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عام زايد
كتابًا  كانت  زايد(  )عام  ب�سعار  متو�سحة  م�ست  التي  الأيام 
الطيبة,  الأر�ض  هذه  على  اإن�سان  كلُّ  اأ�سطره  كتابة  يف  ا�سرتك 
ما  لتقدمي  واملوؤ�س�ساتية  واملجتمعية  الفردية  املبادرات  فانطلقت 
وُعِقدت  موؤلفات,  فاأُلِّفت  )زايد(,  الإن�ساين  الرمز  بهذا  يليق 
لتعريف  عليها  القائمون  واجتهد  حما�سرات,  واأُلقيت  ملتقيات, 

اجلميع بهذه ال�سخ�سية املتفردة يف حكمتها.

اإن اختيار �سخ�سية موؤثرة لتكون �سخ�سية ُي�سمى عام با�سمها 
اجلانب  فمن  جوانب.  عدة  من  قيا�سه  ن�ستطيع  عظيم,  اأمر 
يف  للنظر  للباحثني  منا�سبة  فر�سة  العام  هذا  كان  التاريخي 
التاريخية  الوثائق  البحث يف  بعد من خالل  ُيدون  ما مل  تدوين 
 وَجْمِع املوروث غري املادي املتعلق بال�سيخ زايد - طيب اهلل ثراه - 
وَرْفِد املكتبة املحلية والعربية بالدرا�سات والأبحاث اجلادة عنه. 
اأُِعدَّ عدد من الربامج اجلادة التي  ومن اجلانب الإعالمي فقد 
تناولت حياة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد, والتي �ستكون 
غدًا اإرثًا اإعالميًّا يوثق لل�سخ�سية الأوىل يف احلدث, ويوثق اأي�سًا 
لكل �سيء حميط بها. ومن اجلانب الرتبوي فاإنه من ال�سروري 
املعطاَء  ال�سخ�سية  وحترتم  تقدر  بيئة  يف  الأطفال  ين�ساأ  اأن 
اأمامه  يرى  الطفل  يجعل  التقدير  هذا  واإن  احلكيمة,  البناءة 
اجلانب  اإىل  اإ�سافة  خطواتها.  ويتبع  نهجها  على  ي�سري  قدوة 
زايد  ال�سيخ  �ساعد وجود �سخ�سية مثل �سخ�سية  الذي   النف�سي 
- طيب اهلل ثراه - على اأن ي�سعر الفرد بالنتماء لها, وهذا اأمر 

يدعو للفخر والثقة بالنف�ض والتزان يف احلياة. 

يوثق, فاملبادرات  اأن  واأو�سع من  اأن يذكر,  اأكرب من  ما حدث 
الوقت  ي�سعفه  مل  بع�سها  يزال  ول  كثري,  منها  حقق  وما  كثرية, 
لالكتمال, ولكننا يف الإمارات كل اأيامنا زايد, وكل ذاكرتنا زايد, 
اأقوالنا  كل  يف  دائمًا  ن�ستح�سره  اأن  علينا  لذا  زايد.  قلوبنا  وكل 
ومن  اأجلنا  من  فعله  وعما  عنه  الكتابة  ن�ستمر يف  واأن  واأفعالنا, 

اأجل الإن�سانية جمعاء. 

�شيخة املطريي

4 ليلى أولخانلي

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

@almajidcenter

10 يوم الوثيقة العربية



زيارة السفراء

زار املركز يوم الأربعاء 3 اأكتوبر 2018 �شفري دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شابق لدى املغرب واإيطاليا، 
يرافقه الكاتب والباحث العراقي الدكتور علي القا�شمي، امل�شت�شار ال�شابق ملكتب تن�شيق التعريب يف منظمة 

الإي�شي�شكو.

للثقافة والرتاث يف مكتبه بدبي يوم الأحد 21  املاجد  املاجد رئي�س مركز جمعة  �شعادة جمعة  ا�شتقبل 
اأكتوبر 2018 �شعادة �شريف مويكانوفيت�س، �شفري جمهورية البو�شنة والهر�شك يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
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السفير اإلماراتي السابق محمد الدحيم يزور المركز

جمعة الماجد يستقبل سفير البوسنة والهرسك

ودوره  املركز  اإىل  التعرف  اإىل  الــزيــارة  هدفت 
الرائد يف حفظ الرتاث الإن�ساين.

كامل,  حممد  الدكتور  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكــان 
الظاهري,  ــور  اأن والأ�ستاذ  للمركز,  العام  املدير 
الوفد  زار  حيث  العامة,  العالقات  �سعبة  رئي�ض 
اخلا�سة,  املكتبات  ق�سم  من  بــدءًا  املركز  اأق�سام 

واملعمل الرقمي.
اإعجابهم  عــن  الــوفــد  عــرب  ــارة  ــزي ال خــتــام  ويف 
وتقديرهم للجهود املبذولة و�سكروا للمركز ح�سن 
يقدمه  وما  املركز  اإىل  التعرف  وفر�سة  ال�ستقبال 

من خدمات, وما ي�سمه من مقتنيات نادرة.

يف  ودوره  املركز  اإىل  التعرف  اإىل  الزيارة  هدفت 
املخطوطات  على  واملحافظة  والــرتاث  الثقافة  ن�سر 

والكتب النادرة.
جولة  يف  ال�سفري  �سعادة  املاجد  جمعة  رافــق  وقد 
وق�سم  الرقمي  املعمل  فــزار  املــركــز,  اأق�سام  داخــل 
وكيفية  الكتب  نــوادر  على  واطلع  اخلا�سة,  املكتبات 
وت�سهيل  حفظها  اأجل  من  رقمية  �سور  اإىل  حتويلها 

و�سولها اإىل الباحثني.
راأى,  مبا  اإعجابه  ال�سيف  اأبدى  اللقاء  نهاية  ويف 
و�سكر جلمعة املاجد دوره واهتمامه باملحافظة على 

الرتاث الإن�ساين.

ال�صفري يزور ق�صم املكتبات اخلا�صة

ال�صفري يزور املكتبات اخلا�صة



زار املركز يوم اخلمي�س 29 نوفمرب 2018 ويوم اخلمي�س 6 دي�شمرب وفدان م�شرتكان من مديري وروؤ�شاء الأق�شام واملوظفني واملوظفات 
يف اإدارة الأر�شفة والوثائق واملحفوظات يف وزارة النقل ال�شعودي واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية يف دولة الكويت.

زار املركز يوم الأربعاء 21 نوفمرب 2018 وفد من جمهورية 
ال�شودان ال�شقيقة �شم عددًا من املوظفني واملوظفات من عدة 
القت�شادي:  والتخطيط  املالية  وزارة  فمن  حكومية،  جهات 
ملياء حممد، وعزة ح�شن، ودرية حممد. ومن املن�شقية العامة 
للخدمة الوطنية: خالد عابدين، وطارق عبد الواحد. ومن 
ال�شندوق الوطني للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية: بثينة 
الدكتورة  والمتياز:  ال�شاملة  اجلودة  مركز  ومن  اإبراهيم. 

اإميان حممد، الأمني العام، والدكتور الطيب اإبراهيم.
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وفد مشترك من السعودية والكويت 

من السودان

جمال  يف  وجتربته  املركز  على  الطــالع  اإىل  الــزيــارة  هدفت 
الأر�سفة الإلكرتونية, من اأجل تبادل اخلربات, وتوثيق العالقات 
بني املوؤ�س�سات يف كل من دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة 

العربية ال�سعودية ودولة الكويت.
رئي�ض  الظاهري,  ــور  اأن الأ�ستاذ  الوفد  ا�ستقبال  يف  كــان  وقــد 
�سعبة العالقات العامة, الذي قدم عر�سًا و�سح فيه ن�ساأة املركز 
جمال  يف  خ�سو�سًا  بها,  قام  التي  الدولية  وامل�ساريع  واأق�سامه 

الرتميم والرقمنة.
وبعد العر�ض زار الوفد عددًا من اأق�سام املركز, وكانت البداية 

من ق�سم الثقافة الوطنية, ثم معر�ض م�سرية العطاء الذي فيه 
مناذج من ال�سور الأر�سيفية ل�سخ�سيات زارت املركز مثل اأئمة 
احلرم, وال�سيخ حممود حممد �ساكر, وفوؤاد �سزكني, وغريهم 
من ال�سخ�سيات, بالإ�سافة اإىل ال�سور التي توثق التفاقيات 
اأكرث من مائة جهة حول العامل, و�سور  التي وقعها املركز مع 
الزيارات اإىل العديد من مكتبات وخزائن املخطوطات. واطلع 

الوفد اأي�سًا على قاعة املطالعة وخدمات الباحثني.

واأق�سامه,  املــركــز  اإىل  التعرف  بهدف  الــزيــارة  هــذه  جــاءت 
وخ�سو�سًا الأر�سفة الإلكرتونية باملركز, والتي تتوزع على اأر�سفة 
ال�سحفية,  والأخــبــار  وال�سور  والــوثــائــق  واملخطوطات  الكتب 

بالإ�سافة اإىل الأر�سيف اخلا�ض بال�سادر والوارد.
اإىل �سرح  بداأت اجلولة يف املعمل الرقمي, حيث ا�ستمع الوفد 
مف�سل حول �سري العمل يف املعمل الرقمي بدءًا من و�سول املواد, 
الربجميات  با�ستخدام  معاجلتها  ثم  لها,  ال�سوئي  امل�سح  ثم 

املتخ�س�سة, ثم التدقيق واحلفظ حتى ت�سبح جاهزة للبحث 
وخدمات  املطالعة  قاعة  الوفد  زار  ذلك  بعد  وال�سرتجاع. 

الباحثني, ومعر�ض م�سرية العطاء.
ويف ختام الزيارة اأبدى الوفد اإعجابه بالأعمال التي يقوم 
الفر�سة  واإتــاحــة  ال�ستقبال,  ح�سن  لــه  و�سكر  املــركــز,  بها 

لالطالع على جتربة املركز يف جمال الرقمنة.

وفود دولية

الوفد الثاينالوفد الأول

الوفد يزور معر�ض م�صرية العطاء



زيارات دولية
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ا�شتقبل جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يوم الثنني 12 نوفمرب 2018، 
Leyla Uluhanli(، يرافقها زوجها وابنتها، يف زيارة ملركز  اأوليخانلي  امل�شممة العاملية )ليلى 

جمعة املاجد.

 جمعة الماجد 
يستقبل المصممة العالمية ليلى أوليخانلي

هدفت امل�سممة ليلى اأوليخانلي من الزيارة اإىل الطالع على 
كتابها  من  ن�سخ  عدة  واإهدائه  اأن�سطته,  اإىل  والتعرف  املركز 
 Mosques: Splendors of-كتاب امل�ساجد: روعة الإ�سالم(

.)Islam

وقد ت�سلم ال�سيد جمعة املاجد هذا الإهداء و�سكر لأوليخانلي 
حر�سها على اإبراز الفن املعماري الإ�سالمي من خالل كتابها, 
وبحث معها عددًا من الق�سايا الثقافية, وو�سح لها دور املركز 

يف ن�سر الثقافة حول العامل.
اأق�سام  بجولة يف  بداأت  املاجد  ال�سيد جمعة  مع  لقائها  وبعد 
ق�سم  رئي�ض  بن زغيبة,  الدين  الدكتور عز  فيها  رافقها  املركز 
على  واطلعت  املخطوطات  ق�سم  وزارت  والن�سر,  الدرا�سات 
الأ�سلية  املخطوطات  من  مناذج  و�ساهدت  الفهر�سة,  طريقة 
التي تزخر بها خزانة املركز. ثم زارت ق�سم اخلدمات الفنية 
بعدها  لتزور  والت�سنيف,  الفهر�سة  حول  �سرح  اإىل  وا�ستمعت 

املعمل الرقمي وق�سم املكتبات اخلا�سة.
الإ�ــســالم(  روعـــة  )امل�ساجد  كــتــاب  اأن  ذكـــره  يــجــدر  وممــا 

 , اإنرتنا�سيونال  ريــزويل  دار  خالل  من  بنجاح  توزيعه  يجري 
اإىل  اخلريي  امل�سروع  هذا  خالل  من  تهدف  اأوليخانلي  اأن  اإل 
املكتبات  عرب  للعامل  اجلميلة  الإ�سالمية  العمارة  ق�سة  تقدمي 
واجلامعات  والكليات  واملدار�ض  الإ�سالمية  الدرا�سات  ومراكز 
والثقافية  التعليمية  الأماكن  من  وغريها  اخلريية  واملوؤ�س�سات 

حول العامل.

جمعة املاجد ي�ستقبل اأوليخانلي وعائلتها

اأوليخانلي تزور خزانة الفهار�ض العامليةجمعة املاجد يتلقى اإهداء اأوليخانلي
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زيارات دولية

من  واأوربا،  الأو�شط  ال�شرق  �شوؤون  الإعالمية يف  يوم الثنني 17 دي�شمرب 2018  املركز  زارت 
اإذاعة اأوراجن النم�شاوية يف فيينا، ومديرة العالقات العامة يف جملة الرابطة الثقافية، الأ�شتاذة 

هيفا �شيد طه.

 مجلة الرابطة الثقافية تستضيف 
جمعة الماجد

دولة  يف  الثقافية  احلركة  ر�سد  الزيارة  من  الهدف  وكان 
الإمارات من خالل لقاء �سعادة جمعة املاجد, رئي�ض وموؤ�س�ض 
احلديث  اأجـــل  مــن  والــــرتاث,  للثقافة  املــاجــد  جمعة  مــركــز 
التعليم  خدمة  يف  ودوره  والقت�سادية  الثقافية  بداياته  عن 

والثقافة, بالإ�سافة اإىل التعرف اإىل املركز واأق�سامه.
وبداياته  املركز  اللقاء عن  املاجد خالل  وقد حتدث جمعة 
وفكرة تاأ�سي�سه, والأهداف التي ي�سعى اإىل حتقيقها, واأن�سطته 
ا�ستطاع  حيث  املتحدة,  العربية  الإمــارات  دولة  وخارج  داخل 
وخــزائــن  العاملية  املكتبات  مــع  اتفاقيات  يعقد  اأن  املــركــز 

املخطوطات من اأجل التعاون يف حماية الرتاث.
اخلا�سة  املكتبات  بق�سم  بــداأت  بجولة  ال�سيفة  قامت  ثم 
وزارت  الأ�سلية,  املخطوطات  خزانة  وزارت  الرقمي,  واملعمل 
م�سرية  ومعر�ض  املطالعة,  وقاعة  الباحثني  خدمات  اأي�سًا 
ومعر�ض  الوطنية  الثقافة  بق�سم  الــزيــارة  وختمت  العطاء, 
الإمارات يف ذاكرة الزمن. كما زارت يف يوم اآخر ق�سم احلفظ 
واملعاجلة والرتميم والتقت د. ب�سام داغ�ستاين رئي�ض الق�سم, 

وا�ستمعت منه اإىل طرق معاجلة املخطوطات والكتب النادرة 
الــورق  �سناعة  وكيفية  عليها,  املحافظة  وكيفية  والــوثــائــق, 

اخلا�ض امل�ستخدم يف عمليات الرتميم.
املبذول  الكبري  باجلهد  اإعجابها  عن  ال�سيفة  عربت  وقد 
جهود  اإىل  يحتاج  املركز  هــذا  مثل  "اإن  وقــالــت:   املركز,  يف 

واإمكانيات دول, بل اإن بع�ض الدول قد تعجز عن ذلك"!
و�سوف ين�سر اللقاء مع جمعة املاجد يف العدد الذي �سي�سدر 
يف نهاية �سهر يناير 2019 من جملة الرابطة الثقافية, وهي 
التي  والتوزيع  للن�سر  الرابطة  دار  عن  ت�سدر  جديدة  جملة 
ال�سعراء  رابطة  موؤ�س�ض  البيا�سي,  حممد  ال�ساعر  اأ�س�سها 
العرب, ومدير دار الرابطة للن�سر والتوزيع يف ال�سارقة, وهي 
الأدبي  والتاريخ  والثقافة  واآدابها  واللغة  وفنونه  بال�سعر  ُتعنى 
معه  و�سدر  نوفمرب  يف  منها  الأول  العدد  �سدر  وقد  والفني. 
هدية عبارة عن كتاب )اعرتافات ناق�سة( لل�ساعر امل�سري 
من  قب�سات  فيه  يقدم  والــذي  حــجــازي,  املعطي  عبد  اأحمد 

�سريته الذاتية.

الأ�ستاذة هيفا خالل لقائها مع جمعة املاجد

زيارة معمل الرتميم



زيارات دولية

من بريطانيا

من كازاخستانمن البحرين

زارت املركز يوم الثالثاء 6 نوفمرب 2018 الربوفي�شورة مارلني ديغان من ق�شم العلوم الإن�شانية الرقمية يف 
كلية كينجز يف لندن، والتي تعمل على م�شروع اأر�شفة الوثائق واملخطوطات يف ال�شودان.

الأ�شتاذ   2018 نوفمرب   21 الأرب��ع��اء  ي��وم  امل��رك��ز  زار 
عي�شى قا�شم اجلودر، رئي�س ق�شم اأر�شيف �شور جاللة ملك 
البحرين، والأ�شتاذ اأحمد اخلزرجي، الباحث يف الرتاث من 

البحرين.

زار املرك��ز ي��وم الأربع��اء 21 نوفم��رب 2018 ال�شي��دة )بي��ان 
العالق��ات  ق�ش��م  رئي�ش��ة   ،)Bayan Kabylash كابيال���س 
اخلارجي��ة وجم��ع التربع��ات يف املكتب��ة الوطني��ة بجمهوري��ة 

كازاخ�شتان.

للمركز يف  الــعــام  املــديــر  كــامــل,  الــدكــتــور حممد  وكـــان 
املتعلقة  الق�سايا  من  العديد  معها  بحث  حيث  ا�ستقبالها, 
والوثائق,  واملخطوطات  النادرة  للكتب  والتوثيق  بالأر�سيف 
من خالل امل�سروع الذي ت�سرف عليه يف ال�سودان, ومن خالل 

ما يقوم به املركز من اأعمال يف غرب اإفريقيا.
ثم قامت ديغان بجولة مو�سعة لأق�سام املركز بداأت بق�سم 
حفظها  طريقة  على  اطلعت  حيث  الأ�سلية,  املخطوطات 
اخلا�سة,  املكتبات  ق�سم  زارت  ثم  وترميمها,  بها  والعناية 
�سري  طريقة  لت�ساهد  الرقمي  املعمل  عند  طوياًل  وتوقفت 
العمل فيه, وزارت معر�ض م�سرية العطاء, ومعر�ض الإمارات 

هــــــــــدفــــــــــت 
اإىل  الــــــزيــــــارة 
اإىل  الــــتــــعــــرف 
واأن�سطته  املركز 
واأقـــــ�ـــــســـــامـــــه. 

لــقــاء  يف  وكـــــــان 
اأنور  العام للمركز, والأ�ستاذ  الوفد الدكتور حممد كامل, املدير 
الظاهري, رئي�ض �سعبة العالقات العامة, وقد حتدث اجلودر عن 
اإىل  وا�ستمع  البحرين,  ال�سور اخلا�سة مبلك  اأر�سفة  جتربته يف 
اأق�سام  يف  جولته  خالل  وذلك  املركز  يف  ال�سور  اأر�سفة  طريقة 
املركز, حيث زار املعمل الرقمي, واطلع على �سور معر�ض م�سرية 
املاجد  جمعة  ال�سيد  زيــارات  توثق  التي  الزيارات  و�سور  العطاء 
الوفد  وزار  وغريها.  املخطوطات,  وخزائن  العاملية  للمكتبات 

اأي�سًا ق�سم خدمات الباحثني, وق�سم املكتبات اخلا�سة.

املبذولة يف املركز, وجرى بحث  الوفد على اجلهود  اأثنى  وقد 
لقاءات قادمة من اأجل التن�سيق والتعاون يف جمال اأر�سفة ال�سور.

يف ذاكـــرة الــزمــن, 
ــة  ــاف ــق ــث وقـــ�ـــســـم ال

الوطنية.
ــــــي خــــتــــام  وفـــــــ
عن  عربت  الزيارة 
راأتــه  مبــا  اإعجابها 

من امل�ستوى الذي و�سل اإليه املركز يف رقمنة الكتب واملخطوطات 
اأو  حما�سرة  تقدمي  يف  التعاون  اإمكانية  بحث  وجرى  والوثائق, 
اهتمامها  املركز  لها  �سكر  وقد  املجال,  هذا  يف  تدريبية  ور�سة 

وزيارتها. 

تــــــــاأتــــــــي هـــــذه 
ــهــدف  ـــــارة ب ـــــزي ال
ــعــالقــات  ــق ال ــي ــوث ت
بني املكتبة الوطنية 
كـــازاخـــ�ـــســـتـــان  يف 
ــة  ــع ومــــــركــــــز جــم

املاجد, بالإ�سافة اإىل التعرف اإىل اخلدمات التي يقدمها املركز, 
جمهورية  يف  الوطنية  واملكتبة  املركز  بني  اتفاقية  توقيع  وبحث 

كازاخ�ستان.
وقد رافق الأ�ستاذ اأنور الظاهري ال�سيدة بيان يف جولة لأق�سام 
املركز بداأت من معر�ض م�سرية العطاء حيث اطلعت على ال�سور 
وتوثق  بداياته,  منذ  املركز  زارت  التي  ال�سخ�سيات  تو�سح  التي 
وخزائن  العاملية  املكتبات  مــع  املــركــز  وقعها  التي  التفاقيات 
وتوقفت عند  املكتبات اخلا�سة  اأي�سًا ق�سم  املخطوطات. وزارت 
الذي ترجم  الفار�سية, وهو  املكتبة  مكتبة ح�سني �سادقي �سمن 
رباعيات اخليام اإىل اللغة الإجنليزية والفرن�سية, وزارت املعمل 
لت�سهيل  اأ�سكال رقمية  اإىل  املواد  لت�ساهد طريقة حتويل  الرقمي 

حفظها وتخزينها واإر�سالها للباحثني واملهتمني.
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زيارة الربوفي�سورة مارلني للمعمل الرقمي

اأثناء اجلولة يف املكتبات اخلا�سةالوفد يف معر�ض م�سرية العطاء



معرض الشارقة

 مركز جمعة الماجد 
يشارك بإصداراته الجديدة في معرض الشارقة للكتاب

ويف هذه الدورة عر�ض املركز 
فقد  اإ�ــســداراتــه,  جديد  اأيــ�ــســًا 
اآفاق  �سدر موؤخرًا ك�ساف ملجلة 
ت�سدر  الــتــي  والـــرتاث  الثقافة 
الك�ساف  ويــ�ــســم  املــركــز,  عــن 
ــم بــالــعــنــاويــن وبــاملــوؤلــفــني  ــوائ ق
الو�سول  لت�سهيل  وباملو�سوعات 
نــ�ــســرت يف  الــتــي  اإىل املــقــالت 

املائة الأوىل من اأعداد املجلة التي جتاوز عمرها ربع قرن 
من الزمان.

كما �سارك املركز باإ�سدار اآخر هو حتقيق لكتاب ين�سر 
ومقامته  ال�سرخدي  الدين  تاج  )�ِسْعُر  عنوانه  مرة  لأول 

وامل�سم�ض(,  التوت  بني  املفاخرة 
و�ساعر  اأديب  اأ�سعار  يجمع   وهو 
ما  ال�سهرة  مــن  ينل  مل  مغمور 
ي�ستحق على الرغم من اأنه عا�ض 

طوياًل وبلغ من العمر 96 عامًا.
املركز  اإ�سدارات  اأحدث  واأما 
ــي �ـــســـارك بــهــا يف املــعــر�ــض  ــت ال

خالل  تربيز  )مدينة  كتاب  فهو 
ع�سر ال�سالجقة والإيلخانيني(, 
والذي يعر�ض تاريخ مدينة تربيز 
التي تعد من اأكرب املدن يف اإقليم 
اأذربيجان من بالد فار�ض, وكان 
يف  ينت�سبون  الــذيــن  ال�سالجقة 
تعاقبوا  الرتك ممن  اإىل  الأ�سل 
املغول  غزاها  ثم  حكمها,  على 

اأطلق  لقب  واإيلخان  الإيلخانيون, 
على هولكو يعني )اخلان الكبري(, اأي الزعيم الكبري, ثم 
�سميت به الدولة النا�سئة يف بالد فار�ض. ويتناول الكتاب 
والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأحــوال 

للمدينة من �سنة 429 – 763 هـ. 
�سعار  حتت  اأقيمت  املعر�ض  من  الــدورة  هذه  اأن  ُيذكر 
ن�سر  دار   1870 من  اأكرث  فيها  و�سارك  حــروف(,  )ق�سة 
 80 منها  عنوان,  مليون  فيها 1.6  وعر�ض  دولــة,   77 من 
اأكرث من 1800  املعر�ض  واأقيم خالل  األف عنوان جديد. 
�سيف   500 حوايل  قدمها  وترفيهية  وفنية  ثقافية  فعالية 
اأكرث  الكتب  توقيع  من�سة  �سهدت  فيما  العامل,  اأنحاء  من 
اليابان  وكانت  دولة,   19 من  لكّتاب  توقيع  حفل   200 من 

�سيف ال�سرف.
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اأكتوبر  �شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب يف دورته 37، والذي انطلق يف 31 من 
وا�شتمر اإىل 10 من نوفمرب. ويهدف املركز من خالل هذه امل�شاركة اإىل اقتناء الكتب اجلديدة التي ت�شدر عن دور الن�شر التي 

اجتمعت من كل �شوب وحدب، بالإ�شافة اإىل اقتناء الكتب الرتاثية، خ�شو�شًا تلك التي يجري حتقيقها ون�شرها لأول مرة.

جانب من الإ�سدارات �سعر ال�سرخدي

ك�ساف جملة اآفاق الثقافة والرتاث

مدينة تربيز فريق املركز خالل معر�ض ال�سارقة



وفود محلية

جمعة الماجد يستقبل وزير التربية والتعليم

جمعة الماجد يستقبل رئيس منظمة األسرة العربية
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ا�شتقب��ل �شعادة جمع��ة املاجد، رئي���س مركز جمعة 
املاجد للثقافة والرتاث، يوم الأربعاء 7 نوفمرب 2018 
مع��ايل ح�ش��ني ب��ن اإبراهيم احلم��ادي، وزي��ر الرتبية 

والتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد 
للثقاف��ة وال��رتاث ي��وم الثن��ني 1 اأكتوب��ر 2018 �شعادة 
جم��ال ب��ن عبيد الب��ح، رئي�س منظم��ة الأ�ش��رة العربية، 

والدكتور يو�شف �شراب، امل�شت�شار الثقايف للمنظمة.
وهدف��ت الزي��ارة اإىل التع��رف اإىل املرك��ز واأن�شطت��ه 

وبحث اأوجه التعاون يف امل�شتقبل.

وقد رافقه يف جولة �سريعة اإىل ق�سم املكتبات اخلا�سة ليطلع 
على مقتنيات املركز من الكتب النادرة ومكتبات العلماء التي 
ا�ستقر بها املقام لتكون جزءًا من خزانة املركز, كما بحث معه 

عددًا من الق�سايا الثقافية.

ف جمعة املاجد الوفَد بدور املركز ور�سالته والأهداف  وقد عرَّ
التي  املنظمة  عن  الوفد  وحتــدث  حتقيقها,  اإىل  ي�سعى  التي 
يقومون عليها ودورها وم�ساريعها داخل دولة الإمارات العربية 
املتحدة, ووجهوا دعوة جلمعة املاجد للم�ساركة يف قمة الأ�سرة 
العام 2019,  تون�ض يف  املزمع عقدها يف  القت�سادية  العربية 
املتعلقة  املركز  اإ�ــســدارات  مل�ساركة  اأخــرى  دعــوة  وجهوا  كما 

بالأ�سرة يف املعر�ض الذي �سيقام على هام�ض القمة املذكورة.
اأق�سام املركز, حيث  ورافق جمعة املاجد الوفد يف جولة يف 

نــوادر  من  ت�سمه  ومــا  اخلا�سة  املكتبات  ق�سم  على  اأطلعهم 
الكتب, واملعمل الرقمي والدور املهم الذي يقدمه للحفاظ على 

تلك النوادر.
ويف ختام الزيارة �سكر الوفد جلمعة املاجد ح�سن ال�ستقبال, 
املتنوعة  الثقافية  الأوعية  املركز من  اإعجابه مبقتنيات  واأبدى 

واخلدمات التي يقدمها.
باإرادة  تكونت  العربية  الأ�سرة  اأن منظمة  ومما يجدر ذكره 
املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املعرتف بها, والتي تعمل 

لرعاية الأ�سر والنهو�ض بها يف الوطن العربي.
وقد �ساركت يف تاأ�سي�سها اأغلبية الدول العربية ورحبت بها, 
اجلامعة  واأ�سدر جمل�ض  العربية,  الدول  بها جامعة  واعرتفت 
يف �ساأنها القرار رقم 3782 بتاريخ 14�سبتمرب1978م, وتتمتع 
ووكــالتــهــا  املــتــحــدة  الأمم  ــدى  ل التمثيل  يف  بــاحلــق  املنظمة 
العائلية  للموؤ�س�سات  ـــدويل  ال الحتـــاد  ولـــدى  املتخ�س�سة, 
اأهدافها واأهداف الأمة  واملنظمات الدولية الأخرى التي تتفق 

العربية.

معايل وزير الرتبية يزور ق�سم املكتبات اخلا�سة

يف املعمل الرقمي

يف املكتبات اخلا�سة
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وفود محلية

زار املرك��ز ي��وم اخلمي�س 22 نوفمرب  2018 كلٌّ من الطالبة متارا ال�شامرائي، والطالبة ت�شنيم علي، والطالبة 
�شايل زرزور، وهن من طالبات كلية حممد بن را�شد لالإعالم يف اجلامعة الأمريكية بدبي.

زار املرك��ز ي��وم الأربع��اء 7 نوفمرب 2018 وفد من الكلي��ة الإماراتية الكندية اجلامعي��ة يف اأم القيوين، 
�ش��م كالاًّ م��ن الدكتور علي عي�شى اجل�شمي، رئي�س ق�شم ال�شوؤون القانونية، والأ�شتاذة هند العماري، مديرة 

مكتبة الكلية.

اإىل ت�سوير م�سروع )َخّروفة(, حيث قامت  الزيارة  هدفت 
الطالبات بعمل لقاء مع الأ�ستاذة �سيخة املطريي, رئي�سة ق�سم 
الثقافة الوطنية, للحديث عن اخلراريف والق�س�ض ال�سعبية؛ 
ليكون ذلك جزءًا من الفيلم الذي تعمل الطالبات على اإعداده 
العملي �سمن منهاج الدرا�سة يف  التدريب  واإخراجه كنوع من 

اجلامعة.
زرن خاللها  املركز,  اأق�سام  بجولة يف  الطالبات  قامت  وقد 
املخطوطات.  وق�سم  الرقمي  واملعمل  اخلا�سة  املكتبات  ق�سم 
وقد �سكرن املركز على ح�سن ا�ستقباله لهن, وتعاونه يف اإعداد 

امل�سروع.
ومن اجلدير بالذكر اأن الكثري من طالب وطالبات اجلامعات 
التي  وي�ستفيدون من اخلدمات  ب�سكل م�ستمر,  املركز  يزورون 

املــركــز واخلــدمــات  اإىل  الــتــعــرف  اإىل  ــارة  ــزي ال هــدفــت 
الفهر�سة  يف  املتبعة  النظم  اإىل  والتعرف  يقدمها,  التي 
اخلــدمــات  تــقــدمي  وطـــرق  الن�سر,  واآلــيــات  والت�سنيف, 

للباحثني والطالب.
التقى الوفد بالأ�ستاذ عماد ال�سعدي, من ق�سم اخلدمات 
الفهر�سة  املركز يف  نبذة عن عمل  لهم  قدم  الذي  الفنية, 
وطرق التزويد وتنمية املقتنيات, ثم انطلق الوفد يف جولة 
الرقمي  واملعمل  اخلا�سة  املكتبات  �سملت  املركز  لأق�سام 
اأي�سًا  الوفد  والتقى  املطالعة,  وقاعة  الباحثني  وخدمات 
الدرا�سات  ق�سم  رئي�ض  زغيبة,  بن  الدين  عز  بالدكتور 
والن�سر, وا�ستمع منه اإىل �سرح حول ن�سر الإ�سدارات وطرق 

اختيار الكتب والبحوث وال�سروط املتعلقة بذلك.
من  جمموعة  للوفد  املــركــز  اأهـــدى  ــارة  ــزي ال خــتــام  ويف 

طالبات كلية اإلعالم بالجامعة األمريكية في دبي

وفد من الكلية اإلماراتية الكندية الجامعية في أم القيوين

يوفرها,  التي  املهمة  واملراجع  امل�سادر  خالل  من   , يقدمها 
بالإ�سافة اإىل فر�ض التدريب يف جمالت عديدة.

اإ�سدارات املركز, وقد �سكر الوفد للمركز ح�سن ال�ستقبال, 
يحقق  مبا  امل�ستقبلي  التعاون  تن�سيق  حول  احلديث  وجرى 
الكندية  الإماراتية  الكلية  طالب  ويخدم  للطرفني  الفائدة 

اجلامعية يف اأم القيوين.

طالبات م�سروع خروفة برفقة �سيخة املطريي يف مكان الت�سوير

الوفد يطلع على �سورة اأقدم كتاب يف املركز
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الوعي  ن�سر  اإىل  املحا�سرة  هــذه  خــالل  من  املركز  وهــدَف 
باأهمية الوثيقة العربية, ودورها التاريخي واحل�ساري باأ�سكالها 

املتعددة.
مركز  يف  الوثائق  ترميم  عن  فيلم  بعر�ض  املحا�سرة  بداأت 
جمعة املاجد, وطرق حفظها ماديًّا. ثم تناول الدكتور طه نور 
علم  م�سطلحات  اختالف  الأول:  املحور  هــي:  حمــاور  ثالثة 

الوثائق والأر�سيف يف العامل العربي بني النظرية والتطبيق.
تناول املحور اإ�سكاليات م�سطلحات علم الوثائق والأر�سيف 
يف العامل العربي, وما ترتب عليه من عقبات تعرت�ض املمار�سات 
للتغلب  الواقع, وعر�ض ت�سورات مقرتحة  اأر�ض  التطبيقية يف 
على هذه الإ�سكاليات, مع عر�ض لأهم امل�سطلحات الأ�سا�سية 

يف املجال, كمثال تطبيقي لهذا الختالف مثل:
 . Archive 1- الأر�سيف

 . Document 2- الوثيقة
. Register 3- ال�سجل

. Record 4- ال�سجل
5- اأ�سكال الوثائق .

6- مبادئ علم الوثائق والأر�سيف .
7 - املعاجلة الفنية للوثائق.

8- علم الدبلوماتيك .
اإدارة الوثائق والأر�سيف:  املحور الثاين: املعايري الدولية يف 

الواقع واملاأمول.
عر�ض املحور لأهم املعايري التي يجب اللتزام بها يف اإدارة 
كما  العربي,  العامل  يف  ا�ستخدامها  وواقع  والأر�سيف,  الوثائق 
معايري  بني  الف�سل  عدم  وهو  اخلطورة  يف  غاية  اأمر  اإىل  نبه 

مبنا�شبة يوم الوثيقة العربية نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث حما�شرة يوم الأربعاء 17 اأكتوبر 2018 بعنوان )واقع 
باملركز،  والأر�شيف  الوثائق  على  العلمي  امل�شرف  نور،  طه  الدكتور  قدمها  تقوميية(،  نظرة  العربي:  العامل  يف  والأر�شيف  الوثائق 
وح�شرها جمع غفري من العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة، منها: وزارة الدفاع، واملتحف الع�شكري يف اأبو ظبي، واملكتب الإعالمي 

بال�شارقة، ومكتبات ال�شارقة العامة، ومعهد ال�شارقة للرتاث، وكلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية بدبي، ومنظمة الأ�شرة العربية.

جانب من احل�سور الدكتور طه خالل املحا�سرة

طبيعة  فهم  يف  الوا�سح  والق�سور  التكويد,  ومعايري  املحتوى 
امليتاداتا, وخ�سائ�ض الربجميات.

املحور الثالث: اإ�سكاليات اإدارة الأر�سيفات يف العامل العربي.
ناق�ض املحور العقبات التي تعرت�ض اإدارة الأر�سيف يف العامل 

العربي مثل:
اأ: اخللط بني برجميات:

.DMS اإدارة امل�ستندات -
.RMS اإدارة الوثائق -

- اإدارة الأر�سيف النهائي. 
ب: م�ستويات الو�سف :

الأر�سيفي  الو�سف  م�ستويات  كافة  بتغطية  الهتمام  عدم   
الربجميات  بناء  يف  لق�سور  نتيجة  الو�سف,  عمليات  اأثناء 

امل�ستخدمة.
وخطط  الوظيفي,  الت�سنيف  خطط  ببناء  اللتزام  عدم  ج- 

الرتتيب.
د- غياب خطط حفظ امللفات.

هـ - الفتقار اإىل عمليات التك�سيف.
و- عدم توافر الكادر املوؤهل اأكادمييًا ومهنيًا.

ز- عدم وجود خطوط فا�سلة بني دور املربمج وحملل النظم 
ودور الوثائقي والأر�سيفي.

والأر�سيفيني  الوثائقيني  من  كثري  لدي  الوا�سح  الق�سور  ح- 
يف عدم الإملام بالدرا�سات الدبلوماتية, والبيئة التي اأنتجت 

الوثائق اأو ما ي�سمى بال�سياق.
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ودورها  العربية,  الوثيقة  باأهمية  الوعي  ن�سر  اإىل  امل�ساركة  وهدفت 
يف  الإن�سانية  �سهدتها  التي  التطّورات  ر�سد  يف  واحل�ساري  التاريخي 
املعرفة  وحفظ  مب�سادرها  والنهو�ض  العاملية  للّذاكرة  التوثيق  جمال 

وتناقلها عرب الأجيال, وفهم اأبعادها ومعانيها.
دخــوج,  ب�سرى  الأ�ستاذة  قدمتها  ور�سة  يف  املركز  م�ساركة  ومتثلت 
والرتميم  واملعاجلة  احلفظ  ق�سم  يف  الــيــدوي  الرتميم  �سعبة  رئي�سة 
الوثائق من  املحافظة على  الرتميم وطرق  فيها طرق  باملركز, و�سحت 
عوامل الزمن ومن الإ�سابات املتعددة, وقد �سهدت الور�سة تفاعاًل من 
موظفي الهيئة من خالل قيامهم بتجربة ترميم الوثائق باأنف�سهم. كما 
�سارك املركز بعر�ض مناذج من الوثائق التي تعر�ست لإ�سابات متنوعة 
وكيف  بيولوجية من احل�سرات وغريها,  اإ�سابات  اأو  من اهرتاء ومتزق 
متت معاجلتها لتعي�ض مرة اأخرى لع�سرات ال�سنني, وهذا جزء من دور 

املركز يف احلفاظ على الرتاث العربي والإ�سالمي.
اإدارة  مدير  علي,  اآل  يو�سف  نبيل  ال�سيد  قــام  الفعالية  نهاية  ويف 
اخلدمات الإدارية بالهيئة, بتكرمي الأ�ستاذة ب�سرى دخوج على م�ساركتها 

وم�ساركة املركز وتعاونه يف اإجناح الفعالية.
ومن اجلدير بالذكر اأنه جاء اختيار يوم 17 اأكتوبر من كل عام يومًا 
والوثائق,  للمعلومات  العربي  النادي  ملبادرة  ا�ستجابًة  العربية  للوثيقة 

املاجد  جمعة  مركز  �شارك  العربية  الوثيقة  يوم  مبنا�شبة 
اإدارة  التي نظمها ق�شم الأر�شفة يف  الفعالية  للثقافة والرتاث يف 
اخلدمات الإدارية يف هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي يوم الأربعاء 

17 اأكتوبر 2018.

المركز يحتفي بيوم الوثيقة العربية

لتتبناها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم(األيك�سو(, ومنذ عام 
2013 تنظم الأمانة العامة جلامعة الدول العربية الحتفال الدوري بيوم 
الوثيقة العربية؛ ملا حتمله الوثيقة من اأهمية يف حفظ الوقائع وال�سهادات 
واملعرفة  والآداب  العلوم  جمال  يف  العربية  الإ�سهامات  على  احل�سارية 
وتاريخها,  ال�سعوب  وذاكرة  العربية  الهوية  على  احلفاظ  ويف  الإن�سانية 
والبحث  التوثيق  جمال  يف  علماوؤنا  فيه  برع  مبا  اعتزازنا  عن  وللتعبري 

العلمي وحفظ ونقل الرتاث العاملي عرب الأجيال.

الأ�ستاذة ب�سرى دخوج اأثناء الور�سة

مركز جمعة الماجد يشارك في االحتفاء باليوم العالمي 
للتراث السمعي البصري

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف الحتفاء باليوم العاملي للرتاث ال�شمعي الب�شري، وذلك من خالل الندوة التدريبية التي 
ال�شمعي  للرتاث  العاملي  اليوم  مع  تزامنًا  اأكتوبر2018،  و25   24 يومي  مدار  على  تتحرك(،  )ق�شتك  بعنوان  العربي  الرتاث  مركز  نظمها 

الب�شري، الذي ي�شادف 27 اأكتوبر من كل عام.
هدَف املركز من خالل هذه امل�ساركة اإىل اإبراز دوره يف املحافظة 
التي يقتنيها, والتي  املواد  الإماراتي من خالل  الثقايف  على الرتاث 

يعود بع�سها اإىل ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�سي.
ق�سم  رئي�ض  املطريي,  �سيخة  الفعالية  هذه  يف  املركز  مثلت  وقد 
الأر�سيف  من  املركز  مقتنيات  عن   حتدثت  حيث  الوطنية,  الثقافة 
ال�سمعي الب�سري, الذي ي�سم اأكرث من 8 اآلف مادة من الو�سائط 
وفيديو   ,)CD - DVD( مكتنزة  اأقــرا�ــض  �سكل  على  حمفوظة 

كا�سيت, وكا�سيت �سوتي, واأ�سرطة بيتا كام, واأ�سطوانات قدمية.
وت�سم هذه املواد عددًا من الأفالم الوثائقية, والكتب, والأغاين, 
واملحا�سرات والندوات, خ�سو�سًا تلك املحا�سرات التي كان ينظمها 

املركز يف املوا�سم الثقافية, وي�ست�سيف فيها عددًا من ال�سخ�سيات 
الثقافية البارزة.

�سيخة املطريي اأثناء الندوة



اإلهداء والتبادل

الشاعر جميل حسن يهدي المركز مؤلفاته
اأه��دى ال�شاع��ر جمي��ل ح�ش��ن جمموعة موؤلفات��ه للمركز، لي�شب��ح ر�شيده يف مكتب��ة املرك��ز 15 عنوانًا من موؤلفات��ه القدمية 

واحلديثة. وقد اأرفق بهذه املوؤلفات ر�شالة بخطه ذكر فيها كتبه التي طبعت وكتبه الأخرى التي ما زالت قيد الطباعة.
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نبذة عن ال�شاعر:
يف   1932 عــام  ح�سن  جميل  ال�ساعر  ــد  ول
التعليم  اأهلية  على  وح�سل  الالذقية,  مدينة 
 ,1950 عام  بحلب  املعلمني  دار  من  البتدائي 
الآداب  ولي�سان�ض   ,1952 عام  العامة  والثانوية 
فى اللغة العربية من جامعة دم�سق عام 1960 .

البتدائية من 1950  لل�سفوف  وعمل معلمًا 
- 1960, ثم مدر�سًا ثانويًّا من 1960 - 1970, 
ثم عمل موجهًا اخت�سا�سيًّا عام 1970, واأعري 

اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة ليعمل مديرًا للتاأهيل الرتبوي من 78 
- 1982 .وعمل موجها للغة العربية يف ال�ساحل ال�سوري.

كتب ال�سعر منذ فجر �سبابه, وقد ن�سره فى الكثري من املجالت العربية 
مثل: الآداب, والعربي , والهالل , واملوقف الأدبي , واملعرفة, والثقافة. 
)اأي  كتابته  "بداأت   :"eSyria" نقاًل عن موقع مدونة  نف�سه  يقول عن 
ال�سعر( يف املرحلة الإعدادية. وكان عمري ثالثًا وع�سرين �سنة عندما 
واألقيت ق�سيدة وهو يهز  تاأبيني,  ال�ساعر بدوي اجلبل يف حفل  التقيت 
يل براأ�سه, وحينئذ قال يل: "اأنت �ساعر, اقراأ واأكرث من القراءة". ويف 
�سديقي  مقدمته  وكتب  غ�سة(,  )بواكري  ديوان  اأول  طبعت   1963 عام 
بينها  من  مطبوعًا  كتابًا  ع�سر  �سبعة  ولــدي  العي�سى,  �سليمان  ال�ساعر 
اأن  اإل  وجـــداين,  يف  مكانة  حتتل  وهــي  ال�سعرية,  واملــالحــم  الــدواويــن 
ملحمة ب�سراغي ال�سعرية لها مكانة تفوق كل ما كتبت ناجتة عن العالقة 

الوجدانية بيني وبني اأهل )ب�سراغي( حتى يومنا هذا".
فيها  عمل  وقد  طر�سو�ض,  حمافظة  تتبع  �سورية  قرية  هي  وب�سراغي 

ال�ساعر مدر�سًا لأبنائها, وكان له دور يف حمو اأمية عدد من �سبابها.
موؤلفات ال�شاعر يف مكتبة املركز ح�شب تاريخ ن�شرها:

بواكري غ�سة: )�سعر(, 1961.  .1
�سهرزاد يف العا�سفة, 1989.  .2

ـــوحـــات غـــري مـــلـــونـــة: جمــمــوعــة  ل  .3
�سعرية, 1992.

ملحمة  �سوفية(:  )تهومية  املُريد:   .4
�سعرية, 1998.

وقراءة  حياة,  �سرية  حممد:  ندمي   .5
�سعر, 2000.

)ق�سائد  ـــــورق:  ال عــلــى  مــالحــم   .6
طويلة(: اأبو نوا�ض, اأبو الطيب, اأبو 

العالء, 2002.

قبل الهزيع الأخري: )�سعر(, 2002.  .7
حقيبة ذكريات: �سعر, 2005.  .8

اإ�سماعيل: ملحمة �سعرية, 2005.  .9
ب�سراغي,   :)2( الـــورق,  على  مــالحــم   .10
م�سافر:  ــرتاحــة  ــس ا� املــنــفــى,  الـــغـــاب, 

)مالحم �سعرية(, 2005.
احلــديــث:  الــ�ــســوري  ال�سعر  يف  قــــراءات   .11

درا�سات اأدبية 2009-2006.
والإدارة:  الإمــام علي يف احلكم  نظرية   .12

درا�سة فكرية, 2008.
وحدة الكون والتكوين : املبداأ الكلي: درا�سة فكرية, 2012.  .13

وحدة الن�ض القراآين, 2014.  .14
وحدة الإيقاع الكوين: املو�سيقا الكونية, 2015.  .15

يا اأبي*
ن�������ص���ب���ي اأورث�������ت�������ن�������ي يف  ق�������د  اأن�������������َت 

ك�����������لَّ م��������ا ي������ع������ت������زُّ ف������ي������ه ال�����ع�����رب�����ي
ُ الإب�������ا ِك�����������ررْ ���ه���ا  ب���ع�������صُ  ، ك�������ري�������اًء 

�����ه�����ا ب������������������الأدِب وت�����������زّي�����������ى ب�����ع�����������صُ
وف������������خ������������اراً ب���������������امل���������������روءاِت ال�����ت�����ي 

����ُه����ِب رب��������َط��������ترْ ت�����اري�����َخ�����ن�����ا ب����ال���������صُّ
���ف���ا َت ي����ن����اب����ي����َع ال�������صَّ �������ررْ اأن�����������َت ف�������جَّ

امل���������ص����ط����رِب ال������ع������اث������ِر  خ�����ي�����ايل  يف 
���ب���ا ف�������ص���ف���ا ف�����ك�����ري ب������اأح������ام ال�������صِّ

و������ص�����َم�����ترْ ن���ف�������ص���ي وه������ان������ت ُن�����َوب�����ي
�������َت ط�����م�����وح�����ي، ف���غ���دا اأن������������َت ه�������ذبرْ

�����َح ال���ط���ل���ِب �����مرْ ك�������لُّ م�����ا اأرج������������وه ������صَ
ق������د ع����لَّ����م����َت����ن����ي يف حم��ن��ت��ي اأن������������َت 

ال���ت���ع���ِب ب����ع����د  ال�������راح�������ة  اأرى  اأن 
��ُت ال�����ص��ع��َب مل اأح���ف���لرْ ب��ِه ف��ا���ص��ت��ب��حرْ

ا ل������ل������ق������اِء الأ�������ص������ع������ِب م�����������ص�����ت�����ع�����دًّ
اأن������������َت األ������ه������م������َت ب��������اآي��������اِت ال����ه����دى

خ�����اط�����ري ف�����اف�����َخ�����ررْ ب����ه����ذا ي�����ا اأب�����ي
ع����امل����ي يف  اآي����������������ًة  ي��������ا   ، اأب�������������ي  ي��������ا 

غ�����ِن�����َي�����ترْ جم��������داً وق�������د اأ��������ص�������رَق ب��ي
اأن������������َت اإن�������������ص������اين ال����������ذي اأج�����ع�����ُل�����ُه

وِح الأب�����ي م���َث���ل���ي الأع�����ل�����ى م����ع ال����������رُّ
اأِح���������درْ اأن���������ت ق������ّوم������َت ط����ري����ق����ي مل 

م�����غ�����رِب اأو  م�����������ص�����رٍق  يف  ب�����ع�����ده�����ا  ال�ساعر جميل ح�سن يهدي ديوانه 
بواكري غ�سة للدكتور �سكري في�سل

ديوان قبل الهزيع الأخري ال�ساعر جميل ح�سن

 ------------------------
لل�ساعر  غ�سة(  )بواكري  ديوان  من  اأبي(  )يا  ق�سيدة  من  خمتارات   *

جميل ح�سن.
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م مكت��ب الأن�شط��ة الطالبية يف جامعة عجمان مركز جمع��ة املاجد مل�شاركته يف دعم طالبات نادي الكت��اب يف معر�س الأندية  ك��رَّ
الطالبي��ة ال��ذي اأقي��م ي��وم الثالثاء 25 �شبتم��رب 2018، حيث ت�شلم الأ�شت��اذ اأنور الظاه��ري، رئي�س �شعبة العالق��ات العامة يف يوم 
الثالث��اء 4 اأكتوب��ر 2018 م��ن الأ�شتاذة �ش��ايل عبد اهلل، رئي�شة نادي الكت��اب يف جامعة عجمان ، ومن الدكت��ورة رو�شة املبارك، من 

الأن�شطة الطالبية، �شهادة �شكر وتقدير.

يف ي��وم الأربع��اء 12 دي�شم��رب 2018 قام وفد م��ن املركز �شم كالاًّ من الدكت��ور ب�شام داغ�شتاين، رئي�س ق�ش��م احلفظ واملعاجلة 
والرتمي��م، والأ�شت��اذ اأن��ور الظاه��ري، رئي���س �شعبة العالق��ات العامة، بزي��ارة اإىل ق�شم الأر�شي��ف يف �شحيفة اخللي��ج، وكان يف 

ا�شتقبالهم الأ�شتاذة مرمي املقدم، رئي�شة ق�شم الأر�شيف.

خمطوط  من  م�سورة  ن�سخة  بعر�ض  املركز  م�ساركة  ومتثلت 
ن�سخة  وهي  مقطوعة,   132 و  ق�سيدة   137 ت�سم  املتنبي  ديوان 
باإطار ذهبي, مع �سرح  نباتية وملونة, وموؤطرة  مزخرفة بزخارف 
على الهوام�ض واحلوا�سي باأ�سكال فنية, يقدر اأنها ن�سخت يف القرن 
بن�سخة م�سورة من  اأي�سًا  املركز  و�سارك  الهجري.  ع�سر  احلادي 

ديوان ابن العليف, املتوفى �سنة 926 هـ, وامللقب ب�ساعر البطحاء, 
واأ�سل املخطوط حمفوظ يف املكتبة امللكية يف كوبنهاجن بالدمنارك. 
وابن العليف ولد يف مكة �سنة 851 هـ, ون�ساأ فيها, ثم عا�ض �سطرًا 
�سنة  فيها  وتويف  اإىل مكة,  لكنه عاد  املنورة,  املدينة  من حياته يف 

926 هـ, ون�سخة الديوان ت�سم 143 �سفحة.

الثقافية  املوؤ�س�سات  بني  العالقات  توثيق  اإىل  الزيارة  هدفت 
والإعالمية, وتبادل اخلربات, والطالع على طرق حفظ الدوريات 

وال�سحف يف �سحيفة اخلليج. 
وقد حتدث داغ�ستاين خالل اللقاء عن طرق احلفظ التي يتبعها 
ورق  اإن  حيث  القدمية,  ال�سحف  ومعاجلة  ترميم  اأجل  من  املركز 
ال�سحف يعد من الأنواع التي حتتاج اإىل عناية خا�سة نظرًا ل�سعفها, 
والرتتيب  للحفظ  خا�سة  طرقًا  ت�ستدعي  الأعداد  كرثة  اأن  كما 

والتخزين.
وقامت الأ�ستاذة مرمي باإطالع الوفد على ن�سخة اأ�سلية من العدد 
الأول من �سحيفة اخلليج, و�سكرت لهم هذه الزيارة, ووعدت باأنها 
�ستقوم بزيارة مماثلة ملركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث. ويف ختام 
الزيارة �سكر الوفد لها ح�سن ال�ستقبال واأهداها ن�سخة من الكتاب 

الف�سي وعنوانه )مركز جمعة  يوبيله  اأ�سدره املركز مبنا�سبة  الذي 
املاجد للثقافة والرتاث: خم�سة وع�سرون عامًا من العطاء(.

جامعة عجمان تكرم المركز

زيارة إلى صحيفة الخليج

الدكتور كرمي ال�سغري مدير جامعة عجمان يزور جناح نادي الكتاباأنور الظاهري يت�سلم ال�سهادة

داغ�ستاين يهدي الأ�ستاذة مرمي كتاب املركز



اليوم الوطني

مركز جمعة الماجد يحتفل باليوم الوطني
تعبريًا عن م�شاعر الفخر والعتزاز والفرح احتفل مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 1 دي�شمرب باليوم الوطني 
ال�شابع والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة، هذا اليوم الذي اأ�شبح رمزًا لالحتاد يرت�شخ يف النفو�س يومًا بعد يوم، ويوؤتي 

ثماره لينعم اجلميع بالأمن وال�شتقرار.
بداأ احلفل بال�سالم الوطني, ثم األقت الأ�ستاذة �سيخة املطريي, 
رئي�سة ق�سم الثقافة الوطنية, كلمة عربت فيها عن م�ساعر الوطنية 
التي تفي�ض بالت�سامح والأخالق النبيلة, التي كان لها اأثرها الكبري 

على املواطن واملقيم على هذه الأر�ض الطيبة.
للمركز, كلمة قال  العام  املدير  الدكتور حممد كامل,  األقى  كما 
فيها: اإن هذا العيد عيد باليوم الوطني وعيد بعام زايد الذي كان 

و�سيبقى رمزًا ينهل منه اجلميع حب الحتاد وحب اخلري للجميع.
بعد ذلك نظم املركز م�سابقة ثقافية حول دولة الإمارات العربية 
املتحدة وحكامها, وتراثها وعاداتها وتقاليدها, ثم وزعت اجلوائز 

على الفائزين.
ومن ق�سائد �سيخة املطريي يف حب الإمارات :

الإم����ارات
علَّقُت اأنفا�صي

على هذا النخيل
وهطلت من عينيه

ى مّواًل من البلح امل�صفَّ
ماذا اأكون با دمي العربي؟

اأو ما ذا �صاأهطل
اإن تخلى النخل عني؟

اأنا من باد
حلمها

كم ي�صتفيق على رغيف املجد
يطعمنا خيول

�صبع
وجتري يف دمائي ال�صبع

قافية �صهيا
والقهوة ال�صمراء

ت�صربني
وت�صهر يف عيوين

ثم تطلق ما تبقى من حديث 
الهيل

ا حلناً دافئاً جدًّ
اأ�صيا

هذي الإمارات التي 
اأنا كلما

فكرت يف نظم �صي�صبهها 
نظمت امل�صتحيا

�سيخة املطريي

مدير املركز يلقي كلمته

اأثناء امل�سابقة
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زيارات

 حممد املعويل, باحث من عمان 
2018-10-10

 اإبراهيم الغ�سام, باحث ومهتم باملخطوطات 
من املغرب 2018-10-11

 ال�سفري البحريني ال�سابق حممد �سالح ال�سيخ علي, 
والأ�ستاذ نا�سر ال�سركال 2018-10-13

 وفد املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية بالكويت, 
برئا�سة اإبراهيم الرا�سد 2018-10-25

حممد ال�سايع, من الكويت, والدكتور حممد الرومي, 
من ال�سعودية 2018-10-14

 وفد من مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 
2018-10-16

د.حممد النا�سر �سديقي, مدير ق�سم التاريخ ومدر�ض التاريخ الو�سيط 
والأنرثوبوجليا الثقافية بجامعتي جندوبة وتون�ض 2018-10-24

 وفد من جمموعة اأثنيا التعليمية, 
برئا�سة كرين بوتريدي وال�سيد كاملي�ض 2018-10-2

15



رودولفو ديل فايل, من �سركة اإمبتي باحث يف تاريخ ال�سندغة 
2018-11-29

 د.نادية ايت اإفتان, اأ�ستاذة م�ساعدة يف جامعة 
احممد بوقرة بومردا�ض وزوجها 2018-11-27

زيارات

د.م�سعان اجلابري, مدر�ض يف جامعة طيبة يف املدينة
2018-11-4

 خمي�ض را�سد بن زعل الرميثي, 
باحث يف الرتاث الإماراتي 2018-10-30

وفد من جامعة اأنوار القران والعلوم يف باك�ستان برئا�سة 
الأ�ستاذ حممد �سجاد احلجابي 2018-11-11

ليندا حمزاوي, من جامعة باب الزوار يف اجلزائر
2018-11-13

حممد يو�سف, مدر�ض احلديث يف املدر�سة ال�سالحية بالهند
2018-11-13

الأ�ستاذ زينل دويجي, املدير التنفيذي يف جموهرات زينل
 2018-11-13
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زيارات

 زيارة عائ�سة ح�ساين, طالبة دكتوراة يف جامعة وهران, 
وعائ�سة عبا�ض, من جامعة وهران 2018-12-11 

جمال ال�سام�سي, الع�سو املنتدب من �سركة جاهزية 
التابعة ملدينة توازن لل�سالمة والأمن واإدارة الكوارث 

2018-12-24
 ماأمون عبد الكرمي, اخت�سا�سي مكتبات يف 

البنك الإ�سالمي للتنمية 2018-12-27

 برويز اأبو عمر, من الهند, طالب دكتوراه يف 
اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة 2018-12-31

 فطيمة ال�سيخ, وخديجة بوخالفة, من معهد 
علم املكتبات والتوثيق يف جامعة ق�سنطينة باجلزائر 

2018-12-29

�سيد نا�سر, زائر من كندا ترافقه قريباته
 2018-12-30

الدكتور تني�سيب الفايدي, من املدينة املنورة
 2018-12-30

الباحث عبداهلل ال�سويهي
2018-12-10

17



جديد المكتبة

18

الصفات في لهجة أهل اإلمارات
تاأليف: �شامل الزمر.

النا�شر: دار ُك��ّتاب للن�شر والتوزيع – دبي.
الطبعة الأوىل – 2018.

عدد ال�شفحات: 359 �شفحة.
اختار املوؤلف جمع جمموعة منتقاة من األفاظ اأهل الإمارات الدارجة 
يقول  كما   - لها  ويعر�ض  لالأ�سياء.  اأو  للنا�ض  �سفة  تاأتي  التي  الأ�سيلة 
اأهل  لهجة  يف  ومعناها  نطقها,  طريقة  ثــالث:  نــواٍح  من   - مقدمته  يف 
اأي�سًا  املقدمة  يف  وبني  اأبجديًّا.  رتبها  وقد  العربي,  واأ�سلها  الإمــارات, 
احلروف التي يقلبها اأهل الإمارات اإىل حروف اأخرى, مثل قلب اجليم 
بع�ض  عند  تاء  الثاء  قلب  اأو  م�سهور,  هو  كما  ظاًء  ال�ساد  قلب  اأو   , ياًء 

القبائل.
والهدف من الكتاب - كما يقول املوؤلف اأي�سًا - ربط الأجيال القادمة 
اأهل  لهجة  والتاأكيد على عروبة  الف�سيح,  العربي  الأ�سل  بلهجتها ذات 
الإمارات بردها اإىل اأ�سولها, واحلفاظ على مفردات اللهجة الإماراتية, 
لهجات  من  عليها  دخل  مما  العربية  الإماراتية  اللهجة  تنقية  وحماولة 

ــرورة  �ــس اإىل  النــتــبــاه  ــفــت  ول وافــــــدة, 
الف�سيحة  العربية  باللغة  ال�سلة  توطيد 

باعتبارها اأ�سل لهجة اأهل الإمارات.
ويتميز  �سفة,   252 ي�سم  والــكــتــاب 
بالكلمات, كما يف  النطق  كيفية  بتو�سيح 

املثال:
نبذة من الكتاب:

"�شارط
عن  املقلوبة  الــ�ــســاد  بفتح  ال��ن��ط��ق: 
و�سكون  الــراء  وك�سر  الألــف,  ومد  ال�سني 

الطاء.
املعنى: هو املبتلع ل�سيء ما.

وال�سيَء,  الطعاَم  ــِرَط  �ــسَ الل�سان:  يف  جــاء  ف�سيح,  عربي  الأ���ص��ل: 
يجوز  ول  ابتلعه,  وازدرده:  وا�سرتطه  بلعه,  و�سرطانًا:  �سَرطًا  بالك�سر 
وامِل�سرط  �سهاًل.  �سريًا  فيه  �سار  حلقه:  يف  ال�سيء  وان�سرط  �ــســَرط؛ 

وامَل�سرط: الُبلعوم, وال�ساد لغة".

األقمشة الشعبية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تاأليف: اإبراهيم حممد �شالح العو�شي.
النا�شر: معهد ال�شارقة للرتاث.

الطبعة الأوىل – 2018.
عدد ال�شفحات: 141 �شفحة.

فئة  عن  الثقايف,  للرتاث  الدولية  ال�سارقة  بجائزة  الكتاب  هذا  فاز 
اأف�سل البحوث والدرا�سات املحلية, وقد ت�سلم اجلائزة جنل املوؤلف خالد 
دورتها  يف  الثقايف  للرتاث  الدولية  ال�سارقة  جائزة  حفل  يف  العو�سي, 

الثانية الذي اأقيم يوم الأحد 22 اإبريل 2018.
ا للتعرف على الأزياء ال�سعبية يف دولة  يعد هذا الكتاب م�سدرًا مهمًّ
والتقاليد  والعادات  واملن�سوجات  واملالب�ض  املتحدة,  العربية  الإمــارات 
املتعلقة بها, وهو مدعم بال�سور التي تو�سح الأنواع والألوان والت�ساميم.

بداأ الف�سل الأول باحلديث عن جتارة الأقم�سة ال�سعبية, وم�سادرها, 
واأ�سهر الباعة وحمال بيع الأقم�سة, ووحدات القيا�ض التي كانت ت�ستخدم 

يف اإمارة عجمان.
واحليوانية  النباتية  اخلــامــات  اأنـــواع  ذكــر  جــاء  الثاين  الف�سل  ويف 
واملعدنية والكيميائية, والرتكيب والزخرفة, و�سم جدوًل باأ�سماء الألوان 
الال�سي,  مثل  ـــوان:  الأل لهذه  ومنــاذج  الإمــاراتــيــة,  العامية  اللهجة  يف 

والنيلي, ودم الغزال, وغريها.
فيها,  امل�ستخدمة  ــواد  وامل الأقم�سة  �سباغة  الثالث  الف�سل  وتناول 

واملر�سخات اللونية, وحمام ال�سباغة والتوليفات ال�سبغية.

الرابع  الف�سل  واأما 
ففيه ت�سنيف ت�سميات 
الأقـــمـــ�ـــســـة الــ�ــســعــبــيــة 
ـــب الــــظــــواهــــر  ـــس ـــ� ح
القما�ض  مثل  الطبيعية 
ونهار(,  )ليل  امل�سمى 
اجلـــــــدح(.  )بــــــو  اأو 
ــك املــ�ــســنــف من  ــذل ك
عامل احليوان مثل )بو 
اأ�سد(.  )بــو  اأو  ديــك( 
واملــــ�ــــســــنــــف حــ�ــســب 

الألعاب ال�سعبية مثل )بو تيلة( اأو )بو كلف�ض(, وغريها من الت�سنيفات 
والأ�سماء. كذلك يورد هذا الف�سل ما جاء من اأ�سماء الأقم�سة يف ال�سعر 

ال�سعبي, مثل قول ال�ساعر:
م�����ن ح����ات����ه ����ص���م���وه ب�������ص���ت���ان ال���ي���اه���ل���ي

م�����ل�����ب�����و������ض ال�����غ�����������ص�����ى ب�������وخ�������ٍد ب����اه����ل����ي
يف  قيل  ومما  الياهلي(.  )ب�ستان  ي�سمى  القما�ض  من  نوع  ذكر  وفيه 

القما�ض امل�سمى )ح�سي�سي(:
لب���������ض ح�����ص��ي�����ص��ي خ����ام����ر ال����را�����ض

ن�������ص���ل الأ�������ص������اي������ل خ�������رية ال���ن���ا����ض
وعمل  عجمان,  باإمارة   1935 عام  ولد  املوؤلف  اأن  ذكره  يجدر  ومما 
مديرًا  وعمل  تاأ�سي�سه,  يف  و�سارك  عجمان,  مبتحف  للرتاث  م�سوؤوًل 

جلمعية الفنون ال�سعبية يف عجمان, وتويف رحمه اهلل يف اإبريل 2013.
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خزائن الت��راث المخطوط في س��وس 
والصحراء:

الواقع والمآل
النا�شر: جامعة ابن زهر– اأغادير - املغرب.

الطبعة الأوىل – 2018.

عدد ال�شفحات: 232 �شفحة.

منطقة  يف  املخطوطات  خزائن  حول  بحثًا   11 �سم  الكتاب  هذا 
اأ�سهم فيه عدد من  �سو�ض وال�سحراء باملغرب ومناذج من نوادرها, 

الباحثني واملهتمني, وهو مق�سم اإىل ثالثة حماور, كالآتي:
حمور اخلزائن ال�شو�شية، وي�شمل املو�شوعات :

من تارودانت اإىل اأزاريف, خزائن خمطوطات زرتها يف �سو�ض.  – 1
نفائ�ض املخطوطات باخلزائن ال�سو�سية: مناذج خمتارة.  – 2

وثائق دار اإيليغ, جرد وت�سنيف.  – 3
خمطوطات اخلزانة اجل�ستيمية بني املا�سي واحلا�سر واملاأمول.  – 4

الوثيقة  مركز  وخمطوطات  وثائق   –  5
بتالكجونت.

حم����ور اخل���زائ���ن ال�����ش��ح��راوي��ة، 
وي�شمل:

والوثائق  املخطوطة  الكتب  خزائن   – 1
ِباأ�سا: الواقع والنتظارات.

خمطوطات املدر�سة القادرية الكنتية   – 2
يف اخلزانات املغربية.

�سيبويه:  الــبــاقــي  عــبــد  اآل  ــة  خــزان  – 3
درا�سة وفهر�سة.

حمور م�شرتك، وفيه:
اخلزانات اخلا�سة مبنطقة واد نون واإفران الأطل�ض ال�سغري.  – 1

املخطوطات  وت�سنيف  فهر�سة  جمع  يف  الفنية  العنا�سر  اأهمية   – 2
ال�سو�سية وال�سحراوية.

اآفاق رقمنة اأر�سيف املخطوطات والوثائق يف تثمني وتدبري اخلزانات   – 3
اخلا�سة باجلنوب املغربي.

تاريخ إذاعة الكويت
تاأليف: �شمية عاطف – عمر حممد.

النا�شر: دار �شعاد ال�شباح للن�شر والتوزيع – الكويت.
الطبعة الأوىل – 2018.

عدد ال�شفحات: 667 �شفحة.
هذا الكتاب ي�سم بحثني فازا باملركزين الأول والثاين يف م�سابقة د. 
البحث   .2017-2016 والأدبــي  الفكري  لالإبداع  ال�سباح  حممد  �سعاد 
الأول ل�سمية عاطف عبا�ض مقبل. وقد تناولت فيه معنى الإذاعة يف اللغة 
وال�سطالح, وبداية الإذاعة ال�سوتية ون�ساأتها وتطورها, ووظائفها. ثم 
انتقلت للحديث عن بدايات الإذاعة يف منطقة اخلليج العربي, لتتناول 
بتف�سيل اأكرب بداية الإذاعة يف الكويت, ثم انطالقها ر�سميًّا يف 12 مايو 
1951م حينما افتتح البث )مبارك امليال(, اأول مذيع كويتي عرب الأثري 

معلنًا : هنا الكويت.
وتناولت الباحثة فرتة اخلم�سينيات والربامج التي كانت تذاع وقتها, 
اإذاعة  اإخبارية من  ن�سرة  اأول  التي �سهدت انطالق  ال�ستينيات  ثم فرتة 
الكويت, ثم ال�سبعينيات والثمانينيات, اإىل اإعادة تنظيم الإذاعة يف عام 

.1993

الربامج  تفا�سيل  البحث  وي�ستعر�ض 

التي كانت تبث, واحلديث عن املذيعني 

الإذاعـــة,  الــذيــن عملوا يف  واملــذيــعــات 

التفا�سيل  مــن  الكثري  اإىل  بالإ�سافة 

التي جعلت هذا البحث ي�ستحق بجدارة 

الفوز باملركز الأول.

واأما البحث الذي فاز باملركز الثاين, 

الن�ساأة حتى  بعنوان )الإذاعة منذ  فهو 

العام 1990( لعمر حممد خلف, وقد حتدث عن اإذاعة الكويت من خالل 

مراحل اأربع:

مرحلة الن�ساأة من العام 1951 اإىل العام 1959.

مرحلة الزدهار من العام 1959 اإىل العام 1969.

مرحة التطور والتقدم من العام 1970 اإىل العام 1980.

مرحلة العاملية من العام 1981 اإىل 1990.



كتاب المساجد

مكة  يف  للم�صاجد  الأوىل  الأ����ص���ول  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ي��غ��ط��ي 
املكرمة واملدينة املنورة، ويتعر�ض لنماذج من م�صاجد اأوربا، 
اإفريقيا،  و�صمال  ال�صمالية،  واأمريكا  الهندية،  القارة  و�صبه 
ومنطقة جنوب ال�صحراء الكرى، وال�صرق الأو�صط، ورو�صيا 
وال��ق��وق��از، وي��ل��ق��ي ال�����ص��وء ع��ل��ى ال��ت��غ��ريات يف اأ���ص��ال��ي��ب بناء 

امل�صاجد خال الع�صور املتعددة اإىل زماننا احلا�صر.
ويوثق الكتاب بال�صور اأكرث من �صتني م�صجداً من امل�صاجد 
الأكرث �صهرة يف العامل، والتي تعد من املعامل التاريخية مثل 
اجلامع الكبري يف قرطبة، وم�صجد ال�صليمانية يف اإ�صتانبول، 
بت�صميمها  تتميز  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  امل�����ص��اج��د  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

الديناميكي مثل م�صجد �صانكانكار يف اإ�صتانبول اأي�صاً. 
واملناظر  للم�صاجد  واأر�صيفية  اأ�صلية  والكتاب ي�صم �صوراً 
اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة ل��ه��ا، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ���ص��ور احل��دائ��ق 
ومما  الطاهرة.  البقاع  هذه  تزين  التي  والنوافري  املجاورة، 
ي��زي��د م���ن ق��ي��م��ة ال��ك��ت��اب ����ص���وٌر م���ن ف��ن��ون اخل����ط ال��ق��دمي 
وال���زخ���رف���ة ال��ت��ي زي��ن��ت امل�����ص��اج��د، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل الأث����اث 

والإ�صاءة.
وي�صم الكتاب مقالت لكتاب ينتمون اإىل هيئات هند�صية 
ومعمارية بارزة، فبداأ بتمهيد لاأمري اأمني اآغا خان، ع�صو 
يف  ين�صط  ال��ذي  للثقافة،  خ��ان  اآغ��ا  �صندوق  اإدارة  جمل�ض 
جمال احلفاظ على الآثار املعمارية. ثم مقال ملوؤلفة الكتاب 
واجلمال  الروحانية  )امل�صاجد:  بعنوان  اأوليخانلي  ليلى 

والإلهام(.

ث��م جاء الق�ش��م الأول حت��ت عنوان مملك��ة امل�شاجد، 
وفيه مقالن: 

ال�����ت�����ع�����ري�����ف   -  1
ب�������امل���������������ص�������ج�������د: 
ال������������ب������������داي������������ات 
وال�����������ت�����������ط�����������ور، 
ل���������ل���������م���������وؤرخ���������ة 
ال��ف��ن��ي��ة )ري��ن��ات��ا 
ه�������ول�������ود(، وه����ي 
م��ع��م��اري��ة وع��امل��ة 
م����ت����خ���������ص���������ص����ة 
ال���ع���امل  اآث��������ار  يف 
الإ�����ص����ام����ي م��ن 
جامعة بن�صلفانيا، 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.
طالبة  للكاتبني:  والزخرفة،  ال�صكل  امل�صجد:  عنا�صر   –  2
نيويورك  بجامعة  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  ال��دك��ت��وراه 
امل��وارد  مكتبة  اأم��ني  �صابا(،  و)ماثيو  القري�صي(،  )فاطمة 
الب�صرية للعمارة الإ�صامية يف مركز اآغا خان للتوثيق يف 

معهد ما�صات�صو�صت�ض للمكتبات التكنولوجية.

كتاب المساجد: 
روعة اإلسالم

Mosques: Splendors of Islam
تأليف: ليلي أوليخانلي
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الكت��اب احلائز عل��ى اجلائزة الذهبي��ة للعمارة للعام 
2017، وال��ذي يع��د م��ن اأه��م الكت��ب واأكرثه��ا احتفاًء 
بهند�ش��ة العم��ارة والت�شميم الإ�شالم��ي، وي�شم العديد 

من ال�شور الفوتوغرافية عالية الدقة للم�شاجد. 

م�سجد اأحمد قديروف يف غروزين عا�سمة ال�سي�سان وقد بني عام 2008 
وي�سم مكتبة ومدر�سة واأماكن لنوم الطالب

غالف الكتاب



بعنوان  فجاء  الكتاب  م��ن  ال��ث��اين  الق�شم  واأم���ا 
مظاهر اإقليمية، و�شم �شبع مقالت:

حممد  للدكتور  العربي،  العامل  امل�صاجد:  – بدايات   1
حمدوين َعلَمي، من وحدة البحوث الأثرية يف جامعة 

كاليفورنيا.
2 – انت�صار امل�صاجد يف �صمال اإفريقيا واإ�صبانيا، ومقال 
اآخر بعنوان )العمارة الإقليمية للم�صاجد عر طرق 
جينيه(،  يف  الكبري  اجل��ام��ع   - ال�صحراوية  ال��ت��ج��ارة 
لأ�صتاذة الفن والآثار هيذر اإكر، اأ�صتاذ زائر يف جامعة 

كولومبيا.
3 - ازدهار عمارة امل�صاجد يف الأنا�صول والإمراطورية 
العثمانية، للدكتور والرت ديني، من ق�صم تاريخ الفن 

والعمارة بجامعة ما�صات�صو�صت�ض.
للدكتورة  اآ�صيا،  وو�صط  اإي��ران  الرائعة يف  – امل�صاجد   4

املوؤرخة الإيرانية الأمريكية �صوزان باباي.
5 – امل�صاجد امللكية يف الهند وباك�صتان، للموؤلف واملوؤرخ 

املعماري جورج مي�صيل، من لندن.
وال��ق��وق��از،  رو�صيا  امل�صاجد يف  والن��ب��ع��اث:  – امل��ي��اد   6
ال��ت��اري��خ  ، ط��ال��ب��ة دك���ت���وراه يف  اأجن��ي��ا وي��ل��ر  للكاتبة 

املعماري بجامعة هارفارد.
7 - التعبريات املعا�صرة ، التحولت احلديثة، )دعوة لل�صاة: 
ت�صعة م�صاجد حديثة(، لفيليب جوديديو ، موؤلف وكاتب 
م�صتقل يف الفن والعمارة ، من جنيف. وفيه عر�ٌض لت�صعة 
م�صاجد حديثة حول العامل، اأولها م�صجد ال�صيخ زايد يف 

اأبو ظبي.
طبع الكتاب الذي يحتوي على 304 �صفحات يف دار ريزويل 
للن�صر والتوزيع يف نيويورك يف 2017، بعد مناق�صات ا�صتمرت 

اأربع �صنوات بني املوؤلفة واخلراء ودار الن�صر.
نبذة عن املوؤلفة : 

ليلى اأوليخانلي ولدت وترعرعت يف باكو عا�صمة اأذربيجان، 
وانتقلت لتعمل يف جمال الت�صميم الداخلي يف مو�صكو، وقد 
لعبت عمارة امل�صاجد دوراً كبرياً يف اأ�صلوبها يف الت�صميم منذ 
 )Leyla Uluhanli Interiors( عام 2005. وقد عملت �صركتها
يف العديد من امل�صاريع يف مو�صكو وباكو ول�صبونة ونيويورك 
واملدن الكرى يف اأنحاء العامل. ويف عام 2015 قامت باإطاق 

.)Leyla Uluhanli( جمموعة للمفرو�صات املنزلية با�صم
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اجلامع الكبري يف باري�ض تاأ�س�ض عام 1926 وجرى ت�سميم املبنى على 
طراز الفن املدجن Neo-Mudéjar وي�سري اإىل التقاليد املعمارية 

لإ�سبانيا و�سمال اإفريقيا

م�سجد ومدر�سة تيال قاري اأو كالكاري اأو طالكاري يف �سمرقند 
باأوزباك�ستان الذي بني فيما بني 1646 اإىل 1661م ومعنى ال�سم املبنى 

الذهبي و�سمي بذلك لأنه مزخرف بالذهب

كتاب المساجد
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مكتبات خاصة

بـــداأ القمـــزي درا�ستـــه يف مدر�ســـة تعليـــم القـــراآن يف نهاية 
 اخلم�سينيات من القرن املا�سي على يد املطوع خلفان بن حميد بن 
عي�ســـى, رحمـــه اهلل, ويف العام الدرا�ســـي 1961/1960 التحق 
باملدر�ســـة الرا�سدية التـــي كانت اأول مدر�ســـة نظامية يف اإمارة 
عجمان, وقد جرى افتتاحها �سنة 1958, وكانت يف ذلك الوقت 
حتت اإ�سراف دولة الكويت ال�سقيقة, وقد اأكمل القمزي درا�سته 

البتدائية والإعدادية فيها.
وحينمـــا اأنهى الإعدادية �سنـــة 1967 التحق مبدر�سة العروبة 
الثانويـــة باإمـــارة ال�سارقـــة, فدر�ض بهـــا ال�ســـف الأول الثانوي 
فقط, ثـــم ح�سل على منحـــة درا�سية من املكتـــب ال�سعودي يف 
دبـــي للدرا�سة يف معهد اإعداد املعلمني بالريا�ض من �سنة 1969 
اإىل 1972, ليعـــود بعدها مدر�سًا للمرحلة البتدائية يف مدر�سة 

حطني باإمارة ال�سارقة, فدّر�ض بها جميع املواد الدرا�سية.
ويف 1973 انتقل اإىل مدر�سة ابن الهيثم البتدائية يف عجمان 
التـــي كانت وقتها املدر�سة الثانيـــة للذكور. ويف عام 1975 توىل 
من�ســـب م�ســـرٍف اإداريٍّ يف املدر�ســـة نف�سها حتى عـــام 1977, 
وهـــو العـــام الذي افُتـتحت فيـــه جامعة الإمـــارات, حيث التحق 
بكليـــة الرتبيـــة فيها ليكون من خريجي دفعتهـــا الأوىل يف العام 

الدرا�سي 1981/1980. 
بعـــد تخرجـــه مـــن اجلامعـــة ُعـــني مديـــرًا للمعهـــد العلمـــي 
الإ�سالمي باإمارة عجمان, فكان اأول مواطن اإماراتي ي�سغل هذا 
املن�ســـب, ويف عام 1985 عني موجهًا ملـــادة الرتبية الإ�سالمية 
يف مدار�ض ال�سارقة وعجمان, ويف عام 1987 عني رئي�سًا لق�سم 

التعليـــم الثانوي بـــاإدارة التعليـــم الإعدادي والثانـــوي يف وزارة 
الرتبيـــة والتعليم, ويف عام 1992 اأ�سبح نائبًا للمدير يف الإدارة 
نف�سهـــا حتى عام 1999 الـــذي �سغل فيه من�ســـب مدير املكتب 
الفنـــي لوكيل الـــوزارة حتى 2002, وقد ح�ســـل على املاج�ستري 
مـــن جامعة كرات�سي يف عـــام 1983, والدكتوراه مـــن اأكادميية 

العلوم يف باكو يف 1997-1996.
ويف عـــام 2002 عاد القمزي مديرًا للمعهد العلمي الإ�سالمي 

مرة اأخرى اإىل اأن تقاعد عام 2007.
وخـــالل هـــذه امل�ســـرية احلافلـــة قـــدم القمـــزي العديـــد من 
املحا�سرات والندوات الرتبويـــة يف مدار�ض الدولة, و�سارك يف 
املنظمـــات واملراكز الرتبويـــة داخل الدولـــة وخارجها, وكان له 
العديد من املقالت يف ال�سحف الر�سمية مثل الحتاد واخلليج 

والبيان والوحدة. 

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
1. اأدب اخل�سومة يف الإ�سالم.

2. الرتبية البيئية : ماهيتها واإ�سرتاتيجيتها العربية ومقرتحات 
ب�ساأن تطويرها )عمل يف موؤمتر(.

3. املوؤ�س�سات التعليمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة )جزء 
من كتاب(.

4. املوؤ�س�ســـات التعليميـــة وعالقتهـــا بواقع احليـــاة الجتماعية 
بالدولة )بحث(.

5. املوؤ�س�ســـات التعليمية وعالقتهـــا باحلياة الجتماعية يف دولة 
الإمارات )مقال(.

6. املعا�سي واآثارها املدمرة يف النف�ض واملجتمع.

سالم راشد القمزي ومكتبته
ول��د الدكتور �ش��امل را�شد ب��ن تري�س القم��زي �شنة 
1950 يف اإم��ارة عجم��ان، ون�ش��اأ يف اأ�ش��رة متوا�شع��ة، 
وكان لوالدت��ه اأثر كبري يف حيات��ه العلمية والعملية، 
حي��ث �شجعته على التح�شيل العلم��ي والدرا�شة حتى 

يكون عاملًا ومعلمًا.

القمزي يزور معر�ض م�سرية العطاء 2018-10-17

القـمزي يزور مكتبته يف املركز 2018-10-17

----------------------
منقول بت�سرف عن ال�سرية الذاتية بخط القمزي.  *
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مكتبات خاصة

7. اأوراق عمل يف الرتبية والتعليم والعمليات الرتبوية والتعليمية.
8. تاريخ �سيد اللوؤلوؤ وجتارته يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

)بحث(.
9. جهـــود وزارة الرتبيـــة والتعليـــم يف توطني الهيئـــات الإدارية 

والتدري�سية )جزء من كتاب(.
10. ق�سايا تربوية: درا�سة حتليلية لعنا�سر العملية التعليمية.

11. جمتمـــع الإمارات بـــني املا�سي واحلا�ســـر: درا�سة حتليلية 
للحياة الجتماعية والتعليمية.

12. مواقـــع �سيـــد اللوؤلـــوؤ وجتارته يف دولـــة الإمـــارات العربية 
املتحدة.

مكتبة �شامل را�شد القمزي:
اأهـــدى القمزي مكتبتـــه للمركز يف �سنـــة 2014, وت�سم 849 
عنوانًا, تقع يف 1232 جملـــدًا ون�سخة. واأما مو�سوعاتها فكانت 
ال�ســـدارة لكتـــب الديانات التي طغـــت على باقـــي املو�سوعات 
بن�سبـــة بلغت اأكرث من 72٪, ثم التاريخ واجلغرافيا بن�سبة بلغت 
7.3٪, ثم الأدب والعلوم الجتماعية بن�سبة 7.2٪ لكل منهما, 

ثم باقي املو�سوعات بن�سب قليلة.
�سمـــت املكتبة العديد من الكتب التـــي حملت توقيع موؤلفيها, 
منهـــا: ديـــوان نفو�ض �ساخمـــة ل�سمـــو ال�سيخة هنـــد بنت �سقر 
بـــن �سلطان القا�سمـــي, وكتاب مفهوم العمـــل يف الإ�سالم واأثره 
يف الرتبيـــة الإ�سالميـــة للدكتـــور حميد نا�سر الـــزري, الرتبوي 
املخ�سرم الذي اأ�س�ض منطقة ال�سارقة التعليمية, وكتاب الإدارة 
الرتبويـــة مـــن منظور اإ�سالمـــي للدكتور حمد بـــن ال�سيخ اأحمد 
ال�سيبـــاين, وكتـــاب م�سرية التعليـــم يف دولة الإمـــارات العربية 

املتحدة للمرحوم حممد مطر العا�سي.
واأما نـــوادر املكتبة فمن اأقدم املطبوعات فيها دائرة املعارف 
الإ�سالميـــة التـــي �ســـدرت بالأملانيـــة والإجنليزيـــة والفرن�سية, 
الإجنليـــزي  الأ�سلـــني  علـــى  العربيـــة  الرتجمـــة  يف  واعتمـــد 
والفرن�ســـي, ونقلهـــا اإىل اللغـــة العربيـــة حممد ثابـــت الفندي, 

واأحمـــد ال�سنتنـــاوي, واإبراهيـــم زكي خور�سيـــد, وعبد احلميد 
يون�سمج. ون�سرت �سنة 1933.

بالإ�سافـــة اإىل كتـــاب املختار لعبد العزيـــز الب�سري, وهو من 
الكتب التي قررت وزارة املعارف امل�سرية تدري�سها يف املدار�ض 
الثانوية, ون�سرته مطبعـــة املعارف ومكتبتها �سنة 1938. واأي�سًا 
كتـــاب الإ�سابـــة يف متييـــز ال�سحابـــة لبن حجـــر الع�سقالين, 

النا�سر: دار الكتاب العربي, بريوت, �سنة 1940.

اإهداء من املوؤلف اأحمد حممد عبيد بطي اإىل القمزي �سنة 1993

مكتبة القمزي ح�سب امل�سوعات

اإهداء حميد الزرياإهداء حممد مطر العا�سياإهداء الدكتور حمد ال�سيباين اإهداء ال�سيخة هند القا�سمي
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يوج��د الي��وم يف الياب��ان اأكرث من 30 جائ��زة اأدبية، وتع��د جائزة اأكوتاغاوا م��ن اأ�شهرها؛ وذل��ك ب�شبب مكانتها 
والهتمام الإعالمي بها.

ما جائزة اأكوتاغاوا ؟
عام  يف  تاأ�س�ست  �سنوية,  ن�سف  يابانية  اأدبية  جائزة  هي 
1935, اأ�س�سها هريو�سي كيكوت�سي, وحاليًا تدار من قبل جمعية 
النهو�ض بالأدب الياباين, ومتنح يف يناير ويوليو لأف�سل رواية 
من�سورة يف جريدة اأو جملة لكاتب جديد اأو خم�سرم. وتوقفت 

من عام 1945 اإىل عام 1948, ب�سبب ظروف احلرب.
على ماذا يح�شل الفائز؟

يح�سل الفائز على �ساعة جيب ومليون ين ياباين, وغالبًا ما 
اأكرث  باجلائزة  الق�سرية  والروايات  الق�سرية  الق�س�ض  تفوز 

من الروايات الطويلة.
ممن تتكون جلنة التحكيم؟

اأدب  ونــقــاد  معا�سرين  ــاب  ــّت ُك مــن  التحكيم  جلنة  تتكون 
وفائزين �سابقني باجلائزة. ويف بع�ض الأحيان عندما ل ت�ستقر 

جلنة التحكيم على راأي, حُتجب اجلائزة.
من �شاحب هذه اجلائزة؟ 

ريونو�سكي  الــيــابــاين  الــكــاتــب  اإىل  ــزة  اجلــائ هـــذه  تن�سب 
اأكوتاغاوا, الذي ولد يف 1 مار�ض 1892, و�سمي ريونو�سكي بهذا 
ال�سم الذي يعني ابن التنني اأو م�ساعد التنني؛ لأنه ولد يف عام 
التنني, يف �سهر التنني, يف يوم التنني, ويف �ساعة التنني, وذلك 
ح�سب التقومي ال�سيني الذي يعتمد دورة القمر يف بدء ال�سنة.

وقد عا�سر ريونو�سكي اأكوتاغاوا فرتة مييجي وفرتة تاي�سو, 
التحديث  حركة  بداية  من  قــرن  ربــع  بعد  اأتــت  الفرتة  وهــذه 
والتنوير اليابانية التي بداأْت باإعادة ال�ساموراي مقاليَد ال�سلطة 

واحلكم اإىل الإمرباطور. 
فرتة مييجي وتاي�شو :

مييجي تعني احلكومة امل�ستنرية تلميحًا للحكومة التي تولت 
�سوؤون اليابان ومتتد من 1868 اإىل 1912م, ومييجي هو اللقب 
الذي اأطلق على الإمرباطور موت�سو هيتو, وبعد وفاته عام 1912 
جاءت فرتة تاي�سو ن�سبة اإىل الإمرباطور تاي�سو الذي حكم حتى 
1926 م. ومعرفة هذه الفرتات مهمة ملن يدر�ض الأدب الياباين 
ملا لها من تاأثري مبا�سر يف الأدب وتطوره, وكان من اأبرز هذه 

التاأثريات على اأكوتاغاوا النفتاح الذي ح�سل على الغرب.
طوكيو  جامعة  يف  الإجنليزي  الأدب  اأكوتاغاوا  در�ــض  وقــد 
طالًبا  يــزال  ما  وهو  والن�سر  الكتابة  يف  وبــداأ  الإمــرباطــوريــة, 
ُعدَّ  الق�سرية حتى  الق�س�ض  بكتابة  ا�ستهر  وقد  يف اجلامعة. 
اليابانية, وقد عانى من م�ساكل نف�سية,  اأبا الق�سة الق�سرية 
واأ�سيب بانهيارات ع�سبية اأدت اإىل انتحاره يف 24 يوليو 1927, 
وبعد موته بثماين �سنوات اأطلق �سديُق عمره, الكاتُب والنا�سر 
هريو�سي كيكوت�سي جائزًة اأدبّية با�سمه, لت�سبح اأ�سهر جائزة 

اأدبّية يف اليابان. 

جائزة أكوتاغاوا

اأكوتاغاوا

من اأعمال اأكوتاغاوا
را�شومون: ق�شة ق�شرية �شدرت يف 

جملة اأدبية �شنة 1915.
يف الغابة: ق�شة ق�شرية �شدرت يف 
جملة اأدبية يابانية �شنة 1922.

ا�شتخدم املخرج اأكريا كورو�شاوا ا�شم 
ق�شة را�شو مون يف فيلم "را�شو مون"، 
واأخذ الق�شة من رواية "يف الغابة".
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اأعماله:
اإىل  منها  عدد  ُترجم  عماًل   150 من  اأكــرث  اأكوتاغاوا  كتب 
ق�س�ض  جمموعة  وكانت  العربية,  اإىل  والقليل  الإجنليزية, 
را�سومون اأول جمموعة ي�سدرها يف حياته, واأهداها اإىل روح 
زهرة,   : اأي�سًا  اأعماله  اأبرز  ومن  نات�سومي.  �سو�سيكي  اأ�ستاذه 
وخيط العنكبوت, ورونني, واأوغني, ويف الغابة, وغريها. وُتعترب 
ُكتبْت يف  التي  اليابانية  الأدبية  الأعمال  قّمة  اأكوتاغاوا  اأعمال 
بدايات القرن الع�سرين, والتي ل يزال لها بريقها ورونقها حتى 

الآن.
ومن اأعماله املرتجمة يف مكتبة املركز:

1. را�سومون : م�سرحية يابانية يف ف�سلني عن جمموعة ق�س�ض 
للكاتب الياباين ريونو�سوكي اأكوتاغاوا, اأعدها للم�سرح فيي 
النا�سر:  الب�سالوي,  احلليم  عبد  ترجمة  ؛  كانني  ومايكل 

مكتبة م�سر يف القاهرة, �سنة 1960.
2. ق�س�ض من اليابان, ترجمة عمر عبد العزيز اأمني, ن�سرت 

يف القاهرة �سنة 1960.

اأكوتاغاوا ؛  3. را�سومون وق�س�ض اأخرى, تاأليف رايونو�سوكي 
ترجمة كامل يو�سف ح�سني, النا�سر: دائرة الثقافة والإعالم 

بال�سارقة, �سنة 2004.
اأبرز من فاز باجلائزة:

كارما(. �ض.  )جرمية  روايته  عن   1951 عام  اآبي  كوبو  	•
الأبي�ض(. )الرجل  روايته  عن   1955 عام  اإندو  	�سو�ساكو  	•

	اإي�سيهارا �سنتارو عام 1955 عن روايته )ف�سول ال�سم�ض(. 	•
العاري(. )امللك  روايته  عن   1957 عام  كايكو  	تاكي�سي  	•

]تربية[. روايته  عن   1958 عام  اأوي  كنزابورو  	•
]حديقة ِبيتي[. روايتها  عن   1972 عام  ياماموتو  	ميت�سيكو  	•

زرقــاء  )تقريبًا  روايــتــه  عــن   1976 عــام  مــوراكــامــي  ريــو  	•
�سفافة(.

)الك�سوف(. روايته  عن   1998 عام  هريانو  كيئت�سريو  	•
الكربى(.  )النهاية  روايته  عن   2004 عام  كازو�سكي  اآبي  	•

ق�س�ض من اليابانرا�سو مون
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-------------------------
)1( �سامل عبود الآلو�سي, علم حتقيق الوثائق املعروف بعلم الدبلوماتيك, جملة "الوثائق العربية", الفرع الإقليمي العربي للمجل�ض الدويل للوثائق, 1976.

)2( حممود عبا�ض حمودة, املدخل اإىل درا�سة الوثائق العربية, دار غريب للطباعة والن�سر, 1999, �ض 26.

 الوثيقة العربية 

وعلم تحقيق الوثائق

وهو  للوثيقة,  املن�سئ  الــكــيــان  مــن  الــوثــائــق  علم  يتحقق 
اخلطية,  الوثائق  ا  وخ�سو�سً  ,)Provenance( م�سدرها 
من  الدبلوماتيقية  املفاهيم  عليها  ويطبق  بتطورها,  ويهتم 
حيث التنظيم والتاأثري على م�سمون الوثائق والنظم الأر�سيفية 
احلديثة, والأ�سكال املادية والفكرية للوثائق, واملناهج التقليدية 
للدرا�سة النقدية للوثائق التاريخية, وي�سيف اإليها اأفكاًرا تتعلق 
بال�ستخدام الأر�سيفي للوثائق, للتاأكد من �سحة اأو عدم �سحة 
عن   )Authenticity( الوثيقة  موثوقية  اأو  وم�سداقية  املن�سئ 
طريق درا�سة اخل�سائ�ض التي امتازت بها الوثائق يف ع�سرها 
واللغوية  وال�سكلية  البنائية  واأركــانــهــا  جوانبها  خمتلف  من 
وغريها, وهي ما يعرف باخل�سائ�ض اخلارجية واخل�سائ�ض 
بها  لال�سرت�ساد  العرب  الوثائق  علماء  و�سعها  وقد  الداخلية, 

عند درا�سة الوثيقة العربية.)1( 
 واخل�سائ�ض اخلارجية )النقد اخلارجي( للوثيقة ُي�ستدل 
مثل  الوثيقة  عليها  ُتكتب  قد  التي  املــادة  يف  النظر  من  عليها 
امللفات  اأو  الــورق,  اأو   , قِّ الــرَّ اأو  العظام,  اأو  اأو اجللد,  احلجر, 
احلا�سوبية  املكتبية  الــربامــج  كملفات  احلديثة  الإلكرتونية 
التي  املادة  النظر يف  واأي�سًا من  ل�سركة مايكرو�سوفت حديًثا. 
والــزاد,  والعف�ض,  النق�ض,  اأدوات  مثل  الوثيقة  بها  ُتكتب  قد 
وال�سمغ, والأحبار باأنواعها, والربامج الإلكرتونية امل�ستخدمة 
كملفات  حديًثا  املرقمنة  اأو  الرقمية  الوثائق  وقراءة  اإن�ساء  يف 
اإخــراج  وطريقة  الإلكرتونية,  الكتب  قــراءة  وبرامج  ال�سور, 
حمتوى الوثيقة و�سطورها, واملزايا التي ميتاز بها كل نوع من 
الأ�سكال  تلك  اأو  ال�سيغ  هذه  حتكم  التي  والقوانني  الوثائق, 

والغر�ض منها.
ت�ستنبط  للوثيقة  الداخلي(  )النقد  الداخلية  واخل�سائ�ض 

ُيعنى علم حتقيق الوثائق )الدبلوماتيك( بدرا�شة الوثائق على اختالف ع�شورها درا�شة نقدية حتلل طبيعتها حتى 
تطمئن اإىل �شحتها �شكاًل وم�شمونًا، وتك�شف خ�شائ�شها الداخلية واخلارجية م�شتخدمة منهج الن�شر الدبلوماتي والتحقيق 
اأحد علوم الوثائق واملعلومات، وتتعدد ارتباطاته من بدايات التاريخ املغرقة يف القدم حتى  الوثائقي. وُيعدُّ هذا العلم 

ع�شرنا احلديث.

�سكل )6(: �سورة لوثيقة ملكية يعود تاريخها اإىل 1 ربيع الأول �سنة 988هـ
امل�سدر : الأ�سل موجود يف متحف البحرين الوطني

من اللغة التي ُتكتب بها مع التعليق الباليوجرايف عليها من حيث 
الوثيقة  واأجــزاء  الكتابية,  التعبري  واأ�ساليب  اللغوية  ال�سياغة 
والربوتوكول  وامل�سمون,  الفتتاحي,  )الربوتوكول  لها  املكونة 

اخلتامي(.)2( 
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ول باأ�ض من تف�سيل ما اأجملناه يف الفقرتني ال�سابقتني حتى 
واخل�سائ�ض  اخلارجية  باخل�سائ�ض  نعنيه  ما  اأكــرث  يت�سح 

الداخلية للوثيقة , فنقول : 
اخل�شائ�س اخلارجية للوثائق العربية:

1- اخل�سائ�ض املادية للوثائق:
وحالتها. الوثائق  •	�سكل 

وحالتها. الوثائق  عليها  كتبت  التي  •	املواد 
الوثائق. بها  كتبت  التي  •	املواد 

2- طريقة حترير الوثيقة واإخراجها.
3- الأختام.

4- نوع اخلط ومميزاته.
اخل�شائ�س الداخلية للوثائق العربية:

1- لغة الوثائق واأ�سلوب الكتابة:
الكتابة: •	اأ�سلوب 
 اإثبات الهمزات.
 اإبدال احلروف 

وال�سطب.
 اإدغام احلروف.

 ال�سكل والإعجام.
الوثائق: •	لغة 

 ال�سجع.
 القتبا�ض.
 اجلنا�ض.
 الرتادف.

 الطباق.

 املقابلة.
2- اأجزاء الوثائق 

وم�سامينها:
- الربوتوكول 
الفتتاحي:

 الب�سملة والدعاء.
 التعريف بالفاعل 

القانوين.
 العنوان اأو 

التوجيه.
 التحية.

- الن�ض اأو امل�سمون:
 مدخل الن�ض.

 التنويه اأو التنبيه.
 العر�ض.

 الت�سرف القانوين اأو الواقعة القانونية.
 الفقرات اخلتامية.

- الربوتوكول اخلتامي:
 التاريخ.

 ال�سيغ الدعائية.
 عالمات ال�سحة والإثبات.

الداخلية  اأو  اخلارجية  اخل�سائ�ض  درا�ــســة  اأهـــداف  واأمــا 
لوثائقنا العربية فمن املمكن اأن نعد منها : 

1 - اخلروج باإطارات علمية �ساملة لالأ�سكال والنماذج املتعارف 
عليها يف اإن�ساء كل نوعية معينة من اأنواع الوثائق الدبلوماتية 

يف ع�سر معني.
الوثائق  اإخراج  امل�ستخدمة يف  العلمية  الطرق  اإىل  التعرف   -2

والقواعد التابعة لذلك.
ال�سحة  وعالمات  والتوقيعات  الأختام  نوعية  اإىل  التعرف   -3
الوثائق  عينة  يف  امل�ستخدمة  اأو  عليها  املتعارف  والإثــبــات 
بني  ما  والإثــبــات  ال�سحة  عالمات  تتعدد  حيث  املدرو�سة, 
الت�سجيلية  والإ�ــســهــادات  املائية  والعالمة  والتوقيع  اخلتم 
من  وذلــك  التاريخية,  العربية  وثائقنا  يف  كما  والتنفيذية 
و�سياغة  كتابة  يف  امل�ستخدمة  الأ�ساليب  على  التعرف  اأجل 
يف  الدرا�سة  مو�سوع  الوثيقة  يف  والإثبات  ال�سحة  عالمات 
علمي  باأ�سلوب  ودرا�ستها  التاريخية,  الع�سور  من  ع�سر 
يو�سح التطورات التي مرت بها عالمات ال�سحة والإثبات يف 

الوثائق واملحررات الكتابية.
4- تكوين روؤية وا�سحة لتطور الكتابة ونظم التدوين التاريخية 

التي مرت بها وثائقنا العربية يف كافة ع�سورها.
ومــدى  الوثيقة  �سحة  على  احلــكــم  مــن  ــض  ــدار� ال متكني   -5

ارتباطها بع�سرها الذي اأن�سئت فيه.

وثيقة بيع اأر�ض مبنطقة الهفوف
حممود حممد عبد العليم عبد ال�شمد
ق�شم الثقافة الوطنية
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اإعداد وحتقيق: �شلطان العميمي.
والثقاف��ة  لل�شياح��ة  ظب��ي  اأب��و  هيئ��ة  النا�ش��ر: 

)اأكادميية ال�شعر( – اأبو ظبي.
مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث – دبي.

الطبعة الأوىل: 1440ه�/2018م.
عدد ال�شفحات: 363.

هذا الديوان ديوان �ساعر ُيعد من اأكرث �سعراء النبط اإنتاجًا 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف الن�سف الثاين من القرن 
املا�سي, ويف الوقت نف�سه من اأقلهم ح�سورًا على �سعيد الن�سر 

والظهور الإعالمي.
وهو  املخطوط,  بديوانه  حتتفظ  ال�ساعر  اأ�سرة  كانت  وقد 
بخط  اأغلبها  ن  مدوَّ ق�سائد   - الديوان  حمقق  يقول  كما   -
ال�ساعر نف�سه, وقد التقى املحقق مبعايل جمعة املاجد, وجرى 
التفاق على اأن تخرج هذه الق�سائد اإىل النور يف �سكل ديوان 
مطبوع. وقد حتقق ذلك بحمد اهلل تعاىل من خالل التعاون بني 
اأكادميية ال�سعر ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث, فاأ�سدرا 

الديوان معًا .   

حتقيقًا  الديوان  حتقيق  يف  متميزًا  جهدًا  املحقق  بذل  وقد 
الق�سائد  مفردات  و�سبط  الق�سائد,  عناوين  فو�سع  علميًّا, 
ف تعريفًا خمت�سرًا بالأ�سخا�ض  وفق طريقة نطقها حمليًّا, وعرَّ
اأبياتها, واأ�سار اإىل  اأو  الذين ورد ذكرهم يف مقدمة الق�سائد 
امل�سادر التي وردت فيها كل ق�سيدة معتمدًا رواية واحدة لكل 
ق�سيدة, مع ذكر وزن كل ق�سيدة, وقد رتب الق�سائد بح�سب 
مالحق  اأ�ساف  حني  �سنعًا  واأح�سن  هجائيًّا,  قوافيها  ترتيب 
والثاين  لل�ساعر,  النحوية  الق�سائد  اأولها  الديوان:  اآخر  يف 
ق�سائد اخُتلف يف ن�سبتها اإليه, والثالث ق�سائد ُوجهت اإليه ومل 
ال�ساعر,  لوالد  تعود  والرابع ق�سائد  عليها,  منه  رد  ُيعرث على 
واخلام�ض ق�سائد جمهولة القائل وردت يف الديوان املخطوط 
الق�سائد  عن  �سور  وال�ساد�ض  ال�ساعر,  اأ�سرة  لدى  كان  الذي 

املخطوطة, ثم ملحق اأخري فيه �سور لل�ساعر.
نبذة عن ال�شاعر:

بن  را�صد  ابن  احلاء-  وفتح  الراء  ب�صكون   - َحمة  ررْ "هو 
يف  ولد  ال�صام�صي،  الدروي�صي  جميع  بن  را�صد  بن  َحمة  ررْ
1340ه�،  �صنة  ال�صارقة  لإمارة  التابعة  )احلرية(  منطقة 

ديوان

ْرَحمة بن راشد الشامسي

�سورة ال�ساعر

ديوان رحمة بن را�سد ال�سام�سي



 ----------------
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والتي توافق �صنة 1921 – 1922م. ون�صاأ يف اأ�صرة اأدبية، ومل 
يكن له �صوى اأخت واحدة.

علي  )املطوع(  يد  على  تعليمه  وتلقى  احلرية،  يف  عا�ض 
بن حمد بن غامن ال�صام�صي، ومل ينظم ال�صعر مبكراً، على 
على  تردده  اأن  اإل  معروفاً،  �صاعراً  كان  والده  اأن  من  الرغم 
جمال�ض ال�صعر وعاقته الوطيدة بال�صاعر ال�صيخ �صقر بن 
فيه  اأوقد  "1951-1965م"  ال�صارقة  حاكم  القا�صمي  �صلطان 

�صعلة ال�صعر، فنظمه واأبدع فيه. 

ا بتدوين ق�صائده، اإل اأنه مل ي�صَع اإىل  وكان ال�صاعر مهتمًّ
ن�صرها، واإمنا كان يتداولها مع اأقاربه واأ�صدقائه، كال�صاعرين 

را�صد اخل�صر، وحمد بن خليفة اأبو �صهاب.
تويف رحمه اهلل تعاىل �صنة 1983م.

من ق�شائد الديوان:
معلمًا  كانت  التي  ال�سهرية  الرولة  �سجرة  ِرثاء  ق�سيدة يف 
تقطع,  اأن  قبل  عديدة,  ل�سنوات  ال�سارقة  معامل  من  ا  مهمًّ

فيقول:
ُي����������وٍد �����ص����رى م�������زن امل���خ���اي���ي���لرْي����ا ع����ني ِه����ّل����ي ال����دم����ع َه����م����الرْ
�������الرْ يلرْاإب�����ك�����ي ون�����وح�����ي ب��������ارد ظرْ "الروله" ترْ واغ�صان خ�صر 
واخل�����������ود غ��������ِّ ل����ي����ل ي������ا ل���ي���لرْوامل�����ري�����ح�����ان و�����ص����رح����ة ال����ب����ال

وقال اأي�صاً:
��ل��ي��ترْ ا���صرْ ق���ول���ه  اأو  ال�����ص��ع��ر  ي������ا  غ�����ري َه�������ّي ����ص���ب���ه َغ����رام����يع���ن 

��������زّي��������ٍل م������ن ع����ي����ن����ه ارِم�����ي�����ت ��������َي��������ه م�������ص���ي���ب���ه ب�����ال�����ع�����داِمغرْ َرمرْ
ِت����َف����ّت����ي����ت ����ل����ي����ب����ي  قرْ ف������ّت������ت  ِج������������داِميل  ي��������������روٍح  يل  وادم��������������ى 
ري��ت م���ا  "را�صد" م���ول  ول���د  الأن��������������اِمي���ا  يف  م����ث����ل����ه  خم������ل������وق 

ال�شعر النحوي:
خا�ض ال�ساعر على نطاق �سيق جتربة كتابة ال�سعر النحوي, 
وهو منط �سعري تعارف ال�سعراء يف الإمارات على ت�سميته بهذا 
ال�سم, وهذا النوع هو بني الف�سيح والنبطي, ول ميكن اعتباره 
ف�سيحًا لعدم ات�ساقه مع قوانني النحو وال�سرف, ومثاله قول 

ال�ساعر رحمة:
م�صاهد الر�صم يف خلوتي وحدياأغلى من التر واحلى من ال�صهِد
اأغ���ال���ب ال�����ص��وق وال����ود وال��وج��ِداأني�صي الر�صم والذكرى م�صامرتي

والديوان جتربة �سعرية مهمة ت�ستحق الدرا�سة والتوثيق؛ ملا 
ال�سعرية  واللغة  وامل�ساجالت,  ال�سعرية,  الأغرا�ض  من  حتويه 
والبيئة اللغوية, وذكر املكان. فهكذا ال�سعر الذي كان ول يزال 

ديوان العرب.*

�سورة من الديوان املخطوط
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"وهذه القلعة على قطعة من  وقد حدد املقريزي موقعها قائاًل: 
وم�سر  القاهرة  على  وت�سرف  املقطم,  بجبل  تت�سل  وهي  اجلبل, 
منها,  البحرية  اجلــهــة  يف  الــقــاهــرة  فت�سري  والــقــرافــة,  والــنــيــل 
القبلية  اجلهة  يف  احلب�ض  وبركة  الكربى  والقرافة  م�سر  ومدينة 
يف  ورائها  من  املقطم  وجبل  غربيها,  يف  الأعظم  والنيل  الغربية 
�سار  ثم  الهواء,  بقبة  يعرف  اأوًل  مو�سعها  وكان  ال�سرقية,  اجلهة 
فيها  مقربة  مو�سعها  �سار  ثم  طولون,  بن  اأحمد  ميدان  حتته  من 
 عّدة م�ساجد, اإىل اأن اأن�ساأها ال�سلطان امللك النا�سر �سالح الدين 
بهاء  الطوا�سي  يد  على  بديار م�سر,  امللوك  اأّول  اأيوب,  بن  يو�سف 
الدين قراقو�ض الأ�سدي يف �سنة اثنتني و�سبعني وخم�سمائة, و�سارت 

من بعده دار امللك بديار م�سر")1(.
وكان اهتمام الأمراء املماليك بالعلم والعلماء ظاهرًا, فقد ذكر 
عن الظاهر برقوق اأنه كان يقوم للفقهاء وال�سلحاء عند دخولهم, 
ومل يكن يعهد ذلك يف ملوك م�سر, وقبله كان الظاهر بيرب�ض مييل 
التجارب",  من  اأعظم  التاريخ  "�سماع  يقول:  وكــان  التاريخ,  اإىل 
الغوري  والأ�سرف خليل بن قالوون كان يطارح الأدباء, وال�سلطان 

كانت تعقد عنده املجال�ض العلمية والدينية. 
وكان لالأمراء والعلماء يف تلك الع�سور عناية بالكتب, مما �سجع 
وكان  واجلوامع,  الكتب  خزائن  على  ووقفها  التاأليف,  حركة  على 
الأمراء يحر�سون على اإن�ساء املكتبات يف ق�سورهم, ومنهم الأمري 
نائب  كــان  الــذي  النا�سري,  اجلــاليل  الدين  �سيف  برم�ض  تغري 
القلعة يف القاهرة, وكان ي�ستكرث من الكتب يف مكتبته, ومثله الأمري 
ي�سبك بن مهدي الظاهري كان يحب جمع الكتب �سراًء وا�ستكتابًا, 
والكثري من حمتويات املكتبات امل�سرية املوجودة الآن يعود لع�سر 

املماليك)2(.
وانت�سرت مع هذه العناية من امللوك وال�سالطني بالكتب واملكتبات 
يف تلك الع�سور املوؤ�س�ساُت التعليمية من مدار�ض وم�ساجد وخوانق 
فيها  يتعلم  �سبيل(,  )جمع  واأ�سبلة  وزوايــا  ربــاط(  )جمع  واأربطة 
بتلك  امللحقة  املكتبات  وكانت  عليهم,  الأرزاق  وجتــري  الطلبة, 

املوؤ�س�سات تزودهم بالكتب التي يحتاجونها.

املماليك  ع�سور  يف  باملكتبات  ازدهــرت  التي  البقاع  تلك  ومن 
قلعة اجلبل, فقد كانت دارًا للُملك لعدة قرون حتى عهد اخلديوي 
من  العديد  التاريخ  كتب  وتذكر  هـ,  �سنة 1312  املتوفى  اإ�سماعيل, 
الأبي�ض,  اجلامع  خزانة  مثل:  القلعة  بداخل  كانت  التي  املكتبات 
مدر�سة  مكتبة  مثل:  املدار�ض  ومكتبات  املوؤيدي,  اجلماع  وخزانة 
املكتبات,  من  وغريها  ال�سلطان,  اأم  ومدر�سة  ح�سن,  ال�سلطان 
وكانت يف القلعة نف�سها خزانة كتب م�ستقلة, وتعر�ست هذه اخلزانة 
حلريق اأتى على جزء كبري منها, قال املقريزي: "وقع بها احلريق 
يوم اجلمعة رابع �سفر �سنة اإحدى وت�سعني و�ستمائة, فتلف بها من 
ا,  العلوم �سيء كثري جدًّ والتاريخ وعامة  الفقه واحلديث  الكتب يف 
حمّرقة,  ــًا  اأوراق وبيعت  الغلمان  فانتهبها  امللوك,  ذخائر  من  كان 
ظفر النا�ض منها بنفائ�ض غريبة ما بني مالحم وغريها, واأخذوها 

باأبخ�ض الأثمان")3(.
ومن املخطوطات املن�شوخة يف القلعة:

1- امل�سباح يف �سرح �سواهد الإي�ساح لبن ي�سعون)4(, ن�سخها يو�سف 
ابن علي بن عبد اخلالق البهن�سي يف قلعة م�سر �سنة634هـ.

قلعة صالح الدين )قلعة الجبل(
ونماذج مما ُنسخ فيها من المخطوطات أو أُوقف عليها

)1( املواعظ والعتبار ج3 �ض352-351.
حميدي  منذر  املماليك,  ع�سر  يف  ال�سام  وبــالد  م�سر  مكتبات  انظر   )2(
احل�سني, جامعة اجلنان, ومقالة : )خزانة الكتب( اأو: )املكتبات العلمية 

يف الدولة اململوكية( مبوقع اأهل القراآن.
)3( املواعظ والعتبار ج3 �ض370.

)4( املكتبة الوقفية يف حلب.

ُبني��ت القلع��ة باأمر من �شالح الدي��ن الأيوبي الذي عهد لبهاء الدين قراقو�س الأ�ش��دي بتنفيذ عملية البناء 
عام 572 ه�، ثم اأ�شبحت مركز احلكم يف العهد اململوكي.
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2– املحيط لل�سرخ�سي)5(, ن�سخه حممد بن اأحمد بن عبد املوىل بن 
ح�سن الدم�سقي �سنة 717هـ.

حممد  بن  يو�سف  ن�سخه  للتنوخي)6(,  ال�سدة  بعد  الفرج  كتاب   -3
امليلوي )املولوي( اأبو احلجاج, املعروف بابن الوكيل, وهو اأديب, 

لطيف الت�سانيف, كان مب�سر )ت بعد 1114هـ(.

للثعالبي)7(, ونا�سخ هذا املخطوط هو  4- كتاب الكناية والتعري�ض 
ابن الوكيل اأي�سًا, وتاريخ ن�سخه �سنة 1111هـ.

�سبق  الــذي  الوكيل  ابــن  ونا�سخه  للجاحظ)8(,  احليوان  كتاب   -5
ذكره.

)5( مكتبة في�ض اهلل اأفندي برقم 960.
)6( مكتبة نور عثمانية برقم 4135.

)7( مكتبة راغب با�سا �سمن جمموع برقم 1473 )الر�سالة الأوىل(.
)8( مكتبة رئي�ض كتاب برقم 876 .
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ومما ُوِقف على بع�س خزائن القلعة:
1( مقدمة ابن ال�سالح)9( فتجد مكتوبًا على الورقة الثانية ما ن�سه: 
وقف  �سيخ...  الن�سر  اأبو  املوؤيد  امللك  ال�سلطان   ... هلل  )احلمد 
بجامعه)10(  مقره  وجعل  ال�سريف  العلم  طلبة  على  الكتاب  هذا 

بباب ُزَويلة, و�سرط األ يخرج منه لعارية ول لغريها(.

 

  

  

 
 
 

 
  

2( في�ض القدير �سرح اجلامع ال�سغري من حديث الب�سري النذير, 
زين  بن  علي  بن  العارفني  تاج  بن  ــروؤوف  ال عبد  حممد  تاأليف: 
وفيه:  هـــ()11(,  القاهري )ت 1031  املناوي  العابدين احلدادي 
اأحمد  الفقري  على  ال�سحيمي  بدر  احلاج  الكتاب  هذا  "َوَقَف 

ال�سحيمي, ثم على طلبة العلم يف القلعة ثم يف م�سر".

 

  

  

 
 
 

 
هلل    الكتاب  هذا  وحب�ض  "اأوقف  ون�سه:  البخاري)12(  �سحيح   )3

تعاىل الفقري له عمر جاوي�ض داودية, ويكون مقره بجامع �سيدي 
�سارية اجلبل)13( بقلعة م�سر املحرو�سة ...".

 

  

  

 
 
 

 
  

زكريا  يحيى  اأبــي  تاأليف:  العراقي,  األفية  ب�سرح  الباقي  فتح   )4
ال�سافعي  امل�سري  ال�سنيكي  الأن�ساري  اأحمد  بن  حممد  ابــن 
1059هـــ,  �سنة  املالكي  الو�سمي  عي�سى  ن�سخها  926هــــ(,  )ت 
بقلعة  ال�سحيمي  اأحمد  جامع  على  داودية  جاوي�ض  عمر  واأوقفها 

م�سر1171 هـ. 

5( �سرح ال�سلم املرونق, تاأليف: عبد الرحمن بن حممد بن حممد 
من  وقف  عليه  هـ,   983 املالكي  املغربي  النطيو�سي  الأخ�سري 
بالقلعة,  العلم  طلبة  على  احل�سني,  ال�سحيمي  حممد  بن  اأحمد 
وجعله يف خزانة ال�سيخ ال�سحيمي, وذلك يف غرة حمرم 1203هـ

كمال  الهمام,  ابن  تاأليف  حنيفة,  اأبي  لالإمام  املُنيفة  الأ�سول   )6
م�سعود  بــن  احلميد  عبد  بــن  الــواحــد  عبد  بــن  حممد  الــديــن, 

)ت861هـ(, اأوقفها اإ�سماعيل جلبي على طلبة العلم بالقلعة.
7( الت�سريح مب�سمون التو�سيح, تاأليف: خالد بن عبد اهلل بن اأبي 
اأحمد  اأوقفها  الأزهري اجلرجاوي )ت 905هـ(,  بكر بن حممد 

اأفندي على طلبة العلم بالقلعة.
8( غاية الإرادات من حتقيق ع�سام ال�ستعارات )حا�سية الدجلي 
على الع�سام(, تاأليف: �سم�ض الدين حممد بن حممد بن حممد 
الدجلي العثماين امل�سري )ت 947هـ(, وقفها اأحمد بن حممد 

ال�سحيمي على طلبة العلم بالقلعة.
املواقع  اأهــم  من  وتعد  هــذا,  يومنا  اإىل  موجودة  القلعة  زالــت  ول 
من  كبريًا  عــددًا  ي�ساهد  وزائــرهــا  القاهرة,  يف  تــزار  التي  الأثــريــة 
املتاحف وامل�ساجد الأثرية التي ت�سبه كتابًا مفتوحًا يحكي ف�سوًل من 

تاريخ م�سر منذ ع�سر الدولة الفاطمية وحتى مطلع القرن املا�سي.

جمع واإعداد : عادل عبد الرحيم العو�شي 
باحث يف الرتاث واملخطوطات

)9( دار الكتب امل�سرية برقم 1 م�سطلح حديث.
املحمودي,  اهلل  عبد  بن  �سيخ  املوؤيد  ال�سلطان  بناه  املوؤيدي:  اجلامع   )10(
�سنة  الأول  ربيع  �سهر  يف  بنائه  يف  ال�سروع  وكــان  ُزَويــلــة,  بــاب  بجوار 
818 هـ, واحتفل بافتتاحه يف الع�سرين من حمرم �سنة 820 هـ, )وقد 
حمل ال�سلطان اإىل قاعة الكتب فيه ما كان يف قلعة اجلبل من ذخائر 
البارزي  ابن  حممد  نا�سرالدين  �سره  كاتب  اإليه  وقــدم  املخطوطات, 
جامعه(.  يف  الكتب  خلزانة  اأمينًا  ال�سلطان  فعينه  جملد,  خم�سمائة 

املواعظ والعتبار ج4 �ض143-142.

)11( املكتبة الأزهرية برقم 5383.
باملكتبة  الأخـــرى  الوقفيات  وانــظــر   ,  5421 برقم  الأزهــريــة  املكتبة   )12(

بالأزهرية برقم 2216 , 5366 , 5421, 5444 , 5458, 9924.
)13( م�سجد �سليمان با�سا اخلادم, ويعرف با�سم جامع �سارية اجلبل, اأُن�سئ 

عام 1528م.
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