثقافية، بالإ�سافة اإىل الطلع على الأق�سام 

املتعددة املوجودة يف املركز.
اأنور الظاهري رئي�ش �سعبة  بداأت الزيارة بعر�ش قدمه الأ�ستاذ 
واأهم  واأق�سامه،  العامة باملركز �سرح فيه بدايات املركز  العلقات 
ومعاجلة  حفظ  اأعمال  من  به  يتميز  وما  يقدمها،  التي  اخلدمات 

وترميم املخطوطات واملطبوعات.
الق�سم  برئي�سة  والتقى  الوطنية  الثقافة  ق�سم  الوفد  زار  ثم 
الأ�ستاذة �سيخة املطريي، حيث �سرحت وظائف الق�سم، وما يخت�ش 
به من مواد تتعلق بدولة الإمارات العربية املتحدة، والتي ُجمعت يف 

مكان واحد لتكون اأقرب للباحثني.
ال�سور  على  واطلع  العطاء  م�سرية  معر�ش  الوفد  زار  ذلك  بعد 
التي توثق م�سرية ال�سيد جمعة املاجد رئي�ش املركز وجهوده حلفظ 
الوفد قاعة  اأنحاء كثرية من العامل، وزار  املخطوطات والكتاب يف 
املطالعة، وخدمات الباحثني، واملكتبات اخلا�سة، وا�ستمع اإىل �سرح 

مف�سل حول �سري العمل يف املخترب الرقمي اخلا�ش باملركز.
ويف ق�سم املعاجلة الفنية ا�ستمع الوفد اإىل املراحل التي مير بها 
الكتاب منذ اأن يطلب اإىل اأن ي�سل اإىل الرف بانتظار الباحث الذي 
خزانة  وكانت  والت�سنيف.  الفهر�سة  بعمليات  م��رورًا  اإليه،  يحتاج 

املخطوطات هي املحطة الأخرية يف هذه اجلولة.
ويف نهاية الزيارة تقدم الوفد بال�سكر اجلزيل للمركز على هذه 

الفر�سة للتوا�سل والتعاون البناء.

بني  وال��ت��ع��اون  ال��ع��لق��ات  اأوا���س��ر  تفعيل  اإىل  ال��زي��ارة  ت��ه��دف 
املوؤ�س�سات الثقافية املتميزة يف الدولة، والطلع على جمالت عمل 
املركز من اأجل التعرف على اأف�سل املمار�سات والتجارب الرائدة، 

بالإ�سافة اإىل تبادل اخلربات وت�ساركها.
الوفد  فيه  اطلع  الذي  اخلا�سة  املكتبات  ق�سم  يف  الزيارة  بداأت 
على جمموعة من املكتبات التي كانت حمفوظة يف بيوت �سخ�سيات 
اإماراتية وعربية من العلماء واملوؤلفني امل�سهورين مثل ال�ساعر حممد 
القت�سادي  واخلبري  بو�سهاب،  حمد  وال�ساعر  ال�سيباين،  �سريف 
�سري  على  واطلع  الرقمي،  املعمل  الوفد  زار  ثم  العوي�ش،  اإبراهيم 
العمل فيه والأجهزة امل�ستخدمة يف حتويل املواد الثقافية اإىل مواد 
رقمية، مثل الكتب واملجلت واملخطوطات وامليكروفيلم التي يقوم 
املعمل بتحويلها اإىل �سيغ رقمية. وُختمت الزيارة يف معر�ش م�سرية 
ولقاءاته  املاجد  جمعة  ال�سيد  م�سرية  يوثق  معر�ش  وهو  العطاء، 
اأجل جمع املخطوطات وعقد التفاقيات مع املكتبات  ورحلته من 
خدمة  يف  وت�ساهم  تثمر  متميزة  ثقافية  علقات  لإقامة  العاملية 

الباحثني.
للمركز،  العام  املدير  كامل،  حممد  بالدكتور  الوفد  التقى  كما 

وتباحث معه يف العديد من الق�سايا الثقافية امل�سرتكة.
ويف نهاية اللقاء �سكر الوفد للمركز ح�سن ال�ستقبال واملعلومات 
املفيدة التي اكت�سبوها خلل الزيارة، واأهدى للمركز جمموعة من 

ا ت�سلمه مدير املركز د. حممد كامل.  الإ�سدارات ودرعًا تذكاريًّ

واالإعالم  للثقافة  الفجرية  هيئة  من  وفد  املركز  زار 
قربان،  �سمري  الوفد  �سم   .2016 اأغ�سط�س   15 االثنني  يوم 

واإبراهيم القحومي، و�سيماء �ساهني، وجميلة حممد.
زار املركز يوم الثالثاء 27 �سبتمرب 2016 وفد من مركز االإمارات 
للدرا�سات والبحوث االإ�سرتاتيجية يف اأبوظبي، �سم االأ�ستاذ عبد 
حممد  واالأ�ستاذ  باالإنابة،  املكتبة  اإدارة  مدير  الكعبي،  �سامل  اهلل 
اهلل  عبد  واالأ�ستاذ  باالإنابة،  االإعالم  اإدارة  مدير  نائب  الزعابي، 
�سيف  واالأ�ستاذ  االإعالم،  اإدارة  يف  اإعالمي  را�سد  املطرو�سي، 
ا�ستقبالهم  يف  وكان  االإعالم،  اإدارة  يف  اإعالمي  را�سد  ال�سام�سي، 

االأ�ستاذة �سيخة املطريي، رئي�سة ق�سم الثقافة الوطنية.

الوفد ي�ستمع لطريقة املعاجلة الفنية للكتاب

الوفد يطلع على مكتبة ال�ساعر حممد �سريف ال�سيباين

وفود رسمية



المجلس الدولي لألرشيف

مركز جمعة الماجد 
يشارك في مؤتمر المجلس الدولي لألرشيف

مثَّل املركَز يف هذا املوؤمتر اأحمد عثمان اأحمد، خبري الأر�سفة 
الإلكرتونية.ويهدف املركز من هذه امل�ساركة اإىل الطلع على 
التج���ارب العاملية، وال�ستفادة من املحا�س���رات وور�ش العمل، 

وتبادل اخلربات من اأجل الرتقاء مب�ستوى العمل. 
���ر املوؤمتر فر�س���ة رائعة لجتماع اخل���ربات، وتداول  وقد وفَّ
الأف���كار، ومناق�س���ة موا�سيع خمتلفة مثل ا�ستع���ادة ال�سجلت 
الورقي���ة، واإدارة الأر�سي���ف، يف الع�س���ر الرقم���ي، ومعاي���ري 
وموا�سفات مب���اين الأر�سيف. و�ساحَب املوؤمت���َر اأي�سًا معر�ٌش 
لأح���دث الأجه���زة والربجميات يف جمال الأر�سف���ة. بالإ�سافة 

اإىل زيارات ميدانية اإىل الأر�سيف الوطني الكوري.
ويف احلف���ل اخلتامي لكوجنر�ش املجل�ش ال���دويل للأر�سيف 
2016 ت�سلم���ت دول���ة الإم���ارات العربية املتحدة عل���م املجل�ش 

الدويل للأر�سي���ف اإيذانًا ببدء ال�ستع���داد لكوجنر�ش املجل�ش 
الدويل للأر�سيف باأبوظبي 2020.

ومن اجلدير بالذكر اأن املركز �سارك يف املوؤمتر ال�سابق عام 
201٣ ال���ذي اأقيم يف بروك�سل بورق���ة عمل قدمها ال�سيد اأحمد 

عثمان ، وقد تناولت مو�سوع التقادم الرقمي. 

�ش��ارك مركز جمع��ة املاجد للثقافة والرتاث يف موؤمتر كونغر�س املجل�س ال��دويل لالأر�شيف 2016، الذي عقد 
يف الف��رتة م��ن 5 اإىل 10 م��ن �شبتم��رب 2016، حتت �شع��ار )اأر�شيفات وتناغ��م و�شداق��ة(، يف العا�شمة الكورية 

اجلنوبية �شيوؤول. الذي يح�شره حوايل 2000 خمت�س بالأر�شيف من 190 دولة.

اأحمد عثمان مع جمموعة من امل�ساركني

اأحمد عثمان ي�ستطلع الأجهزة املعرو�سة
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ترميم وثائق هيئة الطرق والمواصالت

القيادة  برخ�ش  املتعلقة  املعلومات  الوثائق  هذه  وت�سم 
 1968 �سنة  من  دبي  اإمارة  من  ال�سادرة  ال�سواقني  و�سجلت 
اإىل �سنة 1980، وهي مكتوبة يدويًّا، يف �سجلت كبرية، ي�سم 
كل �سجل جمموعة من الت�سجيلت، وقد بلغ جمموع ال�سجلت 

29 �سجًل. 
متزقات  من  تعاين  والأوراق  القدمية  الوثائق  هذه  كانت 
التي تركت  املواد الل�سقة القدمية  واهرتاءات، ووجود بع�ش 
اآثارًا �سيئة على الأوراق. بالإ�سافة اإىل تفكك بع�ش ال�سجلت 

ب�سبب طول املدة واهرتاء الأغلفة احلافظة لها.
الأوىل  اخلطوة  بداأت  املركز  اإىل  ال�سجلت  و�سلت  وحينما 
وحفظها  كاملة،  ال�سجلت  ت�سوير  فجرى  الرقمنة،  بعملية 
املرحلة  جاءت  ثم  بعد.  فيما  الأوراق  اختلط  خ�سية  رقميًّا 
الأوراق  فخ�سعت  والرتميم،  ال�سيانة  مرحلة  وهي  التالية 
اأثرت ب�سكل كبري  اإزالة بع�ش الرتميمات القدمية التي  لعملية 
التي  الآيل  الرتميم  اأجهزة  بوا�سطة  ثم عوجلت  الأوراق،  على 
ت الفراغات بعجينة جديدة من الأوراق، واأن�ساأت هوام�ش  �سدَّ
ل  حتى  القدمية  الأوراق  تقوية  اإىل  بالإ�سافة  لها،  جديدة 
مما  واأقوى  اأف�سل  فعادت  ال�سجلت،  هذه  ُجلدت  ثم  تتك�سر. 
كانت عليه من قبل، واإذا جرى حفظها يف الظروف املنا�سبة، 

فيمكن اأن تبقى ملئات ال�سنني.

مركز جمعة الماجد
ينتهي من ترميم وثائق هيئة الطرق والمواصالت

اأنهى مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ترميم وحفظ ومعاجلة ورقمنة الوثائق وال�شجالت القدمية التي 
حتتفظ بها هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي، ويعود اأقدمها اإىل ال�شتينيات من القرن املا�شي.

ترميم ال�سجلت

الت�سوير والرقمنة

ت�سليم ال�سجلت

هيئة  من  وفد  املركز  زار  العمليات  هذه  من  النتهاء  وبعد 
الطرق واملوا�سلت لت�سلُّم ال�سجلت، واطلع على عر�ش م�سجل 
يو�سح كيف جرت عمليات الرتميم من بداية و�سول ال�سجلت 
الوفد  اأبدى  وقد  نهاية جتليدها.  اإىل  املاجد  اإىل مركز جمعة 
اإعجابه مبا قام به املركز، وتقدم بال�سكر اجلزيل  لهذا الأداء 

املتميز واجلهد الكبري.
تعاون  اتفاقية  وقع  قد  كان  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
مع هيئة الطرق واملوا�سلت يف دبي �سنة 2009م، وجاء هذا 

امل�سروع ثمرة من ثمرات تلك التفاقية. 
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إهـــداءات

مركز جمعة الماجد

يهدي مكتبة عربية إلى جامعة زيهجيانغ الصينية
بتوجي��ه من �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمع��ة املاجد للثقافة والرتاث، اأهدى املركز مكتبًة ت�شم 200 

 .)Zhejiang( كتاب باللغة العربية اإىل اجلامعة ال�شينية زيهجيانغ  للعلوم ال�شناعية والتجارية

ياأتي هذا الإهداء دعمًا للغة العربية 
وللراغبني يف تعلمها من غري الناطقني 
تلبي  عربية  ملكتبة  نواة  ولتكوين  بها، 
موؤخرُا  جرى  حيث  الطلب،  حاجات 
اجلامعة.  يف  العربية  للغة  ق�سم  فتح 
فتح  اأجل  من  املبادرة  هذه  تاأتي  كما 
الثقايف بني مركز جمعة  التعاون  اآفاق 
و�سوف  زيهيجيانغ،  وجامعة  املاجد 
يقوم املركز بتزويد املكتبة باملزيد من 
كما  امل�ستقبل.  يف  العربية  اللغة  كتب 
لإي�سال  فر�سة  الإهداء  هذا  ي�سكل 
اإىل  والإماراتية  العربية  الثقافة 

الباحثني ال�سينيني.
وقد �سك���ر القائمون على اجلامعة لل�سي���د جمعة املاجد هذه 
املب���ادرة، وقام���وا بتخ�سي�ش رك���ن يف مكتبة اجلامع���ة با�سم 

مكتبة جمعة املاجد.
اجلامعة  من  وفٌد  املركَز  زار  اأن  بعد  املبادرة  هذه  وتاأتي 
برئا�سة الأ�ستاذة فاتن، عميدة كلية اللغة العربية يف اجلامعة، 
التقوا خلل  املا�سي،  �سهر فرباير  الطلب يف  وجمموعة من 
الزيارة ال�سيد جمعة املاجد، وقاموا بجولة للتعرف على املركز 

واخلدمات التي يقدمها.
اأو)ت�سيجيانغ(  زيهجيانغ  جامعة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
هي جامعة دولية عامة تعد من اأقدم واأعرق موؤ�س�سات التعليم 
حرمها  ويقع   .1897 �سنة  تاأ�س�ست  حيث  ال�سني،  يف  العايل 
وت�سم  �سنغهاي.  غرب  جنوب  هانغت�سو،  مدينة  يف  اجلامعي 
مكتبة اجلامعة ما يقارب 7 مليني كتاب، مما يجعلها واحدة 

من اأكرب املكتبات الأكادميية يف ال�سني.

مكتبة جمعة املاجد يف جامعة زيهجيانغ

جمعة املاجد يهدي جمموعة من الكتب اإىل وفد جامعة زيهجيانغ

مركز جمعة املاجد ي�شاهم يف
التوا�شل الثقايف مع مكتبات ال�شني
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ضمن مبادرة عام القراءة 
مركز جمعة الماجد يهدي مئات الكتب

• اإهداء 250 كتابًا اإىل 
ال�شف��وف  اإدارة مناه��ج 

املتو�شطة 
الأحد  يوم  املركز  اأهدى 
اإىل   2016 اأغ�سط�ش   28
ال�سفوف  مناهج  اإدارة 
الرتبية  وزارة  يف  املتو�سطة 

والتعليم 250 كتابًا، وذلك بهدف اإثراء مكتبة الإدارة بالعديد من 
املجالت  كافة  يف  كتبًا  ف�سملت  مو�سوعاتها،  تنوعت  التي  الكتب 
وكذلك  املركز،  واإ�سدارات  الكتب  اأمهات  من  والثقافية  العلمية 
املتحدة من جميع  العربية  الإمارات  دولة  تتحدث عن  التي  الكتب 
مواقف   : نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  )ال�سيخ  كتاب  مثل  اجلوانب، 
دولة  يف  املراأة  متكني  يف  الأهلية  املنظمات  )دور  و  اإجنازات(،  و 

الإمارات (، وغريهما.

كتابًا  729 اليافعني  لكتب  الإماراتي  املجل�س  • اإهداء 

لكتب  الإماراتي  املجل�ش  اإىل   2016 اأغ�سط�ش  يف   املركز  اأهدى 
اليافعني 729 كتابًا، وذلك متا�سيًا مع مبادرة عام القراءة، ودعمًا 
للجهود التي تقوم بها العديد من املوؤ�س�سات لتعزيز ثقافة القراءة، 
جيل  وبالأخ�ش  اليومية،  حياتنا  من  وجزءًا  عادة  ت�سبح  حتى 

ال�سباب والأطفال.
القادمة،  املجل�ش  م�ساريع  من  جزءًا  الكتب  هذه  تكون  و�سوف 

لتوزع على حوايل 5500 من الأطفال اللجئني يف �سربيا وبرلني. 
وقد زار املركز الأ�ستاذ علي ال�سمري، من�سق املبادرات العامة، 

اأفعال،  اإىل  حتولت  ولطاملا  زال،  وما  املاجد  جمعة  �شعادة  رددها  كلمة  الباحث"  اإىل  يذهب  "الكتاب 
ظهرت وتظهر كل حني. حيث قام املركز موؤخرًا و�شمن مبادرة عام القراءة 2016 باإهداء ع�شرات الآلف 

من الكتب، والتي كان من اآخرها :

إهـــداءات

 ، الإماراتي  املجل�ش  من  الربامج  منفذة  حممد،  اإميان  والأ�ستاذة 
حيث جرى ت�سليم الإهداء. 

اليافعني  لكتب  الإماراتي  املجل�ش  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
)UAEBBY( هو الق�سم الوطني يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
للمجل�ش الدويل لكتب اليافعني )IBBY(. وقد اأن�سئ يف يناير من 
�سلطان  بنت  بدور  ال�سيخة  جلهود  مبا�سرة  كنتيجة  2010م،  عام 
اليافعني،  لكتب  الإماراتي  للمجل�ش  الفخري  الرئي�ش  القا�سمي، 
وتتمثل روؤيتها يف اأن تكون القراءة هي القوة الدافعة لتعزيز ثقافة 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  وال�سباب  الأطفال  بني  القراءة 
 )IBBY( اليافعني  لكتب  الدويل  املجل�ش  هدف  مع  مت�سيا  وذلك 

لإعطاء احلق لكل طفل يف اأن ي�سبح قارئًا.

كتابًا  258 والإعالم  للثقافة  الفجرية  هيئة  • اإهداء 
اأهدى املركز بتاريخ 24 �سبتمرب 2016 اإىل هيئة الفجرية للثقافة 
)مركز  افتتاح  عن  الإعلن  مبنا�سبة  وذلك  كتابًا،   258 والإعلم 
الفجرية للكتب والتوثيق( من اأجل خدمة القراء والباحثني يف �ستى 
اإمارة الفجرية  اأنواع املعرفة، ولتوفري خدمة البحث والتوثيق لأبناء 
واملقيمني فيها، وت�سجيع القراءة واملطالعة اأمام اأبناء املجتمع املحلي.

الآن  حتى  بلغت  التي  املركز  اإ�سدارات  املهداة  الكتب  بني  ومن 
بريطانيا يف اخلليج  و�سيا�سة  القوا�سم  اإ�سدارًا، منها )ِحلف   117
اآفاق  جملة  واأعداد  املطوع(،  �سالح  بن  اهلل  )عبد  و  العربي(، 
الثقافة والرتاث، التي ي�سدرها املركز ، بالإ�سافة اإىل كتب اأخرى 

يف العديد من املو�سوعات.
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إهـــداءات

الإه��داء  هذا  على  اأي�سانيان  مهران  ال�سيد  املركز  �سكر  وقد 
خ�سو�سا  املركز  ملكتبة  قيمة  اإ�سافة  ي�سكل  اإن��ه  حيث  القيم، 

املكتبة الفار�سية فيه. 
طريق  عن  �سنويًّا  الإه���داءات  اآلف  املركز  وي�ستقبل  ه��ذا، 
اآلف الكتب، من خلل  باإهداء  اأو املوؤ�س�سات كما يقوم  الأفراد 

وتربعهم  باملركز  املوظفني  من  جمموعة  م�ساركة  خلل  ومن 
مببلغ من املال قامت �سيخة املطريي، رئي�سة ق�سم الثقافة الوطنية، 
للتن�سيق  الجتماعي،  للتمكني  ال�سارقة  موؤ�س�سة  مع  بالتوا�سل 
اأربعة من  اأمنيات لتحقيقها. فجرى �سراء ما متناه  اأربع  واختيار 
الأيتام، وت�سليمه اإىل املوؤ�س�سة م�ساهمة من املركز يف اإجناح هذه 
احلملة التي تظهر الهتمام بفئة من املجتمع بحاجة اإىل الرعاية 
ي�سرية  بطريقة  عميقة  معاٍن  بذلك  فتحققت  واحلنان،  والعطف 

و�سهلة ل تكلف الكثري حينما ي�سارك عدد كبري فيها.
وقد �سكر القائمون على احلملة للمركز هذه امل�ساهمة الإن�سانية، 
التي تظهر تكافل املجتمع لي�ش على امل�ستوى الفردي فح�سب، بل 

على م�ستوى املوؤ�س�سات.

إهداء 236 كتابًا إلى مكتبة المركز

المركز يشارك في سدرة األمنيات

تطوير  رئي�س  اأي�شانيان،  مهران  ال�شيد  اأهدى 
للتاأمني  الإ�شالمية  دبي  �شركة  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
خدمة  كتابا   236 املركز  مكتبة  التاأمني،اإىل  واإعادة 
للباحثني والدار�شني . وقد كان معظم هذه الكتب باللغة 
بالإجنليزية.  الكتب  من  جمموعة  وفيها  الفار�شية، 
واأما مو�شوعاتها فغلب عليها الأدب، واأكرثها يف الأدب 
الإجنليزي  الأدب  من  كتب  اأي�شا  وفيها  الفار�شي، 
والفرن�شي  والرو�شي  والربتغايل  والأملاين  والعربي 
احلا�شوب،  علم  فكان  الثاين  املو�شوع  واأما  واليوناين. 
وجاء مو�شوع علم النف�س يف املرتبة الثالثة، بالإ�شافة 

اإىل مو�شوعات اأخرى متنوعة.

قام املركز يوم اخلمي�س 1 �شبتمرب 2016 بامل�شاركة يف احلملة التي اأطلقتها موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني الجتماعي 
لها.  املنت�شبني  الأيتام  املوؤ�ش�شة من  اأمنية لأبناء  اإىل حتقيق 1000  والتي تهدف  الأمنيات(،  حتت عنوان )�شدرة 
وجرى اختيار ا�شم )�شدرة الأمنيات( ملا متثله �شجرة ال�شدرة من اأهمية كبرية عند اأبناء الإمارات، وما تعك�شه من 

كرم طبيعة املجتمع وتعاون �شعبه.

ال�سيد مهران خلل زيارته للمركز

م�ساركة املركز يف �سدرة الأمنيات

وحدة الإهداء والتبادل.
ومن اجلدير بالذكر اأن املركز ي�سم اأكرث من 90 مكتبة خا�سة، 
اللغة العربية هي  للغة. وتعد  منها مكتبات جرى جتميعها وفقا 
اللغة الأوىل يف مكتبة املركز، يليها مكتبة الكتب الأجنبية التي 
ت�سم جميع اللغات ما عدا اللغة العربية واللغة الفار�سية. وفيها 

56 لغة، تاأتي اللغة الإجنليزية يف ال�سدارة.
اأ�سبحت اليوم ت�سم اأكرث من 14  واأما املكتبة الفار�سية فقد 
النوادر  من  وفيها  املو�سوعات،  كل  على  وت�ستمل  عنوان.  األف 

ال�سيء الكثري.
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زيارات

من اليمني د.نواف الر�سيد من ديوان املظامل يف ال�سعودية 
2016-7-9

د. اإبراهيم عبداهلل الغامن من جامعة الإمام حممد بن �سعود 
2016-7-20

 املن�سد نا�سر النقبي من خورفكان 
2016-8-2

 �سارون دينج من جامعة برين�ستون يف اأمريكا 
2016-7-16

 ماريا لوبيز من جامعة ال�سربون يف باري�ش 
2016-7-25

د. نور الدين عيد جمعة من وزارة ال�سباب والريا�سة يف م�سر 
2016-8-6



زيارات

راوية مولود الراوي - ق�سم اللغة الإيطالية جامعة بغداد 
2016-8-9

 برويز راد من جملة ك�سكول يف اإيران 
2016-8-11

الأ�ستاذ حممد ال�سائغ من وزراة الثقافة والريا�سة يف قطر 
2016-8-20

 �سارة �سبندف حمررة الن�سر التعاقدي يف �سي بي اآي املالية
2016-8-10

د.علي بن هلل بن حممد من جامعة ال�سلطان قابو�ش يف عمان 
2016-8-18

 الأ�ستاذ اأحمد املن�سوري باحث من دولة قطر
2016-8-2٣
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زيارات

 الفنان الت�سكيلي وائل عو�ش  
2016-9-٣

 وفد من جمموعة �سركات اآغا اأوغلو الرتكية 
2016-9-8

 وفد جمعية الإمارات للحياة الفطرية 
2016-9-22

 د.اأحمد يو�سف الدروي�ش 
رئي�ش اجلامعة العلمية الإ�سلمية يف باك�ستان 2016-9-8

 املدر�سة الهندية العليا - مدار�ش جمي�ش 
2016-9-21

 وفد اجلامعة الأمريكية يف راأ�ش اخليمة 
2016-9-24

19
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جديد المكتبة

القيادة الذكية ومهارات عمل الفريق
تاأليف: جمموعة من الُكتَّاب.

النا�شر: قنديل للطباعة و الن�شر و التوزيع – دبي.
ال�شل�شلة: كتاب يف دقائق.
الطبعة الأوىل: 2016م.

عدد ال�شفحات: 293 �شفحة.
هذا الكتاب هو الثاين �سمن �سل�سلة )قيادة التغيري( التي ت�سدرها 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم بالتعاون مع قنديل للطباعة والن�سر 

بدقة  خم��ت��ارة  ب��اق��ة  على  وي�ستمل  وال��ت��وزي��ع، 
اأهمية  يعالج  رئي�سًا،  ع��ن��وان��ًا   12 م��ن  موؤلفة 
عمل  ا�ستنها�ش  يف  واأث��ره��ا  الذكية  ال��ق��ي��ادة 
العام  الوعي  وزيادة  اجلماعي،  والعمل  الفريق 
اإىل  روؤاه��م  نقل  يف  وجناحها  بها،  للمحيطني 
بقية اأفراد الفريق اأو املجتمع، على نحٍو يجعلهم 

يرون ما يرى قادتهم، ول يتبعونهم فقط . 
واأما الكتب التي ت�سمنها مع اأ�سماء موؤلفيها، 

فهي ح�سب اجلدول الآتي:

تاأليفعنوان الكتاب
ماك�ش اإت�ش بازرمانقوة امللحظة وما يراه اأف�سل القادة1
�سيمون �سينيكلتكن غايتك .. بدايتك، هكذا يلهم القادة العظماء اأتباعهم ليعملوا2
برو�ش توجلانالتحديات التي يواجهها املديرون اجلدد: حلول علمية عظيمة ملعظم امل�سكلت الإدارية٣
�ساميون اأنولتالهوية التناف�سية، كيف تدير الأمم واملدن �سخ�سيتها وت�سع ب�سمتها؟4
ا وممار�سًة5 ليندا هيل واآخرينالنبوغ اجلماعي، قيادة البتكار .. فنًّ
تيموثي في�سيلحل مع�سلة الت�سويف، اإ�سرتاتيجيات لتغيري عادات التاأجيل والتعطيل6
�سوزي ويل�شمنهجية الع�سرات يف اتخاذ القرارات، ع�سر دقائق..ع�سرة �سهور..ع�سر �سنني7
�ستيفن جولد �سميث، �سوزان كرافورداملدينة الذكية، املمكنات الرقمية ودورها يف احلوكمة واإ�سراك املجتمع املحلي8
بول جو�ستاف�سون، �ستيوارت ليففريق من القادة، كيف متكن فريقك من حتمل امل�سوؤولية واملبادرة والإجناز؟9

ث بطلقة، الأ�سرار الت�سعة ملتحدثي "تيد"10 كارمني جالوحتدرّ
اإيرين مرياخلريطة الثقافية، احلواجز اللمرئية يف عامل الأعمال الدولية11
فريدريك للواإعادة اخرتاع املوؤ�س�سات، ابتكار موؤ�س�سات جديدة يحدوها الوعي امل�ستقبلي12

منارة القاسمية

النا�شر: اجلامعة القا�شمية.
تاريخ الن�شر: 2016م.

عدد ال�شفحات : 86 �شفحة.

القا�سمية،  اجلامعة  عن  ت�سدر  ف�سلية  جملة  هي  القا�سمية  منارة 
�سدر العدد الأول منها يف رم�سان 14٣7ه�، 2016 م. وقد بنيَّ الأ�ستاذ 
افتتاحيتها الهدف من  الدكتور ر�ساد حممد �سامل، مدير اجلامعة، يف 
للتوا�سل مع حميطنا وعاملنا بادرت اجلامعة  "تعزيزًا  اإ�سدارها فقال: 
باإطلق جملة منارة القا�سمية لتكون بني يديَك – عزيزي القارئ- مع 
لأهدافها  واأن�سطتها، مدركة  بداية كل ف�سل درا�سي، مهتمة باجلامعة 
الأكادميية  الهيئتني  واأع�ساء  الطلب  اأبنائها  مع  م�ساهمة  ور�سالتها، 
والإدارية والعديد من ال�سخ�سيات الثقافية يف طرح العديد من الق�سايا 

واملو�سوعات التي تهم اأمتنا العربية والإ�سلمية".

من  جم��م��وع��ة  الأول  ال��ع��دد  ���س��مَّ 
والفعاليات  والأن�سطة  اجلامعة  اأخبار 
�سم  كما  نظمتها،  ال��ت��ي  وامل���وؤمت���رات 
ذاك��رة  يف  )زاي��د  بعنوان  ا  خا�سًّ ا  ملفًّ
رحيله  ذك����رى  يف  وذل����ك  ال���وط���ن(، 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة، واأم����ا ح���وار ال��ع��دد، 
ف��ك��ان م��ع ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر بن 
حممد القا�سمي، رئي�ش دائرة ال�سوؤون 

الإ�سلمية يف ال�سارقة. 
وت�سمن العدد مقالت متنوعة منها: 

ال�سهداء  البدائع القراآنية يف �سورة الكوثر، ومقال عن ن�سب  مقال يف 
املقام يف حرم املدينة اجلامعية يف مدينة ال�سارقة، ومقال عن الأخلق، 
والفقه  والعربية  اللغة  ومقال  النف�ش،  وتربية  رم�سان  �سهر  عن  ومقال 
الإ�سلمي، ومقال حول اأ�س�ش عامة حلفظ القراآن، وغريها من املقالت 

النافعة.
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جديد المكتبة

فرس امرئ القيس
بين الواقع والرؤية الشعرية

تاأليف: الدكتور عبد اهلل عطية عبد اهلل الزهراين.
النا�شر: نادي الأح�شاء الأدبي – الأح�شاء.

ال�شل�شلة : اإ�شدارات نادي الأح�شاء الأدبي رقم )68(.
الطبعة الأوىل: 1437ه�/2016م.

عدد ال�شفحات:  558 �شفحة.
بها  نال  القرى،  اأم  نوق�ست يف جامعة  ر�سالة جامعية،  الكتاب  اأ�سل 
املوؤلف درجة الدكتوراه. وقد اختار املوؤلف هذا اجلانب من �سعر امرئ 
النقدي الفاح�ش، وحماولة منه لك�سف  القي�ش؛ لأنه مل يحَظ بالدر�ش 
املوقف النقدي الذي جعل كثريًا من �سعر امرئ القي�ش يف و�سف الفر�ش 
ل يروق لبع�ش النقاد القدامى، ولتقدمي قراءة جديدة لهذه الظاهرة. 
لذلك قام املوؤلف كما يقول يف مقدمته، بو�سع اأ�سئلة وحدود وفر�سيات 
ومنهج؛ فمن الأ�سئلة التي و�سعها: ما اخل�سو�سية التي كانت لدى امرئ 
و�سف  يف  القي�ش  امرئ  عبقرية  جتلرّت  وكيف  اخليل؟  �سفة  يف  القي�ش 
الفر�ش؟ وكيف جنمع بني و�سف امرئ القي�ش للفر�ش، وبني ما جنده من 
وقفات من النقاد القدامى يف تخطئة بع�ش اأو�ساف اخليل عنده؟ وغري 
�سعر  يف  الفر�ش  و�سف  ظاهرة  على  الكتاب  ويركز  الأ�سئلة.  من  ذلك 
كتب  يف  وردت  كما  احُل�ْسن؛  باأو�ساف  للإحاطة  وي�سعى  القي�ش،  امرئ 
اخليل عند العرب. واتبع املوؤلف منهجًا ا�ستقرائيًّا يف جانب امل�سمون، 

جماليات  درا�سة  يف  اأ�سلوبيًّا  ومنهجًا 
الن�ش.

ال��ت��م��ه��ي��د عن  امل���وؤل���ف يف  حت����دث 
ال�����س��ع��ر اجل��اه��ل��ي وال���ك���ائ���ن���ات، ثم 
الف�سل  ويف  واخليل.  اجلاهلي  ال�سعر 
اجل�سمية  ال�سفات  عن  حتدث  الأول 
العرب  بني  للفر�ش  احلركي  وال�سلوك 
الثاين  الف�سل  وجعل  القي�ش.  وام��رئ 
بعنوان )الفر�ش بني الواقع واملتخيل(، 
اجلاهليني  ال�سعراء  عن  فيه  وحت��دث 
والفر�ش، وذكر من هوؤلء ال�سعراء اأبا 
دوؤاد، والطفيل الغنوي، وامراأ القي�ش. 

واأما الف�سل الثالث ففيه الت�سكيل اجلمايل ل�سورة الفر�ش، ومن جميل 
�سنيع املوؤلف يف هذا الف�سل اأنه ق�سم املعجم ال�سعري عند امرئ القي�ش 
اإىل �سبعة حقول، اأورد فيها الكلمات وال�سياق الذي وردت فيه عند امرئ 
والزمان،  واحلركة،  وال�سرعة،  الفر�ش،  ج�سم  هي:  واحلقول  القي�ش، 

واملكان، واللون، وال�سوت.
نبذة من الكتاب:

" اإن امراأ القي�ش بقوله : "قيد الأوابد" اإمنا اأراد اأن ي�سف ال�سرعة 
ال�سديدة لفر�سه، فاإذا كانت الأوابد من اأ�سد احليوانات �سرعة وَعْدوًا، 
فاإن هذا الفر�ش اإذا اأرادها وحلقها اأدركها، فكاأن �سرعتها مل تكن �سيئًا 
اأنه  العجيب  اأنه قيدها، ولكن  العجيب  ُيذكر مقارنة مع �سرعته، ولي�ش 

ل اإىل قيٍد لها ...". حتورّ

المرجع في علم المخطوط العربي

تاأليف: اآدم جا�شك.
ترجمة: مراد تدغوت.

مراجعة: د. في�شل احلفيان.
النا�شر: معهد املخطوطات العربية – القاهرة.

الطبعة الأوىل: 1437ه�/2016م.
عدد ال�شفحات:  502 �شفحة.

املخطوط  علم  يف  )املرجع  الكتاب  "هذا   : مقدمته  يف  املوؤلف  يقول 
ملختلف  ��ا  ع��امًّ ملخ�سًا  الأح����وال-  اأح�سن  -يف  ه  َع���دُّ ميكن  ال��ع��رب��ي( 
اإن  العربي.  املخطوط  درا�سات  بها  ُتعنى  التي  الظواهر  اأو  العنا�سر 
الت�سور الذي ُو�سع عند جتميع مادة الكتاب مل يكن يهدف اإىل اأن يكون 
دليًل �سامًل لظواهر علم املخطوطات العربية، وعلم خطوطها القدمي، 
ولكنني و�سعته ليكون و�سيلًة مل�ساعدة الطلب والباحثني، والذين غالبًا 
العلم  ه��ذا  من   - الأح��ي��ان  بع�ش  يف   - الرهبة  اأو  احل��رية  تنتابهم  ما 

)الغام�ش( من املخطوطات واللغة التقنية امل�ستخدمة فيه".
ت�سمن الكتاب ٣50 م�سطلحًا تتعلق باملخطوط العربي، رتبها املوؤلف 
بال�سور  واأغناه  ر�سمًا،  خم�سني  من  اأكرث  فيه  وو�سع   ، ا  هجائيًّ ترتيبًا 
عامة  اخت�سارات  فيه  الأول  ملحق:  اأربعة  اآخره  يف  واأورد  والنماذج. 
احلروف  اأ�سكال  يف  الثاين  وامللحق  العربية،  املخطوطات  يف  ن�سادفها 

الن�سو�ش  الرئي�سة من خلل  العربية 
اخلط.  فن  عن  والعثمانية  اململوكية 
ببليوجرايف  دليل  هو  الثالث  وامللحق 
عن  تتحدث  التي  وال��درا���س��ات  للكتب 
يف  الرابع  وامللحق  العربي.  املخطوط 
يعتني  ملحق  وه��و  امل��خ��ط��وط،  و�سف 
ب��ذك��ر ب��ي��ان��ات امل���خ���ط���وط، وق��ائ��م��ة 
و�سفه.  تراعي  التي  الرئي�سة  املكونات 
واأ����س���اف يف اآخ���ر ال��ك��ت��اب ر���س��وم��ات 
امل�سطلحات  ي�سم  وقامو�سًا  بيانية، 

بالإجنليزية والعربية.
نبذة من الكتاب:

اخل�سبية  وال�سناديق  ْبعات  الرَّ ا�سُتخدمت  وال�سناديق:  بعات  الرَّ  "
م عادة بح�سب عدد  حلفظ ن�سخ امل�ساحف خا�سة، وكان ال�سندوق ُيَق�سَّ
اأجزاء امل�سحف اإىل عدة مق�سورات )اأكرثها ا�ستخدامًا 7 مق�سورات، 
ال�سناديق  من  نوعني  الو�سطى  احلقبة  عرفت  وقد  مق�سورة(.   ٣0 اأو 
هما: ال�سندوق املربع )َرْبَعة(، وامل�ستطيل )�سندوق(، يف حني ظهرت 
يف العهد العثماين خزائن قراآنية طويلة ال�سكل تعلوها قبة ت�سبه الهيكل.

 ويعدُّ حار�ش ال�سندوق هو امل�سوؤول عن حمتوياتها )ي�سمى: �سندوقي، 
خادم، اأو ناظر الربعة، ناظر امل�سحف(".
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الأبلق  الق�سر  الوقت يف 
باجلمل  جيء  بالقلعة... 
ال����ذي ي��ح��م��ل امل��ح��م��ل، 
وه����و ق��ب��ة م���ن خ�����س��ب، 
بخرط  ال�سنعة،  رائعة 
ملونة  و�سبابيك  متقن 
ك�سوة  وعليها  الأ�سباغ، 
م�����ن رف����ي����ع ال���دي���ب���اج 
املخو�ش بالذهب، ورقبة 
و�سائر  وراأ����س���ه  اجل��م��ل 
اأع�سائه حملة بجواهر 
م��ن��ظ��وم��ة اأب���ل���غ ن��ظ��م، 
مبثل  حملى  ر�سن  وعليه 

غاية  يف  واجل��م��ل  ذل���ك، 
ما يكون من ال�سمن، وعظم اجلثة، وح�سن اخللقة، خم�سوب 
اآخر،  و�سماله  ميينه  وعن  �سائ�سه،  يقوده  باحلناء،  كله  جلده 
امل�سرفة  بالك�سوة  يوؤتى  ثم  �سفته.  مثل  على  اآخر  ويتبعه جمل 
ملفوفة قطعًا قطعًا كل قطعة منها على اأعواد �سبه ال�سلمل... 
كان املوكب يبداأ من الرميلة وال�سروجية واملغربلني واخليامية 

والغورية حتى ي�سل اإىل امل�سهد احل�سيني ...".
ومما ذكر يف و�سف املحمل اأنه اأعواٌد من خ�سب على �سكل 
من  الرت��ف��اع  يف  ياأخذ  �سقف  ذو  ال�سكل  مربع  وه��و  ال��ه��ودج، 
اجلوانب اإىل الو�سط الذي فيه قائٌم ينتهي بهلل، ويف العادة 
ي�سدل على ذلك الهيكل اخل�سبي ك�سوة قد تكون من احلرير، 

وقد تكون من غريه، ويو�سع اأثناء ال�سفر على ظهر جمل.
من  �سيء  فيه  ينقل  ول  ُي��رك��ب،  ل  فاإنه  املحمل  جمل  واأم��ا 
اأو باأمري احلج، وكان كل ما يحمل  الأغرا�ش املتعلقة بالقافلة 

فيه ن�سختان من القراآن الكرمي.
اأ�شل املحمل:

ل يعد املحمل جزءًا من احلج، ول هو من ال�سنن، ولي�ش فيه 
اأي عبادة، بل هو عادة ظهرت وتطورت عرب ال�سنني، وميثِّل - 

اإمارة احلج:
اأول  اأبو بكر ال�سديق- ر�سي اهلل تعاىل عنه واأر�ساه-  كان 
َب على احلج من خارج مكة، وذلك يف ال�سنة التا�سعة  اأمري ُن�سِّ
الوداع  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حجة  الهجرة، ثم حج  من 
يتولون  بعده  اخللفاء  ومكث  الهجرة،  من  العا�سرة  ال�سنة  يف 
بع�ش  واأح��ي��ان��ًا  الأم����راء  اأ�سبح  ث��م  باأنف�سهم،  احل��ج  اإم���ارة 
القادة الع�سكريني يتولون اإمارة احلج، ومع اختلف الظروف 
للحج  اأم��ري  من  اأك��رث  يعني  اأ�سبح  احلجيج،  وك��رثة  ال�سيا�سية 
اإذا  واحدة  اإمرة  يجتمعون حتت  ثم  اإىل مكة،  باحلجاج  ي�سري 

و�سلوا اإىل مكة املكرمة.
وكان من مهام اأمري احلج اأن ينظم احلجاج يف جمموعات 
توفري احلماية  ويتاأكد من  ومنازلهم،  �سريهم  ويرتب  متاآلفة، 
لهم، ويرفق يف امل�سري حتى يراعي الكبري وال�سغري وال�سعيف.

املحمل:
مع تتابع ال�سنني اأ�سبح املحمل مرافقا لقوافل احلجيج، فما 

املحمل؟
املحمل هو الذي كان ُيِقلُّ ك�سوة الكعبة وامل�ساعدات املالية 
ل��ه يف  ان��ط��الق��ة  اأول  م��ن  اب��ت��داء  ال�سريفني؛  اإىل احل��رم��ني 
الع�سر العبا�سي وانتهاء باأواخر رحالته يف القرن الع�سرين.

وقد اختلفت اأو�سافه وحمتوياته عرب الع�سور والأماكن التي 
كان ينطلق منها.

فاأما املحمل لغًة، بفتح امليم الأوىل، فهو �سقتان على البعري، 
ُيحمل فيهما الَعِديلن، ومنها الهودج، التي هي مراكب للن�ساء 

على اجِلمال.
ه�،   821 �سنة  املتوفى   ، القلق�سندي  علي  بن  اأحمد  وو�سف 
املحمَل يف كتابه �سبح الأع�سى ، فقال اإنه : " على هيئة لطيفة، 
ف�سة  من  قبة  وباأعله  اأ�سفر،  اأطل�ش  حرير  من  غ�ساء  وعليه 

مطلية".
بن  اهلل  عبد  �سامل  اأبو  املغربي  الرحالُة  م�سَر  زار  وحينما 
يف  وهو  1090ه���،  �سنة  املتوفى  العيا�سي،  بكر  اأب��ي  بن  حممد 
�سوال  �سهر  بلغ  "ملا  املحمل:  اإىل احلج، قال يف و�سف  طريقه 
يوؤتى  ي��وم  وذل��ك  الأول،  اخل��روج  املحمل  خ��رج  الن�سف  نحو 
ذلك  يف  كانت  وقد  ال�سنعة،  دار  من  امل�سرفة  الكعبة  بك�سوة 

محمل الحج
(، ومبا اأنه مل يعد موجودًا يف اأيامنا، فقد اأ�شبحنا  َمِل احلجِّ يرد يف الكثري من كتب التاريخ والأدب ذكر )حَمْ

جنهل املعنى الذي يدل عليه هذا امل�شطلح على الرغم من �شهرته التي امتدت قرونًا من الزمان.

كتاب املحمل واحلج
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فيما ميثله - رمزًا لل�سلطة التي يعود اإليها ركب احلج امل�ساحب 
ُم يف اأعني النا�ش هيبة الدولة الإ�سلمية، وهيبة  للمحمل، وُيَعظِّ

احلاكم امل�سلم الذي خرج املحمل من بلده. 
واأما اأولية املحمل فل يوجد اإجماع على عهد اأو فرتة تاريخية 
كان  ولعله  للمحمل،  احلج  قافلة  م�ساحبة  فيها  ب��داأت  معينة 
ه مل يكن يحمل هذا  معروفًا يف العهود الأموية والعبا�سية، لكنرّ

ال�سم.

– يدل على وج��ود املحمل  البع�ش  – كما يرى  اأث��ر  واأق��دم 
ال�سامي هو املنمنمة التي ر�سمها يحيى الوا�سطي �سنة 6٣4 ه� 
يف ن�سخته من مقامات احلريري عند مو�سع املقامة الرملية. 
وقد تعددت املحامل وخرجت اإىل مكة املكرمة من عدة اأقاليم، 
واأحيانًا كانت تنقطع ل�سنوات، وكان من اأواخر العهد باملحمل 
ذلك الذي خرج من م�سر عام 19٣7م، حيث ظهر بعد انقطاٍع 
موكُب املحمل يف �سوارع القاهرة ، فاأقيمت الحتفالت، واأُر�سل  
اإىل  جدة  من  العبور  ي�ستطع  مل  اأنه  اإل  ال�سوي�ش،  اإىل  املحمُل 
اء بع�ش امل�ساكل التي وقعت يف ذلك التاريخ،  اجلهة املقابلة جررّ
فلم يغادر املحمُل القاهرة منذ ذلك الوقت حتى عام 1952م، 
و�سار يخرج فقط عند اإقامة مرا�سم ذهاب احلجيج وعودتهم 
من الأرا�سي املقد�سة، ويف �سهر نوفمرب من عام 1952م مات 
اإىل املتحف. وا�ستمرت م�سر  اآخر حممل، ونقل املحمل  جمُل 
ال�سعودية حتى عام  العربية  اململكة  اإىل  الكعبة  ك�سوة  باإر�سال 
اأم  يف  اجلديد  الك�سوة  م�سنع  اإىل  العمل  نقل  حيث  1977م، 

اجلود مبكة املكرمة.

اأ�شهر املحامل:
1 - املحمل ال�سامي.

2 – املحمل العراقي.
٣ – املحمل اليمني.
4 – املحمل املغربي.

5 – املحمل التكروري.
ال��روم��ي  املحمل   –  6
اأو  ال����رتك����ي  اأو 

العثماين.
7 – املحمل امل�سري.

وم���ن امل��ح��ام��ل ال��ث��ان��وي��ة 
الر�سيد،  اب��ن  حممل 

وحممل ابن �سعود، وحممل ابن دينار، وحممل النظام ملك 
حيدراآباد بالهند. 

امل�شادر التي ذكرت املحمل:
والكتب  امل�سادر  من  العديد  املاجد  جمعة  مركز  مكتبة  ت�سم 
التي حتدثت عن املحمل، والتي رجعنا اإليها يف هذا املقال، 

منها:
الآثار  اأحمد، مفت�ش  يو�سف  تاأليف  – كتاب املحمل واحلج،   1
الن�سر:  ت��اري��خ  ال��ق��اه��رة،  يف  ح��ج��ازي  مطبعة  العربية، 

19٣7م.
اإبراهيم  تاأليف  اأمة،  وجدان  �سعبية يف  : رحلت  املحمل   -  2
حلمي، مكتبة الرتاث الإ�سلمي يف القاهرة، تاريخ الن�سر 

199٣م.
٣ - حممل احلج ال�سامي : درا�سة توثيقية، تاأليف منري كيال، 

وزارة الثقافة يف دم�سق، تاريخ الن�سر 2006م.
ا،  4 - رحلة م�سعل املحمل : ر�سالة يف �سري احلاج امل�سري برًّ
درا�سة  ؛  با�سا  �سادق  حممد  تاأليف  1297ه������/1880م، 
يف  للمو�سوعات  العربية  ال���دار  ال��روي��ل��ي،  فائز  وحتقيق 

بريوت، تاريخ الن�سر: 2014م.
اإعداد  ال�سريفني،  احلرمني  اإىل  ورحلته  ال�سريف  املحمل   -  5
يو�سف جاغلر، �سالح كولن ؛ ترجمة حازم �سعيد منت�سر، 
الن�سر:  تاريخ  القاهرة،  يف  للن�سر  النيل  دار  كمال،  اأحمد 

2015م.
بالإ�سافة اإىل كثري من كتب الأدب والتاريخ والرحلت التي 

ذكرت املحمل وم�سريه اإىل مكة.

منمنمة يحيى الوا�سطي من املقامة الرملية من مقامات احلريري

غلف كتاب املحمل ال�سريف ورحلته اإىل 
احلرمني ال�سريفني
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البخور والدخون يف اللغة:
َبُخورات،  واجلمع  و�سمها-  الباء  بفتح  الُبخور-  اأو  الَبخور 
ر به ِمن ُعوٍد ونحِوه ، وُيعطي  وُبُخورات، واأَْبِخَرة، وهو ما ُيتبخَّ

بًة عند اإحراِقِه.  رائحًة طيِّ
خون، فهو م�سدر ِمن دخن، ويف لهجة اأهل الإمارات  واأما الدُّ
خان هو الدخان املنبعث من حرق البخور، اأو من  خون والدِّ الدُّ
ويوم  الدخون،  تعرف  "ما  اأمثالهم:  رائحة حرق العود. ومن 
حديِث  لل�سخ�ش  املثل  هذا  وي�سرب  نف�سها".  حرقت  دخنت 
النعمة الذي ل يعرف كيف يت�سرف بنعمته، فاأ�ساء ا�ستعمالها، 

فاأ�سرَّ بنف�سه.
املدخن : 

اإن����اء  اأو  وع�����اء  ه���و 
م�����س��ن��وع م���ن ال��ف��خ��ار 
املعدن،  اأو  اخل��زف  اأو 
ول���ه اأح���ج���ام واأ���س��ك��ال 
متعددة، منها الدائري، 
وه�����و اأك������رث ���س��ي��وع��ًا، 
وي�سنع من الفخار، وله 
وبه   ، به  للإم�ساك  يد 
ومنها  دائ��ري��ة.  قاعدة 
امل�����س��ت��ط��ي��ل، وغ��ال��ب��ا 
م��ا ي��ك��ون م��رت��ف��ع��ًا عن 

ببع�ش  ويلون  النحا�ش،  وخا�سة  املعدن،  من  وي�سنع  الأر���ش، 
املرايا  ال�سغرية من  الأج��زاء  ببع�ش  ويزين  الزاهية،  الأل��وان 
�سوٌر  اأو  نقو�ٌش  عليه  ُتنق�ُش  واأحيانًا  جوانبه،  على  تو�سع  التي 

للأماكن املقد�سة، اأو لنباتات معينة مثل النخيل.
على  ويجمع  َمرًا،  جِمْ املدخن  ي�سمى  الف�سيحة  العربية  ويف 

ع فيه اجَلْمُر مع البخور .  جمامر ، وهو ما ُيو�سَ
فوائد البخور: 

يعترب البخور من املواد اأو العنا�سر املُفرحة التي ت�سرُّ القلب، 
وت�سرح ال�سدر، وت�سعد النف�ش، وتزيل الهم، ويحفظ ال�سحة، 

ويجمل ال�سخ�ش، ويجعله حمبوبًا.

اأنواع البخور: 
نوع ماأخوذ من خ�سب العود.  -

العطرية  الطبيعية  املواد  العود وبع�ش  يتكون من خ�سب  نوع   -
اأو  دائرية  اأقرا�سًا  وُيجعل  والعنرب،  وال�سندل  امل�سك  مثل 
العود  خ�سب  م�سحوق  من  موؤلفة  ال�سكل،  �سوداء  بي�ساوية 
مع  وامل�سك  الزعفران  وع��رق  والفل  ال��ورد  بدهن  املخلوط 
قليل من ال�سكر، وي�ستخدم هذا النوع من البخور يف التطيب 

وال�ستن�ساق والرتحيب بال�سيوف وتبخري امللب�ش.
نوع يحتوي على العنا�سر ال�سابقة م�سافًا اإليها اللبان العربي   -
يف  وي�ستخدم  ال�سوداء،  واحلبة  واخلطب  واملقل  ال�سمغ  اأو 
تبخري البيوت اأو الأ�سخا�ش، وقد ي�ستخدم يف قتل احل�سرات 

ال�سارة.
منا�شبات البخور:

ا�شتقبال ال�شيف:  
التمر  اأو  الفالة  اأو  ال��ف��وال��ة  ل��ه  تقدم  ال�سيف  ق��دوم  عند 
الذي  الدخون  اأي�سًا  له  ويقدم  النوق،  واأحيانًا حليب  والقهوة، 
يكون فيه العود عن�سرًا جوهريًّا. فبعد التاأكد من اأن الدخان 
املبخرة  املُ�سيف  م  ُيقدِّ املبخرة  منا�سبة من  بطريقة  يت�ساعد 
ثم  وجهه،  اإىل  ويقربه  الي�سرى،  بيده  ياأخذه  ال��ذي  لل�سيف 
وجهه  نحو  ويدفعه  ال��دخ��ان،  نحو  اليمنى  ي��ده  راح��ة  يحرك 
الي�سرى من  بيده  املبخرة  يقرب  ذلك  بعد  ثم  اإياه،  م�ستن�سقًا 

الدخون والبخور*
البيوت اخلليجية عمومًا، ويف دولة الإمارات  التقاليد املحببة يف  ا من  اأ�شا�شيًّ يعترب الدخون والبخور جزءًا 
العربية املتحدة خ�شو�شًا. واأ�شبح املدخن اأو املبخرة رمزًا يف العديد من الأماكن، يدل على تراث عريق اأ�شيل، 

فِطيُب الرائحة يف البدن واللبا�س واملكان حاجة ومطلب عند اجلميع.

البخور

من اأنواع املداخن
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من تراث اإلمارات

الغرتة ويدفع العباءة حتى ي�سمح بدخول اأكرب قدر من البخور 
داخلها، ثم يعيد املدخن اإىل امل�سيف، ويف بع�ش الأحيان يكتفي 
باأن يقرب امل�سيف املدخن من ال�سيف الذي بدوره يحرك يده 
اليمنى دون اأن مي�سك املدخن. ويف كلتا احلالتني يقول ال�سيف 
من  اهلل  ح��َك  َروَّ اأو  حبيبك،  وعا�س  طيبك،  "طاب  مل�سيفه: 
اأرياح اجلنة". وهذا الطق�ش ُيعدرّ اإ�سارة لقرب انتهاء الزيارة، 

قعود". العود  بعد  اإذ غالبًا ما يردد ال�سيوف القول: "ما 
تطييب وتبخري املالب�س: 

وتبخري  تطييب  على  الإم���ارات  جمتمع  يف  الأف��راد  يحر�ش 
ملب�سهم بالدخون، وتقوم املراأة بهذا العمل با�ستخدام مبخرة 
كبرية م�سنوعة من اجلريد ذات �سكل هرمي ذي اأربعة اأ�سلع 
ي�سيق عند القمة، ويت�سع عند القاعدة. ثم ت�سع حتتها املدخن، 
وت�سع امللب�ش على املبخرة ذات الثقوب بحيث ي�سلها البخور 

من الأ�سفل.
قيمة الكرم يف تقدمي البخور

يحمل البخور يف املجتمع الإماراتي رمزًا ثقافيًّا يف الذاكرة 
ال�سعبية الإماراتية يدل على الكرم وحب التطيب، تلك العادة 
تقدمي  ارتبط  وق��د  الإ�سلمي،  العربي  ال��رتاث  من  املتوارثة 
اعتربه  ل��ذا  ال�سيوف،  زي��ارة  اأهمها  منا�سبات  بعدة  البخور 
العود  بعد  )م��ا  ال���دارج  املثل  اأم��ا  ال��ك��رم،  رم��وز  بع�سهم من 
قعود(، فهو لغة غري �سفهية فيها كثري من التاأدب مع ال�سيوف، 

ويقوم البخور بدًل من امل�سيف باإنهاء فرتة ال�سيافة.
طريقة �شناعة البخور اأو الدخون:

اإليه  يحتجن  �سيء  كل  بعمل  يقمن  املا�سي  الن�ساء يف  كانت 

يف البيوت، فيخلطن العطور، ويعملن البخور، وما زالت بع�ش 
واأحيانًا  باأنف�سهن،  البخور  ب�سناعة  يقمن  اليوم  اإىل  الن�ساء 

لأغرا�ٍش جتارية.
ويف  املتخ�س�سة  امل�سانع  يف  ال��دخ��ون  اأو  البخور  وُي�سنع 
في�سبح  العود،  ُين�سر  حيث  القدمية،  الطريقة  بنف�ش  املنازل 
م�سحوق  اإليه  وي�ساف  م�سحوقًا،  في�سري  ي��دق،  ثم  ن�سارة، 
اإىل جانب  ال�سكر،  وقليل من  العربي  وال�سمغ  الأبي�ش  امل�سك 
والزعفران  وال�سندل  العنرب  مثل  املختارة  العربية  العطور 

ودهن العود وغريها. 
وبعد ذلك يو�سع اخلليط على النار، ثم يحرك حتى يذوب 
ال�سمغ وال�سكر ثم ي�سكب يف قوالب على �سكل اأقرا�ش، ويو�سع 
التي متنع ت�سرب روائح  الأواين  اأو خزيف من  اإناء زجاجي  يف 

غريبة اإىل البخور.
-----------------------

www.uaepedia.ae :انظر مو�سوعة الإمارات *
با�شل حممد - العالقات العامة والإعالم

من اأنواع البخور

طريقة تبخري امللب�ش
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أحمد زويل *
أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء

�ساف���ر اإىل الولي���ات املتح���دة يف منح���ة درا�سية، وح�س���ل على درجة 
الدكت���وراه من جامعة بن�سلفانيا يف علوم الليزر. ثم عمل باحثًا يف جامعة 
كاليفورنيا، بركلي)1974 - 1976(. ثم انتقل للعمل يف معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجي���ا )كالت���ك( منذ 1976، وهي من اأك���رب اجلامعات العلمية يف 
اأمري���كا. وح�س���ل يف ع���ام 1982على اجلن�سي���ة الأمريكية. ث���م تدرج يف 
املنا�س���ب العلمي���ة الدرا�سية داخل جامع���ة كالت���ك اإىل اأن اأ�سبح اأ�ستاذًا 
رئي�سًا لعلم الكيمياء بها، وهو اأعلى من�سب علمي جامعي يف اأمريكا خلفًا 

للينو�ش باولنغ الذي ح�سل على جائزة نوبل مرتني.
اأهم اإجنازاته:

ابتكر الدكتور اأحمد زويل نظام ت�سوير �سريع للغاية يعمل با�ستخدام   •
اللي���زر ل���ه القدرة عل���ى ر�سد حرك���ة اجلزيئ���ات عند ن�سوئه���ا وعند 
التح���ام بع�سه���ا ببع�ش. والوح���دة الزمنية التي تلتق���ط فيها ال�سورة 

هي فمتوثانية، وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية.
العاملي���ة  العلمي���ة  املج���لت  ���ا يف  علميًّ بحث���ًا  م���ن ٣50  اأك���رث  ن�س���ر   •

املتخ�س�سة مثل جملة �ساين�ش، وجملة نيت�سر.
ورد ا�سم���ه يف قائم���ة ال�س���رف بالولي���ات املتح���دة الت���ي ت�سم اأهم   •
ال�سخ�سي���ات التي �ساهم���ت يف النه�سة الأمريكية. وج���اء ا�سمه رقم 
9 م���ن بني 29 �سخ�سية بارزة باعتباره اأه���م علماء الليزر يف الوليات 
املتح���دة )ت�سم ه���ذه القائمة األ���ربت اأين�ستاين، واألك�سن���در جراهام 

بيل(.
يف ي���وم الثلث���اء 21 اأكتوب���ر 1999 ح�سل اأحمد زوي���ل على جائزة   •
نوب���ل يف الكيمي���اء عن اخرتاعه لكامريا لتحلي���ل الطيف تعمل ب�سرعة 
الفمتوثاني���ة، ودرا�سته للتفاع���لت الكيميائي���ة با�ستخدامها، لي�سبح 
بذلك اأول عامل م�سري وعربي يفوز بجائزة نوبل يف الكيمياء، وليدخل 
الع���امل كله يف زمن جدي���د مل تكن الب�سرية تتوقع اأن تدركه لتمكنه من 
مراقبة حرك���ة الذرات داخل اجلزيئات اأثن���اء التفاعل الكيميائي عن 

طريق تقنية الليزر ال�سريع.
ح�س���ل الدكتور اأحمد زويل على جائ���زة نوبل، وعلى كثري من الأو�سمة 
والنيا�س���ني واجلوائ���ز العاملي���ة لأبحاث���ه الرائ���دة يف علوم اللي���زر وعلم 

الفيمتو، وبلغ عدد هذه اجلوائز ٣1 جائزة دولية، منها:
جائزة ماك�ش بلنك، وهي الأوىل يف اأملانيا، وجائزة وول�ش الأمريكية، 
وجائزة هاريون هاو الأمريكي���ة، وجائزة امللك في�سل العاملية يف العلوم، 
وجائ���زة هوك�س���ت الأملانية، وو�س���ام ال�ستحقاق من الطبق���ة الأوىل، من 

م�سر، �سنة 1995، وقلدة النيل العظمى، وهي اأعلى و�سام م�سري.
ويف اإبري���ل �سنة 2009 اأعلن البيت الأبي�ش ع���ن اختيار د. اأحمد زويل 
�سم���ن جمل�ش م�ست�ساري الرئي�ش الأمريك���ي للعلوم والتكنولوجيا، والذي 

ي�سم 20 عاملًا مرموقًا يف عدد من املجالت.
ويف ع���ام 2011 ح�سل على ق���لدة بري�ستلي، وهي اأرفع و�سام اأمريكي 
يف الكيمي���اء . كما اأطلق ا�سم���ه على بع�ش ال�س���وارع وامليادين يف م�سر. 
واأ�س���درت هيئة الربي���د امل�سري طابَع���ْي بريد با�سمه و�سورت���ه، واأُ طلق 

ا�سمه على �سالون الأوبرا.
موؤلفاته:

له يف مكتبة املركز ثلثة كتب هي:
1- حوار احل�سارات.

2- اأحمد زويل : ع�سر العلم.
٣- رحلة عرب الزمن : الطريق اإىل جائزة نوبل.

ومن موؤلفاته االأخرى:
1- الت�سوي���ر امليكرو�سكوب���ي الإلك���رتوين رباع���ي الأبع���اد، وه���و كت���اب 
بالإجنليزي���ة، ويبح���ث يف كيفي���ة ا�ستخ���دام املجه���ر الإلك���رتوين يف 
الدرا�س���ة املجهرية للح�س���ول على معلوم���ات رباعية الأبع���اد مقارنة 

بالأدوات العلمية الأخرى.
2- علم الأحياء الفيزيائي من الذرات اإىل الطب، وهو كتاب بالإجنليزية، 

ويبحث يف اأحدث الطرق واملفاهيم يف ال�سلوك الكيميائي واحليوي.
تويف رحمه اهلل تعاىل يف 2 اأغ�شط�س 2016م.

-------------------------
* ويكيبيديا )بت�سرف(.

أعالم رحلوا

د�شوق  اإىل مدينة  اأ�شرته  مع  انتقل  الرابعة  �شن  زويل يف 26 فرباير 1946 مبدينة دمنهور، ويف  اأحمد ح�شن  ولد 
بعد  الإ�شكندرية  بجامعة  العلوم  بكلية  والتحق  الأ�شا�شي،  تعليمه  وتلقى  ن�شاأ  حيث  ال�شيخ،  كفر  ملحافظة  التابعة 
ح�شوله على الثانوية العامة، وح�شل على بكالوريو�س العلوم بامتياز مع مرتبة ال�شرف عام 1967 يف الكيمياء، وعمل 

معيدًا بالكلية، ثم ح�شل على درجة املاج�شتري عن بحث يف علم ال�شوء.

اأحمد زويل
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بياتري�ش دي كاردي يف منطقة �سمل براأ�ش اخليمة - كما ن�سرتها تيليغراف 
الربيطانية يف 6 يوليو2016

أعالم رحلوا

بياتريس دي كاردي*
أكبر عالمة آثار ممارسة في العالم

ال�سني،  يف  احللفاء  ل�سالح  عملت  الثانية  العاملية  احلرب  وخلل 
التجاري  املفو�ش  م�ساعد  اأ�سبحت  وملا  بها،  فتعلقت  الهند،  وزارت 
غرب  يف  اأثرية  م�سوحات  اأجرت  ولهور  ودلهي  كرات�سي  يف  الربيطاين 

بلو�س�ستان.
فيها، عادت  ال�سيا�سية  ال�سطرابات  ب�سبب  املنطقة  وبعد غياب عن 
املميز يف  الفخار  واكت�سفت  بلو�س�ستان يف عام 1966م،  اإىل  دي كاردي 
لطبيعة  جديد  فهم  اإىل  اكت�سافها  فاأدى  مببور،  نهر  من  بالقرب  مواقع 
الربونزي،  الع�سر  يف  العربي  اخلليج  منطقة  يف  التجارية  الروابط 
اأ�سفرت  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  البعثات يف  واأطلقت عددًا من 
ن�سبة  )العبيد(  لفرتة  يعود  الذي  للفخار  الأوىل  النماذج  اكت�ساف  عن 
اإىل تل العبيد الواقع غرب مدينة اأور يف جنوب العراق، وهي فرتة ما قبل 
واكت�سفت  امليلد(،  قبل   4000-5٣00( الأدنى  ال�سرق  تخ�ش  تاريخية 

اأي�سا اأكرث من 20 مقربة تعود للألفية الثانية قبل امليلد.
اجلزيرة  لدرا�سة  الربيطانية  املوؤ�س�سة  رئي�سة  من�سب  �سغلت  وقد 
اإىل عام  الآثار الربيطاين من عام 1949  اأمني جمل�ش  العربية، وكانت 

 .197٣
ويف عام 197٣ عينت احلكومة القطرية دي كاردي لقيادة بعثة اأثرية 
تهدف اإىل تو�سيح تاريخ قطر للمتحف الوطني اجلديد، فاكت�سف فريقها 
الأدوات املنزلية والفخار الذي ي�سري اإىل اأنه كان لقطر علقات جتارية 

مع مناطق اأخرى اأقدم بكثري مما كان يعتقد.
وبعد عملها يف قطر وا�سلت عملها يف �سلطنة عمان ودولة الإمارات 
العمل  عن  توقفت  �سنة   9٣ العمر  من  بلغت  وحينما  املتحدة.  العربية 
امليداين وبداأت الرتكيز على كتابة وت�سنيف اأعمالها. ويف نهاية حياتها 

املهنية، اأ�سبحت دي كاردي اأكرب عاملة اآثار ممار�سة يف العامل. 
اأهم اجلوائز: 

يف  خلدماتها  الربيطانية  الإمرباطورية  و�سام  منحت   197٣ عام  يف   •
علم الآثار.

يف عام 1989 ح�سلت على ميدالية القا�سمي، التي قدمت لها نظري   •
راأ�ش  اإمارة  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الأثرية  اخلدمات 

اخليمة. فكانت اأول امراأة حت�سل على هذه امليدالية.
امللكية  اجلمعية  من  التذكارية  بريتون  ميدالية  نالت   199٣ عام  يف   •

الآ�سيوية.
لندن. جامعة  يف  الفخرية  الزمالة  منحت   1995 عام  يف   •

امليدالية  على  وح�سلت  100�سنة،  العمر  من  بلغت   2014 يونيو  •   يف 
لعلم  املتميزة  خلدماتها  لندن  يف  الآثار  خرباء  جلمعية  الذهبية 

الآثار.

ويف  للبنات،  بول  �شانت  مدر�شة  يف  تعليمها  وتلقت  1914م،  يونيو   5 يوم  لندن  يف  كاردي  دي  ايلني  بياتري�س  ولدت 
الفرتة من 1933 اإىل 1935م در�شت التاريخ والالتينية والقت�شاد يف جامعة لندن. ودر�شت علم الآثار على يد عامل 

الآثار البارز ال�شري مورتيمر ويلر. وعملت كم�شاعد يف احلفريات يف جنوب اإجنلرتا.

موؤلفاتها: 
لها يف مكتبة املركز اأربعة كتب، هي:

1 - اأعمال التنقيب يف منطقتي طوى �سليم و طوى �سعيد يف املنطقة 
ال�سرقية عام، 1978.

2 - درا�سة لآثار ُعمان.
ال�سرقية يف �سلطنة عمان  التنقيب والدرا�سة يف املنطقة  اأعمال   - ٣

يف عام 1976.
الأر�ش:  �سطح  التي عرث عليها على  الأثرية  العينات  4 - حم�سلت 

)عينات �سطح الأر�ش يف عمان( يف عام، 1976.

توفيت يف 5 يوليو 2016م عن عمر ناهز 102.
-------------------------

* ويكيبيديا )بت�سرف(.
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جديد مكتبة المركز من الرسائل الجامعية
)استخدام تقنيات الجينات الوراثية البشرية وضوابطها الشرعية(

ملخ�س الر�سالة:
لقد احتل عل���م الهند�سة الوراثية والتكنولوجي���ا احليوية مكانة علمية 
ا �سريعًا غ���ريرّ كثريًا من  مرموق���ة ب���ني العلوم الطبي���ة احلديثة، ومنا من���وًّ
املفاهي���م الطبية التقليدية، واأعطى العديد من البدائل العلجية النافعة 
للجن�ش الب�سري، اإل اأن هذه البدائل مل تقت�سر على اجلانب العلجي، اأو 
تخت�ش باجلن�ش الب�سري فقط، بل امتدت اإىل اجلانب الإر�سادي الوقائي، 
والطبي العلجي، والإجنابي التنا�سلي، والإثبات ال�سرعي، وكان منها ما 
هو خا�ش باجلن�ش الب�س���ري واحليواين والنباتي، اإل اأن الدرا�سة يف هذه 
الر�سال���ة ُعنيت عناية مبا�سرة باجلن�ش الب�سري، نظرًا ملا فيه من ق�سايا 
اأخلقية عدة حتتاج اإىل ت�سليط �سوء ال�سريعة الإ�سلمية عليها، وحتديد 

اأطرها بالأحكام الفقهية بعد و�سفها و�سفًا طبيًّا دقيقًا.
ه  ���زت الدرا�سة على جم���ال اجلين���ات الب�سرية الوراثي���ة، الذي عدَّ ركَّ
ا واف���رًا من  العلم���اء اأخط���ر ب���اب علم���ي يف الوق���ت الراهن، واأخ���ذ حظًّ
الدرا�س���ة والبح���ث من ِقب���ل رجال الفق���ه والطب والقان���ون والفل�سفة يف 
كث���ري م���ن املوؤمترات والن���دوات وال���دورات العلمية الدولية؛ مِل���ا قد يكون 
له���ذا املجال من مزالق وانحرافات اأخلقية قد يعجز العقل الب�سري عن 

ت�سورها!
وقد حاولُت اأثن���اء الدرا�سة الرتكيز على الربط بني اجلينات الب�سرية 
وب���ني املو�سوعات الت���ي تناولتها اأثناء البحث ربطًا دقيق���ًا متعمقًا بحيث 
تظه���ر الأح���كام الفقهية وا�سح���ة، وفق ت�سل�س���ل منطقي يتواف���ق واملادة 

العلمية الواردة يف البحث.
وق�سم���ت الدرا�س���ة اإىل توطئة وخم�سة ف�سول : اأوله���ا متهيدي، ويليها 
اأربع���ة رئي�سة، اأما التوطئة فتحدث���ُت فيها حديثًا مب�سطًا عن ن�ساأة العلوم 
الطبي���ة وتاري���خ عل���م الوراثة، واأم���ا الف�س���ل التمهي���دي: فاأو�سحت فيه 
املفاهي���م الأ�سا�سي���ة ملو�سوع الر�سال���ة، والذي جاء �سام���ًل لبيان مفهوم 
التقني���ة، واجلين���ات الوراثي���ة، واأنواعه���ا، وم�س���روع اجلين���وم الب�س���ري 
واأهداف���ه وخماط���ره، واأخريًا ح���ددُت ما ي���راد بال�سواب���ط ال�سرعية يف 

ا�ستخدام تقنيات اجلينات الوراثية الب�سرية.
الف�س���ل الأول: تطرقُت فيه لدرا�سة كيفية ا�ستخدام اجلينات الوراثية 
الب�سري���ة يف املج���ال الإر�س���ادي الوقائ���ي، وذلك من خلل بي���ان مفهوم 
الفحو����ش املخربية التي جت���رى للمقبلني عل���ى الزواج وبع���ده، وتو�سيح 
الأح���كام الفقهي���ة املرتتب���ة عليها، كم���ا بحثت ع���ن الأمرا����ش الوراثية 
الب�سري���ة وم���ا يرتتب عل���ى اكت�س���اف ظهورها م���ن تاأثري عل���ى ا�ستقرار 
الأ�س���رة، من خلل احلديث عن مفه���وم زواج الأقارب واأبنُت عن موقف 
ال�سريع���ة الإ�سلمية من���ه اإن ترتب عليه ظهور اأمرا����ش جينية وراثية يف 

الن�سل، مع اإمكانية اإجها�ش الأجنة امل�سوهة جينيًّا من عدمه.
الف�س���ل الث���اين : بحث���ُت في���ه ا�ستخ���دام تقني���ات اجلين���ات الوراثية 
الب�سري���ة يف املجال الطبي العلج���ي، و�سلطُت ال�سوء على م�ساألة العلج 
باجلين���ات الوراثية الب�سرية من خلل نقل اجلني الب�سري الوراثي ب�سكل 
مبا�س���ر للخلي���ة الب�سرية، اأو نقله ب�سكل غري مبا�س���ر للخلية الب�سرية مثل 
نقل���ه عن طريق اخللي���ا البكتريية ، ثم نقله منها للخلي���ة الب�سرية، كما 

تناول���ت م�ساألة العلج باخلليا اجلذعية وجمالت 
ا�ستخدامها يف العلج الب�سري.

الف�سل الثال���ث : در�سُت في���ه ا�ستخدام تقنيات 
اجلين���ات الوراثي���ة الب�سري���ة يف املج���ال الإجنابي 
التنا�سل���ي، وال���ذي ي�سمل التعدي���ل الوراثي للخليا 
التنا�سلية الب�سرية من اأجل حت�سني الن�سل الب�سري 
ومفهومه وطرقه، واأو�سحُت حقيقة التحكم بجن�ش 
اجلن���ني الب�س���ري، وموق���ف الفق���ه الإ�سلم���ي من 
التحك���م به وط���رق اختي���اره، كما تناول���ت يف هذا 
الف�سل الوق���وف عل���ى الو�سائل الإيجابي���ة لتعديل 
الن�س���ل الب�سري كاإن�س���اء البنوك اجليني���ة الوراثية 

الب�سري���ة والتلقي���ح ال�سناع���ي، والو�سائ���ل ال�سلبية 
لتعدي���ل الن�س���ل الب�س���ري كا�ستخ���دام و�سائ���ل التعقيم املوؤق���ت والدائم 

للإجناب.
الف�سل الرابع والأخري : حتدثت يف هذا الف�سل عن ا�ستخدام تقنيات 
اجلينات الوراثية الب�سرية يف جمال الإثبات ال�سرعي، من خلل احلديث 
ع���ن مفهوم الب�سمة الوراثية واأنواعها، واأه���م ما مييز الب�سمة اجلينية 
الوراثي���ة الب�سري���ة عن غريها م���ن الب�سم���ات الب�سرية، وم���دى اعتبار 
الب�سم���ة الوراثية قرينة يف الإثبات ال�سرعي للن�س���ب اأو نفيه، واأو�سحُت 
م���دى عناي���ة ال�سريعة الإ�سلمية بالن�س���ب، وبيان و�سائ���ل اإثباته اأو نفيه 

فيها، واأخريًا منزلة الب�سمة الوراثية الب�سرية من هذه الو�سائل.
وق���د تو�سلُت يف نهاية ه���ذا البحث اإىل جملة من النتائج التي وجدُتها 

مهمة يف بابها، منها : 
1.  عل���م الوراثي���ة الب�سرية وع���دوى الأمرا�ش الوراثية ه���و من اكت�ساف 
الإم���ام الرازي، ل الع���امل النم�ساوي مندل، كما ه���و م�سهور اليوم يف 
تاري���خ علم الوراثة عند الغ���رب، اإل اأن العامل النم�ساوي مندل هو اأول 

ر هذا العلم واكت�سف نظرياته. من طوَّ
2. الأحما����ش النووي���ة ه���ي قوالب حتم���ل يف جوفه���ا اجلين���ات الوراثية 

الب�سرية، ولي�ست هي اجلينات الب�سرية كما يظن البع�ش.
٣. الأمرا����ش الوراثية تظهر يف الن�سل نتيجة لظه���ور ال�سفة الوراثية يف 
الأبوي���ن، ول وجه لعتب���ار زواج الأقارب �سبب���ًا يف ظهورها، فهو زواج 
مب���اح عام���ة، م���ا مل يتكرر ظه���ور املر����ش الوراثي يف الن�س���ل، فيكون 

العدول عنه اأوىل واأحرى.
���ا باختلف درجة الت�سوه  4. يختل���ف حكم اإجها�ش الأجنة امل�سوهة جينيًّ
وخطورت���ه املعتم���دة عل���ى وقت نف�ش ال���روح باجلنني م���ن عدمه، مع 
مراع���اة درج���ة هذا الت�سوه من حي���ث كونه ب�سيطًا ممك���ن العلج، اأو 

خطريًا متعذر العلج، اأو خطريًا وقابًل للعلج. 
5. ع���دم ج���واز تق���دمي العم���ل بالب�سم���ة الوراثية عل���ى و�سائ���ل الإثبات 
ال�سرعية املتفق عليها مثل الِفرا�ش ، والإقرار، والبينة، اإن ُوجدت هذه 
الأدل���ة، بل يعمل بها كقرين���ة م�ساعدة، يف حني يجوز تقدمي العمل بها 
عل���ى و�سائل الإثبات املختلف فيها ) القياف���ة والقرعة ( نظرًا لدقتها 

وندرة اأخطائها اإذا قورن ت بتلك الو�سائل املختلف فيها.
6. عدم ج���واز تقدمي العمل بالب�سمة الوراثية على اللعان يف نفي الن�سب 
ال�سرعي، بل يعمل بها كقرينة ملنع اللعان، اأو موؤكدة يف حال النفي، اأو 

ثبوت الزنا. 
د. اإميان عبد الرحمن امل�شموم

جديد الرسائل الجامعية

اإعداد: اإميان عبد الرحمن امل�شموم .
اإ�شراف: عبد اهلل حممد اجلبوري .

ر�شالة جامعية )دكتوراه(، نوق�شت يف كلية الدرا�شات الإ�شالمية 
والعربية بدبي، 2016م.

عدد ال�شفحات: 398 �شفحة.
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شاعر من اإلمارات

أحمد بن سلطان بن سليم *

ج يف املدر�سة الأحمدية، ثم عمل مع والده يف التجارة، ف�سافر اإىل  تخرَّ
الهند، وتعلم الإجنليزية وعلومًا اأخرى، واأقام بالهند فرتة الثلثينيات 
من القرن املا�سي حتى الأربعينيات، وعمل مذيعًا باإذاعة دلهي يف ق�سمها 
العربي، وبقي هناك حتى عام 1947، ثم انتقل اإىل كرات�سي ملدة عام، ثم 
رجع اإىل بلده. وكانت �سنوات الغربة تلك �سنوات خ�سبة يف حياته، فقد 
احتك فيها برواد احلركة الفكرية العرب الذين كانوا يفدون اإىل الهند.

 ثم �سارك يف الكتابة ال�سحفية، فن�سر يف اخلم�سينيات مقالة حول 
وردَّ  ت�سدر يف قرب�ش،  كانت  التي  الأدنى  ال�سرق  عروبة اخلليج مبجلة 
ب�سقيه  ال�سعر  ينظم  وكان  اخلليج.  عروبة  يف  ت�سكك  مقالة  على  فيها 
ال�سباب  جملة  له  ون�سرت   ، كليهما  يف  اأجاد  وقد   ، والنبطي  الف�سيح 
كان  ق�سيدة  الطاهر  علي  حممد  الأديب  بالقاهرة  ي�سدرها  كان  التي 
ن�سرتها  القا�سمي،  �سقر  بن  �سلطان  ال�سيخ  اإىل  الهند  من  بها  بعث  قد 

�سنة 1٣58ه�/ 1958م.
وبعد عودته اإىل دبي عمل مع حاكمها ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم، 
املتحدة  العربية  الإمارات  قيام دولة  وقبل  للجمارك،  ناظرًا  حيث عينه 
�سارك يف الجتماعات التاأ�سي�سية التي مهدت لقيام الدولة، ثم عني وزير 
ا  ملمًّ وكان  احتادية،  حكومة  اأول  يف  واملالية  القت�سادية  لل�سوؤون  دولة 

بالتاريخ، فعني رئي�سًا للجنة الرتاث والتاريخ حتى وفاته عام 1976م.
وقد جمع بلل البدور امل�سادر التي ذكرت ال�ساعر اأحمد بن �سلطان 

ابن �سليرّم، ونحن نذكرها هنا ملن اأراد ال�ستزادة:
الكويت. جملة   •

الطائي. حممد  بن  اهلل  عبد  العماين  الأديب  كتابات   •
مب�سر(. للكويت  الدرا�سية  البعثة  اأ�سدرتها  )التي  البعثة  جملة   •

بو�سهاب. خليفة  حمد  اإعداد  ال�سعبي،  ال�سعر  من  تراثنا   •
الرابع  العدد  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  ال�سادرة  الرتبية  جملة   •

يناير 1980م.
للأديب  العربية(،  واجلزيرة  اخلليج  من  معا�سرون  )�سعراء  كتاب   •

الدكتور اأحمد اجلدع.
ال�سباط. اهلل  لعبد  العربي(،  اخلليج  من  واأديبات  )اأدباء  كتاب   •

كتاب )تراجم اأعلم اخلليج(، للأ�ستاذ اأبي بكر عبد اهلل بن حممد   •
ابن اإبراهيم ال�سمري.

كتاب )�سعراء دولة الإمارات العربية املتحدة: درا�سة وببلوجرافيا(،   •
للدكتور يو�سف نوفل.

الكويتية(. املجلت  يف  خليجية  وتراجم  )�سري  كتاب   •
الإمارات  دولة  يف  احلديث  لل�سعر  الأ�سا�سية  )الجتاهات  كتاب   •

1920 - 1990م(، لنزار اأباظة.
�سليم  بن  �سلطان  بن  )اأحمد  بوملحة  اإبراهيم  للأ�ستاذ  حما�سرة   •

ولد ال�شاعر اأحمد بن �شلطان بن اأحمد بن �شعيد بن �شليم الفال�شي يف دبي اأواخر القرن التا�شع ع�شر، وبرز بني 
ع الأحداث العاملية والعربية،  اأهله ورفاقه بولعه بالطالع واملعرفة، والبحث يف تاريخ املنطقة والأن�شاب، وتتبُّ

والتوا�شل مع الأدباء واملثقفني. 

�ساعرًا واأديبًا(، ُقدمت يف ندوة الثقافة والعلوم، �سنة 1988م.
ح�سني. الغفار  عبد  كتابات   •

بن  اأحمد  اأ�سعار  من  )ق�سائد  كتاب  امل�سادر  هذه  اإىل  ي�ساف   •
املهريي،  وتدقيق جمال خلفان بن حويرب  �سليم(، جمع  �سلطان بن 

تاريخ الن�سر:2009م.
من �شعره الف�شيح:

ق�سيدة يرد بها على ر�سالة �سديقه ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي:
����ْج����ِر ك���ت�������اٌب اأت�������ى م�������ن ط���ي���ب ال����ذك����ر وال����نَّ

رب�������ي���ِب ال����ن����دى ِخ���������ْدِن ال���������م���������روءة وال�������رِبِّ
���اًل  اأت���������ى �����س���������ائ����اًل ع���������ن ح����ال����ت����ي م���ت���ف�������سِّ

مبا را�َس م�ن �َسقطي وم�ا ان�تا�َس م�ن ع�سري
ط����وى ال�����ب��ع��َد وال�����ب��ع��د ال�����س��ح��ي��ق م�����س��ّرًق��ا

ال��َق��ْط��ِر ��ُب  ���س��يِّ ال����رى  ع�اف�ي  ف�����ي  ان��ه��ّل  ك�م�ا 
وواف�����������ى ع�������ل���ى غ���������ري ان���������ت����ظ����اٍر وم����وع���������ٍد

ب�������دي�������وا����َس، م�����ا )دي���������وا�����ُس( م�����ن��ه ع�����ل��ى ُخ�������رْبِ
����س���م���م���ُت ب�����ه َع����������ْرَف ال�������س���م���اح���ة وال�������س���خ���ا

���ِر �������سْ وَرْوًح�������������ا م�������ن االأوط�����������ان ط����ّي����ب����َة ال���نَّ
ومن �شعره النبطي:

وورودْه  ي��������ا ف�������ت�������اة احل�����������ي ل����ب����ع����ي����دي ال�����ط�����ري  ب������ني  ح����ي����ل 
اإع������������روا ب�����ه زاغ���������ت ال�����ف�����ودْه  �����س����ار ه������ذا ال�����ده�����ر من���ري���دي
ل�����و ع����ط����ا م�����ن ع�����ني م����ي����ه����ودْه  ل�����و ����س���ف���ا م���ا����س���ي���ه مب����زي����دي
دي�������ن ي�����رج�����ع ق����ب����ل م������وع������ودْه  م���������ول م�������ا ل�������ه ب�������د ل���ي���ك���ي���دي

-------------------------
* املراجع: 

ن�سره  و�سعره(،  حياته  على  اأ�سواء  �سليم:  ابن  )اأحمد  بعنوان  مقال   -
بلل البدور يف جريدة البيان 22 اأغ�سط�ش 2009م.

�سورة لل�ساعر برفقة ال�سيخ را�سد اآل مكتوم
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ُحْسن التعليل 

تعريف ح�شن التعليل: 
عند  ا�ستقر  حتى  ال��زم��ن  ع��رب  تطور  م�سطلح  التعليل  ح�سن 
املتاأخرين، وكانت البوادر يف كتاب البديع لبن املعتز )ت296ه�( 
اأخذ هذا امل�سطلح  حتت عنوان �سماه )الإف��راط يف ال�سفة(، ثم 
ح��ظ��ه م��ن ال��در���ش ال��ب��لغ��ي ع��ل��ى ي��د ع��ب��د ال��ق��اه��ر اجل��رج��اين 
)ت474ه�( يف اأثناء بحثه عن التخيل واأنواع من ت�سبيه ال�سورة من 

خلل �سوق العلل واملعاري�ش.
الإيجاز(  )نهاية  كتاب  يف  التعليل(  )ح�سن  ب�  مرة  لأول  و�سمى 
)ت654ه�(  امل�سري  الإ�سبع  اأبي  ابن  وعقد  )ت606ه���(،  للرازي 

بابًا با�سم التعليل.
مثال  امل�سطلح،  ذكر  من  اأكرثت  فقد  احلديثة  الدرا�سات  واأما 
)ج��واه��ر  كتابه  يف  )ت194٣م(  الها�سمي  اأح��م��د  ال�سيد  ذل��ك 
البلغة(. ويف مكتبة مركز جمعة املاجد  كتاب نادر �سغري احلجم 
عنوانه )ح�سن التعليل يف اللغة العربية( من تاأليف ح�سن طنطاوي 
�سليم. وهناك اأي�سا ر�سالة دكتوراه بعنوان: ح�سن التعليل و البتكار 
الأحمر،  بني  ع�سر  اإىل  الطوائف  ع�سر  من  الأندل�سي  ال�سعر  يف 
)400ه���-667 ه�( : درا�سة حتليلية بلغية، تقدم بها خالد �سكر 
كلية  نوق�ست يف  بنيان،  فا�سل  باإ�سراف  ؛  الفراجي  �سالح  حممود 

الآداب باجلامعة الإ�سلمية يف بغداد �سنة 2010.
ٍف ما َثابٍت  ومعنى ح�سن التعليل هو )اأْن يدعي املتكلم علًَّة لَو�سْ
باعتبار  ف  للو�سْ منا�سبٌة  يدعيها  التي  العلَّة  وه��ذه  ثابٍت،  غري  اأو 
يكون  وقد  ادعى،  ما  خلف  ُة  احلقيقيَّ والعلَُّة  حقيقي،  غري  لطيٍف 
ف على �سبيل الدعاء الذي ل حقيقة له اأي�سًا(. فالو�سف  ذكر الَو�سْ
املذكور اإما اأن يكون ثابتًا اأو غري ثابت اأي�سًا، والثابت اإما اأن تكون 
له علة ظاهرة غري ما يدعي املتكلم، واإما اأن ل تكون له علة ظاهرة. 
علَّة  �سمنًا  اأو  �سراحة  الأدي��ب  ي�ستبعَد  ب��اأن  يكون  التعليل  َفُح�ْسُن 
ال�سيء املعروفة ، وياأتي بعلٍَّة اأدبيٍة طريفٍة ُم�ْسَتمَلحة تنا�سب الغر�ش 

الذي يق�سد اإليه.
"هو  التعليل(:  )ح�سن  كتابه  يف  �سليم  طنطاوي  ح�سن  ويقول 
اأن تدعي لو�سف علة غري حقيقية باعتبار لطيف دقيق، وهذا هو 

الخرتاع والبتداع بعينهما دون �سك ول ريب، هو اأن حتلق يف �سماء 
اخليال، وتتجرد من هذا العامل الذي يجعل لكل �سيء �سببًا منطقيًّا 
معقوًل، وتتخل�ش من قيود ال�سدق، ثم تهبط اإىل �سل�سبيل الكذب، 
فتغرتف منه غرفة بيدك، ثم متزج بني ذلك اخليال البارع وهذا 
يخفف  الذهنية،  ال�سور  اأجمل  من  �سورة  فتخلق  الرائع،  الكذب 

فيها اخليال من غلواء الكذب ...". ومثال ذلك قول القائل:

ُحْسن التعليل *
ُيعدُّ )ح�شن التعليل( نوعًا من اأنواع البديع، وعلم البديع علم من علوم البالغة ُيعنى بتح�شني اأوجه الكالم 
اللفظية واملعنوية. واأول من ا�شتخل�س قواعد هذا العلم اخلليفة العبا�شي ال�شاعر ابن  املعتز باهلل، يف كتابه 
تتابعت  ثم  ال�شعر(،  )نقد  كتابه  يف  اأخرى  حم�شنات  عن  حتدث  الذي  جعفر  بن  قدامة  تاله  ثم  )البديع(، 
اأق�شامها، ونظمها يف  املوؤلفات يف هذا العلم، واأ�شبح الأدباء يتناف�شون يف اخرتاع املح�شنات البديعية، وزيادة 

ق�شائد حتى بلغ عددها عند املتاأخرين اأكرث من مائة و�شتني نوعًا.

ح�سن التعليل يف اللغة العربية
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ُحْسن التعليل 

ِل�����ْم ك��ان��ت ُم�َسلى؟ ���س��األ��ُت االأر�����سَ : 
وِل�����������ْم ك����ان����ت ل���ن���ا ط����ه����راً وِط���ي���ب���ا ؟

الأين  : ن�����اط�����ق�����ة  غ����������رَي  ف�����ق�����ال�����ت 
ح������وي������ُت ل�����ك�����لِّ اإن�������������س������اٍن ح��ب��ي��������ب��ا
نها  فالعلة املذكورة هنا غري حقيقية، ولكن اخليال اجلميل يح�سِّ

يف الذوق، ويجعلها من املعاين امل�ستظرفة.
تاريخه: 

يذكر ح�سن طنطاوي �سليم اأن ال�سواهد الواردة يف كتب البديع 
كتبوا  الذين  واأن  العبا�سي،  الع�سر  من  هي  التعليل  ح�سن  عن 
مل  وال�سكاكي  ر�سيق  وابن  الع�سكري  هلل  كاأبي  البلغة  علوم  يف 
يذكروا ذلك النوع امل�سمى بح�سن التعليل، وابتداأ العلماء يذكرونه 
منذ عهد عبد القاهر اجلرجاين الذي �سماه )التعليل(، وقد ذكره 

اه التخييل.  الزخم�سري يف الك�ساف، و�سمَّ
التعليل- كما يرى ح�سن طنطاوي يف كتابه املذكور- مل  وح�سن 
ُي�ستعمل مطلقًا يف الع�سر اجلاهلي، والأبيات اجلاهلية التي ُيظن 
اأن بها ح�سَن تعليل لي�ست به طاملا دخلها ال�سرط واأدواته ومعانيه. 
اأط��وار حتى  بعدة  التعليل مر  اأن ح�سن  كما ذكر يف خل�سة كتابه 
و�سل اإىل معناه ال�سطلحي، وهذه الأطوار هي: ح�سن العتذار، 
التعليل  وح�سن  الحتمايل،  التعليل  وح�سن  املعلق،  التعليل  وح�سن 

الظني.
واأول من نطق بح�سن التعليل مبعناه ال�سطلحي- يف راأيه - هو 
فعلل  كلهم،  ماتوا  له  اأ�سدقاء  يرثي  قوله  يف  وذلك  برد،  بن  ب�سار 

ملوتهم بقوله:

ال���َن���ع���ي���ُم وح���ي���داً َي�����س��ف��و يَل  ك���ي���ف 
ه��������اُم املَ��������ق��������اب��������ر  يف  واالأخ����������������������الء 

املَ�����ن�����اي�����ا اأُمُّ  ع������ل������يَّ  �����ْت�����ُه�����ْم  َن�����َف�����������سَ
َف�������اأَن�������اَم�������ْت�������ُه�������ُم ب�����ُع�����ن�����ٍف َف����ن����ام����وا

�سببًا  ويذكر  اأ�سدقائه،  رحيل  بعد  بالوحدة  ي�سيق  فال�ساعر 
خياليًّا لهذا الرحيل هو اأن اأمَّ املنايا ح�سدته على �سداقتهم، وراأته 
لي�ش اأهًل لهم، فحرمته منهم، واأنامتهم بعنف نومة لن ي�ستيقظوا 

بعدها، فهذا التعليل خيايل ل يخلو من لطٍف وطرافة.

اأق�شامه:
1- ادعاء علة غري حقيقية لو�سف ثابت ل تعرف له علة يف العادة، 

مثاله قول املتنبي:

مَل حَت�����ِك ن���ائ���لَ���َك ال�������َس���ح���اُب َواإمَن������ا
َح�������س���اُء ��ب��ي��ُب��ه��ا ال���رُّ ����ْت ب�����ِه َف�����سَ ُح����مَّ

يقول: اإن ال�سحابة مل حتِك نائلك، اأي مل ت�ستطع اأن ُتعطَي مثَل 

عطائك لأنها ل تقدر على جماراتَك، لكرثة عطائك املتتابع، فاإنه 
اأكرث من مائها، واإمنا الذي ينزل منها هو عَرٌق ب�سبب احلمى التي 
اأ�سابتها حل�سدها لك. فالعلة يف البيت غري حقيقية، ولكن و�سف 

نزول املطر ثابت ل تعرف علته يف العادة.
2- ادعاء علة غري حقيقية لو�سف ثابت ُتعرف له علة يف العادة، 

ومثاله قول ابن املعتز:

���ْب���َت ُق���ل���ُت َل��ه��ا: َت َو����سِ ق����اَل����ت: َك�������رِبْ
َه������������ذا ُغ���������ب���������اُر َوق���������ائ���������ع ال������ده������ِر
وظهور  حقيقية،  غري  �َسعره  لبيا�ش  ال�ساعر  ذكرها  التي  العلة 

ال�سيب و�سٌف ثابٌت علُته معروفة، وهو التقدم يف ال�سن.
٣ - ادعاء علة غري حقيقية لو�سف ثابت، ولكنه ممكن، ومثاله قول 

�سريع الغواين م�سلم بن الوليد:

���َن���ْت ف��ي��ن��ا اإ�����س����اَءُت����ُه ي����ا وا����س���ي���اً َح�������سُ
����ى ِح������ذاُرَك اإن�����س��اين م���َن ال���َغ���َرِق جَنَّ
ي�ستح�سنها  مل  واإْن  عنَدُه،  ح�ُسَنْت  اإمَنا  الوا�سي  اإ�ساءَة  اأَن  ُيريُد 
الوا�سَي مبا  ُي�سعر  َيْبك لئل  اأْوَجَبْت ِحذاَره منه، فلم  النا�ُش؛ لأَنها 
الدموع.  يف  الغرق  من  عينه  اإن�ساُن  جنا  البكاء  ت��رك  ومل��ا  عنده، 
الغَرق  من  ال�ساعر  عني  اإن�سان  جناَة  الوا�سي  اإ�ساءُة  اأوجبت  فقد 
يف الدموع، فا�ستح�ساُن اإ�ساءة الوا�سي اأمٌر ممكٌن، لكَنُه غرُي واقٍع 
عادًة، وجناُة اإن�سان عني ال�ساعر من الغَرق حلذاره علٌة مَلا ُذكَر من 
ا�ستح�سان اإ�ساءته، ولكنها علة غرُي مطابَقٍة للواقع، وهي لطيفة كما 

ل يخفى.
4- ادعاء علة غري حقيقية لو�سف غري ثابت ول ممكن، ومثاله قول 

القزويني يف التلخي�ش مرتجمًا بيتًا من الفار�سية:
ل���و مل ت��ك��ن ن���ي���ُة اجل������وزاء ِخ���ْدَم���َت���ُه

مل����ا راأي���������َت ع��ل��ي��ه��ا ِع�����ْق�����َد ُم���ْن���َت���َط���ِق
نطاَق  ُت�سمى  جنوٌم  وحوَلها  الفلكَية،  ال��ربوج  من  ُب��ْرٌج  اجل��وزاء 
راأَْي��َت  ملا  اأي  مفعول،  ا�سم  الطاء  بفتح  ُمْنَتَطق(  و)عقد  اجل��وزاء، 
اأي  كالنطاق،  و�َسطها  يف  م�سدودًا  اأي  ب��ه،  ُمْنَتَطقًا  عْقدًا  عليها 
احلزام، فجعل ال�ساعُر علََّة �َسدِّ اجلوزاء النطاَق يف و�سطها خدمَة 
املمدوح، وهي �سفة غري ممكنة، فق�سد اإثباتها على خلف الواقع.

-------------------------
املراجع:

انظر كتاب ح�سن التعليل يف اللغة العربية، تاأليف ح�سن طنطاوي �سليم، النا�سر: مطبعة   *
�سادق - املنيا ]1940[م.

بني  ع�سر  اإىل  الطوائف  ع�سر  من  الأندل�سي  ال�سعر  يف  البتكار  و  التعليل  ح�سن  انظر   *
الأحمر، ) 400ه�-667 ه�( : درا�سة حتليلية بلغية، ر�سالة جامعية 2010م.

با�شل حممد - العالقات العامة والإعالم
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جديد إصدارات المركز 2016 

موؤل���ف الكتاب مرعي بن يو�سف بن اأبي بكر بن اأحمد بن اأبي 
بك���ر بن يو�سف ب���ن اأحمد الكرمي املقد�س���ي الأزهري امل�سري 
احلنبل���ي، والكرمي ن�سبة اإىل طور كرم، وه���ي املدينة املعروفة 
يف فل�سطني، وفيها ولد ون�ساأ، واملقد�سي ن�سبة اإىل بيت املقد�ش، 
حي���ث َدَر����ش وتتلمذ على بع����ش علمائها، والأزه���ري ن�سبة اإىل 
�ش ونبغ وفاق اأقرانه، وامل�سري ن�سبة  الأزهر حيث در�ش فيه ودرَّ

اإىل م�سر، حيث �سكنها وتويف فيها.
وق���د اأب���ان الكرم���ي عن �سب���ب تاأليف���ه كتابه مني���ة املحبني، 
فق���ال: "... فلما كان���ت املحبة غ���ذاء الأرواح و�سلح الأ�سباح، 
وكان الع�س���ق املب���اح دليَل الفلح، وقد �ُسِغَف ب���ه كل طبع �سليم  
وعقل م�ستقي���م، ... اأحببُت اأن اأ�سع يف هذا املقام موؤلَّفًا لطيفًا 
وخمت�س���رًا �سريف���ًا وظريفًا، متكلما فيه عل���ى احلبِّ وحقيقته، 

والع�سق ومرارته، و�سروط املحبة والغرام ...".
حتقيق الكتاب:

ق���ام املحقق باإخراج الكتاب عل���ى اأربع ن�سخ خطية، وجعل له 
مقدم���ة حتدث فيها ع���ن الكرمي، واأورد ثبت���ًا وا�سعًا مل�سنفاته 
املطبوع���ة واملخطوطة واملفقودة، وقد بلغ���ت 95 م�سنفًا، اأثبت 
فيها املعلومات الببليوغرافية للمطبوع، واأماكن وجود املخطوط 

منها.
كما حت���دث املحقق يف مقدمته عن مو�س���وع الكتاب، ومنهج 

املوؤل���ف فيه، وامل�سادر التي اعتم���د عليها، وو�سف خمطوطات 
ح اأن  الكت���اب التي اعتمد عليه���ا، والختلف فيما بينه���ا، ورجَّ

يكون املوؤلف اأخرج كتابه اإخراجتني، اأي األفه مرتني.
ويف خت���ام مقدمت���ه ب���ني منهج���ه يف التحقي���ق، كم���ا �سن���ع 
العديد م���ن الفهار�ش التي �سملت الآيات القراآنية، والأحاديث، 
والأع���لم، والأ�سع���ار، واملواق���ع والبلدان، والكت���ب املذكورة يف 

املنت، وامل�سادر واملراجع، واأخريًا جاء فهر�ش املو�سوعات.
اأبواب الكتاب:

الباب الأول: يف اإثبات حقيقة املحبة وبيان �سرفها.
الباب الثاين: يف كلم اخلائ�سني يف حقيقة املحبة.

الباب الثالث: يف حقيقة الع�سق واأ�سبابه ومراتبه، ويف الفرق 
بينه وبني املحبة واخللة، ويف اأ�سمائه.

الباب الرابع: يف كلم اخلائ�سني مبدح الع�سق وذمه.
الباب اخلام�ش: يف ذمرّ الهوى، ويف ذكر القلب ومدح العقل.

الب���اب ال�ساد�ش: يف علمات املح���بِّ والعا�سق، وماذا ي�سري 
ْكِر وغريه، وماذا يرتتَُّب عليهما. لهما عند غلبة الوجد من ال�سُّ

الب���اب ال�ساب���ع: يف حقيق���ة ال�س���وق، وهل ي���زول بالو�سال اأو 
ر عند متام املحبة  يزي���د، وهل ي�سحُّ كتمان املحب���ة، وهل يت�سوَّ

هجر، وهل اإعرا�ُش احلبيب عن عداوة؟
الب���اب الثام���ن: يف اإر�س���اد العا�س���ق ال�سقي���م اإىل الطري���ق 

امل�ستقيم، وبيان عقوبة من َجنح اإىل الفعل الذميم.
الب���اب التا�س���ع: يف احلذر من اإط���لق النظر، وم���ا قيل من 
العت���اب بني القل���ِب والب�سر، ويف احل���ذر من املُ���ْرِد واأ�سحاب 

العذار، وما قيل فيهم من الأ�سعار.
الب���اب العا�سر: يف ف�س���ل ال�سعر، ويف ذكر �س���يء من اأ�سعار 

املحبني، وهو خامتة اأبواب هذا الكتاب.

نَي وُبْغَيُة العا�ِشقني ُمْنَيُة امْلُِحبِّ
تاأليف : مرعي بن يو�شف الكرمي )ت: 1033ه�(.
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اخلارجية.
الطبعة الأوىل ، 1437 – 2016.

عدد ال�شفحات: 282 �شفحة.






