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لو كنَت كتابًا !!!

اأن تعرف �شیئًا عن  اأي علم تكون ؟ هل حتب  ماذا لو كنَت كتابًا ؟ يف 
كل �شيء فتكون مو�شوعیًّا؟ فُیقبل علیك اجلمیع، ویاأخذون مما ورد فیك، 
املنوعة  م�شادرك  على  املطلوب  التكاء  يف  بهائك  بكامل  تتمتع  واأنَت 
املوثوقة، وی�شتطیع اجلمیع اقتناءَك، وها اأنت تتحدث عن ما یحتاج اإلیه 
اأن  اأم هل حتب  ما  بطریقة  اإر�شاده  ذلك عن طریق  كان  ولو  �شائل،  كل 
تكون متخ�ش�شًا يف فن واحد، وعلم واحد؟ فل یعود اإلیك اإل من یرید 
التو�شع يف مو�شوعك، فتكون اأنت املتفرد يف هذا املجال، اأم هل حتب اأن 
والقلوب  الأرواح  تق�شدك  دیوانًا  تكون  اأن  اأجمل  وما  �شعر؟  دیوان  تكون 
واأنَت تن�شد اجلمال... وغري ذلك من الكتب بفنونها وعلومها، فتخیل َمْن 
اأنت ِمن تلكم الق�شمة.. وانظر يف نف�شك وحدیثك واأنت تخاطب الآخرین 
وتتناق�ش معهم اأو تخربهم خربًا ما ... اإىل اأي مًدى یتحلق النا�ش حولك؟ 
واإىل اأي مدى یتقبلون منك ما تقول؟ واإىل اأي مدى اأنت ممتلك لأدواتك 
وم�شاعرك؟  اأحا�شی�شك  ترجمة  اأو  واإی�شالها  اأفكارك  �شرح  على  وقادر 
ا�شمك  ت�شع  اأن  الأنانیة  فمن  املوؤلف  خانة  يف  ا�شمك  ت�شع  ل  اأن  ْر  وتذكَّ
فقط واأنَت تراكٌم معريفٌّ لعدد كبري من التجارب والقراءات. كن متوا�شعًا 

ول تن�شب كل العلم لك.
ًا دون مبالغة... ی�شف بع�شنا نف�شه  عنوانَك: فلیكن خمت�شرًا ُمَعربرِّ
فلها  ال�شفات،  تلك  النا�ش  مينحك  اأن  الأَْوىل  ولعل  كثرية،  ب�شفات 
م�شداقیة اأكرب... ولیكن عنوانك ب�شیطًا دالًّ علیك فقط خمت�شرًا لكل 
ما ميكن اأن یقال عنك من ذاتك التي تعرفك جیدًا ... ذاتك التي تراك 
مازلت متعلمًا وتلمیذًا متوا�شعًا دون اأن تبخ�ش نف�شك حقها؛ لأن حمتواك 

هو الذي �شیقنع النا�ش مب�شداقیة عنوانك من عدمها.
ِغالفَك: اخرت ِغلفا جمیًل وب�شیطًا ومنا�شبًا للمو�شوع، ِغلفًا یوازن 
متنا�شَق  النظر،  راحة  العني  مينح  واخلارجي،  الداخلي  اجلمال  بني 
الألوان والأ�شكال، وُمظهرًا لذوقك واأناقتك الفكریة ، ول تن�َش اأن الِغلف 
ا  مهتمًّ تكن  ل  ثم  علیه،  یقبل  ویجعله  القارئ،  عني  علیه  تقع  ما  اأول  هو 
باخلارج وحده ، نا�شیًا الداخل الأهم، اعنِت بهما معًا لُتحدث لدى املتلقي 
التوازن املطلوب بني الداخل واخلارج، بني املحتوى وال�شكل، وبني فكرك 

ومظهرك اخلارجي. 
كثرية،  وهي  خللها،  من  تظهر  التي  ات  امَلَن�شَّ فهي  الن�شر  ُدور  اأما 

فمنها املوؤمترات والندوات واملقابلت ومواقع التوا�شل الجتماعي. 
فاحر�ش على البقاء دائمًا كتابًا نادرًا ملهمًا غنیًّا عمیقًا ووا�شحًا. 

�شيخة املطريي

احتفال المركز بيوم المخطوط العربي

info@almajidcenter.org :الربید الإلكرتوين
www.almajidcenter.org :املوقع

@almajidcenter



مؤسسة العام التراثية

اختارت جامعة الدول العربية يوم االثنني 3 اإبريل 2017 )مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث( موؤ�ش�شة العام الرتاثية، 
وذلك يف االحتفال الذي اأقامته االأمانة العامة للجامعة مبنا�شبة يوم املخطوط العربي يف دورته اخلام�شة. وكان وزراء الثقافة 
العرب اأطلقوا مبادرة )يوم املخطوط العربي( عام 2013، ثم جرى اختيار يوم 4 اإبريل ليكون يومًا للمخطوط العربي من كل 

عام، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ اإن�شاء معهد املخطوطات العربية يف عام 1946.
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جامعة الدول العربية تختار
مركز جمعة الماجد ... مؤسسة العام التراثية

عام  مدیر  كامل جاد،  الدكتور حممد  الحتفال  املركز يف هذا  مثل 
املركز، و�شیخة عبد اهلل املطريي، رئی�ش ق�شم الثقافة الوطنیة ورئی�ش 
ق�شم العلقات العامة والإعلم، وح�شره عبد اهلل احلمادي مبندوبیة 
دولة الإمارات العربیة املتحدة الدائمة لدى اجلامعة العربیة، والدكتور 
والدكتور  النمنم،  حلمي  امل�شري  الثقافة  لوزیر  ممثل  ال�شوكي  اأحمد 
عبد الفتاح العواري ممثل للدكتور اأحمد الطیب �شیخ الأزهر ال�شریف، 
عن  وممثلون  العربیة،  اللغة  جممع  رئی�ش  ال�شافعي،  ح�شن  والدكتور 
بالرتاث  املهتمني  من  كبري  وعدد  بال�شعودیة،  العزیز  عبد  امللك  دارة 

واملخطوطات.
یاأتي اختیار املركز موؤ�ش�شة العام الرتاثیة متنا�شبًا مع ال�شعار الذي 
رفعه یوم املخطوط العربي لهذا العام وهو )الرتاث يف زمن املخاطر(، 
واإ�شهامات  اإجنازات  من  له  ملا  للمركز  التكرمی  هذا  منح  جرى  حیث 
ملمو�شة يف جمال احلفاظ على الرتاث املخطوط يف الكثري من بلدان 

العامل.
وتوجه د.حممد كامل بتقدمی �شكر معايل جمعة املاجد رئی�ش املركز  
اإىل اجلامعة العربیة ممثلة يف الأمني العام اأحمد اأبو الغیط ، والأمني 
اأبو غزالة، ومدیر عام املنظمة العربیة للرتبیة  امل�شاعد ال�شفرية هالة 
معهد  ومدیر  الدكتور عبد اهلل حمارب،  )اإی�شی�شكو(  والعلوم  والثقافة 
املركز  اختیارهم  على  احلفیان،  فی�شل  الدكتور  العربیة  املخطوطات 
موؤ�ش�شة العام الرتاثیة كاأكرث املوؤ�ش�شات خدمة للرتاث يف زمن یتعر�ش 
فیه لكثري من املخاطر يف العدید من بلدان العامل ، واأی�شًا على حفاوة 
التكرمی وعر�ش اإ�شدارات املركز ومقتنیاته املتعلقة مبو�شوع الحتفالیة 
عن  تعریفیة  حما�شرة  تخ�شی�ش  على  وكذلك  الفعالیة،  هام�ش  على 
والدرا�شات  البحوث  معهد  يف  اإفریقیا،  غرب  دول  يف  وجهوده  املركز 

العربیة التابع جلامعة الدول العربیة.
منذ  ر�شمها  التي  ال�شامیة  ر�شالته  تقدمی  يف  ما�ٍش  املركز  اأن  واأكد 
املخطوط  واإنقاذ  املعمورة،  اأرجاء  والثقافة يف  الرتاث  تاأ�شی�شه خلدمة 

والكتاب اأینما كان ما ا�شتطاع اإىل ذلك �شبیًل.
"یعترب یوم املخطوط العربي هذا العام  وقال الدكتور حممد كامل: 
منا�شبة مهمة لیتعرف النا�ش على قیمة املخطوطات التي حتمل تراث 
الأجداد، واملخاطر التي تتعر�ش لها يف خمتلف اأرجاء العامل، واجلهود 
والرقمنة،  بالرتمیم  لإنقاذها  بدبي  املاجد  جمعة  مركز  یبذلها  التي 

اإفریقیا  غرب  يف  وبخا�شة  املجال،  هذا  يف  رائدة  اإماراتیة  كموؤ�ش�شة 
وجنوب �شرق اآ�شیا، حیث اأ�شفرت هذه اجلهود عن تاأ�شی�ش 40 خمتربًا 
من  علیها  واحلفاظ  خمطوطاتها  لرتمیم  دولة   23 يف  للرتمیم  دائمًا 
على  تعمل  جمهزة،  رقمي  ت�شویر  خمتربات  تاأ�شی�ش  واأی�شًا  ال�شیاع، 

رقمنة 30 األف ورقة خمطوط یومیًّا". 
حققت  التي  وال�شخ�شیات  املوؤ�ش�شات  تكرمی  الحتفال  �شهد  كما 
اإجنازات واإ�شهامات ملمو�شة يف جمال احلفاظ على الرتاث املخطوط، 
تكرمی  جرى  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  اإىل  فبالإ�شافة 
والدكتور  الرتاثیة(،  العام  )�شخ�شیة  جمال  �شلیمان  الدكتورعادل 
املهدى عید الروا�شیة )كتاب العام الرتاثى(، وذلك على حتقیقه  كتاب 
تواریخ  كتب  اأهم  وهو من  العدمی،  لبن  تاریخ حلب(  الطلب يف  )بغیة 

املدن يف الرتاث العربي.
)معهد  عنوان  حتت  وثائقي  فیلم  عر�ش  اأی�شًا  احلفل  و�شهد 
خم�شة  �شهد  كما  الرتاث(،  خدمة  يف  عامًا   70 العربیة:  املخطوطات 
تتعر�ش  التي  واملخاطر  املخطوطات  ل�شور  منها  معر�شني  معار�ش: 
وتدابريها،  واأ�شبابها  املخاطر  اأنواع  حول  اإر�شادیة  ولوحات  لها، 
اأ�شلیة  وخمطوطات  املخطوطات،  �شناعة  اأدوات  حول  معار�ش  وثلثة 

للم�شحف ال�شریف،  واإ�شدارات معهد املخطوطات العربیة.
وقد اأعد هذه املعار�ش دارة امللك عبد العزیز )ال�شعودیة(، ومركز 
ذاكرة ُعمان )�شلطنة عمان(، والأمانة العامة جلامعة الدول العربیة، 

ومعهد املخطوطات العربیة.

د.حممد كامل یت�شلم درع التكرمی
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اجلل�شات العلمية املرافقة للحفل: 
ويف الیوم الثاين یوم الثلثاء 4 اإبریل 2017 �شاركت �شیخة املطريي يف 
اجلل�شة العلمیة الأوىل التي كان عنوانها "املخطوطات واملخاطر: الأحداث 
واملواجهات"، وكان عنوان ورقة العمل "املاجد واإنقاذ املخطوطات يف غرب 
تواجه  التي  باملخاطر  الوعي  اأهمیة  عن  مبقدمة  فیها  حتدثت  اإفریقیا". 
حتدثت  ثم  اجلدید.  اجلیل  لدى  الوعي  هذا  تعزیز  وكیفیة  املخطوطات، 
عن ن�شاأة املركز والهدف الذي اأن�شئ من اأجله، وروؤیة جمعة املاجد للرتاث 
الإن�شاين والهتمام باإنقاذه باأي لغة واأي دین. ثم جرى عر�ش فیلم ق�شري 
با�شتعرا�ش  حدیثها  وختمت  املركز،  بها  یقوم  التي  الرتمیم  اأعمال  عن 
جتربة املركز يف متبكتو وتی�شیت. ثم جرى حوار ونقا�ش من احل�شور حیث 
�شاألوا عن كیفیة ال�شتفادة من خدمات املركز، خ�شو�شًا التي یقدمها عن 

طریق الإنرتنت.
باملخطوطات  املتعلقة  املركز  اإ�شدارات  وقد جرى عر�ش جمموعة من 
مثل: �شناعة املخطوط العربي الإ�شلمي من الرتمیم اإىل التجلید، وكتاب 
حلف القوا�شم، وكتاب معجم ما األف يف ف�شائل وتاریخ امل�شجد الأق�شى 
والقد�ش وفل�شطني ومدنها، وكتاب دلیل اأوائل املطبوعات العربیة يف العامل 
جامعة  خمطوطات  من  املنتقى  وكتاب  ع�شر،  التا�شع  القرن  نهایة  حتى 
خمطوطات  من  املنتقى  وكتاب  ال�شرقیة(،  الدرا�شات  )كلیة  بطر�شربغ 
املخطوطات  يف  العلمیة  الت�شاویر  وكتاب  بط�شقند،  البريوين  معهد 

العثمانیة.

 نبذة عن اإجنازات املركز 
يف حماية املخطوطات

�إن�ش���اء خز�ن���ة �ملاج���د للمخطوط���ات، و�لتي حتوي �أك���ر من 850   .1
�أل���ف خمط���وط �أ�ش���لي وم�ش���ور، و�لعم���ل عل���ى فهر�ش���تها خدم���ة 

للباحثني.
�إن�ش���اء ق�ش���م �حلفظ و�ملعاجلة و�لرتميم منذ �شنة 1992م، و�لذي   .2
عمل على ترميم وجتليد �ملخطوطات �لأ�ش���لية مبعدل يزيد على 

ا، ت�شم مئات �لآلف من �لأور�ق. 400 خمطوط �شنويًّ
�آلي���ة لزي���ادة دق���ة و�إنت���اج عملي���ات  �لعم���ل عل���ى تطوي���ر �أجه���زة   .3
�لرتمي���م، وهي: جه���از �ملاجد للتعقيم، وجه���از �ملاجد للمعاجلات 
�لأولي���ة، وجهاز �ملاجد للع���اج �لكيميائي، وجهاز �ملاجد للرتميم 

�لآيل، وخط �إنتاج �لألياف �ل�شليولوزية �لورقية.
وموؤ�ش�شة  جهة   40 من  �أكر  �إىل  للرتميم  �ملاجد  �أجهزة  �إهد�ء   .4

ثقافية يف 23 دولة حول �لعامل.
�لبلد�ن  من  �لعديد  �إىل  �ملركز  من  ومندوبني  بعثات  �إر�شال   .5
حتتاجه  وما  و�شعها،  وتقييم  �ملخطوطات،  معاينة  �أجل  من 
تعقيمها،  �إىل  بالإ�شافة  وترميم،  ومعاجلة  حفظ  عمليات  من 

وت�شويرها حلفظها رقميًّا.
�إن�شاء عدد من معامل �لرتميم يف مناطق بحاجة ما�شة لرتميم   .6

خمطوطاتها مثل تي�شيت يف موريتانيا، ومتبكتو يف مايل.
�لتدريبية و�ملحا�شر�ت د�خل وخارج دولة  �لدور�ت  عقد ع�شر�ت   .7
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وتدريب وتاأهيل �لكو�در على عمليات 

�حلفظ و�لرتميم.
وطرق  باأهميتها  �لوعي  ون�شر  �ملخطوطات  معار�ض  تنظيم   .8

�ملحافظة عليها.
�لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لدولية مثل �ليون�شكو و�لإي�ش�شكو وغريها   .9

من �أجل حماية �ملخطوطات.
و�لرقمية،  �لورقية  �ملخطوطات  فهار�ض  من  عدد  �إ�شد�ر   .10
و�إتاحتها للباحثني من خال �ملوقع �لإلكرتوين �خلا�ض باملركز.

د.حممد كامل وجانب من احل�شور يف اجلل�شة العلمیة

يوم املخطوط العربي
"يوم املخطوط العربي" مبادرة من معهد املخطوطات 
والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  التابع  العربية 
جرى  ثم   ،2013 مايو   27 يف  مرة  اأول  اأقيم  والعلوم 
اعتماد الرابع من اإبريل من كل عام يوًما للمخطوط 

العربي.
وكان �شعاره يف �شنة 2013 "رحلة اإىل املا�شي".

ويف �شنة 2014 "األف حكاية وحكاية".
ويف �شنة 2015 " اأ�شرار من املا�شي واأفكار للم�شتقبل"

ويف �شنة 2016 " قيم الثقافة وثقافة القيم ".
ويف �شنة 2017 " الرتاث يف زمن املخاطر ".

�شیخة املطريي اأثناء اجلل�شة العلمیة
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افتتح مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف )حمج قلعة(، عا�شمة داغ�شتان يوم االأربعاء 17 مايو 2017 معماًل حلفظ ومعاجلة 
وترميم املخطوطات والوثائق التاريخية، وذلك يف معهد التاريخ واالآثار واالأجنا�س الب�شرية التابع الأكادميية العلوم الرو�شية.

 مركز جمعة الماجد 
يفتتح معماًل لترميم المخطوطات في )محج قلعة(

یهدف هذا امل�شروع الفرید من نوعه يف املنطقة اإىل حفظ 
ومعاجلة وترمیم املخطوطات والوثائق التاریخیة املحفوظة يف 
اآلف خمطوطة،   3 یبلغ عددها  والتي  والآث��ار،  التاریخ  معهد 
يف  املنت�شرة  املخطوطات  من  الآلف  ع�شرات  اإىل  بالإ�شافة 
املوؤ�ش�شات الر�شمیة الأخرى، ومكتبات امل�شاجد، واملجموعات 
یقدر  والتي  والأف��راد،  العائلت  بع�ش  تقتنیها  التي  اخلا�شة 

عددها مبا یزید على 25 األف خمطوط.
امل�شرتك  التعاون  نتیجة لتفاقیة  امل�شروع  اإجناز هذا  وجاء 
التي جرى توقیعها يف �شنة 2016 بني اأربع جهات دولیة، هي: 
املاجد  ومركز جمعة  قلعة(،  والآث��ار يف )حمج  التاریخ  معهد 
تتخذ  التي  اخلريیة  بريي  وموؤ�ش�شة  بدبي،  وال��رتاث  للثقافة 
فاكتوم  وموؤ�ش�شة  لها،  ا  مقرًّ قلعة(  و)حم��ج  )مو�شكو(  من 

لتكنولوجیا احلفظ الرقمي ومقرها مدرید.
وزی��ر  ن��ائ��ب  تیلیاكافوف  ُم�ْشِلم  م��ن  ك��ل  الف��ت��ت��اح  ح�شر 
الثقافة، وماخات�ش مو�شاییف مدیر معهد التاریخ والآثار التابع 
الأر�شیف  مدیرة  باكاییفا  واأولغا  الرو�شیة،  العلوم  لأكادميیة 
يف  الوطني  املتحف  مدیر  حممدوف،  الدین  وبحر  الوطني، 
موؤ�ش�شة  برامج  مدیرة  نیكیفاروفا،  و�شفیتلنا  اجلمهوریة، 

بريي اخلريیة، والدكتور ب�شام داغ�شتاين، 
رئی�ش ق�شم احلفظ واملعاجلة والرتمیم يف 

مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.
هذا  يف  املاجد  جمعة  مركز  دور  وك��ان 
امل�شروع الذي یعد الأول من نوعه يف منطقة 
الرتمیم  خمترب  جتهیز  ال��ق��وق��از  �شمال 
ب��ال��ك��ام��ل، وم���ا ی��ح��ت��اج اإل��ی��ه م��ن اأج��ه��زة 

يف  یحتاجونها  التي  الأعمال  على  العاملني  وتدریب  ومعدات، 
احلفظ واملعاجلة والرتمیم. وقد ا�شتقدم املركز موظفتني من 
الرتمیم  اأعمال  على  تدریبهما  وجرى  والآث��ار،  التاریخ  معهد 
املركز  یقوم  و�شوف  املا�شي،  مار�ش  يف  بدبي  املركز  مقر  يف 

بتدریب اآخرین يف امل�شتقبل بح�شب ما تقت�شیه احلاجة.
واملعدات  الأجهزة  تركیب  على  ب�شام  الدكتور  اأ�شرف  وقد 
اأهداها  والتي  املخطوطات،  لرتمیم  اللزمة  التخ�ش�شیة 

املركز اإىل معهد التاریخ والآثار.

وبهذه املنا�شبة قال ماخات�ش مو�شاییف، مدیر معهد التاریخ 
افتتاح مثل هذا املعمل لرتمیم املخطوطات كان  "اإن  والآثار: 
اإمكانات  مع  یتوافق  مل  اأن��ه  اإل  راودن��ا  ما  كثريًا  كبريًا  حلمًا 
املعهد. حتى جاءت هذه ال�شراكة بني موؤ�ش�شة بريي اخلريیة 
ومركز جمعة املاجد لتقدمی الدعم لتحقیق هذا امل�شروع ... ول 
یقت�شر دور هذا املعمل على ترمیم املخطوطات الفریدة التي 
اخلا�شة،  واملجموعات  املوؤلفات  ی�شمل  بل  املعهد  بها  یحتفظ 
واملتحف  الأر�شیف احلكومي،  املحفوظة يف  القدمية  والوثائق 
خلل  من  امل��رمم��ون  یتمكن  و�شوف  داغ�شتان.  يف  الوطني 
كامل  معاجلة  من  املاجد  جمعة  مركز  من  املقدمة  الأجهزة 
املخطوطات املت�شررة وحیاكة �شفحاتها واإعادتها اإىل �شكلها 
معهد  يف  املخطوطات  خزائن  "حتتفظ  اأی�شًا:  وقال  الأول". 
لأكادميیة  التابع  العلمي  داغ�شتان  مركز  يف  والآث��ار  التاریخ 
العلوم الرو�شیة مبا یزید على ثلثة اآلف وحدة مادیة، اأقدمها 
یعود اإىل القرن احلادي ع�شر املیلدي، وقد جرى حت�شري 500 
املعهد خلل �شبعني  للعمل على ترمیمها. كما عمل  خمطوط 
اإبراز ودرا�شة تراث داغ�شتان املخطوط، وخطا يف  �شنة على 
هذا الإطار خطوات جبارة، فداغ�شتان ملیئة بالآثار الثقافیة 
بع�ش  يف  املوجودة  املخطوطات  من  الآلف  وهناك  املكتوبة. 
خا�شة.  جمموعات  �شمن  املوجودة  الآلف  وكذلك  امل�شاجد، 
على  بالعمل  �شعیدوف  ال�شیخ  عمر  یقودها  اآث��ار  بعثة  وتقوم 
اإبراز هذه املخطوطات وحتقیقها، وقد جرى حتى الآن اإبراز 
�شركاوؤنا  ویقوم  یزید على 500 جمموعة خا�شة.  ما  ودرا�شة 

د.ب�شام ی�شرح طریقة �شنع الورق

اأربع 
جهات 
دولية 

ت�شارك يف 
امل�شروع
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التكنولوجیا  با�شتخدام  الثقايف  الرتاث  من  قیمة  مناذج  على 
احلدیثة للم�شح ال�شوئي". 

واأكد الدكتور ب�شام يف كلمته خلل افتتاح املعمل على اأهمیة 
امل�شروع  اإجن��اح  يف  والآث���ار  التاریخ  معهد  اإدارة  وتعاون  دور 
وقال:" اإن مركز جمعة املاجد یتكفل بكل ما یتعلق بهذا املعمل 
من الأجهزة واملعدات والأدوات من الألف اإىل الیاء". كما قام 
ا اأمام احلا�شرین لیطلعوا على  برتمیم بع�ش الكتب النادرة اآلیًّ

طریقة عمل اأجهزة املاجد للرتمیم.

اأن�شطة اأخرى:
وخلل وجود الدكتور ب�شام داغ�شتاين يف جمهوریة داغ�شتان 
قام بزیارة اإىل كلیة الدرا�شات ال�شرقیة يف جامعة داغ�شتان، 
واألقى حما�شرة بعنوان )التقنیات احلدیثة يف حفظ ومعاجلة 
فیها  وحت��دث  املاجد(،  جمعة  مركز  يف  املخطوطات  وترمیم 
العامل من  دول  العدید من  املركز يف  بذلها  التي  عن اجلهود 
اأجل اإنقاذ املخطوطات والرتاث الإن�شاين. وح�شرها عدد من 
الأ�شاتذة والأكادميیني يف اجلامعة بالإ�شافة اإىل جمموعة من 
بريي  موؤ�ش�شة  من  �ش�شرباكوفا  ناتالیا  ح�شرتها  كما  الطلبة، 

اخلريیة.
الوطني،  املتحف  اإىل  ب��زی��ارة  اأی�شًا  ب�شام  الدكتور  وق��ام 
والوثائق  املخطوطات  ح��ال  على  واطلع  الوطني  والأر���ش��ی��ف 
فیهما، وبحث مع امل�شوؤولني �شبل التعاون من اأجل العمل على 
جرى  ال��ذي  الرتمیم  معمل  مع  التن�شیق  خ��لل  من  �شیانتها 

افتتاحه يف معهد التاریخ والآثار.
اأجهزة  اأهدى  املاجد  جمعة  مركز  اأن  بالذكر  اجلدیر  ومن 

الرتمیم لأكرث من 46 جهة يف 24 دولة حول العامل.

هذه  رقمنة  على  بالعمل 
یثلج  مم���ا  واإن  الآث������ار. 
تهفو  نرى من  اأن  ال�شدر 
على  التعرف  اإىل  نف�شه 
ومي��د  وت��راث��ن��ا،  ثقافتنا 
حلفظها  ل��ن��ا  ال���ع���ون  ی���د 
الآثار  �شیما  و�شیانتها، ل 

املكتوبة".
وقال نائب وزیر الثقافة 
اإن  تیلیاكافوف:"  م�شلم 
العمل املخطط له يف هذا 
املعمل هو اعرتاف بتاریخ 
الفني  واإرثها  داغ�شتان، 
واإن  التاریخیة،  وعلومها 

وترمیمها  والثقافیة  التاریخیة  الفریدة  الوثائق  على  احلفاظ 
�شوف ی�شاعد الأجیال القادمة على معرفة الأحداث التاریخیة 
�شی�شاعدهم  كما  ببع�شها،  وربطها  اجلمهوریة،  �شهدتها  التي 
يف التعرف على تطور الثقافة والعلقات القت�شادیة والعامة. 
فبدون هذه املعرفة وفهمها ل ميكن بناء م�شتقبل فاعل. واإنه من 
الأهمیة مبكان اأن تو�شع هذه الوثائق بعد معاجلتها وترمیمها 
ورقمنتها يف متناول الباحثني واملخت�شني، واأن ل تبقى حبی�شة 
الأرفف. ولذلك ُیَعدُّ افتتاح هذا املعمل حدثًا كبريًا كانت بلدنا 

تفتقر اإلیه".
بريي،  موؤ�ش�شة  برامج  مدیرة  نیكیفاروفا،  �شفیتلنا  واأم��ا 
والرتاث  الآث��ار  على  احلفاظ  هو  املوؤ�ش�شة  هدف  "اإن  فقالت: 
الثقايف والتاریخي العاملي با�شتخدام التكنولوجیا احلدیثة، واإن 
الربنامج ی�شري على ثلثة اجتاهات، الأول اإن�شاء اأر�شیف رقمي 
اإن�شاء  الثاين  والآثار.  التاریخ  ال�شرقیة يف معهد  للمخطوطات 
معمل حلفظ وترمیم الرتاث الثقايف املكتوب. الثالث احلفاظ 

د.ب�شام یتو�شط طلب كلیة الدرا�شات ال�شرقیة يف جامعة داغ�شتان

موظفات یعملن على ترمیم املخطوطات
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احتفال المركز بيوم المخطوط العربي
نظم مركز جمعة املاجد وهيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة( فعالية لالحتفاء بيوم املخطوط العربي الذي ي�شادف 

الرابع من اإبريل من كل عام. اأقيمت الفعالية يوم االأربعاء 5 اإبريل 2017 يف مكتبة دبي العامة )فرع الطوار(.

�شمل����ت الفعالی����ة معر�ش����ًا للمخطوط����ات، وور�ش����ة يف فن 
الإی����ربو، وور�ش����ة يف الرتمیم، ث����م ندوة متخ�ش�ش����ة بعنوان 
)املخط����وط العربي يف زمن املخاط����ر(. حتدث فیها الدكتور 
ب�ش����ام داغ�شتاين، رئی�����ش ق�شم احلفظ واملعاجل����ة والرتمیم 
باملرك����ز، وكان����ت حما�شرته بعن����وان )ح����ال املخطوطات يف 
اإفریقی����ا وجهود مرك����ز جمعة املاجد يف اإنقاذه����ا(. و�شارك 
الدكت����ور ع����ز الدی����ن ب����ن زغیب����ة، رئی�����ش ق�ش����م الدرا�شات 
والن�ش����ر وال�ش����وؤون اخلارجیة باملرك����ز، مبحا�ش����رة عنوانها 
)حال املخطوط����ات يف الهند وجهود مرك����ز جمعة املاجد يف 

اإنقاذها(.
اأم����ا ال�شید عب����د العزی����ز ال�شح����ي، رئی�ش مرك����ز الوثائق 
التاریخیة باإدارة الرتاث العمراين والآثار ببلدیة دبي، فكانت 

حما�شرته بعنوان )نكبات مكتبات العامل الإ�شلمي(.
وق����ال فهد املعمري، مدیر اإدارة مكتبة دبي العامة يف هیئة 

جانب من الندوةمعر�ش املخطوطات

ور�شة الرتمیم
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دب����ي للثقافة والفن����ون: "ی�شر الهیئة اأن تتع����اون مع واحد من 
ا واإقلیمیًّا، من  اأه����م املراكز الثقافیة والرتاثیة الرائ����دة حملیًّ
اأجل العمل معًا لزیادة وعي اجلمهور حول اأهمیة املخطوطات 
النفی�ش����ة من خمتلف ع�ش����ور احل�شارة العربی����ة. لقد حظي 
ال����زوار بفر�ش رائع����ة ملعرفة الط����رق التقنی����ة املتقدمة التي 
ميكن اتباعها ل�شیانة هذه الأعمال واحلفاظ علیها للأجیال 
املقبل����ة. وكانت هن����اك ندوة �شامل����ة مفتوحة اأم����ام اجلمیع، 
خا�شة اأولئك الذین یتطلعون ل�شتك�شاف دور املخطوطات يف 

احلفاظ على احل�شارة الإن�شانیة من الندثار".
وقد �شاهد الزوار جمموعة وا�شعة من املخطوطات النادرة 
يف خمتل����ف املجالت، وعاینوا حالة املخطوطات قبل املعاجلة 
وبعده����ا من خلل معر�����ش املخط����وط العرب����ي، اإ�شافة اإىل 
التع����ّرف اإىل ف����ن الر�شم على املاء "الإی����ربو" الذي ا�شُتخدم 
قدمي����ًا يف تزی����ني املخطوط����ات. كم����ا عق����د املنظم����ون ور�شة 
عم����ل حول الرتمی����م الیدوي، والط����رق الت����ي یتبعها اخلرباء 
املتخ�ش�شون يف هذا املجال لإنقاذ املخطوطات النفی�شة من 

التلف، والتقنیات املثلى للحفاظ علیها يف بیئات منا�شبة.

ور�شة الإیربو
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مركز جمعة الماجد
يحتفي باليوم العالمي لألرشيف

يف  الأر���ش��ی��ف  ودور  )اأه��م��ی��ة  بعنوان  عمل  بور�شة  الفعالیة  ب���داأت 
اأحمد  الأ�شتاذ  باملركز  الإلكرتونیة  الأر�شفة  م�شوؤول  قدمها  املوؤ�ش�شة(، 
عثمان، خبري الأر�شفة وع�شو املجل�ش الدويل للأر�شیف، وحتدث فیها 
واملوؤ�ش�شي.  واجلماعي  الفردي  امل�شتوى  على  واأهمیتها  الأر�شفة  عن 
مبنیة  علمیة  بطریقة  املهمة  الوثائق  على  املوؤ�ش�شات  حتافظ  وكیف 
على اأ�ش�ش ومعایري دولیة بحیث ميكن ا�شرتجاعها بی�شر و�شهولة، دون 
امل�شاكل  ناق�ش  كما  حاجة.  غري  من  الن�شخ  وتتكرر  الوثائق  تتكد�ش  اأن 

واحللول التي تواجه كل فرد يف جمال الأر�شفة الورقیة والإلكرتونیة.
قدمها  ال���ورق،  �شناعة  كیفیة  يف  اأخ���رى  ور���ش��ة  امل��رك��ز  نظم  كما 
و�شرح  باملركز،  املطبوعات  ترمیم  �شعبة  رئی�ش  الدايل  الأ�شتاذ حممد 
فیها بطریقة عملیة كیفیة �شناعة الورق على الطریقة القدمية، بداأها 

الطبیعیة  اخل���ام  امل����واد  ب��ع��ر���ش 
والقنب  اخلی�ش  مثل  امل�شتخدمة 
وغريها،  النخیل  و�شعف  والقطن 
امل��واد  ه��ذه  معاجلة  كیفیة  وذك��ر 
ثم حتویلها  ال��ورق،  ل�شنع عجینة 

اإىل ورقة كاملة. وقد قام امل�شاركون يف الور�شة ب�شنع الأوراق باأنف�شهم.
القدمية  الدوریات  اأوائل  على  ا�شتمل  معر�ش  الفعالیة  �شاحب  وقد 
املخطوطات  املتحدة، ومناذج من  العربیة  الإمارات  دولة  ال�شادرة يف 

التي یقتنیها املركز.
ق�شم  م�شوؤول  حممد،  علیاء  الأ���ش��ت��اذة  قامت  الفعالیة  نهایة  ويف 
الأر�شیف يف الدائرة، بتقدمی ال�شكر ملركز جمعة املاجد على جهوده يف 
ن�شر ثقافة الأر�شیف، كما تقدمت بال�شكر لكل من الأ�شتاذ اأحمد عثمان 
اهلل  عبد  الأ�شتاذ  وقام  املتمیز،  اأدائهما  على  الدايل  حممد  والأ�شتاذ 

الزماين نائب رئی�ش ق�شم العلقات العامة بتكرميهما.
وعلى ال�شعید ذاته اأقام املركز حما�شرة يف قاعة املحا�شرات حول 
الأر�شفة واأهمیتها، ح�شرها عدد من موظفي مركز جمعة املاجد للثقافة 
واأهمیتها  الأر�شفة  عن  عثمان  اأحمد  الأ�شتاذ  فیها  وحت��دث  وال��رتاث، 
يف  الوثائق  وتنظیم  والأ���ش��رة  بالفرد  اخلا�ش  الأر�شیف  تنظیم  وط��رق 
العمل، ومن ذلك الإجابة على اأ�شئلة مهمة حول الوثیقة وهي: هل اأحتفظ 

بهذه الوثیقة؟ واإىل متى؟ واأین؟ وكیف اأ�شرتجعها؟
ا من ثقافتنا وعاداتنا؛  وتهدف املحا�شرة اإىل جعل الأر�شفة جزءًا مهمًّ
بكل جزئیات  اأ�شبحت حتیط  التي  الوثائق  تنظیم  اأهمیة يف  لها من  ملا 

حیاتنا.
اأطلق يف   )ICA( للأر�شیف الدويل  املجل�ش  اأن  بالذكر  ومن اجلدیر 
موؤمتره ال�شنوي عام 2007 مبادرة لختیار التا�شع من یونیو یومًا عاملیًّا 
للأر�شیف  الدويل  املجل�ش  فیه  اأن�شئ  الذي  نف�شه  الیوم  وهو  للأر�شیف، 
عام 1948م. وكان العنوان الذي اختاره املجل�ش الدويل للأر�شیف لهذا 

العام هو: االأر�شيف، املواطنة، والتعددية الثقافية.

معر�ش اأوائل الدوریات القدمية ال�شادرة يف دولة الإمارات العربیة املتحدة

ور�شة �شناعة الورق جانب من ور�شة عمل اأهمیة ودور الأر�شیف يف املوؤ�ش�شة
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نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث فعالية ثقافية توعوية مبنا�شبة اليوم العاملي لالأر�شيف، وذلك يوم اخلمي�س 
8 يونيو 2017 بالتعاون مع دائرة االأ�شغال العامة بال�شارقة. ح�شرها عدد من املوظفني واالإداريني يف الدائرة.

االأر�شيف 
املواطنة

التعددية الثقافية



دورة األرشفة اإللكترونية الرابعة

تاأتي هذه الدورة ا�شتمرارًا ل�شل�شة الدورات الكربى ال�شنویة 
ن�شر  اإىل  وتهدف  ع��ام،  كل  املركز  ینظمها  التي  املتخ�ش�شة 
بناء  و�شرورة  واملوؤ�ش�شات،  للأفراد  الأر�شفة  باأهمیة  الوعي 
التحول  عند  خ�شو�شًا  املعلومات  لتوثیق  وا�شحة  اإ�شرتاتیجیة 
الفو�شى  لتجنب  الرقمي؛  الأر�شیف  اإىل  الورقي  الأر�شیف  من 
الدورة  تهدف  كما  املخزنة.  املعلومات  كثافة  ظل  يف  الرقمیة 
اخلربات  تبادل  اإىل  امل�شاركة  اجلهات  وتعدد  تنوع  خلل  من 
اهتمامًا  جهة  لكل  اإن  حیث  الآخرین،  عند  املوجودة  والأفكار 
جتارب  مع  جوانبها  بع�ش  يف  تتقاطع  فریدة  وجتربة  معینًا 
الآخرین. ومن اأهم الأهداف اأی�شًا ت�شلیط ال�شوء على اأحدث 
الأر�شفة  جم��ال  يف  حالیًّا  امل�شتخدمة  والأج��ه��زة  التقنیات 

الإلكرتونیة.
امل�شرف  ب���داأ 
ال���ع���ل���م���ي ع��ل��ى 
ال������دورة اأح��م��د 
ع��ث��م��ان اأح��م��د، 
خ��ب��ري الأر���ش��ف��ة 
الإل����ك����رتون����ی����ة 
وع�شو  باملركز، 
ال��دويل  املجل�ش 

اخلا�شة  املفاهیم  على  ال�����ش��وء  بت�شلیط   ،ICA ل��لأر���ش��ی��ف 
وما  املوؤ�ش�شات  الأر�شیف يف  ت�شخم  م�شكلة  بالأر�ش��فة، وطرح 
هي احللول املنا�شبة حلل هذه امل�شكلة. كما تطرق اإىل املعایري 
اإىل  النتقال  واإ�شرتاتیجیة  للأر�شیف،  العاملیة  واملقایی�ش 
الإلكرتونیة  الأر�شفة  ا�شتخدام  وكیفیة  الإلكرتوين،  الأر�شیف 
لدعم اأنظمة احلكومة الإلكرتونیة، وموا�شفات مبنى الأر�شیف، 

ومعایري الأمن وال�شلمة املطلوبة للأر�شیف.
ومبنا�شبة مبادرة عام اخلري التي تهدف اإىل تر�شیخ مفهوم 
امل�شوؤولیة املجتمعیة يف املوؤ�ش�شات كافة �شارك يف تقدمی الدورة 
الأر�شفة  جمال  يف  واملتخ�ش�شة  املتطوعة  اجلهات  من  عدد 

مركز جمعة الماجد يختتم دورة األرشفة اإللكترونية الرابعة
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حت��ت رعاي��ة �شع��ادة جمع��ة املاجد، رئي���س مركز جمعة املاج��د للثقافة وال��رتاث، انطلقت ي��وم االثنني 1 ماي��و 2017، وملدة 
ثالث��ة اأي��ام دورة االأر�شفة االإلكرتوني��ة الرابعة حتت عن��وان )نحو بناء اإ�شرتاتيجي��ة للتوثيق واملعلوم��ات(. و�شارك فيها 29 
متدرب��ًا ومتدرب��ة من 18 جهة حكومية هي: بلدية العني، واالأر�شيف الوطني يف اأب��و ظبي، ومركز االإح�شاء يف اأبو ظبي، ومعهد 
ال�شارق��ة لل��رتاث، وهيئة ال�شارقة للكتاب، وهيئة دبي للثقافة والفن��ون، وهيئة اآل مكتوم اخلريية، ومتحف دبي، وموؤ�ش�شة دبي 
خلدم��ات االإ�شع��اف، والنيابة العامة بدبي، وهيئة الفجرية للثقافة واالإعالم، ومتاح��ف ال�شارقة، ودائرة التنمية االقت�شادية 
يف ال�شارقة ، ودائرة االأ�شغال العامة يف ال�شارقة، وبلدية ال�شارقة، ومكتبة ال�شارقة العامة، واجلامعة العاملية يف لبنان، ومركز 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث.
الإلكرتونیة، وهي ح�شب اجلدول املقرر للدورة كما یلي:

عبید  �شاهر  الأ�شتاذ  تناول   :Forefront Technologies  -  1
ال����ت����ط����ب����ی����ق����ات 
ال��ع��م��ل��ی��ة لأح���دث 
اأج�����ه�����زة امل�����ش��ح 
ال�������ش���وئ���ي، وه��ي 
تاأ�ش�شت  ���ش��رك��ة 
يف   1995 ���ش��ن��ة 
تقدم  ع��ل��ي،  جبل 
يف  متمیزة  خدمة 
تكنولوجیا  جمال 
مع  امل���ع���ل���وم���ات، 
الرتكیز الأ�شا�شي 
ع����ل����ى اأج�����ه�����زة 
الوثائق،  ت�شویر 
وُن����ُظ����م ���ش��ن��اع��ة 
وحلول  التخزین 

الربجمیات.
مو�شوع  یعقوب  میلد  الأ�شتاذ  تناول   :Kardexremstar  -  2
عاملیة  �شركة  وه��ي  الأر���ش��ی��ف.  ال��ذك��ی��ة خل��زائ��ن  احل��ل��ول 

م���ت���خ�������ش�������ش���ة 
ح��������ل��������ول  يف 
الآيل  ال��ت��خ��زی��ن 
وا���ش��رتج��اع��ه��ا، 
وی����رج����ع ت���اری���خ 
عام  اإىل  اإن�شائها 

.1873
وامللفات  ال�شور  تخزین  مو�شوع  تناولت   :Media info  -  3
وفهر�شتها والبحث فیها، وذلك من خلل تطبیقات عملیة. 
وت�شفح  لعر�ش  متكاملة  برجمیة  حلوًل  تقدم  �شركة  وهي 

اأحمد عثمان امل�شرف العام على الدورة

الأ�شتاذ �شاهر عبید من فورفرونت

لوؤي الزعبي من فورفرونت

الأ�شتاذ میلد یعقوب من كاردك�ش



وفهر�شة وتبادل املحتویات الرقمیة والبحث فیها.
Xerox - 4 : تناول الأ�شتاذ رائد احلمود مو�شوع اإ�شرتاتیجیات 
عاملیة  �شركة  وهي  اأوراق.  بل  الإدارة  وكیفیة  الوثائق  اإدارة 

م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
اإدارة  جم��������ال 
امل���������ش����ت����ن����دات، 
وت�������ش���ن���ع وت��ب��ی��ع 
ط��اب��ع��ات الأل����وان 
والأبی�ش والأ�شود، 
متعددة  والأنظمة 
واآلت  ال��وظ��ائ��ف، 
الت�شویر ال�شوئي، 

بالإ�شافة اإىل تقدمی خدمات ا�شت�شاریة متعلقة بذلك.
SPICA - 5: تناول الإعلمي عبد اهلل ال�شویخ مو�شوع املن�شة 
تاأ�ش�شت  �شركة  وه��ي  الإع��لم��ي،  الأر���ش��ی��ف  لإدارة  الذكیة 

يف   2005 ع�����ام 
دول�����ة الإم������ارات 
املتحدة،  العربیة 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ت����ق����دمی اأح������دث 
احللول واخلدمات 
الإع���لم  لو�شائل 

الج����ت����م����اع����ی����ة 
والت�شویق الرقمي وتطویر الأنظمة التفاعلیة.

6 - الأر�شیف الوطني : قدم الأ�شتاذ حامت یون�ش، اخلبري الفني 
الأر�شفة  حمور  فیها  اأو�شح  ور�شة  الوطني،  الأر�شیف  من 
التنفیذیة  اللئحة  من  العا�شر  الف�شل  وهو  الإلكرتونیة، 
للقانون الحتادي رقم )7( لعام 2008 ب�شاأن املركز الوطني 
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ل�����ل�����وث�����ائ�����ق 
وال����ب����ح����وث. 
والأر�����ش����ی����ف 
من  ال��وط��ن��ي 
م���وؤ����ش�������ش���ات 
ال�����ت�����وث�����ی�����ق 
ال���������رائ���������دة 
ل���ل���ت���ع���ری���ف 

ومنطقة  املتحدة  العربیة  الإم����ارات  دول��ة  وت���راث  بتاریخ 
�ش �شنة 1968. اخللیج، وقد اأُ�شرِّ

املتدربني من خلل  لدى  الدورة جتربة متمیزة  �شكلت  وقد 
املعلومات  اأ�شهم ب�شكل كبري يف تو�شیل  الذي  العملي  التدریب 
للمركز  و�شكروا  املقدمني،  اأداء  على  اأثنوا  فقد  وا�شح.  ب�شكل 
هذه الفر�شة للقاء هذه اخلربات يف جمال الأر�شفة الإلكرتونیة، 
التي  واملتطورة  اجلدیدة  الأف��ك��ار  من  العدید  على  والتعرف 

ت�شاعد يف ت�شهیل عملیة الأر�شفة يف عملهم. 
بتكرمی  املركز  كامل مدیر  د. حممد  قام  ال��دورة  ويف ختام 
اجلهات امل�شاركة، وتوزیع ال�شهادات على املتدربني واملتدربات. 

عبد اهلل ال�شویخ من �شركة �شبایكا

حامت یون�ش من الأر�شیف الوطني

رائد احلمود  من زیروك�ش

التدریب العملي على اأجهزة امل�شح ال�شوئي

املتدرباتاملتدربون



یهدف املركز من خلل هذه الدورة اإىل التعریف باملخطوطات التي 
اأ�شبح مركز جمعة املاجد من اأكرب املكتبات العاملیة التي تقتني �شورها، 
حیث بلغت مقتنیاته منها اأكرث من 800 األف خمطوط م�شور. كما یهدف 
اإىل ن�شر الوعي باأهمیة هذه املخطوطات من الناحیة التاریخیة والعلمیة، 
توثیق  اإىل  بالإ�شافة  والإ�شلمیة.  العربیة  الهویة  تاأ�شیل  يف  ودوره��ا 
املركز  بني  والفعالیات  الأن�شطة  تنظیم  يف  والتعاون  الثقافیة  العلقات 

وجامعة الإمارات.
هذه  اأن  ال�شریعة،  ق�شم  رئی�ش  اجلنیدي،  ح�شني  علي  الدكتور  واأك��د 
مع  یتوافق  مبا  وتاأهیلهم  التدری�شیة  الهیئة  اإع��داد  اإىل  تهدف  ال��دورة 
املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  خلل  من  وذلك  العايل،  التعلیم  جودة  معایري 

قدم الدورة م�شوؤول الأر�شفة الإلكرتونیة باملركز الأ�شتاذ اأحمد عثمان اأحمد، 
خبري الأر�شفة الإلكرتونیة، وع�شو املجل�ش الدويل للأر�شیف.

تهدف الدورة اإىل ن�شر الوعي باأهمیة التوثیق ون�شر ثقافة الأر�شفة بنوعیها 
و�شع  اأج��ل  من  للأر�شیف  العاملیة  باملعایري  والتعریف  والإلكرتونیة،  الورقیة 
اإ�شرتاتیجیة ثابتة للأر�شیف الإلكرتوين. كما یهدف املركز اإىل توثیق التعاون بني 
املوؤ�ش�شات احلكومیة واخلا�شة من اأجل حتقیق هدف وروؤیة عام اخلري الذي یدعو 
اإىل تفعیل وتعزیز امل�شوؤولیة الجتماعیة على م�شتوى الدولة، وتعزیز ثقافة التطوع 

دورة في تحقيق المخطوطات بجامعة اإلمارات

بالتعاون مع شرطة دبي
مركز جمعة الماجد ينظم دورة في األرشفة اإللكترونية
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املاجد  جمعة  مبركز  اخلارجية  وال�شوؤون  والن�شر  الدرا�شات  ق�شم  رئي�س  زغيبة،  بن  الدين  عز  د.  قدم 
االإمارات  بجامعة  القانون،  كلية  يف  االإ�شالمية  والدرا�شات  ال�شريعة  ق�شم  مع  بالتعاون  والرتاث،  للثقافة 
 27 –  26 واخلمي�س  االأربعاء  يومي  وذلك  املخطوطات(،  )حتقيق  بعنوان  علمية  دورًة  املتحدة،  العربية 

اإبريل 2017. ح�شرها عدد من اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف اجلامعة.

واملن�شاآت  الهيئات  العامة الأمن  االإدارة  مع  بالتعاون  االإلكرتونية  االأر�شفة  والرتاث دورة يف  للثقافة  املاجد  نظم مركز جمعة 
والطوارئ التابعة ل�شرطة دبي، واأقيمت يومي االأربعاء واخلمي�س 24-25 مايو 2017، وح�شرها 18 متدربًا من العاملني يف االإدارة.

دورات

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��دول��ة،  يف  املعنیة 
الإ�شلمي  ال��رتاث  اإحیاء  يف  دوره��ا 

القدمی، بتجدیده وال�شتفادة منه.
بداأ د. بن زغیبة بنبذة حول تاریخ 
واأماكن  واأهمیته  العربي  املخطوط 
وج��وده ح��ول العامل، ثم حت��دث عن 
والأم��ور  الن�شو�ش،  حتقیق  مفهوم 
التي یجب على املحقق اأن یعتني بها 
وا�شم  الكتاب،  عنوان  حتقیق  مثل 

تطرق  كما  الكتاب.  منت  وحتقیق  موؤلفه،  اإىل  الكتاب  ون�شبة  امل��وؤل��ف، 
التي  والأ�ش�ش  بینها،  املقابلة  وكیفیة  الواحد  للكتاب  ال�نُّ�َشخ  اأهمی��ة  اإىل 
تختار الن�شخة الأمُّ بناًء علیها. ومن املوا�شیع املهمة التي جرى التطرق 
و�شیوخه،  ورحلته،  ون�شاأته،  حیاته،  من  وجوانب  املوؤلف،  درا�شة  اإلیها 

وتلمیذه، والبیئة التي عا�ش فیها، وغري ذلك.
ويف ختام الدورة وزع الأ�شتاذ الدكتور ح�شن املرزوقي ال�شهادات على 
م الدكتور عز الدین بن زغیبة بدرع تذكاري و�شهادة  امل�شاركني، كما كرَّ
تقدیر، �شاكرًا له تعاونه يف تقدمی الدورة، وتوجه بال�شكر اأی�شًا ل�شعادة 

جمعة املاجد على جهوده ومتیزه يف خدمة الرتاث.

وتعمیمها يف جمتمع دولة الإمارات، وغر�ش ثقافة امل�شاهمة يف خدمة الوطن.
بداأ اأحمد عثمان الدورة بتو�شیح املفاهیم وامل�شطلحات املتعلقة بالأر�شیف، 
هذه  حل  وط��رق  املوؤ�ش�شات  يف  الأر�شیف  ت�شخم  اأ�شباب  احل�شور  مع  وناق�ش 
من  النتقال  واإ�شرتاتیجیة  للأر�شیف،  الدولیة  املعایري  اإىل  تطرق  ثم  امل�شكلة. 
الأر�شیف الورقي اإىل الإلكرتوين من اأجل حتقیق اإدارة بل اأوراق، ثم ختم الدورة 
بذكر موا�شفات مبنى الأر�شیف ومعایري الأمن وال�شلمة. وقد �شاحب الدورة 

ب . ور�ش عملیة �شارك فیها املتدربون بالتطبیق العملي ملا طرحه املدررِّ
واملن�شاآت  الهیئات  لأمن  العامة  الإدارة  مدیر  �شعادة  قام  ال��دورة  ختام  ويف 

علي  اهلل  عبد  العمید  وال��ط��وارئ 
بتقدمی  الغیثي  ح�شن  اهلل  عبد 
على  املاجد  جمعة  ملركز  ال�شكر 
اأن�شطة  دع��م  يف  ال��دائ��م  تعاونه 
على  ب  امل���دررِّ �شكر  كما  الإدارة، 
املهم  وامل��و���ش��وع  املتمیز،  اأدائ����ه 
الذي اأثار اإعجاب املتدربني، وقام 

بت�شلیمه �شهادة تقدیر.

جانب من الدورة

اأ.د ح�شن املرزوقي یكرمی د. عز الدین بن زغیبة

اأثناء التدریب على امل�شح ال�شوئياأحمد عثمان یتو�شط املتدربني
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ورشة عمل شفرة التميز الوظيفي

باأهمیة  الوعي  ن�شر  اإىل  الور�شة  هذه  خلل  من  املركز  یهدف 
وعدم  والإب���داع،  التمیز  على  املوظف  وحتفیز  الوظیفي،  التطویر 
الكتفاء بالإجنازات ال�شابقة التي حققها، وال�شعي الدائم لكت�شاب 

املعرفة واخلربات اجلدیدة.
بداأ د. العداقي الور�شة بطرح العنا�شر الثلثة التي ی�شتطیع بها 
التمیز والنجاح لی�ش يف وظیفته فح�شب بل يف �شتى  الفرد حتقیق 
نتخیل  ما  اإن  حیث  والتفكري،  اخلیال  قوة  وه��ي:  حیاته،  جم��الت 
اإلیه على  اإن نظرنا  ولكن  لتحقیقه،  ن�شعى  �شوف  فاإننا  �شیكون  اأنه 
الثاين  والعن�شر  لتحقیقه؟!.  اجلهد  �شنبذل  فكیف  م�شتحیل  اأنه 
الإن�شان حماط  اأن  اأو�شح املدرب  بها كما  قوة الرتكیز، واملق�شود 
بالكثري من الإیجابیات، والبع�ش منا ین�شى هذه الإیجابیات، ویركز 
على �شلبیة واحدة یظل ی�شكو منها حتى تكون �شببًا يف التغطیة على 
الإیجابیات الكثرية التي یتمتع بها. والعن�شر الثالث: قوة امل�شاعر، 
م�شاعرهم  على  ی�شیطروا  اأن  اإىل  املتدربني  العداقي  د.  دعا  وهنا 
لأن  وذل��ك  الر�شا  وحالة  الغ�شب  حالة  يف  والإیجابیة،  ال�شلبیة 

الت�شرفات ناجتة عن امل�شاعر.
كل  واأن  التمیز،  �شروط  اأه��م  الور�شة  خ��لل  امل��درب  ذك��ر  وق��د 

اأحیانًا،  العوائق  بع�ش  یواجه  ولكنه  النجاح،  مقومات  لدیه  اإن�شان 
فاإذا حتدى هذه العوائق و�شل اإىل النجاح، واأما اإذا تقوقع فاإنه لن 

یحقق التمیز الوظیفي املطلوب.
ومن الأمور التي جرى طرحها قواعد التمیز الوظیفي، وهي:

1 - اأن یفكر املوظف اأنه ریادي اأعمال اأو رجل اأعمال.
2 - الرتكیز على مناق�شة الأفكار ولی�ش الأفراد.

3 - اإلغاء احلدود بني اأق�شام املوؤ�ش�شة الواحدة، حتى ل یكون بع�ش 
الأق�شام عائقًا اأمام تقدم الأق�شام الأخرى.

4 - اأن ی�شعى املوظف اإىل اأن یكون الرقم )1( اأو )2(.
الوظیفي،  الر�شا  خارطة  خلل  من  الوظیفي،  اجللید  ك�شر   -  5

ویتحقق ذلك عرب خم�شة اجتاهات للتمیز الوظیفي:
اأ - التمیز الذاتي.

ب - التمیز يف خدمة املتعاملني.
ج - التمیز يف بیئة العمل.

د - التمیز يف التعامل مع الزملء يف العمل.
ه� - التمیز يف التعامل مع املدیر يف العمل.

التي  والتمارین  التطبیقات  ببع�ش  الور�شة  العداقي  د.  وختم 
القوة  نقاط  واكت�شاف  ال�شعف  نقاط  قیا�ش  اإحداثیات  تناولت 
واملواهب التي ميلكها املتدرب من اأجل الو�شول اإىل التمیز الوظیفي 

والإبداع والبتكار يف العمل.
وكان تفاعل امل�شاركني كبريًا حیث جرى طرح ومناق�شة العدید 
وكیفیة  الواقعیة  العمل  بیئة  يف  املوظف  یواجهها  التي  امل�شائل  من 

التغلب على امل�شاكل. 
ويف نهایة الور�شة قام املركز بتكرمی املدرب د. العداقي على اأدائه 
املتمیز، وتطوعه لتقدمی هذه الور�شة، وغريها من الور�ش والدورات 
التدریبیة، وتعاونه الدائم مع املركز. ثم جرى توزیع ال�شهادات على 

املتدربني واملتدربات.

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الثالثاء 23 مايو 2017 ور�شة عمل بعنوان )�شفرة التميز الوظيفي(، 
قدمها د. عبد القادر العداقي، خبري التدريب والت�شويق، وموؤ�ش�س اأكادميية د. عبد القادر العداقي الدولية للتدريب 
املدار�س  يف  والتدري�شية  االإدارية  الهيئة  اأع�شاء  من  ومتدربة  متدربًا   30 وح�شرها  باملغرب.  فا�س،  يف  واال�شت�شارات 

االأهلية اخلريية.

تخریج املتدربنيتخریج املتدربات

العداقي اأثناء الدورة

ورشة عمل 



دورات

بالتعاون مع كلية الدراسات ..
دورة في قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية

تهدف الدورة اإىل دعم مبادرة عام اخلري التي دعت املوؤ�ش�شات 
تقدمی  خ��لل  من  الجتماعیة  م�شوؤولیتها  ممار�شة  اإىل  اخلا�شة 
اأن�شطة تطوعیة غري ربحیة. حیث یقدم املركز العدید من الدورات 
تهدف  كما  املجتمع.  خدمة  يف  ت�شهم  التي  التخ�ش�شیة  التدریبیة 
اخلربات،  تبادل  جمال  يف  والكلیة  املركز  بني  التعاون  حتقیق  اإىل 
خ�شو�شًا يف جمال املكتبات والفهر�شة، من اأجل مواكبة التطورات 

احلا�شلة، والطلع على كل ما هو جدید.
تناولت الدورة عدة حماور، منها:

بها. املتعلقة  والقواعد  الو�شفیة،  الفهر�شة  	•

دیوي  ت�شنیف  وخطة  املو�شع،  واملكنز  املو�شوعیة،  الفهر�شة  	•
الع�شري الطبعة 21 العربیة.

القراء. وخدمات  الإعارة،  خدمات  	•

نظم مرك��ز جمعة املاجد للثقاف����ة والرتاث بالتع��اون مع عمادة كلي��ة الدرا�ش��ات االإ�شالمية والعرب��ية بدبي دورة 
تدريبية يف قواعد الفهر�شة االأجنلو اأمريكية. اأقيمت الدورة يف مقر الكلية يف 11 يونيو ملدة 15 يومًا فعلياًّ، وح�شرها 

10 من املوظفني فيها. وقدمها االأ�شتاذ عماد كاظم ال�شعدي م�شوؤول وحدة الفهر�شة يف املركز.
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املطريي اأثناء املحا�شرة

مكتبتك: كيفية إنشائها وتنظيمها 
قدم��ت االأ�شت��اذة �شيخ��ة املط��ريي، رئي�س ق�شم الثقاف��ة الوطنية يف مرك��ز جمعة املاجد، ور�ش��ة عمل بعن��وان )مكتبتك: كيفية 
اإن�شائه��ا وتنظيمه��ا(، وذلك يوم االأحد 16 اإبريل 2017 يف مكتبة الذي��د العامة التابعة لهيئة ال�شارقة للكتاب، وح�شرها جمموعة 
م��ن طالب��ات مدر�ش��ة الربدي التابعة ملنطقة ال�شارق��ة التعليمية يف منطقة الذي��د، وح�شرها اأي�شا عدد من اأمن��اء واأمينات مكتبات 

املدار�س وريا�س االأطفال، وبع�س املهتمني.
بها  الهتمام  وتعزیز  باملكتبات،  الوعي  ن�شر  اإىل  الور�شة  تهدف 
لدیهم  وتنویعها  بالقراءة،  العلقة  وتقویة  اجلدید،  اجلیل  لدى 

بحیث ل تقت�شر على قراءة الروایات فقط.
بداأت املطريي باحلدیث عن اأنواع املكتبات، التي منها: العامة، 
واخلا�شة )ال�شخ�شیة(، واملدر�شیة، اأو اجلامعیة، ثم التخ�ش�شیة. 
تفید  التي  واجلوانب  وجودها،  واأهمیة  املكتبة  دور  ثم حتدثت عن 
واجلانب  النف�شي،  واجلانب  التعلیمي،  اجلانب  مثل:  فیها  القراء 
الثقايف، واجلانب الجتماعي، لتنتقل بعد ذلك اإىل مو�شوع املكتبة 
بقیة  اأو  العامة  املكتبة  مع  ودوره��ا  واأهمیتها،  وتعریفها،  اخلا�شة، 
املكتبات. وتناولت اأی�شا اأ�شباب اإن�شاء املكتبة اخلا�شة، وامل�شتفیدین 
املنا�شب  واملو�شع  اقتناءها،  التي یحبون  الكتب  منها، ومو�شوعات 
لها يف املنزل، وطریقة ترتیبها، ونظام ا�شتخدامها، وم�شتقبل هذه 

املكتبة وماآلها.
مركز  یقتنیها  التي  اخلا�شة  املكتبات  بذكر  حدیثها  وختمت 
للثقافة والرتاث وكیف یعمل على ترتیبها وفهر�شتها  جمعة املاجد 
للباحثني  واإتاحتها  علیها،  املحافظة  اأجل  من  وتعقیمها  وجتلیدها 

والدار�شني.
بع�ش  وطرحن  احل��وار،  يف  الطالبات  �شاركت  الور�شة  وخ��لل 

الأفكار املتعلقة باملكتبة وكیفیة تفعیل دورها، ومن ذلك فكرة العمل 
یقوم  حیث  منه،  احلاجة  انتهاء  عند  بالكتاب  والتربع  التطوعي 
�شاحبه بو�شعه يف مكان خم�ش�ش لذلك. كما طرحت فكرة اللیاقة 
يف القراءة مبعنى اأن القراءة حتتاج اإىل مترین حتى یتعود الإن�شان 
علیها. وجرى مناق�شة بع�ش امل�شكلت التي تواجه القارئ والتي من 

اأهمها م�شكلة الوقت.
�شیخة  للأ�شتاذة  الذید  مكتبة  اإدارة  �شكرت  الور�شة  ختام  ويف 
املطريي ح�شورها واأداءها املتمیز يف تقدمی هذه الور�شة متطلعني 
ب�شهادة  بتكرميها  قامت  كما  امل�شتقبل،  يف  التعاون  من  املزید  اإىل 

�شكر وتقدیر.

جانب من الدورة



زيارة علمية إلى موسكو

تهدف هذه الزیارة اإىل فتح قنوات التوا�شل الثقايف 
بني املركز واملوؤ�ش�شات الثقافیة الرو�شیة املعنیة بحفظ 
الرتاث الإن�شاين ون�شره، وتعزیز العلقات ال�شابقة مع 

عدد من اجلهات.
ومعهد  املركزیة،  لینني  مكتبة  ب�شام  الدكتور  زار 
مو�شكو،  جامعة  ومكتبة  الجتماعیة،  للعلوم  املعلومات 
على  الزیارة  خلل  واطلع  العلوم.  اأكادميیة  ومكتبة 
وزار  املكتبات،  خزائن  داخل  املخطوطات  جمموعات 
الرو�شیة  والرتمیم  واملعاجلة  احلفظ  معامل  اأی�شًا 
املوجودة يف بع�ش هذه اجلهات، والتقى امل�شوؤولني فیها 
يف  امل�شتخدمة  الطرق  معهم  وبحث  واملتخ�ش�شني، 
ترمیم املخطوطات والوثائق والكتب القدمية، واأطلعهم 
يف  الرائدة  جتربته  وعلى  املركز  اأعمال  خمتلف  على 
املخطوط  الرتاث  حفظ  يف  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
وترمیمه، وكذلك على امل�شاریع الدولیة التي نفذها يف 
يف  ومتبكتو  موریتانیا،  يف  تی�شیت  مثل  عدیدة  مناطق 

مركز جمعة الماجد 

يبحث التعاون الثقافي مع موسكو
بتكلي��ف م��ن �شع��ادة جمع��ة املاجد، رئي�س مرك��ز جمعة املاج��د للثقافة وال��رتاث، قام الدكت��ور ب�شام 
داغ�شت��اين، رئي�س ق�شم احلفظ واملعاجل��ة والرتميم باملركز، بزيارة عمل علمية ملو�شكو، عا�شمة رو�شيا 

االحتادية، امتدت من 22 اإىل 23 مايو 2017.

د.ب�شام خلل لقائه مبدیر مكتبة اأكادميیة العلوم ترافقهما املرتجمة

د.ب�شام خلل زیارته مكتبة اأكادميیة العلوم

العربي  العاملني  يف  الأخرى  اخلا�شة  وامل�شاریع  مايل، 
والإ�شلمي.

وختم داغ�شتاين زیارته بو�شع اأ�ش�ش اأولیة للتعاون يف 
مكتبة  من  كل  مع  املخطوطات  وت�شویر  ترمیم  جمال 
الجتماعیة.  للعلوم  املعلومات  ومعهد  املركزیة،  لینني 
وجرى التن�شیق من اأجل لقاءات اأخرى لو�شع ما جرى 

التفاق علیه قید التنفیذ.
اأیام  بعد  تاأتي  الزیارة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدیر  ومن 
)حمج  يف  والرتمیم  احلفظ  ملعمل  الكبري  الفتتاح  من 
قلعه(، عا�شمة داغ�شتان. وكان املركز قد وقع اتفاقیات 
العام  يف  الرو�شیة  الوطنیة  املكتبة  مع  ثقايف  تعاون 
1996، ومعهد ال�شت�شراق يف اأكادميیة العلوم الرو�شیة 
)فرع �شانت بطر�شبورغ( �شنة 1996، ومعهد الدرا�شات 

ال�شرقیة يف اأكادميیة العلوم الرو�شیة �شنة 2010.
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وفود دولية

جمعة الماجد 
يستقبل األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يوم اخلمي�س 4 مايو 2017، الدكتور بدر الدين عاليل، 
االأمني العام امل�شاعد رئي�س قطاع ال�شوؤون االجتماعية يف جامعة الدول العربية، ورئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الدويل للغة العربية 

يرافقه الدكتور حممد �شعد الهاجري مدير اإدارة الثقافة يف االأمانة العامة جلامعة الدول العربية.

العلقات  وتوثیق  املركز  اإىل  التعرف  اإىل  الزیارة  وتهدف 
الثقافیة بني املركز وجامعة الدول العربیة.

ال��دول  جلامعة  بال�شكر  املاجد  جمعة  تقدم  اللقاء  وخ��لل 
یوم  يف  الرتاثیة  العام  موؤ�ش�شة  املركز  اختارت  التي  العربیة 
العدید  الوفد  مع  وناق�ش  املا�شي،  اإبریل  يف  العربي  املخطوط 
العربیة و�شبل  اللغة  اأبرزها مو�شوع  الثقافیة من  الق�شایا  من 
اللغة  دعم  يف  املركز  بدور  عليل  اأ�شاد  وقد  مكانتها.  تعزیز 
العربیة من خلل حفاظه على املخطوطات والعمل على ن�شرها 

واإتاحتها للباحثني.
ثم رافق الدكتور حممد كامل، مدیر املركز، الوفد يف جولة 
�شملت عددًا من اأق�شام املركز، بداأت يف ق�شم املكتبات اخلا�شة، 
حیث اطلع الوفد على املجموعات اخلا�شة التي تقتنیها مكتبة 
املركز، ومن بینها جمموعة مكتبة هارفارد التي تبلغ األف كتاب 
تقریبًا. ثم زار الوفد املعمل الرقمي لیطلع على �شري العمل فیه. 
ت�شم نحو 17  التي  الأ�شلیة  املخطوطات  زار خزانة  بعد ذلك 
املطالعة  وقاعة  العاملیة  الفهار�ش  خزانة  وزار  خمطوط،  األف 

وخدمات الباحثني.

االأمني العام امل�شاعد جلامعة الدول العربية 
ورئي�س مركز تون�س د.عبد اللطيف عبيد

املاجد  جمعة  م��رك��ز  رئی�ش  امل��اج��د،  جمعة  ا�شتقبل  كما 
عبد  الدكتور   ،2017 مایو   4 اخلمی�ش  یوم  وال��رتاث،  للثقافة 
العربیة  ال��دول  جلامعة  امل�شاعد  العام  الأم��ني  عبید،  اللطیف 
اخلرباء  هیئة  وع�شو  تون�ش  يف  العربیة  اجلامعة  مركز  رئی�ش 
يف املجل�ش الدويل للغة العربیة، یرافقه الدكتور اأحمد ذیاب، 
الإن�شان  علم  يف  والدكتور  الأع�شاء،  وتقومی  اجلراحة  اأ�شتاذ 

)الأنرثوبولوجیا الب�شریة(.
وخلل اللقاء جرى بحث العدید من الق�شایا ذات الهتمام 
امل�شرتك. كما قام الدكتور اأحمد ذیاب باإهداء كتابه "متحف 

الإبداع الطبي" لل�شید جمعة املاجد.

جمعة املاجد خلل لقائه مع عليل

د. عبد اللطیف عبید، ود. اأحمد ذیاب زیارة الوفد للمكتبات اخلا�شة
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ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف مقر املركز بدبي �شباح اخلمي�س 27 اإبريل 2017 وفَد 
الن��دوة العلمي��ة الدولية الثامنة التي نظمتها االأمان��ة العامة لندوة احلديث ال�شريف، كلية الدرا�ش��ات االإ�شالمية والعربية بدبي 
يف الف��رتة م��ن 25 – 27 اإبري��ل 2017. �شم الوفد االأ�شتاذ الدكت��ور حمزة املليباري، االأمني العام لن��دوة احلديث ال�شريف، كما �شم 

امل�شاركني يف الندوة من دولة االإمارات العربية املتحدة وال�شعودية والبحرين واالأردن و�شوريا والعراق وال�شودان واملغرب.
و�شكر  بالوفد،  املاجد  جمعة  رح��ب 
ن��دوة  يف  وم�شاركتهم  ح�شورهم  لهم 
احلدیث، وقال: "اإن ندوة احلدیث هي 
هذه  حتملوا  اأن  ونتمنى  اأنتم،  ندوتكم 
الر�شالة اإىل غريكم من علماء احلدیث 
فیها،  ی�شاركوا  حتى  تعرفونهم  الذین 
علیه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  ف��ح��دی��ث 

و�شلم ینبغي اأن یعرف يف العامل كله".
ث��م حت��دث ع��ن ن�����ش��اأة م��رك��ز جمعة 
�شنة،   26 منذ  وال��رتاث  للثقافة  املاجد 
 800 من  اأكرث  الیوم  ی�شم  اأ�شبح  حتى 

األف خمطوط م�شور من مكتبات العامل، متاحة للباحثني والعلماء 
العدد من  اأكرب مركز ی�شم مثل هذا  لیكون بذلك  يف كل مكان، 

املخطوطات.
وخلل اللقاء حتدث عدد من امل�شاركني الذین �شكروا جلمعة 
املاجد حفاوة ال�شتقبال، واهتمامه ال�شخ�شي بندوة احلدیث، كما 
�شكروا له جهوده الكبرية يف حفظ املخطوطات والرتاث الإن�شاين. 
وجرى طرح عدد من الق�شایا حیث حتدث الأ�شتاذ الدكتور یا�شر 
ق  املَُحقَّ ملعرفة  وفهر�شتها  املخطوطات  عن  الأردن  من  ال�شمايل 
و�شاأل  الباحثون منها.  ی�شتفید  اأن  وكیف ميكن  ق،  املَُحقَّ من غري 
الأ�شتاذ الدكتور اإبراهیم بوت�شی�ش، من املغرب، عن مدى اهتمام 
املركز بالوثائق، واأ�شار اإىل اأنه یوجد يف بع�ش املكتبات يف فرن�شا 
حتدیدًا.  العربي  وباخللیج  العربیة  باملنطقة  تتعلق  مهمة  وثائق 
وطرح الدكتور لطفي الزغري، من الأردن، �شوؤاًل عن مدى التعاون 
بني املركز وتون�ش يف جمال ت�شویر املخطوطات وحفظها، وكذلك 

خمطوطات اأملانیا.
امل��اج��د ع��ن هذه  اأج���اب جمعة  وق��د 
واجهها  التي  ال�شعوبات  وبني  الأ�شئلة 
املخطوطات  حمایة  اأج���ل  م��ن  امل��رك��ز 
للباحثني  و�شولها  ت�شهیل  على  والعمل 
اهتمامهم  ل��ل��وف��د  و���ش��ك��ر  اجل���ادی���ن، 

واقرتاحاتهم.
من  ع������ددًا  ال���وف���د  زار  ذل����ك  ب��ع��د 

اأق�شام املركز منها معر�ش م�شرية العطاء الذي ی�شم عددًا من 
ق الزیارات العلمیة والتفاقیات  املخطوطات الأ�شلیة، و�شورًا ُتَوثرِّ
التي  الأ�شلیة  املخطوطات  خزانة  زار  كما  املركز.  عقدها  التي 
واملخطوطات  امل�شاحف  من  املقتنیات  بع�ش  على  فیها  اطلع 
الأ�شلیة، ثم زار ق�شم املكتبات اخلا�شة وا�شتمع اإىل �شرح مف�شل 
عن بع�ش املكتبات اخلا�شة التي یقتنیها املركز، وختمت الزیارة 
بالطلع على املعمل الرقمي، وطریقة حتویل الأوعیة الثقافیة اإىل 

اأوعیة رقمیة ل�شهولة احلفظ والتخزین.
�شنتني،  كل  مرة  تعقد  احلدیث  ندوة  اأن  بالذكر  اجلدیر  ومن 
ال�شنة  يف  املدين  )ال�شلم  مو�شوع  بحث  العام  هذا  خلل  وجرى 

النبویة: مقوماته واأبعاده احل�شاریة(.

جمعة املاجد خلل لقائه مع الوفد

جمعة الماجد 
يستقبل وفد ندوة الحديث الشريف

جمعة املاجد یتو�شط الوفد الزائر
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وفد من كامبريدج وبام كنغ سامس يزور المركز

زيارة من بيت العرب

ا�شتقب��ل �شع��ادة جمع��ة املاج��د رئي���س مركز جمع��ة املاجد للثقاف��ة والرتاث ي��وم االأربع��اء 26 اإبريل 2017 وف��دًا �شمَّ 
الدكتورة روزاليند بويل بالكي�شلي، باحثة يف الفن الرو�شي واالأوروبي، من ق�شم تاريخ الفن يف جامعة كامربيدج، وال�شيدة 
األي�ش��ون ت��روب، املدي��رة التنفيذية ملكت��ب التطوير وعالقات اخلريج��ني يف جامعة كامربيدج، وال�شيدة ب��ام كينغ �شام�س، 

مديرة وموؤ�ش�شة بام كينغ �شام�س لتطوير االأعمال العاملية وا�شت�شارات جمع التربعات.

ا�شتقبل الدكتور حممد كامل، املدير العام ملركز جمعة املاجد، 
يوم االأحد 30 اإبريل 2017 وفدًا من مركز اجلواد العربي )بيت 
العرب( يف دولة الكوي��ت، �شمَّ ال�شيد عالء حمد الرومي، رئي�س 
جمل�س االأمناء، وال�شيد يحيى عبد اهلل الكندري، م�شاعد بحوث 

ودرا�شات تاريخية يف اإدارة االأن�شطة واالإعالم.

تهدف هذه الزیارة اإىل بحث �شبل التعاون الثقايف، والتعرف اإىل 
دولة  داخل  للباحثني  یقدمها  التي  واخلدمات  املاجد  جمعة  مركز 
الإمارات وخارجها. بالإ�شافة اإىل التعرف على اأن�شطته اخلارجیة 

ودوره يف احلفاظ على املخطوطات والكتب والوثائق.
املكتبات  ق�شم  بداأت يف  الوفد يف جولة  املاجد  رافق جمعة  وقد 
ت�شم  التي  الأجنبیة  الكتب  نوادر  مكتبة  توقف عند  اخلا�شة حیث 
1586م.  �شنة  اإىل  اأقدمها  یعود  والتي  ق��دمي��ًا،  املطبوعة  الكتب 
وا�شتمع الوفد اإىل تفا�شیل ترمیم املركز مل�شحف حلب الذي یعود 
تاریخه اإىل فرتة املمالیك. ثم توجه الوفد اإىل املعمل الرقمي لیطلع 

تهدف الزیارة اإىل الطلع على املركز والتعرف اإىل اخلدمات التي 
الكتب  جم��ال  يف  الثقايف  التعاون  اأوج��ه  بحث  اإىل  بالإ�شافة  یقدمها، 

واملوؤلفات املطبوعة واملخطوطة، والتي تتعلق باخلیول العربیة.
وقد رافق الدكتور كامل والأ�شتاذ اأنور الظاهري من العلقات العامة 
والإعلم الوفَد يف جولة �شملت خزانة املخطوطات التي اطلع فیها الوفد 
یقتنیها  التي  الأ�شلیة  املخطوطات  وعلى  العاملیة،  الفهار�ش  على خزانة 
الرقمي،  واملعمل  اخلا�شة،  املكتبات  ق�شم  ذلك  بعد  الوفد  وزار  املركز. 
وا�شتمع اإىل �شرح مف�شل حول �شري العمل فیه بدءًا من حت�شري الكتاب 

اإىل اأن ی�شبح ن�شخة رقمیة حمفوظة وخمزنة لتتاح بعد ذلك للباحثني.
كتاب  م��ن  ن�شخة  امل��اج��د  جمعة  ���ش��ع��ادة  اإىل  ال��وف��د  اأه����دى   وق���د 
)Ansata Hejazi( ملربیة اخلیل العاملیة "جودي فورب�ش". وهو كتاب 

على طریقة �شري العمل فیه لإنتاج اآلف ال�شور الرقمیة یومیًّا. وزار 
اإىل  ذلك  بعد  لینتقل  والتزوید،  والفهر�شة  الفنیة  املعاجلة  ق�شم 
العاملیة  الفهار�ش  خزانة  على  فیها  اطلع  حیث  املخطوطات،  ق�شم 

واملخطوطات الأ�شلیة، ونوادر الكتب التي یقتنیها املركز.
ويف ختام الزیارة اأبدى الوفد اإعجابه مبا راآه من م�شتوى متقدم 
و�شكر  علیه،  واحلفاظ  وترمیمه  وت�شویره،  بالكتاب،  العنایة  يف 
على  الط��لع  لهم  اأتاحت  التي  الفر�شة  هذه  املاجد  جمعة  لل�شید 
كنوز ثقافیة نادرة، واأهدى لل�شید جمعة املاجد جمموعة من الكتب 

الأجنبیة. 

جتارب  ی�شرد  كما  حجازي"،  "اأن�شاتا  الأ�شطوري  الفحل  �شرية  یحكي 
العدید من اأهم املرابط ومزارع اخلیل العربیة مع هذا الفحل.

الر�شمي  املربط  هو  العربي  اجل��واد  مركز  اأن  بالذكر  اجلدیر  ومن 
ال�شللت  �شون  على  ویقوم  الأ�شیلة،  العربیة  للخیول  الكویت  لدولة 
مهمة  من�شة  وهو  وتولیدها،  وتربیتها  الأ�شیلة  العربیة  للخیول  النادرة 
الذي  املركز  ویويل  الكویت.  يف  الأ�شیلة  العربیة  اخلیول  تراث  لإحیاء 
يف  ترجع  التي  العربیة  اخلیول  لن�شل  كربى  اأهمیة   1980 عام  تاأ�ش�ش 

ن�شبها اىل اجلزیرة العربیة.

جمعة املاجد یت�شلم اإهداء من الوفدالوفد یزور املعمل الرقمي

الوفد یزور خزانة املخطوطات
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يف  الزیارة  هذه  تاأتي 
اإطار بحث اأوجه التعاون 
ال���ث���ق���ايف ب����ني امل���رك���ز 
كازاخ�شتان،  وجمهوریة 
زی��ارة  ذل��ك  �شبق  حیث 
يف  كازاخ�شتان  ل�شفري 
وقد  املا�شي.  اأغ�شط�ش 
حتدث الوفد عن م�شروع 
املركز الثقايف الإ�شلمي 

ودرا�شة الرتاث الثقايف الإ�شلمي يف كازاخ�شتان، والذي �شیكون مقره يف 
مدینة اأملاتي التي جرى اختیارها عا�شمة للثقافة الإ�شلمیة عام 2015.

كما حتدث مدیر املكتبة الوطنیة عن املخطوطات العربیة التي تقتنیها 
املكتبة، واأهدى ل�شعادة جمعة املاجد كتابًا بعنوان )املخطوطات العربیة 
لن�شب  م�شغرًا  ومتثاًل  كازاخ�شتان(،  بجمهوریة  الوطنیة  املكتبة  يف 
املحارب الذهبي، وهو ن�شب تذكاري یقع يف �شاحة اجلمهوریة يف مدینة 
اأملاتي، العا�شمة ال�شابقة لكازاخ�شتان، وُیعد رمزًا ل�شتقلل كازاخ�شتان 
الكازاخ�شتاين  الفولكلور  من  ت�شمیمه  ا�شُتلهم  وق��د  �شعبها.  وهویة 
اأو  ع�شر  الثاين  القرن  اإىل  یعود  والذي  عام 1969،  الأث��ري  والكت�شاف 

الثالث ع�شر قبل املیلد.
ويف ختام الزیارة �شكر جمعة املاجد للوفد زیارته الكرمية، واأهداهم 
كتابًا من اإ�شدارات املركز بعنوان )دلیل املطبوعات العربیة يف رو�شیا(.

غ����ر�����شُ ال����زی����ارة 
م��رك��ز  اإىل  ال��ت��ع��رف 
ج�����م�����ع�����ة امل������اج������د 
واخل�������دم�������ات ال���ت���ي 
ی���ق���دم���ه���ا ل��ل��ب��اح��ث��ني 
بالإ�شافة  والدار�شني، 
اإىل بحث �شبل التعاون 
واجلامعة  امل��رك��ز  ب��ني 

العاملیة يف جمالت متعددة، حیث بحث الوفد مع جمعة املاجد اإمكانیة 
اجلامعة،  تقتنیها  التي  املخطوطات  من  جمموعة  ترمیم  يف  التعاون 

واإمكانیة التعاون يف جمال تقدمی دورات تدریبیة يف العلوم الإداریة.
وكان الوفد قد زار معمل احلفظ واملعاجلة والرتمیم التابع للمركز، 
املركز  ی�شنعها  التي  والأوراق  والآيل  الیدوي  الرتمیم  واطلع على طرق 
وفق املوا�شفات العاملیة. كما زار معر�ش م�شرية العطاء واطلع فیه على 
مناذج من املخطوطات الأ�شلیة وقطع امل�شاحف التي كتبت على الرق، 
وزار قاعة املطالعة وخدمات الباحثني، وق�شم املكتبات اخلا�شة، وتوقف 
عند خریطة نادرة باللغة الفرن�شیة لبلد ال�شام من مقتنیات املركز تعود 

للعام 1945.
راآه من جهود  الوفد مبا  اأ�شاد  املاجد  بال�شید جمعة  لقائه  ختام  ويف 
والوثائق،  ال��ن��ادرة  واملطبوعات  املخطوطات  وترمیم  حفظ  يف  كبرية 
علماء  اإىل  تعود  خا�شة  مكتبات  من  املركز  یقتنیه  مبا  اإعجابه  واأب��دى 
ومفكرین بارزین، و قدم الوفد لل�شید جمعة املاجد درعًا تكرميیًّا تقدیرًا 

جلهوده يف حفظ الرتاث العربي والإ�شلمي.

ت����اأت����ي ه���ذه 
بهدف  الزیارة 
ال�������ت�������ع�������رف 
م���رك���ز  اإىل 
ج��م��ع��ة امل��اج��د 
واإ�����ش����دارات����ه 
واخل������دم������ات 
یقدمها.  ال��ت��ي 
اإىل  بالإ�شافة 

توثیق العلقات بني املركز واملجلة الثقافیة التي ت�شدر عن اجلامعة 
الأردنیة، حیث یجري تبادل الإ�شدارات بینهما منذ مدة طویلة.

باإهداء  ال�شیف  وقام  والتزوید،  الفهر�شة  ق�شم  يف  الزیارة  بداأت 
 ،)90( الرقم  یحمل  الذي  الثقافیة  املجلة  من  الأخري  العدد  املركز 
كما اأهدى مكتبة املركز جمموعة من موؤلفاته. ثم زار ق�شم املكتبات 
الثقافة  ق�شم  زیارة  اإىل  بعد ذلك  لینتقل  الرقمي،  واملعمل  اخلا�شة، 

الوطنیة وخدمات الباحثني وقاعة املطالعة، وخزانة املخطوطات.
واأبدى ال�شیف �شعادته بهذه الزیارة واإعجابه باملركز، ووجه حتیة 

تقدیر واإكبار ملوؤ�ش�ش املركز ال�شید جمعة املاجد.

جمعة الماجد يستقبل قنصل عام كازاخستان ويبحث التعاون الثقافي مع المكتبة الوطنية

 جمعة الماجد يستقبل وفداً من 
الجامعة العالمية في لبنان

رئيس تحرير المجلة الثقافية محمد شاهين 
يزور المركز

ا�شتقب��ل �شع��ادة جمع��ة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يف مكتبه يوم االثن��ني 1 مايو 2017، �شعادة ماديار مينيلبيكوف، قن�شل عام 
جمهورية كازاخ�شتان يف دبي واالإمارات ال�شمالية، يرافقه �شعادة زانات �شيدومانوف، مدير املكتبة االأكادميية الوطنية يف جمهورية كازاخ�شتان، و�شعادة 

فاطمة زاكيبوفا، رئي�شة اأكادميية االإدارة العامة التابعة لرئي�س جمهورية كازاخ�شتان، وال�شيد يلمان زولدا�شوف، قن�شل القن�شلية العامة يف دبي.

ا�شتقب��ل جمع��ة املاجد، رئي���س مركز جمعة املاج��د للثقافة وال��رتاث، يوم 
اخلمي���س 4 ماي��و 2017، وف��دًا م��ن اجلامع��ة العاملي��ة يف لبن��ان �ش��مَّ الدكتور 
اإبراهي��م دروي���س الكب��ي، عميد كلي��ة العل��وم االإداري��ة، والدكت��ور وايف حاج 
ماجد، رئي�س ق�شم اللغة العربية، وعددًا من االأكادمييني العاملني يف اجلامعة.

زار املرك��ز ي��وم االأربع��اء 10 ماي��و 2017 االأ�شت��اذ الدكتور 
حمم��د �شاهني، اأ�شت��اذ االأدب االإجنليزي يف اجلامعة االأردنية، 

ورئي�س حترير املجلة الثقافية.
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جمعة املاجد یت�شلم الدرع التكرميي

�شاهني يف ق�شم املكتبات اخلا�شة

من الی�شار القن�شل العام ومن الیمني مدیر املكتبة الأكادميیة 
ی�شلم الإهداء اإىل جمعة املاجد



تكريم 

جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي تختار
جمعة الماجد ... الشخصية التربوية المتميزة

ياأت���ي ه���ذ� �لتك���رمي تقدي���ر�ً لل�شي���د جمع���ة �ملاج���د ول���دوره �لكب���ري و�لر�ئ���د يف دعم 
قط���اع �لتعلي���م. حيث �ختاره جمل�ض �أمناء �جلائزة لي�ض ملج���رد كونه د�عماً للتعليم، بل 
لكون���ه و�ح���د�ً من �أكرب �لأمثلة على �لنفو�ض �حلي���ة �لتي توؤمن بقيمة �لتعليم و�أهميته 
وج���دو�ه، تل���ك �لنفو�ض �لت���ي تنت�شب جليل �لحتاد و�شانعيه، �لذي���ن حولو� �لرمل �إىل 
وط���ن وعم���ر�ن وتنمية م�شتد�م���ة، و�إن�شان يحفه �لأمل �أينما �لتف���ت. وهو من �أبرز من 
حمل���و� �حل���رف و�للغ���ة �لأم و�لكت���اب و�لهوي���ة �لوطني���ة يف قلوبه���م، و�أح�ش���و� بالقيم���ة 

�لأزلية لهذه �ملفرد�ت �لتي ت�شق طريق �مل�شتقبل و�لعقل، وتوؤن�ض �لنف�ض.

م �شموُّ ال�شيخ عبد اهلل بن �شامل القا�شمي، نائب حاكم ال�شارقة �شعادة جمعة املاجد، عن فئة ال�شخ�شية الرتبوية املتميزة  كرَّ
�شمن جائزة ال�شارقة للتفوق والتميز الرتبوي يف دورتها )23( الثالثة والع�شرين، وذلك يف احلفل الذي اأقيم يوم اخلمي�س 20 
اإبري��ل 2017م، يف قاع��ة املدين��ة اجلامعية، وت�شلَّم التكرمي نياب��ة عن �شعادته االأ�شتاذة �شيخة املط��ريي، رئي�شة ق�شم الثقافة 

الوطنية يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

بح�ش��ور مع��ايل ال�شي��خ نهيان ب��ن مبارك اآل نهي��ان، وزير الثقاف��ة وتنمية املعرف��ة، احتف��ل  رواق عو�شة بنت ح�ش��ني الثقايف 
مبنا�شب��ة يوبيل��ه الف�شي وم��رور 25 �شنة على تاأ�شي�شه. اأقيم احلف��ل يوم ال�شبت 15 اإبريل 2017 يف ن��ادي �شباط �شرطة دبي، 
وح�ش��ره الل��واء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، وحبيب ال�شايغ، االأم��ني العام لالحتاد العام لالأدباء والكتاب 
الع��رب، واإبراهي��م حمم��د بوملحة، م�شت�ش��ار �شاحب ال�شمو حاكم دب��ي لل�شوؤون الثقافي��ة واالإن�شانية، والدكت��ورة موزة غبا�س، 
رئي�ش��ة ال��رواق، و�شلطان �شقر ال�شويدي، رئي�س جمل�س اإدارة ندوة الثقاف��ة والعلوم يف دبي، كما ح�شره ممثاًل عن �شعادة جمعة 

املاجد الدكتور حممد كامل، املدير العام ملركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

�شیخة املطريي تت�شلم التكرمی نیابة عن جمعة املاجد

بمناسبة اليوبيل الفضي
رواق عوشة يكرم جمعة الماجد

ب����داأ احل��ف��ل ب��ال�����ش��لم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة 
ثم جرى عر�ش  املتحدة،  العربیة  الإم��ارات 
األقى  ثم  وتاریخه،  ال��رواق  عن  ق�شري  فلم 
معايل ال�شیخ نهیان بن مبارك كلمة الفتتاح.

ال�����ش��ی��خ نهیان  ق���ام م��ع��ايل  ب��ع��د ذل���ك 
من  ع��دد  بتكرمی  غبا�ش  م���وزة  وال��دك��ت��ورة 
بینها:  من  ال��رائ��دة،  الوطنیة  ال�شخ�شیات 
جمعة  م��رك��ز  رئی�ش  امل��اج��د  جمعة  �شعادة 
تقدیرًا  وذل���ك  وال����رتاث،  للثقافة  امل��اج��د 
الثقافیة  احلركة  دف��ع  يف  الفعال  لإ�شهامه 

عنه  نیابة  التكرمی  ت�شلَّم  وق��د  واخل��ريی��ة، 
الدكتور حممد كامل، املدیر العام للمركز.

ك��م��ا ج���رى ت��ك��رمی م��رك��ز جمعة امل��اج��د 
للمبادرة  ودعمه  مل�شاهمته  والرتاث  للثقافة 
)هیا  عنوان  حتت  عو�شة  رواق  نظمها  التي 
بنحو  بامل�شاهمة  املركز  ق��ام  حیث  ن��ق��راأ(. 
ع���دد من  ت��وزی��ع��ه��ا يف  ج���رى  ك��ت��اب   2000
خلل  وال�شارقة  دب��ي  يف  التجاریة  املراكز 
�شهر اأكتوبر من العام 2016 ، وخلل �شهر 

مار�ش )�شهر القراءة( من العام احلايل. 

كرم��ت جمعية النه�شة الن�شائية فرع اللي�شيلي مرك��ز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، وذلك يف احلفل اخلتامي الأن�شطة الفرع 
الذي اأقيم يوم اخلمي�س 11 مايو 2017.

جمعية النهضة النسائية تكرم مركز جمعة الماجد

وم�شاهمته  املركز  جلهود  تقدیرًا  التكرمی  ه��ذا  یاأتي 
ال��ف��ع��ال��ة يف دع����م اأن�����ش��ط��ة م��ك��ت��ب��ة ال��ن��ه�����ش��ة )ك��ت��اب 
رئی�شة  املطريي،  �شیخة  الأ�شتاذة  قدمت  حیث   كافیه(. 
عن  حما�شرة  املا�شي  مار�ش  يف  الوطنیة  الثقافة  ق�شم 

القراءة والت�شامح.
درع��ًا  وت�شلمت  التكرمی  حفل  امل��ط��ريي  ح�شرت  وق��د 
خلیفة،  اإلیازیة  الفرع  مدیرة  من  تقدیر  و�شهادة  تذكاریًّا 

التي �شكرت للمركز جهوده وتعاونه مع اجلمعیة.

د.حممد كامل یت�شلم التكرمی
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زيارات
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 GOLD and SILVER ال�شید بیدیراجا دیلي املدیر العام ل�شركة 
يف �شوی�شرا ترافقه ابنته 2017-4-24

�شماحة ال�شیخ اأحمد كا�شف الغطاء من موؤ�ش�شة كا�شف 
الغطاء العامة يف النجف 2017-4-26

 الأ�شتاذ خمی�ش العدوي وال�شاعرة �شمی�شة النعمانیة 
وال�شاعرة كلثم عبداهلل 2017-5-2

وفد من طلب املاج�شتري يف اجلامعة 
الأمریكیة2017-4-30

 الأ�شتاذة �شباح �شلف والأ�شتاذة میة ح�شني 
من جامعة احلاج الأخ�شر يف اجلزائر 2017-5-7

 �شعید بن حوفان املن�شوري وعبداهلل بن حوفان املن�شوري 
من املهتمني بالرتاث 2017-7-1

الربوفی�شور مري �شعید اهلل مري�شوفیدوفیت�ش، اخت�شا�شي 
اأمرا�ش القلب من اأوزباك�شتان 2017-4-16

 �شعادة فیبول القن�شل العام للهند يف دبي 
2017-4-18



زيارات

ال�شید اأحمد الها�شمي رجل اأعمال مهتم بالرتاث 
2017-5-8

وفد النادي العربي ال�شعودي برئا�شة عبدالعزیز الدرع 
رئی�ش النادي 2017-5-9

الأ�شتاذ جمعة بن علي اخل�شوري والأ�شتاذ علي اخل�شوري  وفد من جمهوریة غامبیا الإ�شلمیة 2017-5-10
والأ�شتاذ اأحمد النا�شري من �شلطنة عمان 2017-5-14

حممد حنیف طالب دكتوراه من جامعة مرمرة يف 
تركیا 2017-6-7

د.فاروق لوكندي طبیب اأع�شاب يف م�شت�شفى �شیفي يف بومباي 
2017-6-11

د.حممد ال�شلمان و د.�شباح عبدالكرمی والأ�شتاذة اإنعام احل�شن 
من جائزة ال�شارقة للم�شرح املدر�شي 2017-5-20

 د.می�شاء الروابدة اأ�شتاذة احلدیث يف جامعة البلقاء التطبیقیة 
يف الأردن 2017-5-15

20



21

جديد المكتبة

ب ألحكام المذهب الطراز الُمَذهِّ
لإلمام أحمد بن يوس��ف ب��ن محمد الحلوجي 

السيرجي الشافعي )ت 862ه�(
إل��ى نهاي��ة كت��اب  العاري��ة  م��ن أول كت��اب 

الطراز : دراسة وتحقيق
اإعداد: علياء مبارك حديد ال�شنيني. اإ�شراف: اأ.د حممد اأحمد اخلويل.

تاريخ الن�شر: 1437ه� - 2016م، عدد ال�شفحات: 395.
مت هذه الأطروحة ا�شتكماًل ملتطلبات درجة املاج�شتري، يف تخ�ش�ش الفقه الإ�شلمي،  ُقدرِّ

من ق�شم ال�شریعة الإ�شلمیة يف كلیة الدرا�شات الإ�شلمیة والعربیة بدبي.
كلیة  من  جامعیتني،  ر�شالتني  خلل  من  مرة  لأول  ین�شر  ب  املَُذهرِّ الطراز  كتاب  وحتقیق 
عائ�شة  الطالبة  اأعدتها  التي  الأوىل  الر�شالة  تناولت  والعربیة.  الإ�شلمیة  الدرا�شات 
القنوبیة حتقیق الكتاب من اأوله اإىل نهایة كتاب الإقرار. وتناولت الر�شالة الثانیة من اأول 

كتاب العاریة اإىل نهایة الكتاب وفیها اأكرث من 25 كتابًا من اأبواب الفقه. 
ثم  ال�شابقة.  والدرا�شات  الختیار،  �شبب  فیها  ورد  مقدمة  على  العمل  خطة  وا�شتملت 
املخطوط،  عن  واحلدیث  املوؤلف،  �شخ�شیة  تناول  ف�شلني  على  جاء  الذي  الأول  الق�شم 
الن�ش املبني يف  الثاين بتحقیق  الق�شم  ون�شخه، وحما�شنه، وامللحظات علیه. واخت�ش 

عنوان الر�شالة.

نبذة عن املوؤلف:
الأع���لم:  يف  ج��اء  كما  فهو  الكتاب  م��وؤل��ف  واأم���ا 
)اأح���م���د ب��ن ی��و���ش��ف ب��ن حم��م��د، اأب����و ال��ع��ب��ا���ش، 
ال�شريجي  )ال�شريجي(  احلّلوجي  الدین  �شهاب 
ال�شافعي: فقیه، عامل بالفرائ�ش، م�شري من اأهل 
ُیعرف  قراها،  اإح��دى  احَللُّوج،  من  اأ�شله  املحلة، 
باملحلة،  مولده  كاأبیه.  )ال�شريجي(  اأو  بال�شريجي 
بالقاهرة،  ث��م  ب��ب��ل��ده،  تعلم  ب��ال��ق��اه��رة.  ووف��ات��ه 
ال��ط��راز  و���ش��ن��ف  والإف���ت���اء.  للتدری�ش  وت�����ش��دى 
اأرجوزة خمت�شرة  املذهب لأحكام املذهب، ونظم 
�شماها )املربعة(، وهي اأربعة اأق�شام يف الفرائ�ش 

وغريها، ثم �شرحها يف جملد. وله يف مكتبة املركز عدد من املخطوطات منها: املختار 
من نوادر الأخبار، ولیايل الو�شال بعد الفراق، وق�شیدة دالیة.

نبذة عن الكتاب:
ال�شافعي، وقد اقت�شر فیه املوؤلف غالبًا على  ر يف الفقه  ب خمت�شَ ال�ُمَذهرِّ كتاب الطراز 
بع�ش  ویرجح يف  املخالفة،  للأقوال  تعر�ش  امل�شهور دون  اأو  املذهب  املتفق علیه يف  ذكر 
والنووي.  الرافعي  اأو یخالف ما رجحه  الأ�شح يف املذهب،  اأحیانًا، وقد یخالف  امل�شائل 
ویتمیز بح�شن الرتتیب والتق�شیم، فیبداأ بتعریف امل�شطلحات، ثم یذكر الأنواع وال�شروط 

والأحكام، وامل�شائل.

ة ُة ال�ُمباَرِكيَّ اأَلَحِديَّ
تاريخها – رّوادها – أنشطتها – دورها الثقافي

منتدى الشيخ األديب أحمد بن علي آل الشيخ مبارك

أول منتدى أدبي في األحساء
تاأليف: د. خالد بن قا�شم اجُلرّيان.

النا�شر: مكتبة ذخائر الوراقني – القاهرة.
تاريخ الن�شر: 1438ه� - 2017م.

عدد ال�شفحات: 348.
تعود بذرة هذا الكتاب اإىل مقالة بعنوان )الأحدیة املباركیة اأول منتدى اأدبي يف 
الأح�شاء(، ن�شرها املوؤلف يف �شحیفة )الیوم( �شنة 1418ه�، وبعد مرور ربع قرن 
على ن�شاأة الأحدیة، وبعد وفاة راعیها ال�شیخ الأدیب اأحمد بن علي اآل ال�شیخ مبارك 
وروادها  لن�شاأتها  یوؤرخ  كتاب  الأحدیة يف  اإخ��راج  على  املوؤلف  1431ه��� عزم  عام 

واأن�شطتها ودورها الأدبي والثقايف يف الأح�شاء.
وكان ال�شیخ اأحمد قرر مع بع�ش الغیورین على ال�شعر والأدب الأح�شائي اأن یقام 
منتدى اأدبي م�شاء یوم الأحد من كل اأ�شبوع یلتقي فیه �شعراء الأح�شاء واأدباوؤها، 
واأن  بیته،  اللقاء يف  یكون مكان  واأن  الأ�شیلة،  لغته  وع�شاق  العربي  الأدب  وحمبو 
اإىل  املباركیة فن�شبة  واأما  الأحد،  اإىل م�شاء  ن�شبة  والأحدیة  الأحدیة،  یطلق علیه 

اأ�شرة اآل مبارك.
حتدث املوؤلف يف مقدمة كتابه عن املجل�ش الأدبي لغًة وا�شطلحًا، ثم تناول عر�شًا 
تاریخیًّا ملجال�ش الأدب عرب تاریخ الأدب العربي قدميًا وحدیثًا، وخ�شو�شًا جمال�ش 

واخللیج  ال�شعودیة  العربیة  اململكة  يف  الأدب 
اإىل  واأ�شار  الأخ��رى،  العربیة  وال��دول  العربي 
راأي  عن  وك�شف  الن�شائیة،  الأدب��ی��ة  املجال�ش 
النقاد يف ظاهرة املجال�ش الأدبیة وانت�شارها، 
الأح�����ش��اء  يف  الأدب��ی��ة  املجال�ش  ن�����ش��اأة  وذك���ر 
وترجم  املباركیة،  الأح��دی��ة  على  الرتكیز  مع 
لرائدها ال�شیخ اأحمد رحمه اهلل تعاىل، وجمع 
من  ع��ددًا  وذك��ر  فیها،  قیلت  التي  الق�شائد 
جمال�ش الأدب يف الأح�شاء بعد ظهور الأحدیة، 
�شور  م��ن  جمموعة  الكتاب  نهایة  يف  وو���ش��ع 
الأن�شطة الأدبیة يف ال�شحافة، وملحقًا لل�شور 

الفوتوغرافیة لعدد ممن �شاركوا يف برامج الأحدیة الأدبیة والثقافیة.
نبذة من الكتاب:

عدیدة  وعلمیة  اأدبیة  جمال�ش  ُوجدت  بل  الظهور،  يف  بدعًا  الأحدیة  تكن  "ومل 
العلماء  ك��ان  فقد  ق��ری��ب،  وق��ت  اإىل  والق�شاة  العلماء  جمال�ش  يف  تعقد  كانت 
هم ال�شعراء وال�شعراء هم العلماء. فقد كان علماء الأح�شاء قدميًا اأیام الكتاتیب 
�شون طلبتهم طیلة اأیام الأ�شبوع عدا یومي الثلثاء واجلمعة،  واملدار�ش العلمیة یدررِّ
فیوم اجلمعة یعدونه عید الأ�شبوع، وفیه یجتهدون بالعبادة والذكر و�شلة الرحم 
وال�شعراء  العلماء  للتقاء  یومًا  فكان  الثلثاء  یوم  اأم��ا  الجتماعیة.  وال��زی��ارات 
فیه  للرتویح  یومًا  یعدونه  اأنهم  اإىل  بالإ�شافة  ولق�شاء احلوائج،  ببع�ش،  بع�شهم 
یومي  اأول من جعل  اأن  الدكتور خالد احللیبي  ... ويف ذلك یرى  العلم  عن طلبة 
العبا�شي املعت�شد باهلل  الر�شمي هو اخللیفة  العمل  الثلثاء واجلمعة خالیني من 
يف  والنظر  ال��راح��ة  اإىل  الأ�شبوع  و�شط  يف  النا�ش  حلاجة  وذل��ك  )ت289ه�����(، 

اأمورهم، وال�شتغال مبا یخ�شهم؛ ولأّن یوم اجلمعة یوم �شلة وطاعة وعبادة".



لذة النص التراثي
دراسات وموازنات نقدية

تاأليف: اأ.د نادية غازي العزاوي.
النا�شر: دار ال�شوؤون الثقافية العامة - بغداد.

ال�شل�شلة: نقد، الطبعة االأوىل: 2017م، عدد ال�شفحات: 184.
وم��واق��ف  لن�شو�ش  درا����ش���اٍت  ال��ك��ت��اب  "�شمَّ   : امل��وؤل��ف��ة  ت��ق��ول 
قیمًا  تكتنز  الع�شور،  امل�شارب، خمتلفة  متنوعة  تراثیة  و�شخ�شیات 
ما  وهو  واخل�شو�شیة،  التمّیز  منحتها  وغنیة  حیوّیة  وفنیة  فكریة 
حر�شت املوؤلفة على ك�شفه واإظهاره، موؤكدة اأنَّ الرتاث منجم ل یفنى 

اإن اأح�شنت الإقبال علیه وفهمه بتاأَنٍّ وعمٍق".
جمعت املوؤلفة يف هذا الكتاب درا�شات لها ن�شرت يف جملة العرب 
ال�شادرة عن مركز الیمامة يف اململكة العربیة ال�شعودیة يف �شنوات 

متفرقة. وتناولت ت�شعة مو�شوعات هي:
1 - قراءة يف بائية نافع االأ�شدي. وتناق�ش فیها ن�شبة الق�شیدة، 

یتبع ذلك درا�شة جلوانب عدیدة منها.
ُن��َوا���س  اأب���ي  ق�شيدة  يف  )راأي  ال�شعرية  امل��ع��ار���ش��ات  ع��ن   -  2
والَعَكوَّك(. تناق�ش هذه الدرا�شة عددًا من الأ�شئلة النقدیة حول 
مدح  يف  ُنَوا�ش  اأبي  ق�شیدة  بني  تقارن  ثم  ال�شعریة،  املعار�شات 

العبا�ش بن عبید اهلل على بحر )املدید( مطلعها:
اأیُّها املنتاُب عن ُعُفِرْه           ل�شَت من َلیِلي ول �َشَمِرْه

وق�شیدة علي بن َجَبَلة، امللقب بالَعَكوَّك، يف مدح اأبي ُدَلف القا�شم   
ابن عی�شى العجلي، ومطلعها:

َدِرْه            و�رعوى و�للهُو ِمْن َوَطِرْه ذ�َد ِوْرَد �لَغيِّ عن �شَ
ام(.  َتْي اأبي ُنَوا�س واأبي َتَّ 3 - املعار�شة امل�شمرة )قراءة يف ِميِميَّ
ثم  ُن��َوا���ش،  باأبي  متام  اأب��ي  تاأثر  الدرا�شة  هذه  يف  املوؤلفة  بحثت 

عقدت مقارنة بني ق�شیدة اأبي ُنوا�ش التي مطلعها:
يا د�ُر ما فعلْت بِك �لأياُم                   مل تبَق فيِك ب�شا�شٌة ُت�ْشتاُم

وق�شیدة اأبي متام التي مطلعها:
ه �لإملاُم رْبِ دمن �أَمَلَّ بها فقاَل : �شاُم                كم حّل ُعقدَة �شَ

4 - املتنبي يف مواجهاته االإبداعية. ق�شمت هذه الدرا�شة ق�شمني: 
ي(، وفیه مقارنة بني ق�شیدة  الأول حتت عنوان )ما مل یقله املعررِّ

املتنبي التي مطلعها:
�إِْن َيُكْن �شرُب ذي �لرزية ف�شا        َتُكِن �لأف�شَل �لأعزَّ �لأََجاَّ 

وق�شیدة البحرتي التي مطلعها:
مِع َحتَّى ��ْشَتَهاَّ  �إِنَّ �َشرْيَ �خَلليِط حنَي ��شَتَقاَّ       كاَن َعْوناً ِللدَّ
تناق�ش  وفیه  املبطنة(،  )الر�شالة  عنوان  حتت  الثاين  والق�شم   
ومعه  م�شتعجًل  الدولة  �شیف  ر�شول  ج��اءه  حني  املتنبي  ق�شیدة 

رقعة فیها بیتان يف كتمان ال�شر ی�شاأله اإجازتهما وهما: 

�أَِمنِّى تخاُف �نت�شاَر �حلديِث
ِه �أَْوَف���ُر؟ وحظَي يف �َشرْتِ

ولو مل يكن ِل�َي ُبقيا عليَك
نظرُت لنف�شي كما تنظُر
الأح��ن��ف،  ب��ن  للعبا�ش  وهما   

فقال اأبو الطیب املتنبي:
ر�شاك ر�شائي �لذي �أُوِثُر

ي فما �أُْظِهُر َك �ِشرِّ َو�ِشرُّ

واأ�شلوبية  لغوية  فوائد   -  5
يف كتاب وفيات االأعيان. يف 
ما  على  تنبیه  الدرا�شة  ه��ذه 
احتواه كتاب )وفیات الأعیان 

م�شائل �شرفیة،  فوائد يف  لبن خلكان( من  الزمان  اأبناء  واأنباء 
لغویة،  وفوائد  اأ�شلوبیة،  وظواهر  ب،  واملعَرّ الدخیل  يف  وم�شائل 

وم�شائل نحویة. كل ذلك مقرون بالأمثلة التو�شیحیة.
ال�شیب  يف  ال�شهاب  كتاب  يف  )ق���راءة  املحققني:  ف��وات  من   -  6
ومنهجیة  علمیة  ملحظات  الدرا�شة  ه��ذه  و�شعت  وال�شباب(. 
على حتقیق كتاب ال�شهاب يف ال�شیب وال�شباب لل�شریف املرت�شى، 
ال�شادر عن الهیئة العامة ال�شوریة للكتاب �شنة 2008م، بتحقیق 

د. حممد ولید ال�شراقبي.
كالم العامة بني حرية التعبري والرقابة اللغوية. )نظرات   - 7
يف كتاب تكملة اإ�شلح ما تغلط فیه العامة(. و�شعت املوؤلفة جملة 
غري  على  بالكلم  الت�شرف  على  العامة  ج��راأة  حول  ملحظات 
املقایی�ش الف�شیحة. ونبهت على الكثري من الألفاظ التي ذكرها 
اجلوالیقي البغدادي من اأغالیط العامة والتي ما تزال تدور على 

األ�شنة العامة يف العراق.
العالمة  ح��وا���ش��ي  يف  )ن��ظ��رة  واالأمل  الع�شق  وح���ي  م��ن   -  8
الراجكوتي(. يف هذه الدرا�شة اإ�شاءة على حوا�شي كتب العلمة 
وامللمح  )1888-1978م(،  الراجكوتي  املیمني  العزیز  عبد 

الأ�شلوبیة واملنهجیة التي ات�شمت بها.
االأده��م��ي(.  الدين  كمال  ال�شيخ  )تعليقات  َمْن�ِشيَّة  جهود   -  9
حممد  الرحیم  عبد  اأبي  لل�شیخ  موجزة  ترجمة  الدرا�شة  تناولت 
كمال الدین بن حممد بن عبد القادر بن علي احل�شیني الأدهمي 
)1296ه� - 1372 ه�(، ثم تعلیقاته على كتاب مفاتیح العلوم لأبي 
امل�شت�شرق  حققها  التي  الن�شخة  وحتدیدًا  اخلوارزمي،  اهلل  عبد 

ج.فان فلوتن.
ویطرح الكتاب الكثري من امل�شائل الرتاثیة التي تنبه العقل وتثري 
التفكري. ولتمام الفائدة ميكن للقارئ ال�شتفادة من احلوا�شي التي 
ختمت بها كل درا�شة، والتي تدل على عمق البحث واأ�شلوبه العلمي 

الر�شني.
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The Excellence of the Arabs
فضل العرب والتنبيه على علومها

البن قتيبة الدينوري )ت276ه�(
.)James E. Montgomery( حترير: جيم�س مونتجومري

.)Sarah Bowen Savant( ترجمة: �شارة بوين �شافانت
.)Peter Webb( حترير وترجمة: بيرت ويب

النا�شر: مطبعة جامعة نيويورك 
)New York University Press( – نيويورك.

تاريخ الن�شر: 2017م.
.)Library of Arabic literature( ال�شل�شلة: مكتبة االأدب العربي
عدد ال�شفحات: ي�شم الكتاب مقدمة باللغة االإجنليزية يف 33 �شفحة، 

ومنت الكتاب مع ترجمته واخلاتة والفهار�س يف 304 �شفحات.
مة من معهد جامعة  تهدف املكتبة العربیة التي اأُن�شئت مبوجب منحة مقدَّ
اإىل  التابعة جلامعة نیویورك،  الن�شر  اأبو ظبي، وبالتعاون مع دار  نیویورك 
ن�شر اأبرز اآثار الرتاث العربي باللغتني العربیة والإجنلیزیة، وتقدم �شل�شلة 
الأدب العربي اإ�شدارات عربیة وترجمة اإجنلیزیة لأعمال مهمة من الأدب 
العربي، مع الرتكیز على القرن ال�شابع حتى التا�شع ع�شر املیلدي، وُتن�شر 

بحیث یكون الن�ش العربي موازیًا للن�ش الإجنلیزي.
والتنبيه  العرب  )ف�شل  كتاب  ال�شل�شلة  لهذه  احلدیثة  املن�شورات  ومن 
یَنَورّي، اأحد اأئمة  على علومها(، من تاألیف ابن قتیبة عبد اهلل بن م�شلم الدرِّ
ثم  الكوفة،  و�شكن  ببغداد،  ولدته  كانت  املكرثین،  امل�شنفني  ومن  الأدب، 

ويل ق�شاء ِدیَنَور مدة، فن�شب اإلیها. وتويف ببغداد �شنة 276 ه�.
اعتنقوا  )ال�شعوبیة(، وهم طائفة ممن  ا على  ردًّ كتابه  قتیبة  ابن  ��َف  اأَلَّ
الإ�شلم من غري العرب، ینالون من َقْدر العرب، ویجهلون ف�شلهم، فاأبرز 
جاء  ما�شیهم،  يف  للعرب  وف�شائل  وحما�شن  حمامد  كتابه  يف  قتیبة  ابن 

الإ�شلم باإقرارها واحلث علیها.
وینق�شم الكتاب اإىل جزاأین: الأول بعنوان )تفوق العرب(، والثاين حتت 
عنوان )ف�شل علوم العرب(، وفیه  جمالت من العلوم التي برع بها العرب 
ال�شعري.  والرتاث  وتربیة اخلیول  والعرافة  الفلك  الإ�شلم، مثل علم  قبل 
ومن خلل ت�شمني مقتطفات وا�شعة من الرتاث ال�شعري یهدف ابن قتیبة 

لإثبات اأن ال�شعر هو يف حد ذاته دلیل كاف على التفوق العربي.
واأول ما ن�شر من الن�شخة العربیة من الكتاب قطعة منه يف جملة املقتب�ش 
يف عددیها احلادي ع�شر والثاين ع�شر من املجلد الرابع �شنة 1909م، وورد يف 
الهام�ش اأن الكتاب "وجده ال�شیخ جمال الدین القا�شمي، من علماء دم�شق، يف 
مكتبة املرحوم �شاكر اأفندي احلمزاوي الدم�شقي، يف جمموعة كتب موقوفة 
... معنونًا علیه بكتاب ذم احل�شد تاألیف العلمة اأبي حممد عبد اهلل بن م�شلم 
ابن قتیبة رحمه اهلل تعاىل، بخط م�شند ال�شام يف ع�شره ال�ش یخ اإبراهیم 
ع�شر،  الثاين  القرن  رجال  من  اخلريیة،  الفتاوى  جامع  احلنفي،  اجلنیني 
وقد ن�شخها رحمه اهلل على اأ�شل خمروم الآخر، حتى كتب يف اآخر ن�شخته 
ما مثاله: هذا اآخر ما وجدته ...". وهذا املخطوط مل یعد موجودًا. ثم قام 
الأ�شتاذ حممد كرد علي - رحمه اهلل - باإعادة ن�شر تلك القطعة يف كتابه 
)ر�شائل البلغاء(. وميثل هذا الق�شم ثلثي اجلزء الأول من الكتاب تقریبًا. 

الكتاب  من  خمطوطة  ن�شخة  وهناك 
حمفوظة بدار الكتب امل�شریة ن�شخت 
واأكل  كثري،  تقطیع  وبها  �شنة 583ه���، 

اأر�شة، ونق�ش من اأولها.
واع���ت���م���ادًا ع��ل��ى اجل����زء امل��ط��ب��وع 
ولید  الدكتور  قام  املخطوط  واجل��زء 
ال��ك��ت��اب،  بتحقیق  خ��ال�����ش  حم��م��ود 
للثقافة  ظ��ب��ي  اأب����و  ه��ی��ئ��ة  ون�����ش��رت��ه 
والرتاث )املجمع الثقايف( يف اأبو ظبي 
اإعادة  مع  ن�شره  واأعید  1998م،  �شنة 
اخللل،  م��ن  بع�ٍش  واإ���ش��لح  النظر 
التخریج  يف  جدیدة  م�شادر  واإ�شافة 

مل تتهیاأ للمحقق يف الطبعة ال�شابقة.
مميزات الن�شخة املرتجمة:

اعتمدت هذه الن�شخة على ن�شخة كرد علي املطبوعة، وعلى خمطوط دار 
لن�ش  الأولویة  اإعطاء  مع  خال�ش،  الدكتور  حتقیق  وعلى  امل�شریة،  الكتب 
املخطوط ما اأمكن. وبالن�شبة للجزء املفقود من املخطوط اأعطیت الأولویة 
فیه ملا ن�شره كرد علي با�شتثناء موا�شع قلیلة. وبالن�شبة للموا�شع املطمو�شة 

جرى الرجوع اإىل موؤلفات ابن قتیبة وامل�شادر الأخرى ل�شتدراكها.
اللغة  اإىل  مرتجمًا  الن�ش  ویقابله  العربي  الن�ش  الن�شخة  هذه  جمعت 
ت�شاعد  عظیمة  فائدة  الطریقة  هذه  ويف  الرتتیب.  نف�ش  على  الإجنلیزیة 
الكلمات  اإىل  تر�شده  كما  الأ���ش��ل��ي،  الن�ش  اإىل  ال��و���ش��ول  على  ال��ق��ارئ 
والن�شو�ش  امل�شطلحات،  مقابل  يف  الإجنلیزیة  اللغة  يف  امل�شتخدمة 
اعتماد  جرى  وقد  القراآنیة.  والآی��ات  النبویة،  الأحادیث  وحتى  ال�شعریة 
ترجمة معاين الآیات القراآنیة تبعًا لرتجمة مولنا وحید الدین خان، وهو 

مفكرم�شلم معا�شر من الهند.
وحر�ش القائمون على ترجمة الكتاب على اختیار لغة اإجنلیزیة وا�شحة 
يف  تف�شريات  واإ�شافة  للمرتادفات،  واح��دة  ترجمة  وا�شتخدام  للقراء، 
على  الن�شخة  ا�شتملت  كما  امل�شطلحات.  وم�شرد  الإجنلیزیة  احلوا�شي 

فهر�ش للآیات القراآنیة، وفهر�ش للأعلم.
ال��ذي   )DecoType Naskh( الن�شخ  بخط  ال��ع��رب��ي  الن�ش  وط��ب��ع 
من  قرون  خم�شة  حتلیل  اإىل  ا�شتنادًا  �شومرز،  ومرجام  میلو  توما�ش  �شممه 
 )DecoType Emiri( املخطوطات العثمانیة. وا�شتخدم يف احلا�شیة خط
وهو اخلط الذي متیزت به مطبعة بولق منذ اأوائل القرن الع�شرین، وُعرفت 
به اأی�شًا املطبعة الأمريیة، ومن هنا اأخذ اخلط ا�شمه، وا�شُتخدم يف طباعة 

امل�شحف الأمريي �شنة 1924م.
نبذة عن املحررين واملرتجمني:

اأ�شتاذ  جرى حترير الن�س العربي من ِقبل جيم�س مونتجومري، وهو 
يف  ترینیتي  قاعة  يف  وزمیل  للعربية،  اآدام��ز  توما�س  ال�شري  كر�شي  يف 
العربي  الن�س  برتجمة  �شافانت  بوين  �شارة  وقامت  كامربیدج.  جامعة 
لندن،  يف  خان  اآغا  جامعة  يف  م�شاركة  اأ�شتاذة  وهي  االإجنليزية،  اإىل 
حا�شلة على الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 2006م. كما �شارك يف 
الرتجمة والتحریر بيرت ويب، احلا�شل على الدكتوراه عام 2014م، من 
كلیة مدر�شة الدرا�شات ال�شرقیة والإفریقیة التابعة جلامعة لندن، وُیعَنى 
اأبحاثه بالأدب العربي والإنتاج الثقايف والهویة اجلماعیة يف ال�شرق  يف 

الأو�شط ما قبل احلداثة.
 --------------

* انظر مقدمة كتاب ف�شل العرب والتنبیه على علومها، حتقیق د. ولید 
حممود خال�ش، وانظر كذلك مقدمة الن�شخة املرتجمة.
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و�س: �شرح َج�شُّ
بال�شرح  الر�شالة  منت  تناولت  التي  الكثرية  امل�شنفات  ومن 
بن  قا�شم  بن  حممد  اهلل  عبد  لأبي  الر�شالة  فقه  �شرح  كتاب 
من  ر  متاأخرِّ فقیه  وهو  1182ه�،  �شنة  املتوفى  و�ش،  َج�شُّ حممد 
�شنة  وتويف  ه�،   1089 �شنة  ولد  فا�ش.  اأهل  من  املالكیة  علماء 

1182ه�.
موؤلفاته املخطوطة يف مكتبة املركز:

عدة  ومنه  املحمدیة،  ال�شمائل  على  البهیة  اجللیلة  الفوائد  	•
ن�شخ.

ن�شخة  ا�شتقام،  ثم  اهلل  ربي  قال  من  لكل  العام   الن�شح  	•
واحدة �شمن جمموع، تقع يف اأربع ورقات.

العطائیة. احلكم  �شرح  	•
الدین. علوم  من  ال�شروري  على  املعني  املر�شد  �شرح  	•

القريواين. زید  اأبي  ابن  ر�شالة  �شرح  	•
القريواين. عقیدة  �شرح  	•

الفقهیة. الفا�شي  مقدمة  على  �شرح  	•
موؤلفاته املطبوعة يف مكتبة املركز:

يف  طبع  املحمدیة،  ال�شمائل  على  البهیة  اجللیلة  الفوائد   -
مطبعة  يف  طبعت  ن�شخة  ومنه  1878م.  �شنة  بولق  مطبعة 
ون�شخة  1888م،  �شنة  بالقاهرة  م�شطفى  اأفندي  حممد 
اأخرى طبعت يف املطبعة اجلمالیة �شنة 1911م، ون�شخة ثالثة 
�شنة  بالقاهرة  �شبیح  علي  ومطبعة حممد  مكتبة  طبعت يف 

1927م.
-------------------------

)1( انظر جامع ال�شروح واحلوا�شي لعبد اهلل احلب�شي ج2 �ش1089.

1894م  �شنة  ن�شرت  حجریة  طبعة  الر�شالة،  فقه  �شرح   -
تقدیرًا.

الأن�شاري  ابن عا�شر  الواحد  الإمام عبد  �شرح على توحید   -
الأندل�شي، طبعة حجریة، ن�شرة �شنة 1900م تقدیرًا.

وال�شوؤون  الأوقاف  وزارة  النا�شر  الر�شالة،  توحید  �شرح   -
وحتقیق  درا�شة  2008م،  �شنة  الرباط،  يف  الإ�شلمیة 
جامعیة  ر�شالة  الأ�شل  يف  وهي  النقوطي.  اإح�شان  الأ�شتاذة 

تقع يف 3 جملدات.
وال�شرح  خلیل،  خمت�شر  �شرح  االأخ��رى:  موؤلفاته  ومن 
الكبري حلكم ابن عطاء اهلل، و�شرح فقهیة ال�شیخ عبد القادر 
و�شرح على منظومة  البخاري،  الفا�شي، ومقدمة على �شحیح 
ه ال�شهري احلاج عبد  اأبي �شامل العیا�شي، وتقی�ید يف ترجمة َعمرِّ

ال�شلم.

من نوادر الكتب

�شفحة �لعنو�ن

من نوادر الكتب
وس شرح فقه الرسالة ألبي عبد اهلل محمد بن قاسم َجسُّ

��َف اأب��و حمم��د عب��د اهلل بن )اأبي زي��د( عبد الرحم��ن النفزي الق��ريواين املالكي ، املتوفى �شن��ة 386 ه�، كت��اَب الر�شالة  اأَلَّ
باقرتاح من تلميذه ال�شيخ حمرز بن خلف البكري التون�شي املالكي، املتوفى �شنة 413 ه�، والذي كان ُمَعلِّمًا لل�شبيان. وقد بارك 
اهلل تعاىل يف كتابه هذا، وُكتب له االنت�شار، وتناوله العلماء بال�شرح والتعليق، والنظم واحلفظ. وذكر له عبد اهلل احلب�شي 

ر ما بني خمطوط ومطبوع. )1( يف جامع ال�شروح واحلوا�شي اأكرث من مائة �شرح وحا�شية ونظم وخمت�شَ
واعُت��رب الكت��اُب امل�شدَر الثالث للفقه املالك��ي بعد املوطاأ واملدونة، وقد و�شع فيه القريواين ح��وايل اأربعة اآالف م�شاألة على 

الرغم من �شغر حجمه.

24

و�شع على منت الر�شالة اأكرث من 
100 �شرح وحا�شية وخمت�شر ونظم ما 

بني خمطوط ومطبوع



من نوادر الكتب

كتاب �شرح فقه الر�شالة
جاء كتاب )�شرح فقه الر�شالة( بعد اأن �شنف املوؤلف كتابًا 
بباب  بداأ  الر�شالة  منت  اأن  ومعلوٌم  الر�شالة،  توحید  �شرح  يف 
من  الأفئدة  وتعتقده  الأل�شنة  به  تنطق  ما  )باب  املوؤلف  �شماه 

واجب اأمور الدیانات(، ثم �شرع بعده يف ذكر اأبواب الفقه.
كتاب  عن  م�شتقلًّ  كتابًا  الر�شالة  فقه  �شرح  كتاب  ویعترب 
واإن  القريواين(،  عقیدة  )�شرح  اأو  الر�شالة(  توحید  )�شرح 

كانت بع�ش امل�شادر تذكرهما على اأنهما كتاب واحد.
طبعت  اأنها  الظن  على  یغلب  حجریة  طبعة  املركز  ون�شخة 
احلجریة  املطبوعات  معجم  يف  جاء  فقد  1312ه�،  �شنة 
ربیع  اآخر  تاألیفه  من  فرغ  امل�شنف  "اأن  القیطوين:  لإدری�ش 
الأول 1181ه�، طبع على احلجر بفا�ش، مطبعة العربي الأزرق 
يف  واملوجود  �شفحة".   )772(  2 وج   ،)701(  1 ج  1312ه�، 
الو�شوء  الذي یبداأ بباب ما یجب منه  الأول  املركز هو املجلد 
والغ�شل، واآخره باب يف البیوع وما �شاكل البیوع، وی�شم 33 بابًا 
من اأبواب الر�شالة. والن�شخة مكتوبة باخلط املغربي، ا�شتخدم 
اأعلها  يف  ال�شفحات  ورقمت  التعقیبة،  نظام  النا�شخ  فیها 
من 1 اإىل 8، وكل ملزمة فیها 8 �شفحات، ورقمت امللزم يف 
اأ�شفل ال�شفحات، وقد بلغت 46. والن�شخة فیها ت�شحیحات يف 

الهوام�ش.
�شبب التاأليف:

یقول امل�شنف رحمه اهلل يف �شرحه: " ... قد كنت قبل هذا 
ب�شنني كثرية قیدت على خطبة الر�شالة وعقیدتها �شرحا ح�شنًا 
یغني الواقف علیه عن كل �شرح ملا �شواه. وقد اأكّب النا�ش علیه 
واتبعوه واحلمد هلل. وما زلت اأت�شوف ل�شرح ما بقي من اأبوابها 
و�شوم  �شلة  من  الإ�شلمیة  القواعد  بقیة  على  ل�شتمالها 
به،  العمل  متدین  كل  على  یتاأكد  مما  ذلك  وغري  وحج  وزكاة 
اأن َمنَّ اهلل عليَّ بذلك. فقیدُت على تلك  اإىل  والوقوف عنده، 
الأبواب الباقیة من الكتاب ما یكفي الواقف علیه من الت�شوف 
ال�شیخ  بكلم  وطرزته  واملخت�شرات،  املطولت  ال�شروح  يف  ملا 
خلیل - رحمه اهلل - يف خمت�شره، واآثرته دون غريه لخت�شاره 
واقت�شاره على امل�شهور، وعلى مذهب اجلمهور؛ لأنه اإمنا ذكر 
فیه ما به الفتوى حتى �شار ال�شت�شهاد بكلمه حجة تطمئن لها 

النفو�ش؛ لأنه ر�شي اهلل تعاىل عنه جمع يف ذلك املخت�شر ُلباب 
احلاجب  وابن  و�شراحها،  املدونة  من  املاأخوذ  املالكي  املذهب 
و�شروحه، فهو جوهر ال�شدف، ووا�شطة عقد كل موؤلف. وقد 
منطوقًا  امل�شروح  مبعاين  موفقًا  اهلل  بف�شل  ال�شرح  هذا  جاء 
ومفهومًا، مظهرًا ملكنونه، وجملیا ملحا�شنه وفنونه، فلله تعاىل 
مباء  ُیكتب  باأن  جدیر  عندي  وهو  والف�شل.  املنة  وله  احلمد 

�شواد العني واللجني ...".
الن�ش  فیذكر  الر�شالة كما هي،  اأبواب  امل�شنف  التزم  وقد 
ویذكر  علیه،  والتعلیق  بال�شرح  یبداأ  ثم  خط،  وفوقه  املنت  من 
امل�شائل املتعلقة به، والأقوال وغري ذلك، ثم ینتقل اإىل الن�ش 
الباب  بدایة  ويف  كله.  املنت  على  یاأتي  حتى  وهكذا  یلیه  الذي 

یذكر منا�شبة ترتیبه يف مو�شعه.

مقدمة �ملوؤلف

اإعداد:با�شل حممد
العالقات العامة واالإعالم
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م�شادر  فیه  تنوعت  ع�شر  يف  الیوم  املعا�شر  الإن�شان 
املعلومات وتعددت �شبل الو�شول وال�شتخدام وال�شرتجاع 
الإن�شان  لهذا  الع�شر  تكنولوجیا  واأتاحت  منها،  والإفادة 
فمع  املا�شي،  اإن�شان  یتوقعها  یكن  مل  وت�شهیلت  اإمكانات 
والتحول  الب�شر،  بني  ا�شتخدامه  وانت�شار  الإنرتنت  ظهور 
موؤ�ش�شات  يف  الع�شر  تكنولوجیا  اأحدثته  الذي  اجلذري 
املعلومات �شكًل وم�شمونًا حتى ت�شایر الركب، مع هذا كله 
اإنتاج  يف  والقلم  بالورقة  الیوم  املعا�شر  الإن�شان  یكتِف  مل 
هذه  تعد  فلم  قدميًا،  كان  كما  منها  وال�شتفادة  املعلومات 
الو�شائل وحدها يف �شاحة املعلومات، بل ظهرت التكنولوجیا 
يف  املعلومات  تعد  مل  وكذلك  التقنیة،  مبعطیاتها  احلدیثة 
بل  املعلومات،  �شاحة  يف  ال�شائدة  هي  التقلیدیة  اأوعیتها 
اأ�شبحت هناك الأوعیة الرقمیة باأنواعها املتعددة، كل هذا 
بفعل تقنیات الع�شر التي األغت احلواجز الزمنیة واملكانیة 

واللغویة اقت�شادًا للوقت والتكلفة واجلهد.
مع  التفاعل  طبیعة  تغريت  �شبق  مما  وانطلًقا      
الفرد  ميتلك  اأن  تطلب  مما  وم�شادرها   املعلومات 
وتقنیاتها  للمعلومات  وا�شتخدامه  و�شوله  يف  اأكرث  كفاءًة 
حاجته  اأبعاد  حتدید  بكیفیة  اإدراكه  وتنمیة  وم�شادرها، 
وجمعها  مكانها،  وحتدید  م�شادرها،  وحتدید  املعلوماتیة 

والتعبري  وا�شتخدامها،  منها  ال�شتفادة  وكیفیة  وتقییمها 
الثقافة  مو�شوع  ظهر  هنا  ومن  �شلیمة،  بطریقة  عنها 
معلوماتیًّا.  مثقفا  ال�شخ�ش  یكون  اأن  واأهمیة  املعلوماتیة 
وذلك من خلل القدرة على ا�شتخدام تكنولوجیا املعلومات 
والت�شالت مبختلف اأنواعها مبا فیها الهواتف الذكیة بكل 
املعلومات  ومراكز  باملكتبات  والت�شال  للتعامل  اأجیالها 
وبنوك  الرقمیة  وامل�شتودعات  والوثائق  الأر�شیف  وُدور 

وقواعد املعلومات والإنرتنت واحلكومة الإلكرتونیة)1(.
وكما ورد يف برنامج جامعة تك�شا�ش للتعلیم الببلیوجرايف 
اأن الفرد املثقف معلوماتیًّا هو القادر على اأن یتعرف على 
والوثائق  املطبوعات  مثل  املختلفة  املعلومات  م�شادر 
البیانات  وقواعد  والب�شریة  ال�شمعیة  واملواد  واملخطوطات 
ا�شتخدام  على  قدرته  اإىل  بالإ�شافة  الإنرتنت،  ومواقع 
الوقت  يف  امل�شادر  هذه  من  ی�شتخرجها  التي  املعلومات 

املنا�شب وبالطریقة املنا�شبة)2(.
ف الباحث الثقافة املعلوماتیة باأنها: جمموعة من   وُیَعررِّ
يف  متثل  والتي  بینها،  فیما  املرتابطة  املعلوماتیة  املهارات 
جمملها مقدمات ل بد منها جتعل م�شتوعبها  باحثًا واعیًا 

نحو برنامج للثقافة المعلوماتية
نعي�س اليوم يف ع�شر يت�شم باأنه ع�شر املعلومات، حيث ُتعد املعلومات ركنًا ركينًا يف حياة كل فرد، وينتج عن مالكها ما يعرف 
بالفعل، وتتجلى قيمة هذا الفعل بناًء على جدارة ما ميلكه هذا الفرد من معلومات ودرجة كفايتها ملوقفه واحتياجاته، وقد 
تفي هذه املعلومات بغر�شه على اأكمل وجه، ويف هذه احلالة تكون اال�شتفادة املتكاملة من املعلومات، وقد تفي باملطلوب فقط، 
ويف هذه احلالة ُت�شمى معلومات �َشدِّ طلب، وقد ت�شله عن احتياجه، بل قد ت�شره، وتت�شبب له يف م�شاكل اإن مل يح�شن الو�شول 

اإليها، اأو اأ�شاء ا�شتخدامها، ومل يحافظ عليها، ومل ي�شتفد منها اال�شتفادة املرجوة.

-------------------------
)1( املوؤمتر )ال�شابع والع�شرون( للحتادالعربي للمكتبات واملعلومات – الأق�شر.

)2( برنامج جامعة تك�شا�ش للتعلیم الببلیوجرايف .

تقنيات الع�شر األغت احلواجز الزمنية 
واملكانية واللغوية فوفرت يف الوقت 

والتكلفة واجلهد
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اأغواره اخلفیة،  بقدرات ع�شره التقنیة، وقادرًا على �شرب 
ب�شورة  منها  وال�شتفادة  املعلوماتیة  اإمكاناته  واكت�شاف 

ذاتیة �شحیحة متكاملة الأركان.
ول بد للإن�شان عند حاجته للمعلومة اأو حتى ا�شتخدامه 
نظم  اأو  الوثائق  مراكز  اأو  كاملكتبات  م�شادرها  لأحد 
ا�شرتجاع املعلومات وتقنیاتها املتعددة من معرفة مقدمات 
�شحیًحا،  ا�شتخداًما  للمعلومات  ا�شتخدامه  یكون  حتى 
وحتى تتحقق ال�شتفادة املتكاملة من املعلومات لدیه، ومتثل 
هذه  ومن  املعلومات،   مع  التعامل  مهارات  املقدمات  هذه 

املهارات: 
1- الوعي مباهیة موؤ�ش�شات املعلومات واأنواعها وخدماتها.
وما  نوع  كل  وطبیعة  املعلومات  م�شادر  باأنواع  الوعي   -2

یهدف اإلیه ويف اأي جانب یخدم حاجته املعلوماتیة.
3- مهارات ا�شتخدام اأدوات الو�شول اإىل املعلومات داخل 
باأنواعها،  فهار�ش  من  املعلومات،  ومراكز  موؤ�ش�شات 
وخطط ت�شنیف املعرفة، والببلیوجرافیات، وغريها، ثم 
معرفة فائدة كل اأداة وحتدید وقت احتیاجها، ومهارات 

احلدیثة  الرقمیة  البیئة  يف  امل�شابهة  اأقرانها  ا�شتخدام 
من حمركات بحث، واأدلة، ومواقع اإلكرتونیة على �شبكة 

املعلومات العاملیة، وحمركات بحث املكتبات الرقمیة.
م�شادرها  داخل  من  املعلومات  ا�شتخراج  مهارات   -4
ا�شتخداًما  وا�شتخدامها  ل�شیاغتها  ال�شحیحة  والطرق 

اأخلقیًّا �شحیًحا.
وانطلقًا مما �شبق یاأتي دور املخت�شني املعلوماتیني يف 
عاد  فما  املجتمع،  يف  املعلوماتیة  الثقافة  م�شتویات  تنمیة 
یقت�شر دورهم على املهام الفنیة املنوطة بهم، بل اأ�شبحوا 
ُمَعلرِّمني لأ�شا�شیات ومهارات التعامل مع املعلومات التي هي 
توفرها  الواجب  الأ�شا�شیات  اأ�شبحت من  مبثابة مقدمات 
لدیه  ی�شبح  حتى  املعا�شر  املجتمع  اأفراد  من  فرد  كل  يف 
تعرت�شه  قد  �شعوبات  اأو  ت�شویه  اأو  ت�شلیل  اأي  �شد  مناعة 
عند البحث عن املعلومات لل�شتفادة منها وا�شتخدامها يف 

حاجاته العلمیة والعملیة وال�شخ�شیة.

حممود حممد عبد العليم عبد ال�شمد
ق�شم الثقافة الوطنية
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أعالم رحلوا

م�شر،  كتاب  واحت��اد  بالقاهرة،  العربیة  اللغة  جممع  يف  ع�شوًا  وكان 
واجلمعیة العربیة للح�شارة والفنون الإ�شلمیة. وح�شل على عدة جوائز 
من بینها جائزة الدولة التقدیریة عام 1992، وجائزة التمیز من جامعة 

القاهرة عام 2009. 
وله يف مكتبة املركز اأكرث من 60 عنوانًا، منها كتب األفها، اأو ترجمها، 

م لها، اأو ر�شائل جامعیة اأ�شرف علیها. اأو قدَّ
اأمریكا  ل��ه يف مكتبة امل��رك��ز ه��و )الأر����ش وال��ف��لح يف  واأق���دم ك��ت��اٍب 

اللتینیة(، النا�شر: الأهرام القت�شادي، �شنة 1965م.
من اأ�شهر موؤلفاته وحتقيقاته:

اأمري �شعراء اجلاهلیة : حیاته و �شعره، منه يف مكتبة   : القی�ش  امروؤ  	•
املركز عدة طبعات ، اأقدمها طبعة دار املعارف �شنة 1970.

ف، لبن حزم الأندل�شي، منه يف مكتبة  طوق احلمامة يف الألفة والأُلَّ 	•
املركز عدة طبعات، اأقدمها طبعة دار املعارف �شنة 1980.

من الر�شائل التي اأ�شرف عليها: 
حممد �شعید العریان : حیاته واأدبه، اإعداد زینب حممد �شربي بريه  	•

جكلي ، �شنة 1976. 
ال�شفدي:  الدین  ل�شلح   ، واملراجع  البادي  بني  ال�شواجع  اأحلان  	•
حممود  احلمید  عبد  حممد  اإع��داد  ودرا���ش��ة،  حتقیق  الأول،  اجل��زء 

�شامل، �شنة 1979.
خ�شبة،  مو�شى  حممد  اإعداد  واأدبه،  حیاته   : الأندل�شي  خامتة  ابن  	•

�شنة 1982.
وله ترجمات عديدة منها:

الق�شتالیة. اللغة  يف  كتبت  اأندل�شیة  ملحمة  اأول   : ال�شید  ملحمة  	•

�شاك. فون  تاألیف:  و�شقلیة،  اإ�شبانیا  يف  العربي  الفن  	•
بروفن�شال. لیفي  تاألیف:  اإ�شبانیا،  يف  العربیة  احل�شارة  	•

)الق�شة  ك��ت��اب  مثل  توقیعه،  علیها  كتبًا  امل��رك��ز  مكتبة  ت�شم  كما 
ون�شخة  ال�شنو�شي،  ال�شید  الدكتور  �شدیقه  اإىل  اأه���داه  الق�شرية(، 
بتاریخ  �شاه  ُح�ْشن  وال�شحفیة  الكاتبة  اإىل  اأهداها  الكتاب  من  اأخ��رى 
كتاب  1975م   /11  /3 بتاریخ  بخطه  املوقعة  الكتب  ومن  1977/6/5م. 

)امروؤ القی�ش : حیاته و�شعره(، النا�شر دار املعارف، �شنة 1974م.

تويف رحمه �هلل يوم �لأربعاء 5 �إبريل 2017 عن 93 عاماً.

الطاهر أحمد مكي ... عميد األدب المقارن
ولد الطاهر اأحمد مكي يف اإبريل �شنة 1924، وتخرج يف كلية دار العلوم بالقاهرة، ثم ح�شل على الدكتوراه يف االأدب والفل�شفة 
واالإ�شبانية  واالإيطالية  والفرن�شية  االإجنليزية  يجيد  كان  وحمقق،  ومرتجم  االأندل�شيات،  يف  وباحث  اأكادميي  وهو   .1961 عام 
والربتغالية، اإ�شافة اإىل اللغة الالتينية القدمية. وله دراية وا�شعة باالأدب االإ�شباين والربتغايل وتاريخه. فقد عا�س يف اإ�شبانيا 
ا ب�شوؤونهما. كتب يف االأهرام االقت�شادي العديد من املقاالت  واأمريكا الالتينية فرتة طويلة من الزمن اأتاحت له اأن يلم اإملامًا تامًّ

التي كانت تن�شر بانتظام، وتتناول �شوؤون ال�شيا�شة الدولية عامة، و�شوؤون اإ�شبانية واأمريكا الالتينية خا�شة.

الطاهر اأحمد مكي

غلف الأر�ش والفلح اإهداء مكي اإىل الأدیبة ح�شن �شاه �شنة 1977 واإىل الدكتور ال�شید ال�شنو�شي



فاأخذ عنه  الأرناوؤوط،  القادر  ال�شیخ عبد  والده  ید  العلم علي  وتلقى 
�شنة،   17 علیه  َدَر�َش  اأن  بعد  �شنة   25 معه  وعمل  املخطوطات،  حتقیق 
اأجازه والده يف العمل يف كتب حدیث ر�شول  واأخرج معه 40 كتابًا، وقد 
اهلل �شلى اهلل علیه و�شلم حتقیقًا وتخریجًا. كما تلقى العلم على ید زمیل 
والده ال�شیخ �شعیب الأرناوؤوط رحمهما اهلل. ويف عام 1980 ان�شرف اإىل 

العمل بتحقیق كتب الرتاث العربي الإ�شلمي.
وكان ع�شوًا يف اجلمعیة ال�شوریة لتاریخ العلوم التي تتبع معهد الرتاث 
العلمي العربي بجامعة حلب، وع�شوًا يف احتاد الكتاب العرب بدم�شق، 
اإىل   1985 �شنة  من  العربیة  املخطوطات  ملعهد  مرا�شل  من�شب  و�شغل 
عمل  كو�شوفا  اإىل  رجع  وعندما  الألبانیة،  اللغة  یجید  وكان  1987م. 
الدرا�شات  كلیة  املخطوطات يف  �شوؤون  على  وم�شرفًا  وم�شوؤوًل  حما�شرًا 
الدین  علء  مدر�شة  يف  �شابقًا  كانت  والتي  كو�شوفا،  يف  الإ�شلمیة 

ال�شرعیة.
�شاهم يف تاأ�شی�ش عدد من ُدور الن�شر، وكتب يف عدد من املو�شوعات، 
من  عددًا  وزار  والندوات،  العلمیة  املوؤمترات  من  كثري  يف  و�شارك 
�شعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  منها:  العلمیة،  واملراكز  اجلامعات 
اإ�شتانبول،  وجامعة  الأردن،  البیت يف  اآل  وجامعة  بالریا�ش،  الإ�شلمیة 
وجامعة بر�شتینا، وجامعة الأزهر، ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 

وغري ذلك.
والخت�شار  التاألیف  على  فیها  عمل  كتابًا،   55 املركز  مكتبة  يف  له 
والت�شنیف والإعداد، والتحقیق، والإ�شراف والتقدمی، واملراجعة واإعداد 

الفهار�ش، وبع�شها مب�شاركة اآخرین.
من حتقيقاته:

عمدة الأحكام من كلم خري الأنام �شلى اهلل علیه و�شلم.  .1
الن�شیحة يف الأدعیة ال�شحیحة.  .2

الأحادیث املو�شوعة.  .3
اتباع ال�شنن واجتناب البدع.  .4

�شذرات الذهب يف اأخبار من ذهب.  .5
علیه  اهلل  �شلى  العاملني  اأف�شح  اأمثال  من  الأربعني  الأحادیث  ر�شالة   .6

و�شلم.
تاریخ فنون احلدیث النبوي.  .7

على  ذیل  وهو  النبل،  من  الذهبي  یذكره  العل مبن مل  ذوي  تعریف   .8
كتاب �شري اأعلم النبلء للذهبي.

الإ�شارة اإىل حما�شن التجارة وغ�شو�ش املدل�شني فیها.  .9
10. �شلم الو�شول اإىل طبقات الفحول.

من موؤلفاته:
الك�شك���ول ال�شغ���ري : كتاب   .1

لكبري الأ�شرة و�شغريها.
يف  العربی���ة  املخطوط���ات   .2

األبانیا.
عناقید ثقافیة.  .3

زه���رات الیا�شم���ني : كتاب   .4
اأدب وثقافة.

اأع���لم ال���رتاث يف الع�شر   .5
احلدیث.

ال�شی���خ  العلم���ة  �ش���رية   .6
الأرن���اوؤوط،  الق���ادر  عب���د 

)1347-1425 ه�(.
�شريت���ي بقلم���ي واأقلم ثلة   .7

من اأ�شدقائي.
القط���وف الدانی���ة: )ی�شم   .8
العلم���ة  اآث���ار  جمم���ل 

الدكت���ور �شاك���ر الفح���ام(، 
رئی����ش جممع اللغ���ة العربیة 

بدم�شق.
اإلهام املعني ب�شرح الأربعني.  .9

10. الورود املقتطفة من حقول الرتاث والأدب والثقافة.
11. فهر�شت املخطوطات العربیة يف مكتبة امل�شیخة الإ�شلمیة بكو�شوفا.

12. لآلئ البحار من اأحا�شن الدرر الثمینة.
13. اأ�شهر علماء احلدیث النبوي ال�شریف من الألبانیني املعا�شرین.

تويف رحمة اهلل یوم الثنني 5 یونیو 2017 يف كو�شوفا.

 -------------------
* انظر كتاب: �شريتي بقلمي واأقلم ثلة من اأ�شدقائي.
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الشيخ المحقق محمود عبد القادر األرناؤوط *
ولد يف دم�شق �شنة 1954م الأ�شرة األبانية االأ�شل قدمت اإىل دم�شق من اإقليم ق�شوة )كو�شوفا( 
�شنة 1931م، والتحق �شنة 1960م مبدر�شة االإ�شعاف اخلريي االبتدائية بدم�شق، ثم مبدر�شة 
التوجيه  مبعهد  ثم  1966م،  �شنة  العربي  الفتى  باإعدادية  ثم  1965م،  �شنة  القوتلي  �شكري 
االإ�شالمي بدم�شق �شنة 1967م. ون�شر اأول مقالة له بعنوان )املثقف العربي امل�شكني( �شنة 1977 

يف جملة امل�شتقبل التي كانت ت�شدر يف باري�س. 
ال�شیخ حممود الأرناوؤوط 
خلل لقاء مع قناة املجد

أعالم رحلوا

اإهداء من الأرناوؤوط اإىل ال�شاعر �شلیم الزركلي

اإهداء من الأرناوؤوط 
اإىل �شاكر الفحام
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مكتبة نورعثمانية:
بداأ اإن�شاء كلیة نور عثمانیة يف عام 1749م، يف عهد ال�شلطان 
اإن�شاء  اأُكمل  حممود الأول الذي تويف عام 1754م، وبعد وفاته 
وهي  الثالث.  عثمان  ال�شلطان  عهد  يف  1755م  عام  يف  الكلیة 
الكلیة  وتت�شمن  �شنان.  الرائد  الرتكي  املعماري  ت�شمیم  من 
ومطعمًا خريیًّا  ومقربًة،  مكتبًة،  واملدر�شة،  اجلامع  اإىل جانب 

للفقراء، و�شبیَل ماء، وجمموعة من الدكاكني.
 3667 منها  خمطوطًا،   5025 خمطوطاتها  جمموع  ویبلغ 
الرتكیة،  باللغة  و919  الفار�شیة،  باللغة  و466  العربیة،  باللغة 
ومعظم خمطوطاتها م�شاحف وموؤلفات يف علوم القراآن والعلوم 

الإ�شلمیة والتف�شري والفقه واحلدیث والأدب وغريها)1(
ال�شنائع  كتاب  املكتبة  هذه  خمطوطات  نفائ�ش  ومن 
لل�شمرقندي، ومنه عدة ن�شخ يف املكتبة، والن�شخة التي نتحدث 
عنها كتبها علي بن حممد احل�شیني النی�شابوري يف یوم الثنني 

خام�ش �شهر �شفر �شنة 892ه�.
عثمان  ال�شلطان  با�شم  وختم  وقف  َقْیُد  الن�شخة  هذه  وعلى 
الوقف  �شیغة  وكتب  الثاين،  م�شطفى  ال�شلطان  ابن  الثالث 

صنائع السمرقندي في رسم المصحف 
من نفائس مصاحف مكتبة نور عثمانية

املحرمني  احلرمني  باأوقاف  املفت�ش  حنیف،  اإبراهیم  احلاج 
اآنذاك. ويف داخل ن�شخة امل�شحف ُكتبت معاين كلمات القراآن 
بالفار�شیة حتت كل �شطر. وبلغ عدد اأوراق كتاب ال�شنائع مع 
 422 امل�شحف  ن�شخة  اأوراق  وعدد  ورقة،   17 الغلف  �شفحة 

ورقة، فیكون املجموع 439 ورقة.
تعريف بال�شمرقندي)2(:

الدین  �شم�ش  اأحمد،  بن  حممد  بن  حممود  بن  حممد  هو 
ومولده  �شمرقند،  من  اأ�شله  بالقراءات.  عامل  ال�شمرقندي: 
خ(   - )ال�شنائع  منها  تاآلیف،  له  ببغداد.  واإقامته  بهمذان، 
التزمها يف  التي  ال�شنائع  تیمور: »ذكر فیه  اأحمد  ُكتیب، قال 
م�شحف كتبه بخطه، وقال: اإنها تبلغ األوًفا، واأتبع ذلك بفوائد 
خ(   - ال�شبع  )القراءات  اأی�شًا  وله  بالقراءات«.  تتعلق  مهمة 
الأم�شار(،  م�شاحف  ر�شم  يف  الأ�شرار  و)ك�شف  باجلداول، 
و)التجرید يف التجوید(، و)العقد الفرید يف نظم التجرید - 
خ( منظومة، و)املب�شوط يف القراءات ال�شبع - خ(. تويف رحمه 

اهلل تعاىل نحو �شنة 780ه�.

نور عثمانیة
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كتاب ال�شنائع:
امل�شحف  لر�شم  دفعته  التي  الأ�شباب  ال�شمرقندي  یذكر 
كان  وملا   ..." املقدمة:  يف  فیقول  الغریبة،  اللطیفة  بال�شنائع 
بالرتتیل  القراآن  تلوة  الأجماد  واأ�شليف  الأجناد  اآبائي  فنُّ 
ت�شیید  يف  اأبالغ  اأن  يل  ذلك  اأوجب  التنزیل  معاين  وا�شتنباط 
ول  منهم،  الدارین  يف  واأُعدَّ  بینهم،  من  معروفًا  لأكون  فنهم 
اأنفك يف املنزلني عنهم، فاإن من ت�شبه بقوم فهو منهم، واأی�شًا 
اظ القراآن،  َر ِهمِم اأهل الزمان وك�شاد �شوق ُحفَّ فاإين راأیت ِق�شَ
تنمیَق  فاإن  توى)3(،  ما  واأحیي  انطوى،  ما  اأن�شر  اأن  فاأحببُت 
ظاهِر املطلوب یبعث على حتقیق املعنى املرغوب، واأی�شًا راأیُت 
�شنعة،  ثلثني  من  نحوًا  یبلغ  ما  ال�شنائع  من  فیه  م�شحفًا 
بع�شها يف اأوائل ال�شطور، وبع�شها يف اأواخرها، فاأعجبني ذلك 
الأ�شلوب ... فانتهجُت ذلك النهج ... من ال�شنائع ما یبلغ اأُلوفًا 
ال�شطور  وتنا�شب  وارت�شامها  ال�شفحات  ت�شاوي  مع  بعد  ُتَعدُّ 

وانتظامها...".

صنائع السمرقندي في رسم المصحف 

واأما اأق�شام هذه ال�شنائع فهي كما ياأتي:
ُیق�شد بال�شنائع هنا متییز كتابة بع�ش املوا�شع من امل�شحف 
باألوان خمتلفة ورموز معینة، حیث راعى ال�شمرقندي يف ذلك 

اأ�شیاء كثرية، وموا�شع كثرية، ق�شمها اإىل اأق�شام واأنواع، هي:
�لق�شم �لأول: ما یتعلق بكتابة امل�شحف، وهو نوعان:

1 - خا�ش: وهو ق�شمان:
�أ - ما يلزم �أو�ئل �ل�شطور، وهو �أربعة �أق�شام:

والت�شبیحات  والتهلیلت  العظام  اهلل  اأ�شماء  �لأول: 
والتحمیدات.

�لثاين: اأ�شماء النبي �شلى اهلل علیه و�شلم واخلطاب اإلیه.
�لثالث: بیان اأجزاء القراآن، وقد راعى اأن یكون اأول كل 

اآیة يف اأول كل �شفحة.
�لر�بع: اخلطاب اإىل النا�ش.

ب - ما یلزم يف اأواخر ال�شطور، وهو ق�شمان:
ت�شعة  من  اأ�شماء  ثلثة  اأو  ا�شمان  یتعاقب  اأن  �لأول: 

وت�شعني ا�شمًا من اأ�شماء اهلل تعاىل. 
�لثاين: یتنوع اإىل اأنواع خمتلفة ُیعرف تف�شیلها فیما بعد، 
 : تعاىل  وقوله  ڎچ،  چڎ    : تعاىل  قوله   مثل 

چ ی  ی   چ
ر�شم  اتبع  اأنه  منها   ، اتبعها  قانونًا  ع�شر  اثنا  وهو  عام:   -  2
عنه،  اهلل  ر�شي  عثمان  م�شحف  وهو  الإمام،  امل�شحف 
ومنها اأنه التزم قراءة عا�شم بروایة حف�ش، وغري ذلك من 

القوانني والقواعد.
�لق�شم �لثاين: وهو اخلارج عن كتابة القراآن، وهو ق�شمان:

وهو  احلوا�شي،  يف  اأو  ال�شطور  خلل  يف  مكتوب  �لأول: 
خم�شون قاعدة.

�لثاين: مكتوب على حدة يف اأواخر القراآن، وهو ق�شمان:
اأ – ما یتعلق بالتجوید ومعرفة خمارج احلروف و�شفاتها، 

املقدمة وبیان �شبب تاألیف ال�شنائع

منوذج من اجلداول التي يف كتاب ال�شنائع
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وغري ذلك.
مما  ذلك  وغري  ال�شبع،  القراءات  باأ�شول  یتعلق  – ما  ب 

یتعذر ذكره يف منت امل�شحف، وهو اثنا ع�شر نوعًا.
وبعد املقدمة عر�ش ال�شمرقندي ال�شنائع من خلل عدة 
"اهلل"  ال�شطور:  اأول  يف  التي  ال�شنائع  اأمثلة  فمن  ج��داول، 
�شبعة  وهي  ال�شمد  اهلل  �شوى  الأ�شطر  اأول  يف  الآی��ة  اأول  يف 
وع�شرون، "اهلل یب�شط الرزق" مو�شعان يف الرعد والعنكبوت. 
چ  ی   ی   "چ  ال�شطور:  اأواخ��ر  يف  التي  ال�شنائع  اأمثلة  ومن 
چ  ىئ    ىئ  ی  ی      چ  فیقول:  یف�شلها  ثم  خم�شة ع�شر مو�شعًا، 
يف البقرة والأنفال واحلجرات،چ  ڱ   ں  ںچ  يف البقرة 

2، واآل عمران 2، والتوبة 2، والنور 2 ". وهكذا.
وبني منهجه يف كتابة امل�شحف يف الأمور العامة التي لی�ش 
على  امل�شحف  هذا  ر�شم  اأن��ه  فذكر  خم�شو�ش،  مو�شع  لها 
ر�شم امل�شحف الإمام، م�شحف عثمان ر�شي اهلل عنه، واأنه 
الرموز  دللت  بني  كما  حف�ش،  بروایة  عا�شم  ق��راءة  على 
ال�شطور  اأول  يف  التي  ال�شنائع  فجعل  امل�شتخدمة،  والأل��وان 
اأربع  الثلثني  الأجزاء  كل جزء من  وجعل  بالذهب،  واآخرها 
ع�شرة ورقة، اأي 28 �شفحة، ويف كل �شفحة 13 �شطرًا. وذكر 
ال�شنائع املكتوبة يف خلل ال�شطور اأو احلوا�شي، وهي خم�شون 
 ، قاعدة، منها اأن جمیع القراءات ال�شبع مكتوبة باللون العوديرِّ
علمات  التزم  اأن��ه  ومنها  باحلمرة.  ائها  ُقرَّ اأ�شماء  ورم��وز 

جاوندي، وكتبها باحلمرة. الوقف التي و�شعها ال�شُّ
والتي  امل�شحف،  كتابة  التي هي خارجة عن  ال�شنائع  واأما 
اأنه و�شع جدوًل  نوعًا، منها:  اثنا ع�شر  اآخ��ره، فهي  جعلها يف 
باأ�شول القراءات ال�شبع، وكتب فر�ش القراءات يف جدول اآخر. 
كما نظم ق�شیدة يف التجوید �شماها )�لِعقد �لفريد يف نظم 

�لتجويد(، اأولها:
���ِم���ا ُم���َب�������شْ �ل�����ك�����رمي  ������ُح هلل  ������بِّ �أُ�������شَ

�أ����ش���رف �ملَ���ا َو�أُْه���������ِدي حت��ي��ات��ي �إىل 
حم����م����ٍد �ل������ه������ادي �ل�����ر������ش�����وِل و�آل������ه

ا ُمَف�شَّ ِع��ق��د�ً  �ل��ت��ج��وي��د  و�أن���ِظ���ُم يف 
���ن���اً و�أخ���ت�������ش���ر �لأل������ف������اَظ ف���ي���ه ُم���َب���يِّ

���ا و�أج����ت����ن����ُب �ل���ت���ط���وي���َل ف���ي���ه ُم���َك���مَّ
اء ال�شبعة، وو�شع جدوًل لعدد اآیات القراآن  وكتب رموز الُقرَّ
ذكر  مع  الهجاء  حروف  من  حرف  وكل  وحروفه  وكلماته 
كیفیة  يف  ف�شًل  ذلك  اآخر  يف  جعل  كما  ذلك.  يف  اخللف 

التفاوؤل بالقراآن، وختم جمیع ذلك بدعاء ختم القراآن.
ويف هذه الن�شخة من امل�شحف الكثري من التفا�شیل التي مل 
الكبري  اجلهد  یدرك  فیها  ینظر  والذي  لذكرها،  املقام  یت�شع 
الذي بذله املوؤلف لیخرج ن�شخة من امل�شحف بهذا الإتقان مع 
اهلل  رحمه  قال  كما  اأُلوفًا  بلغت  التي  ال�شنائع  و�شع  الدقة يف 

تعاىل.

اء �شفحة من امل�شحف ویظهر فیها اأوجه القراءات ورموز الُقرَّ �شورة الفاحتة من بدایة امل�شحف
 ------------------------

)1( انظر كتاب املخطوطات الإ�شلمیة يف العامل – النا�شر موؤ�ش�شة الفرقان ج2 �ش287.
)2( الأعلم للزركلي، ج7 �ش87.

)3( توى بالتاء مبعنى هلك.
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