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7 جامعة هانكوك

العزلة القرائية
املحيطة  التفا�شيل  بكل  متم�شكًا  احلياة  ج�شر  العامل  يعرب 
به. يعرب وعيناه تنظران نحو �شماء ملبدة بالأ�شئلة, ها نحن 
الفريو�ش.  هذا  جائحة  يواجه  كامل  عامل  الكورونا,  زمن  يف 
التزان  يف  متقدمة  مناذج  وال�شعوب  احلكومات  قدمت  ولقد 
والتعاطي مع الأمر بحكمة. واإن امل�شوؤولية م�شرتكة يف مواجهة 

هذه اجلائحة, كل من موقعه واإمكانياته.
والتزامًا باأهمية البقاء يف تباعد اجتماعي يهدف اإىل احلد 
من انت�شار الفريو�ش, اأطلق املثقفون واملهتمون بالقراءة عددًا 
من املبادرات والأو�شمة على مواقع التوا�شل الجتماعي, لبث 
ظهر  الأو�شمة  تلكم  ومن  الأفراد.  بني  والعطاء  التفاوؤل  روح 

و�شم على موقع التوا�شل الجتماعي )تويرت( يحمل عنوان:
القرائية  #�سالعزلة 

وقد كان املغردون يت�شاركون من خالل تغريدات هذا الو�شم 
مكتباتهم وما فيها, وي�شعون ملخ�شات للكتب التي يقروؤونها 
املتعلقة  الكتب  لقراءة  منهم  عدد  عاد  كما  العزلة,  هذه  يف 
على  ومنها  الروايات  بع�ش  وثقتها  التي  والأمرا�ش  بالأوبئة 
�شبيل املثال رواية الطاعون لألبري كامو, ورواية احلب يف زمن 

الكولريا ملاركيز.
يف  عزلة  اأنها  جند  القرائية  العزلة  هذه  ملعنى  قراءة  ويف 
ق�شي,  ركن  يف  وحيدًا  بعيدًا  جتل�ش  فاأنت  فقط,  ظاهرها 
ت�شادق  العزلة,  عباءة  تخلع   – دخولك  ومبجرد   – لكنك 
ت�شاحب  الكتب,  يف  تت�شكل  التي  اجلديدة  ال�شخ�شيات  كل 
الق�شيدة  قهوة  ت�شرب  املقهى,  نحو  طريقه  يف  الرواية  بطل 
لعلك  اأو  جغرايف,  كتاب  يف  البحر  رائحة  ت�شم  اأو  �شاعر,  مع 
اأنت  الرحالت.  اأدب  ذكره يف  ت�شارك يف حياكة معطف جاء 

كلهم وحياتهم حياتك الآن يف عزلتك القرائية. 
الهروب من الواقع اإىل واقع اأ�شدق لي�ش �شيئًا جديدًا, اإنها 
حني  احلياة,  ترهقهم  حني  الب�شر.  من  عدد  بها  مير  حالة 
حتيط بهم الوحدة, فيلجاأون اإىل القراءة ت�شلية للروح واإيجادًا 

لكائنات خمتلفة. 
وها نحن اليوم نت�شارك جميعًا م�شوؤولية العزلة الجتماعية 
قراءة  ولنعيد  بخري  لنكون  القرائية,  العزلة  على  ركزت  التي 

الكتب, وهكذا نعيد قراءة احلياة.

�شيخة املطريي



تكريم
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جمعة املاجد

جامعة الدول العربية تكرم جمعة الماجد بجائزة التميز العربي

جاء ذلك خالل الحتفال الذي اأقيم يف مقر الأمانة العامة 
املوؤمتر  اأعمال  هام�ش  على  بالقاهرة  العربية  ال��دول  جلامعة 
العربي للثقافة والإبداع اخلام�ش الذ�شي نظمته الأمانة العامة 
العربي  املركز  مع  والتن�شيق  بالتعاون  العربية,  الدول  جلامعة 
يف  امل�شوؤولني  كبار  م��ن  كوكبة  وح�شره  والإع����الم.  للثقافة 
مقدمتهم ال�شيد اأحمد اأبو الغيط, الأمني العام جلامعة الدول 
العربية, وال�شيد عمرو مو�شى, الأمني العام الأ�شبق للجامعة, 
واملهند�ش جمعة مبارك اجلنيبي, �شفري دولة الإمارات العربية 
لدى  الدائم  ومندوبها  العربية  م�شر  جمهورية  لدى  املتحدة 
رئي�ش  اخل�شرمي,  اهلل  عبد  وال�شفري  العربية,  ال��دول  جامعة 
املركز العربي للثقافة والإعالم, وعدد من ال�شخ�شيات العربية 

القيادية وال�شيا�شية والثقافية املرموقة.
امل�شاعد  العام  الأم��ني  غزالة,  اأب��و  هيفاء  ال�شفرية  وقالت 
باجلامعة العربية, رئي�ش قطاع ال�شوؤون الجتماعية, يف كلمتها 
اإطار  يف  ياأتي  املوؤمتر  هذا  انعقاد  اإن  الجتماع:  افتتاح  خالل 
تنفيذ مذكرة التفاهم التي عقدت بني اجلامعة العربية واملركز 
العربي للثقافة والإعالم يف عام 2006م, م�شريًة اإىل اأنه يهدف 

اإىل اإعالء قيمة العمل احل�شاري املنتج لالإن�شان.
و�شرحت اأبو غزالة اأنه جرى خالل املوؤمتر تكرمي عدد من 

ال�شخ�شيات الهامة بجوائز التميز العربي على النحو التايل: 
ال�شيخ  ل�شمو  ال�شعري  الإبداع  لدعم  العربي  التميز  • جائزة 

ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان 
ال��ق��ا���ش��م��ي, ح��اك��م 

ال�شارقة.
ال��ت��م��ي��ز  ج����ائ����زة   •
الأداء  يف  ال��ع��رب��ي 
الثقايف  ال��ن��ه�����ش��وي 
الثقافة  وزي��ر  ملعايل 
اجل����م����ه����وري����ة  يف 
ال�شيد  اجل��زائ��ري��ة 

عز الدين ميهوبي.
• جائزة التميز العربي يف الأداء القيادي يف القطاع اخلا�ش 
جنيب  واملهند�ش  ط��الل,  بن  الوليد  الأم��ري  �شمو  من  لكلٍّ 

�شاوير�ش.
جمعة  لل�شيد  العربي  الرتاث  لدعم  العربي  التميز  جائزة   •
بدولة  وال��رتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�ش  املاجد 

الإمارات العربية املتحدة.
ال�شيد  لالأ�شتاذ  الفكري  لالإبداع  العربي  التميز  جائزة   •

يا�شني, رئي�ش مركز الأبحاث بجريدة الأهرام �شابقًا. 
مطر,  مرمي  للدكتورة  العلمي  للبحث  العربي  التميز  • جائزة 

بوزارة ال�شحة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
• جائزة التميز العربي للعمل الإن�شاين واخلريي للنائبة بهية 

احلريري, باجلمهورية اللبنانية.
ب�شفته  مو�شى  عمرو  ال�شيد  اأ�شار  الحتفال  هام�ش  وعلى 
الأ�شبق  العام  والأمني  الأمة  اإدارة م�شروع رموز  رئي�ش جمل�ش 
جلامعة الدول العربية اإىل اأنه برغم وجود اإخفاقات يف العامل 
العربي يف جمالت عدة, فاإن هناك رموزًا فيه تبنينِّ اأن هناك 
للنهو�ش  وتعزيزه,  عليه,  ال�شوء  اإلقاء  من  بد  ل  ُينجز,  عماًل 
والبناء, ففيه احلل للكثري من اإ�شكاليات العامل العربي؛ ليقوم 

من عرثته, وعليه ياأتي تكرمي رموز اليوم.

كرمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع املركز العربي للثقافة والإعالم، يوم الأربعاء 2٩ 
العربي، وذلك لدوره يف دعم  التميز لدعم الرتاث  املاجد بجائزة  يناير 2٠2٠م معايل جمعة 
وحفظ الرتاث العربي والإ�شالمي من خالل تاأ�شي�شه ملركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، وت�شلم 

اجلائزة نيابة عن معاليه د. حممد كامل جاد، املدير العام للمركز.

الدكتور حممد كامل مدير املركز يت�شلم التكرمي
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دورات وورش تدريبية

ورشة في تقهير الورق
بالطرق  الطبيعي  الورق  )تقهري  بعنوان  ور�شة  2٠2٠م  يناير   21 الثالثاء  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
متدربًا   22 وح�شرها  العربي،  اخلط  واأدوات  املقهر  الورق  ت�شنيع  خبري  جمعة،  علي  حممد  اخلطاط  مها  قدَّ التقليدية(، 
اأبو ظبي، ومعهد  الوطني يف  للمتاحف، والأر�شيف  ال�شارقة  ومتدربًة من عدد من اجلهات احلكومية واخلا�شة، منها: هيئة 
ال�شارقة للرتاث، ودار املخطوطات يف اجلامعة القا�شمية، واأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة، وجمعية الإمارات لفن اخلط 

العربي والزخرفة بال�شارقة.
يهدف املركز من خالل تنظيم هذه الور�شة اإىل اإحياء حرفة 
تقهري الورق والتعريف بها, وهي من احلرف القدمية املرتبطة 
بعمل اخلطاطني, حيث ت�شاعد هذه العملية على حتويل الورق 

اخل�شن اإىل ورق ناعم �شالح للكتابة.
عملية  باأهمية  التعريف  الور�شة حماور عديدة هي:  تناولت 
امل�شتخدمة فيه, واخلطوات  واأدواته, واخلامات  الورق,  تقهري 
العملية, وكيفية تخزين وتعتيق الورق املقهر, واختبار جودته, 

والتعامل معه يف كتابة املخطوطات.
يقول الأ�شتاذ حممد جمعة: "التقهرُي باٌب من اأبواب �شناعة 
عند  ويعني  الت�شخري,  من  ماأخوذ  لغة  التقهري  ومعنى  ال��ورق, 
ْقَل الورق مبوادَّ توؤدي اإىل جعله ناعمًا و�شاحلًا  اأهل احلرفة �شَ
للكتابة عليه ب�شهولة, حيث اإن خ�شونة الورق توؤدي اإىل انت�شار 

احلرب مما يعيق الكتابة عليه". 
�شهولة  منها:  ال��ورق,  تقهري  لأهمية  عديدة  اأ�شبابًا  ذكر  ثم 
ت�شحيح الأخطاء وامل�شح واإعادة الكتابة على الورق, بالإ�شافة 
اإىل جتميل الورقة بحيث ت�شبح لوحة فنية حتى قبل اأن يكتب 

عليها �شيء!
َقَلِة   وتناول جمعة اأدواِت التقهري واملوادَّ امل�شتخدمَة فيه كامِل�شْ
َنُع من حجر العقيق الذي ل ترتفع حرارته بالحتكاك,  التي ُت�شْ
ِة الذي يق�شي  بَّ �َشاء, وحجر ال�شَّ والفر�شاة, وُزَلل البي�ش, والنَّ
ي على الورق؛ مِلَا  على رائحة البي�ش, ومينع احل�شرات من التغذنِّ
فيه من موادَّ لذعٍة. كما تناول مراحل التقهري بطريقة عملية 
خطوة  التقهري  مراحل  بتنفيذ  قاموا  الذين  املتدربني  اأم��ام 
بعد  اأ�شهر   3 مدة  ال��ورق  ترك  الأف�شل  اأن��ه من  وذك��ر  خطوة. 
عملية التقهري قبل ا�شتخدامه للكتابة؛ للتاأكد من التخل�ش من 

اأي رطوبة قد تكون فيه.
البع�ش  فيها  يقع  التي  الأخطاء  من  الكثري  على  اأي�شًا  ه  ونبَّ
مواد  وا�شتخدام  ِة,  بَّ ال�شَّ حجر  كطحن  التقهري,  عملية  خالل 

كيميائية توؤثر على جودة الورق, ومدة حفظه.

ويف ختام الور�شة قام د. ب�شام داغ�شتاين بتكرمي اخلطاط 
حممد علي جمعة على تطوعه 
واأدائه املتميز يف هذه الور�شة, 
كما قام بتوزيع ال�شهادات على 
عن  ع��ربوا  ال��ذي��ن  امل�شاركني 
للمركز  و�شكرهم  �شعادتهم 
الفر�شة  ه���ذه  م��ث��ل  لإت���اح���ة 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ه���ذه احل��رف��ة 
التي اأ�شافت الكثري خلرباتهم 

العملية.

التدريب العملي على تقهري الورق

تخريج املتدربني واملتدربات

لي�س هناك تاريٌخ 
حمدد حلرفة 

تقهري الورق، ولكْن 
ُوِجَدْت اأوراٌق 

َرٌة تعود لأكرث  ُمَقهَّ
من األف عام
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نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم اخلمي�س 6 فرباير 2٠2٠م ور�شة بعنوان )تقنيات الربجمة 
الثقافية(، قدمها الكاتب والباحث الإماراتي الدكتور حممد بن جر�س، وح�شرها 34 متدربًا ومتدربة ِمن 
ال�شوؤون  ودائرة  ال�شارقة،  يف  الإعالمي  واملكتب  دبي،  بلدية  منها:  واخلا�شة،  احلكومية  اجلهات  من  عدد 
�شرياز،  وجامعة  الو�شل،  وجامعة   الإمارات،  يف  الأمريكية  واجلامعة  دبي،  يف  اخلريي  والعمل  الإ�شالمية 

واملدار�س الأهلية اخلريية، ومركز املوطاأ، ومركز جمعة املاجد.

ورشة تقنيات البرمجة الثقافية

يهدف املركز من خالل هذه الور�شة اإىل ن�شر الوعي باأهمية 
تكون  حتى  الثقافية  الربامج  وتنفيذ  اإع��داد  وط��رق  الثقافة 

ناجحة وتوؤتي النتائج املرجوة منها.
بداأ بن جر�ش الور�شة ب�شوؤال: ما الثقافة؟ ليو�شح من خالله 
وامل��ع��ارف,  والقانون  املعتقدات  ت�شمل  التي  الثقافة  مفهوم 
الإن�شان  يكت�شبه  وما  والتقاليد,  والأخ��الق  والآداب,  والفنون 
منها:  وذك��ر  الثقافة  خ�شائ�ش  عن  حت��دث  ثم  املجتمع.  يف 
ُز املجتمَع, وت�شمُل  ينِّ اخت�شا�شها بالإن�شان, واأنها مكت�شبة, ومُتَ
وظائفها,  ذك��ر  ثم  ومتطورة.  ومتغرية  احلياة,  جم��الت  ك��لَّ 
لينتقل بعد هذا التمهيد اإىل تقنيات الربجمة الثقافية. والتي 
بها,  ا  ُمِلمًّ يكون  اأن  ثقايف  برنامج  اإع��داد  يريد  يجب على من 
والإط���ار  منه,  وال��ه��دف  ال��ربن��ام��ج,  مو�شوع  حتديد  ومنها: 

املكاين والزماين لتنفيذه, واجلمهور 
واملتعاونون,  وال�شركاء  امل�شتهدف, 
التنفيذية  واللجان  الثقافية,  واملادة 
وم��ه��ام��ه��ا, وت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ربن��ام��ج, 
الت�شال  وخ��ط��ة  امل��ال��ي��ة,  واخل��ط��ة 

والإعالم, واخلطة اللوج�شتية.
مو�شوع  اأي�شًا  جر�ش  بن  وتناول 

التفكري الإبداعي, وو�شح الفرق بينه وبني البتكار, وذكر من 
والتفا�شيل,  والأ�شالة,  واملرونة,  الطالقة,  الإب��داع:  مهارات 

واحل�شا�شية للم�شكالت.
برنامج  اأي�����ش��ًا  وت��ن��اول 
اخليال  لتنمية  )�شكامرب( 
والإب������������داع, ح���ي���ث مي��ث��ل 
لهذا  الزاوية  حجر  التخيل 
ي�شاعد  ال����ذي  ال��ربن��ام��ج 
الأ���ش��ي��اء  اإىل  النظر  على 
اإبداعية  بطريقة  وتغيريها 
اأ�شياء  اب��ت��ك��ار  اإىل  ت���وؤدي 
مو�شوع  كتابة  اأو  ج��دي��دة 
ابتكار  اأو  اإبداعية  ب�شورة 
اإب��داع��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  اأداة 
مل�شكلتك  ح���ل  اإي���ج���اد  اأو 

باأ�شلوب اإبداعي.
قام  حيث  والإب����داع,  احليوية  م��ن  ج��و  يف  الور�شة  ودارت 
التطبيق  اأج��ل  من  بهم  خا�شة  م�شاريع  ب��اإع��داد  امل�شاركون 

العملي ملا جرى طرحه خالل الور�شة.
تطوعه  جر�ش  ابن  للدكتور  املركز  �شكر  الور�شة  ختام  ويف 
املركز,  مدير  كامل,  حممد  د.  وقام  الور�شة,  هذه  تقدمي  يف 

بتكرميه, ثم جرى توزيع ال�شهادات على احل�شور.

دورات وورش تدريبية

بن جر�ش اأثناء الور�شة

تخريج املتدربني

يعتمد اأ�شلوب �شكامرب 
على اأدوات، هي:

• تبديل. 
• جتميع. 
• تكييف. 
• تعديل. 
• تكبري. 

• ت�شغري. 
اأخرى.  • ا�شتخدامات 

حذف. اأو  • اإزالة 
الأ�شياء.  • عك�س 

. الرتتيب  • اإعادة 

د. بن جر�ش
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دورات وورش تدريبية

حتت رعاية معايل جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، نظم املركز الدورة ال�شاد�شة 
ع�شرة يف علم املكتبات واملعلومات التي ُعِقَدت يف الفرتة من ٩-1٩ فرباير2٠2٠م حتت عنوان )الأ�شا�شيات 
احلديثة يف املكتبات ومراكز املعلومات: امل�شتوى املتقدم(، وح�شرها 35 متدربًا ومتدربة من جهات عديدة، 
منها: وزارة الرتبية والتعليم، ودائرة الثقافة وال�شياحة باأبو ظبي، ودارة ال�شيخ �شلطان القا�شمي للدرا�شات 
اخلليجية بال�شارقة، واجلامعة القا�شمية بال�شارقة وجامعة الو�شل بدبي، وجامعة العلوم احلديثة بدبي، 

والنيابة العامة بدبي، ومكتبة �شلطة النقد الفل�شطينية يف رام اهلل.

دورة المكتبات السادسة عشرة

علـم املكتبات واملعلومات
هو علم يهدف اإىل و�شع املعلومات املنا�شبة بني يدي 
املنا�شب،  وبالقدر  املنا�شب،  الوقت  يف  املنا�شب  امل�شتفيد 

لتحقيق ال�شتفادة الق�شوى من املعلومات

اخلدمات  وق�شم  اخلا�شة,  املكتبات  ق�شم  وزاروا  العطاء, 
منذ  الكتاب  مع  التعامل  طريقة  على  واطلعوا  الفنية, 
والت�شنيف,  الفهر�شة  بعمليات  ومروره  املركز  اإىل  و�شوله 
واإعطائه رقمًا مميزًا اإىل اأن ي�شتقر يف مكانه على الرفوف.

املتدربني  املاجد  جمعة  معايل  �شارك  الدورة  ختام  ويف 
وي�شرتمان,  مارييت  د.  فيها  و�شاركت  تذكارية,  �شورة  يف 
خالل  وذلك  ظبي,  اأبو  نيويورك  جامعة  رئي�ش  نائبة 
املتدربني,  تخريج  وافق  الذي  اليوم  يف  للمركز  زيارتها 
ال�شهادات. بتوزيع  املركز  مدير  كامل,  حممد  د.  وقام 

ومن اجلدير بالذكر اأن املركز داأب على تنظيم هذه الدورة 
�شنويًّا منذ �شت ع�شرة �شنة اإىل الآن, وذلك �شمن العديد 
من الدورات املتخ�ش�شة التي يقدمها املركز جمانًا خدمة 
لأفراد املجتمع الباحثني عن مثل هذه الدورات املتخ�ش�شة.

تهدف الدورة اإىل تدريب العاملني يف املكتبات وم�شادر 
يف  امل�شتخدمة  احل��دي��ث��ة  وال��ع��ل��وم  ال��ربام��ج  على  التعلم 
املكتبات. وتناولت عدة حماور, منها: ا�شتخدام تكنولوجيا 
والفهر�شة  وامل��ع��ل��وم��ات,  املكتبات  اأن�شطة  يف  املعلومات 
واإتاحتها  امل�شادر  و�شف  وقواعد   ,MARC21 ا  اآليًّ املقروءة 
الآلية  والنظم   ,Digitization ومتطلباتها  والرقمنة   ,RDA

الرقمية. وامل�����ش��ت��ودع��ات  امل�����ش��در,  مفتوحة  املتكاملة 
اأق�شام  يف  بجولة  امل�شاركون  قام  الور�شة  وخالل 
من  املركز  مقتنيات  من  جانب  على  فيها  اطلعوا  املركز 
م�شرية  معر�ش  يف  النادرة  والكتب  والوثائق  املخطوطات 

جانب من الدورة

تخريج املتدرباتتخريج املتدربني
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الوفد يزور ق�شم الثقافة الوطنية

AUS الجامعة األمريكية في الشارقة

مكتبات جامعة اإلمارات

اأوجه  وبحث  املركز  اإىل  التعرف  اإىل  الزيارة  تهدف 
الأمريكية  واجل��ام��ع��ة  امل��رك��ز  ب��ني  امل�شتقبلية  ال��ت��ع��اون 

بال�شارقة.
ق�شم  منها  املركز,  اأق�شام  من  ع��ددًا  الوفد  زار  وق��د 
واأر�شيف  الوثائق  ق�شم  فيه على  واطلع  الوطنية,  الثقافة 
اخلا�شة,  املكتبات  ق�شم  وزار  الربيطانية,  ال��وث��ائ��ق 

ومعر�ش م�شرية العطاء.
ومن اجلدير بالذكر اأن اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة 
القا�شمي  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�ش�شها 
حاكم ال�شارقة �شنة 1997م, وت�شم اأكرث من خم�شة اآلف 

طالب وطالبة

واجلامعة,  املركز  بني  العالقات  توثيق  اإىل  الزيارة  تهدف 
ومعاجلة  حفظ  يف  ال��ت��ع��اون  �شبل  وبحث  اخل���ربات,  وت��ب��ادل 
وترميم املخطوطات التي متتلكها جامعة الإمارات, والتي ي�شل 

عددها اإىل 500 خمطوطة.
باملركز  اخلا�شة  املكتبات  ق�شم  يف  ب��داأت  بجولة  الوفد  قام 
مرورًا باملعمل الرقمي, ومن ثم ق�شم املعاجلة الفنية. كما زار 
الوفد خزانة املخطوطات, وق�شم خدمات امل�شتفيدين يف قاعة 
واأخريًا ق�شم  العطاء,  اإىل معر�ش م�شرية  بالإ�شافة  املطالعة, 

الثقافة الوطنية .
وقد اأبدى الوفد اإعجابه بدور املركز يف حفظ الرتاث .

وقد التقى الوفد مبدير املركز د.حممد كامل, وجرى بحث 
كيفية التعاون, من اأجل ترميم خمطوطات اجلامعة املتبقية.

الإم��ارات  بجامعة  تربطه  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
ترميم  يف  التعاون  �شابقًا  ج��رى  حيث  وثيقة  علمية  عالقات 

وت�شوير عدد من خمطوطات اجلامعة.

زار املركَز يوم الأحد 1٩يناير 2٠2٠م وفٌد من اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة، �شم كالاًّ من ت�شارلز دياب، 
اإدارة  مديرة  مر�شي،  الدين  �شالح  واآمنة  اجلامعة،  يف  اخلريجني  و�شوؤون  التطوير  ملكتب  التنفيذي  املدير 
التطوير. وكان يف لقائهما عبد اهلل خالد املاجد، واأنور الظاهري من العالقات العامة والإعالم يف مركز جمعة 

املاجد.

الإمارات بالعني، ي�شم كالاًّ من  املكتبات اجلامعية يف جامعة  املركَز يوم اخلمي�س 13 فرباير 2٠2٠م وفٌد من عمادة  زار 
وعبد  واملتابعة،  البحث  خدمة  رئي�شة  النيادي،  را�شد  ومرمي  امل�شتخدمني،  وتفاعل  اخلدمات  ق�شم  رئي�س  ماكاي،  دانييل 
الرحمن الكندي، فني مكتبات، وم�شطفى حممد عمران، اخت�شا�شي مكتبات، وكان يف ا�شتقبالهم اأنور الظاهري، رئي�س �شعبة 

العالقات العامة باملركز.

زيارة الوفد للمعمل الرقمي
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جامعة هانكوك الكورية

تهدف الزيارة اإىل تعريف الوفد مبركز جمعة املاجد الذي 
الإم��ارات  دول��ة  يف  الهامة  والعلمية  الثقافية  املراكز  من  يعد 

العربية املتحدة.
ن�شاأة  اإىل  التعرف  فيه  جرى  تقدميي  بعر�ش  الزيارة  بداأت 
املركز واخلدمات التي يقدمها, واملقتنيات التي يعتني بجمعها. 
ت��رتاوح  التي  املخطوطات  من  من��اذج  اإىل  التعرف  ج��رى  كما 
بها  املركز  اعتناء  وكيفية  عامًا,   650 و   150 بني  ما  اأعمارها 

وعمليات احلفظ والرتميم التي يتميز بها املركز.
ق�شم  يف  ب���داأت  امل��رك��ز  لأق�شام  جولة  يف  ال��وف��د  انطلق  ث��م 
الثقافة الوطنية, واطلع على ال�شور القدمية التي تو�شح حياة 
النا�ش يف دولة الإمارات قبل ع�شرات ال�شنني من خالل معر�ش 
الوفد على من��اذج من  الزمن, كما اطلع  الإم��ارات يف ذاك��رة 
علم  يف  املتنوعة  واملخطوطات  القدمية,  وال�شحف  الدوريات 
وال�شيدلة  واجلغرافيا  واملو�شيقى  والكيمياء  واحل�شاب  الطب 

والفلك, وغريها.
املركز,  م�شرية  يوثق  ال��ذي  العطاء  م�شرية  معر�ش  زار  ثم 
اإقامة  اأجل  من  املاجد  جمعة  بها  قام  التي  العلمية  والزيارات 
�شالت التعاون مع املكتبات العاملية, وتوقيع التفاقيات لتبادل 
املخطوطات, وي�شمُّ املعر�ش اأي�شًا عددًا من املقتنيات النادرة.
بعد ذلك توجه الوفد للمكتبات اخلا�شة, وخزانة املخطوطات 

الأ�شلية باملركز, وقاعة املطالعة وخدمات الباحثني. 
املركز,  رئي�ش  امل��اج��د,  جمعة  ب�شعادة  ال��وف��د  التقى  كما 
وقال:  للباحثني,  يقدمها  التي  املركز واخلدمات  ثهم عن  فحدَّ
التي  العامل  لغات  من  الوحيدة  اللغة  هي  العربية  اللغة  "اإن 
لكم  فر�شة  واإنها  �شنة,   1400 من  اأك��رث  منذ  هي  كما  بقيت 
لتعلمها والتعرف اإىل اأ�شرارها". كما حتدث عن اأهمية التعليم 
وخ�شو�شًا تعليم املراأة, وحتدث عن ذكرياته حينما زار كوريا 
واأجاب  املا�شي,  القرن  خالل رحلة عمل يف اخلم�شينيات من 
املركز يف  يبذلها  التي  ثمنوا اجلهود  الذين  الطلبة  اأ�شئلة  عن 
�شاهدوه من  اإعجابهم مبا  واأب��دوا  والعلم,  الثقافة  ن�شر  �شبيل 

مقتنيات نفي�شة ونادرة.
ووفد  املاجد  ت جمعة  �شمَّ ب�شورة جماعية  الزيارُة  وُخِتَمت 

اجلامعة.
اأبحاث  اأن جامعة هانكوك هي جامعة  ومن اجلدير بالذكر 
خا�شة مقرها �شيول, تاأ�ش�شت بعد احلرب الكورية عام 1954م 
وتقدم دورات  ق�شمًا,  وت�شم 60  الأجنبية,  اللغة  تعليم  لتعزيز 
التعليم  موؤ�ش�شات  اأف�شل  واحدة من  لغة خمتلفة. وهي  يف 53 
العايل اخلا�شة يف كوريا اجلنوبية. واعتبارًا من اأكتوبر 2014م 
الأكادميي مع 431  التبادل  اتفاقيات برنامج  اأبرمت اجلامعة 

جامعة و 139 موؤ�ش�شة يف 88 دولة.

كوريا  يف   )HUFS( الأجنبية  للدرا�شات  هانكوك  جامعة  من  وفٌد  2٠2٠م  فرباير   2 الأحد  يوم  املركَز  زار 
باجلامعة،  العربية  اللغة  ق�شم  من   ،)MYUNG KEUN OH( اأوه  كيون  ميوجن  الربوفي�شور  ي�شمُّ  اجلنوبية، 
والعميد ال�شابق لكلية اللغات الآ�شيوية والثقافات، كما ي�شمُّ 22 طالبًا وطالبة من املرحلة اجلامعية ومرحلة 
الدرا�شات العليا الذين يدر�شون اللغة العربية يف اجلامعة، ويرافقهم اآمنة الها�شمي، ور�شا اأبو جهني، من جممع 
اللغة العربية بال�شارقة، حيث جاءت هذه الزيارة بالتن�شيق مع املجمع الذي ي�شت�شيف الوفد يف دورة تعليم 

مكثفة يف اللغة العربية ملدة �شهر بناء على مذكرة تفاهم بينهما.

جمعة املاجد يتو�شط وفد اجلامعة

الوفد يطلع على مناذج من املخطوطات النادرة
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اأكتوبر املا�شي, وتهدف  الزيارة بعد زيارة �شبقتها يف  وتاأتي هذه 
اإىل بحث التعاون العلمي بني املركز واجلامعة.

اطلعوا  املركز,  لأق�شام  زي��ارة  يف  الوفد  املاجد  جمعة  راف��ق  وقد 
املعمل  وزاروا  املركز,  يقتنيها  التي  اخلا�شة  املكتبات  على  خاللها 

الرقمي.

الجامعة األمريكية بالقاهرة
ا�شتقبــل معــايل جمعــة املاجــد، رئي�س مركز جمعــة املاجد للثقافة والــرتاث يوم الثنــني 2 مار�س 2٠2٠م وفــدًا من اجلامعة 
الأمريكيــة بالقاهــرة، �شمَّ فران�شي�ــس ريت�شياردوين، رئي�ــس اجلامعة، وبرو�س فل�شــر، نائب رئي�س اجلامعــة للتطوير ومنطقة 
اأمريــكا ال�شماليــة، ومهــا جنــدي، م�شاعد نائب الرئي�ــس للتطوير والتوظيــف باجلامعة، وهــوازن املداح، مديــرة اإدارة التطوير 

وممثلة اجلامعة يف اخلليج.
التفاقية,  م�شودة  درا�شة  على  الطرفان  اتفق  الزيارة  نهاية  ويف 
اآخر  للوفد  املاجد  جمعة  اأه��دى  حيث  الإ���ش��دارات  تبادل  جرى  كما 
اإ�شدارات املركز وهو كتاب )الغو�ش بو �شبعة اأرزاق(, واأهدى الوفد 
مائة  مائة عام  بالقاهرة:  الأمريكية  كتاب )اجلامعة  املاجد  جلمعة 

ق�شة(.

جمعة الماجد يستقبل وفداً من جامعة نيويورك أبو ظبي

تهدف الزيارة اإىل التعرف اإىل املركز واأن�شطته واخلدمات 
التي يقدمها للباحثني, كما تهدف اإىل بحث اأوجه التعاون بني 
واأطلعهم  بالوفد  املاجد  جمعة  التقى  حيث  واجلامعة,  املركز 
جمال  خ�شو�شًا  وال��رتاث,  الثقافة  خدمة  يف  املركز  دور  على 
املخطوطات, فقد اأ�شبح املركز من املوؤ�ش�شات الرائدة يف جمع 

املخطوطات واإتاحتها للباحثني.
وقد رافق جمعة املاجد الوفد يف جولة لأق�شام املركز بداأت 
من ق�شم اخلدمات الفنية حيث يجري فيه معاجلة الكتب فنيًّا, 
وُتفهر�ش وُت�شنف قبل اأن تر�شل اإىل الرفوف, ثم انتقل الوفد 
اإىل ق�شم املكتبات اخلا�شة, واطلع على الكتب الفار�شية التي 
يقتنيها املركز, وزار ق�شم املخطوطات, وق�شم الثقافة الوطنية, 

وقاعة املطالعة وخدمات الباحثني.

فرباير   1٩ الأربعاء  يوم  �شباح  مكتبه  يف  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  �شعادة  ا�شتقبل 
2٠2٠م، وفدًا من جامعة نيويورك اأبو ظبي، �شمَّ كالاًّ من د. مارييت وي�شرتمان، نائب رئي�س جامعة نيويورك اأبو ظبي، ورميا 

كري�شتني زيتون، املديرة التنفيذية بق�شم التطوير والهبات اخلريية، ومبارك الربيكي، رئي�س ق�شم التطوير باجلامعة.

جمعة املاجد يطلع الوفد على مقتنيات املركز

جمعة املاجد يت�شلم الإهداء من رئي�ش اجلامعة الوفد يزور املعمل الرقمي
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زيارة من اليابان

التي  العربية  واملراجع  الكتب  على  الط��الع  اإىل  الزيارة  تهدف 
تتعلق بالبحوث التي تعمالن عليها, حيث كانت اأيومي زارت املركز 
التي تزور املركز, وح�شرت معها  الثانية  املرة  من قبل, وهذه هي 

الباحثة يوكو التي قامت بجولة مو�شعة يف اأق�شام املركز.
يف  العلمية  واملوؤ�ش�شات  املركز  بني  الثقافية  للعالقات  وتوثيقًا 
اليابان قام املركز باإهداء جمموعة من اإ�شداراته للمكتبة ال�شرقية 
وجامعة وا�شيدا. حيث كانت املكتبة ال�شرقية قد اأهدت جمموعة من 
الفهار�ش للمركز, ويف هذه الزيارة اأهدت املكتبة ال�شرقية  للمركز 
Treasures of The Toyo Bun� ال�شرقية املكتبة  )كنوز   كتاب 

ko(, وهو كتاب فيه تعريف مبائتني وخم�شة كتب من نوادر املكتبة 
ال�شرقية, منها ن�شخة خمطوطة مذهبة من القراآن الكرمي تعود اإىل 

الع�شر اململوكي. ويعر�ش 
اأه��م  م��ن��ه  الأول  ال��ق�����ش��م 
بالكنوز  املتعلقة  املقتنيات 
الوطنية اليابانية. والق�شم 
جمموعة  يعر�ش  ال��ث��اين 
الثالث  والق�شم  اإوا�شاكي. 
ال�شرق  م��ن  كتبًا  يعر�ش 
لع�شر  ت��ن��ت��م��ي  وال���غ���رب 
العزلة(.  )زمن  كوتوغاوا 
يعر�ش  ال��راب��ع  وال��ق�����ش��م 
م��ق��ت��ن��ي��ات امل��ك��ت��ب��ة م��ن 
وفيتنام.  وك��وري��ا  ال�شني 
يعر�ش  اخلام�ش  والق�شم 

كتبًا ُتعنى بالدرا�شة الو�شفية لطريقة واأ�شلوب احلياة ل�شعوب اآ�شيا.

الدرا�شات  اإ�شدارات مركز  كتابًا من  للمركز  اأيومي  اأهدت  كما 
 Comparative Study of( بعنوان  �شوفيا  جامعة  يف  الإ�شالمية 
 Beyond Insular Southeast  :)5(Southeast Asian Kitabs

الكتب  يف  البحث  اإىل  ت�شتند  ورق��ات  ث��الث  على  يحتوي   .)Asia

البحث  بداأ  حيث  اآ�شيا.  �شرق  جنوب  يف  الإ�شالمية  واملخطوطات 
ال���درا����ش���ات  م���رك���ز  يف 
الإ�شالمية بجامعة �شوفيا 
كجزء  وا�شتمر  بطوكيو, 
م���ن م�����ش��روع ب��ح��ث��ي عن 
مبعهد  ال��ث��ق��ايف  ال�����رتاث 
ال���درا����ش���ات الآ���ش��ي��وي��ة 
والإف���ري���ق���ي���ة وال�������ش���رق 
ولأنَّ  للجامعة.  اأو�شطية 
الأوراَق تتعامل مع دول يف 
وهي  اآ�شيا,  �شرق  جنوب 
وتركُز  وميامنار,  فيتنام 

ورقة اأخرى على الأفكار الإ�شالمية التي تتجاوز احلدود اجلغرافية, 
وت�شلُط ال�شوَء على تاأثري العالقة الهندية بني املثقفني امل�شلمني يف 
جزيرة  وراء  )ما  هو  فرعيًّا  عنوانًا  الكتاُب  اأُعطي  فقد  ماليزيا- 

جنوب �شرق اآ�شيا(.
تتناول الورقة الأوىل ظهور مدر�شة ديوباندي ودرا�شات احلديث 
يف ماليزيا وعالقتها بالهند. والورقة الثانية التي اأعدها يو�شيموتو 
يا�شوكو ت�شف وتناق�ش الكتب الدينية لعرقية �شام باين يف فيتنام, 
كتاب  يدعى   , اأ�شالفهم  من  معني  �شالة  كتاب  على  الرتكيز  مع 
ملجموعة  فهر�ش  عن  عبارة  الثالثة  والورقة   .)Du-A Muk Kei(
الإ�شالمية من ميامنار يف جامعة �شوفيا, وفيها 82 عنواًنا  الكتب 
الكتب الإ�شالمية يف املجموعة, وهي مكتوبة  ت�شمل 92 جملدًا من 

باللغة البورمية والأردية والعربية. 

باحثتان  2٠2٠م  فرباير   4 الأربــعــاء  يــوم  املركَز  زار 
باحثة  وهــي  ياناغيا،  اأيــومــي  هي  الأوىل  اليابان:  من 
يف  اأي�شًا  وباحثة  طوكيو،  يف  �شوفيا  جامعة  يف  زميلة 
املكتبة ال�شرقية يف طوكيو. والباحثة الثانية هي يوكو 

�شوغيموتو، من جامعة وا�شيدا يف طوكيو.

يوكو �شوغيموتو تزور ق�شم املخطوطاتاأيومي ياناغيا خالل زيارة �شابقة
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ال�شارقة,  تاريخ  عن  الزرعوين  حتدثت  املاجد  بجمعة  لقائها  وخالل 
يف  وذكرياتها  فيها,  الرائدة  وال�شخ�شيات  القدمية,  والأحياء  واملناطق 
وقد  الأدبية.  اأعمالها  الذكريات يف  وثقت جزءًا من هذه  ال�شارقة, حيث 
املكان  ذاك��رة  على  حفاظًا  ذلك  توثيق  �شرورة  اإىل  املاجد  جمعة  اأ�شار 
والزمان, حيث اإن لكل اإن�شان جتربة ُتَعدُّ جزءًا من تاريخ املكان والزمان. 
وقد اأهدت الزرعوين عددًا من اأعمالها جلمعة املاجد الذي �شكرها على 

اجتهادها خ�شو�شًا يف اأدب الأطفال واليافعني.
الأ�شتاذة  فيها  رافقتها  املركز  اأق�شام  يف  بجولة  الزرعوين  قامت  وقد 
الظاهري,  اأنور  والأ�شتاذ  الوطنية,  الثقافة  ق�شم  رئي�شة  املطريي,  �شيخة 
املكتبات,  ق�شم  على  فيها  رك��زت  وق��د  العامة,  العالقات  �شعبة  رئي�ش 

واطلعت على اأعمالها املوجودة يف مكتبة املركز وما ُكتب عنها.
ويف ختام الزيارة عربت عن �شكرها ملا يقدمه املركز لالأدباء والُكتَّاب 

والباحثني.
وللكاتبة اأ�شماء الزرعوين جمموعة من الأعمال يف مكتبة املركز, منها:

اأمني املدين: متوالية العزلة واحلنني.  .1
اجل�شد الراحل: رواية.  .2

ال�شواطئ الفارغة.  .3
ال�شيخ زايد �شم�ش ل تغيب.  .4

املراأة والإبداع )جزء من كتاب(.  .5
بوح احلمام : �شعر.  .6

جمعة الماجد يستقبل األديبة أسماء الزرعوني
ا�شتقبــل �شعــادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يوم الأحــد 15 مار�س 2٠2٠م الأديبة والكاتبة اأ�شماء 
الزرعوين، وذلك خالل زيارتها للمركز تلبية للدعوة التي وجهت اإليها، وبهدف الطالع على املركز والتعرف على اأق�شامه واأن�شطته.

ر�شق حروف.  .7
�شارع املحاكم : متوالية احلب والوجع: رواية.  .8

ق�ش�ش واأ�شعار لأحبتنا ال�شغار.  .9
10. كتاب الطفل يف دولة الإمارات )مقال( .

11. ل تقتلني مرتني: رواية.
12. مرزوق ومزنة وق�ش�ش اأخرى.

13. هذا امل�شاء لنا.
14. هم�ش ال�شواطئ: ق�ش�ش ق�شرية.

15. هم�ش ال�شواطئ الفارغة: جمموعة ق�ش�شية.
16. واقع م�شتقبل كتاب الطفل يف الإمارات )و�شائط متعددة( .

وفد من اللجنة العليا للتشريعات في دبي يزور المركز

اأف�شل  على  والط��الع  اخل��ربات  تبادل  اإىل  الزيارة  تهدف 
وال��وث��ائ��ق,  امل�شتندات  وت��وث��ي��ق  حفظ  جم��ال  يف  امل��م��ار���ش��ات 
منها  وال�شتفادة  العمل,  واإج��راءات  منهجيات  على  والط��الع 
كمقارنة مرجعية ميكن من خاللها تطوير وحتديث اإجراءات 

العمل اخلا�شة بق�شم تقنية املعلومات لدى الأمانة العامة. 
رئي�شة  املطريي,  �شيخة  الأ�شتاذة  الوفد  ا�شتقبال  يف  وكان 
ق�شم الثقافة الوطنية, والدكتور طه نور, امل�شرف العلمي على 
العالقات  �شعبة  الظاهري رئي�ش  اأنور  والأ�شتاذ  الوثائق,  ق�شم 
العامة. بداأت الزيارة بجولة يف اأق�شام املركز انطلقت من ق�شم 
وق�شم  العطاء,  م�شرية  معر�ش  ثم  والوثائق,  الوطنية  الثقافة 
خدمات امل�شتفيدين وقاعة املطالعة, واملكتبات اخلا�شة واملعمل 

الرقمي.

زار املركَز يوم اخلمي�س 5 مار�س 2٠2٠م وفٌد من الأمانة العامة للجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي �شمَّ كالاًّ من الأ�شتاذ 
منى  وال�شيدة  املعلومات،  تقنية  ق�شم  رئي�س  ال�شويدي،  خالد  والأ�شتاذ  امل�شاندة،  اخلدمات  اإدارة  مدير  العريدي،  اأحمد 

الكويتي، رئي�س ق�شم الت�شجيل والتوثيق واملتابعة، وال�شيد عي�شى املري، �شابط اإداري رئي�شي.

الوفد يف قاعة املطالعة وخدمات الباحثني

جمعة املاجد ي�شتقبل اأ�شماء الزرعوين
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مؤتمر أبو ظبي الثاني للمخطوطات
�شــارك مركــز جمعــة املاجد للثقافة والــرتاث يف موؤمتر اأبــو ظبي الثاين للمخطوطــات، الذي نظمته دائــرة الثقافة 
وال�شياحة باأبو ظبي يف منارة ال�شعديات، حتت عنوان )اإ�شكاليات وروؤى(، يف الفرتة من 17-18 فرباير2٠2٠م، وح�شره 

جمهور كبري من امل�شوؤولني والباحثني والأكادمييني واملحققني الفنيني من منطقة اخلليج العربي والعامل العربي.

ويهدف املوؤمتر اإىل تقدمي حلول عملية من خالل طرحه 
تواجه  التي  الفنية  والتحديات  الإ�شكاليات  من  ملجموعة 
العاملني يف جمال حفظ وحتقيق املخطوطات, مبا ي�شهم 
يف نقل هذه املعارف التي حتت�شنها كنوز املخطوطات اإىل 

العامل.
قدمتها  الأوىل  عمل:  ب��َوَرَق��َت��ْي  املركز  م�شاركة  متثلت 
الوطنية  الثقافة  ق�شم  رئي�شة  املطريي,  �شيخة  الأ�شتاذة 
باملخطوطات  املحققني  )عناية  بعنوان  وكانت  باملركز, 
الإماراتية(, تناولت فيها عدة حماور, منها: املو�شوعات 
املوؤ�ش�شات  وجهود  الإماراتية,  املخطوطات  تناولتها  التي 
والأفراد يف حفظ املخطوطات والعناية بها, وامل�شطلحات 
امل�شتخدمة على الن�شخ املحققة مثل: حتقيق, جمع ودار�شة, 
مراجعة, عناية, وغريها. بالإ�شافة اإىل مناهج املحققني 
منهجه  يبني  املحققني  بع�ش  اإن  حيث  وروده���ا,  وكيفية 
يكون  واأحيانًا  التحقيق,  بداية  يف  وم�شتقل  مبا�شر  ب�شكل 
املنهج مذكورًا �شمن حديث املحقق يف اأماكن متفرقة, اأو 

ي�شتنتج من خالل الطالع على عمله يف التحقيق.
مدير  كامل,  حممد  د.  فقدمها  الثانية  ال��ورق��ة  ���ا  واأمَّ
املركز, حتت مو�شوع اإ�شكاليات حتقيق الن�شنِّ التاريخي, 
اإ�شكالية  فيها  تناول  ��ُز(,  املُ��َرمَّ )الن�شُّ  بعنوان  وكانت 

ال�شطالح يف الكيمياء, حيث كانت كتب الكيمياء مليئة 
اأدى اإىل عدم ثبات امل�شطلح, وذكر نقاًل  بالرموز, مما 
عن اأبي القا�شم العراقي, اأبان فيه عن الأ�شول الأ�شا�شية 
فمنها:  ال��ع��رب,  الكيميائيني  عند  امل�شتخدمة  للرموز 
لفظ باملطابقة, وهو الدالُّ على عني املاهية. ومنها لفظ 
تاركًا  املاهية  الدالُّ على جزء معني من  وهو  بالت�شمني, 
بقية الأجزاء. ومنها لفظ باللتزام, اأي اللتزام الذهني 
كتعريف الإن�شان بالأ�شد, ويريد به الدللة على ال�شجاعة.

كما �شارك د. حممد كامل يف اإدارة جل�شة حتت عنوان 
)اإ�شكاليات حتقيق الن�ش التاريخي(.

منوذج من خمطوطات املركز يعود اإىل القرن الثامن الهجري تقديرًا

عدد من امل�شاركني يف املوؤمتر د. حممد كامل اأثناء املوؤمتر
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املركز  فيها  يلتقي  كبرية  فر�شة  امل�شاركة  ه��ذه  متثل 
بجمهوره الكبري يف جمهورية م�شر العربية  من الباحثني 
ت�شاهم هذه  كما  العليا يف اجلامعات  الدرا�شات  وطالب 
امل�شاركة يف التعريف باملركز ودوره يف جمال املخطوطات 
�شهد  وقد  منها.  النادرة  خ�شو�شا  واملراجع  وامل�شادر 
املعر�ش  جمهور  جانب  م��ن  ك��ب��ريًا  اإق��ب��اًل  امل��رك��ز  جناح 
وطالب اجلامعات, وعدد كبري من الأكادمييني واملثقفني 

امل�شريني والعرب.
اقتناء  اإىل  امل�شاركة  املركز من خالل هذه  يهدف  كما 
الكتب اجلديدة التي ت�شدر عن دور الن�شر, بالإ�شافة اإىل 
اقتناء الكتب الرتاثية, خ�شو�شًا تلك التي يجري ن�شرها 

لأول مرة. 

 مركز جمعة الماجد 
يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

�شــارك مركــز جمعة املاجــد للثقافة والــرتاث يف معر�س القاهرة الــدويل للكتــاب 2٠2٠م، والذي نظمتــه وزارة الثقافة 
ت فعالياته حتى 4 فرباير، حتت �شعار  امل�شريــة مبركــز م�شر للمعار�س الدولية، حيث جرى افتتاحه يوم 22 يناير، وا�شتمرَّ

)م�شر اإفريقيا ... ثقافة التنوع(.

كان  التي  اإ���ش��دارات��ه  من   41 بعر�ش  املركز  وي�شارك 
بيان  كتاب  و  اأرزاق(,  �شبعة  بو  )الغو�ش  كتاب  اآخرها 
اأحكام الأرا�شي, و�شعر ال�شكوى يف القرنني الثالث والرابع 

الهجريني, وكتاب التعليم يف الع�شر العبا�شي.

حملة للتبرع بالدم
دعمًا لالأعمال الإن�شانية, وانطالقًا من مفهوم ثقافة التطوع 
بالدم  للتربع  حملة  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
يوم الأربعاء 15 يناير 2020م بالتعاون مع مركز خدمات نقل 
املخ�ش�شة  احلافلة  ح�شرت  حيث  بال�شارقة.  والأبحاث  الدم 
اإقباًل  احلملة  و�شهدت  املركز,  مقر  اإىل  ال��دم  نقل  لعمليات 
كبريًا فقد �شارك فيها 50 متربعا ومتربعة من موظفي املركز 

وموظفي جمموعة املاجد من جميع الأق�شام.
ملركز  الداعم��ة  اجلهات  من  املاجد  جمعة  مركز  ويعترب 
خدمات نقل الدم والأبحاث بال�شارقة, حيث يجري تنظيم هذه 

حملة التربع بالدماحلملة �شنويًّا منذ اأكرث من 10 �شنوات.

جناح املركز يف معر�ش القاهرة
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ضمن فعاليات مهرجان طيران اإلمارات
المركز يشارك في المخطوط اإلماراتي

�شــارك املركــز يف فعاليــات مهرجان طريان الإمارات لــالآداب التي اأقامتها هيئــة دبي للثقافة والفنــون، �شمن فعالية 
بعنوان )املخطوط ، واملخطوط الإماراتي(، وذلك يوم اجلمعة 7 فرباير 2٠2٠م. 

�شارك يف الفعالية �شيخة املطريي, رئي�شة ق�شم الثقافة 
من  ال�شويدي,  خمي�ش  �شعيد  والباحث  باملركز,  الوطنية 
املعمري,  فهد  الأ�شتاذ  الفعالية  واأدار  الوطني,  الأر�شيف 

من هيئة دبي للثقافة.
تناول �شعيد ال�شويدي ملحة عن املخطوطات يف الإمارات 
الوثائق  كتابة  يف  عملوا  ال��ذي��ن  واأه���م  موؤلفيها  واأه���م 
ون�شر  حتقيق  يف  بذلت  التي  اجلهود  ذاك��رًا  واملخطوطات 

تلك املخطوطات والوثائق. 
وتناولت �شيخة املطريي حمور التعريف باملخطوط, واأهم 
الأحبار,  التجليد, و�شناعة  به, ومنها  املتعلقة  ال�شناعات 
الأ�شلية,  للمخطوطات  النماذج  بع�ش  وعر�شت  وال��ورق. 
املحلية,  ال�شعرية  للمخطوطات  وتطرقت  ترميمها.  ومواد 

يف  العميمي  �شلطان  الأ�شتاذ  به  قام  الذي  العمل  وذكرت 
ن�شره  ال��ذي  ال�شام�شي(  را�شد  بن  )رحمة  دي��وان  حتقيق 

مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث واأكادميية ال�شعر.

املطريي خالل الفعالية

�شيخة املطريي خالل اجلل�شةتكرمي �شيخة املطريي

ومفهومها,  الثقافية  الدبلوما�شية  احِلوار  املطريي خالل  تناولت   
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  وجهود  عليها,  الإم���ارات  دول��ة  وِح��ْر���شَ 
اإىل  دعت  كما  اجلانب,  هذا  يف  ث��راه,  اهلل  طيب  نهيان,  اآل  �شلطان 

اإبراز التاريخ الثقايف لالإمارات؛ لكي تعرفه الأجيال اجلديدة. 
وقالت عن ال�شتعداد للخم�شني: اإننا يف الداخل قد ل نرى ما يراه 
الناظر اإىل الإمارات من اخلارج, بكونها جتربة احتاد قوية ومتطورة 

واإن  مكوناتها,  كل  يجمع  متحد  بفكر  عامًا  خم�شني  منذ  م�شتمرة 
وعاداتنا  والعربية  الإماراتية  هويتنا  هو  كاإماراتيني  اليوم  ميثلنا  ما 
وتقاليدنا, موؤكدة اأن التطور ل يعني الن�شالخ من هذه التقاليد, واأن 
الدبلوما�شية الثقافية هي اأي�شًا الطريقة امل�شرفة التي منثل بها بالدنا.

على  املطريي  �شيخة  بتكرمي  زاي��د  مركز  قام  اجلل�شة  نهاية  ويف 
م�شاركتها الفاعلة.

المركز يشارك في جلسة ..
الدبلوماسية الثقافية لإلمارات وإستراتيجية االستعداد للخمسين

�شــارك مركــز جمعة املاجد للثقافة والــرتاث يف اجلل�شة احِلوارية التي نظمهــا مركز زايد للدرا�شات والبحــوث التابع لنادي تراث 
الإمــارات، يــوم الأربعــاء 11 فربايــر 2٠2٠م يف مقــره مبدينة العني، حتت عنــوان )الدبلوما�شيــة الثقافية لالإمــارات واإ�شرتاتيجية 
ال�شتعــداد للخم�شــني(. وذلك مــن خالل ا�شت�شافة الأ�شتاذة �شيخــة املطريي، رئي�شة ق�شم الثقافة الوطنيــة باملركز يف اجلل�شة التي 
اأدار احِلــوار فيهــا الدكتور �شلطــان الوح�شي، ع�شو هيئة التدري�س يف كليــة الإعالم بكلية اخلوارزمي الدوليــة، وح�شرها �شعادة علي 

عبداهلل الرميثي، املدير التنفيذي للدرا�شات والإعالم يف نادي تراث الإمارات، وَجْمٌع من الإعالميني واملثقفني واملهتمني. 
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زيارات

 الدكتور وليد العمري, من جامعة طيبة بال�شعودية 
2020-1-22

زهرة بزاوية, وح�شنية زيان, من ق�شم املكتبات والعلوم 
الوثائقية بجامعة وهران 1 باجلزائر 2020-1-19

 حممد ح�شام زبدية, باحث من جامعة حلب 
2020-1-5

يحيى �شعد, باحث دكتوراه من جامعة امللك خالد يف اأبها 
2020-1-5

 وفد طالبات مبادرة ورقة وقلم 
2020-1-9

 يا�شر العاقل من جامعة �شان بطر�شبورغ 
2020-1-14

 الأ�شتاذ فاروق اأبو �شقرا, قن�شل لبنان الفخري 
يف فنلندا 2020-1-8
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زيارات

 الأ�شتاذ الدكتور زحاف اجلياليل, من جامعة �شعيدة, 
الدكتور مولي الطاهر, باجلزائر 2020-1-20

د.خالد ح�شني عي�شى, عميد جامعة الدلتا يف ال�شودان 
2020-1-20

الدكتور �شلطان فالح الأ�شقه, باحث متخ�ش�ش يف التاريخ 
احلديث وم�شت�شار اإعالمي 2020-1-21

جوهرة العتيبي, طالبة درا�شات عليا من جامعة الق�شيم بال�شعودية 
2020-2-2

 حممد اأف�شل بن حممد, والباحث نا�شر ال�شركال
2020-1-27

 ال�شيد حممد بن اأحمد املدين, 
2020-2-3

اأر�شد خمتار, رئي�ش اجلامعة املحمدية يف الهند 
2020-1-29
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زيارات

 الدكتور ماهر عبدالقادر حممد علي, من م�شر 
2020-2-17

 ال�شفري الإندوني�شي ح�شني باجي�ش 
2020-2-4

ال�شادق حممد احل�شن حممد, اخلري من ملتقى الإبداع الثقايف 
2020-2-18

 من اليمني اأحمد حمزة الفيلكاوي, من الكويت 
2020-2-19

 الفنان الت�شكيلي ر�شيد القري�شي, 
2020-2-5

د.�شامية رحايل, من جامعة ح�شيبة بن بوعلي يف اجلزائر 
2020-2-18

اإلدر جالييف, رئي�ش ق�شم العالقات الدولية يف جمل�ش 
�شورى املفتني لرو�شيا 2020-2-17
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زيارات

 الدكتور اآدم ح�شن حممد, من جامعة نيال يف ال�شودان 
2020-2-25

 الدكتورة �شمرية املالكي, من جامعة وهران 2 
حممد بن اأحمد, يف اجلزائر 2020-2-26

و�شيم مرحبا, مدير تطوير الأعمال من هيئة الإذاعة 
الربيطانية بي بي �شي, ومقدم الربامج ن�شيم رم�شان, 

2020-2-24

 هداية اهلل �شحفي مهتم بال�شوؤون الهندية 
2020-3-5

 جورجيت الالتي, وعبري فرح, 
حفيدة ال�شاعر حنا دهده فرح, 2020-3-9

 كري�شتينا حممود احلمزة, مدر�شة يف جامعة ال�شارقة 
2020-3-10

احلكيم �شيد ظل الرحمن, من الهند طبيب وخبري يف 
الطب اليوناين 2020-2-24



جديد الكتب

الحياة العلمية في القوقاز
من القرن الثالث الهجري وحتى القرن السابع الهجري

تاأليف: الدكتورة �شهاد فا�شل عبا�س م�شطفى.
النا�شر: دار غيداء للن�شر والتوزيع – عّمان.

الطبعة الأوىل: 2٠2٠م.
عدد ال�شفحات: 277 �شفحة.

يتناول الكتاب عوامل ن�شاأة العلوم يف بالد القوقاز, وتطورها وتوجهها يف اجتاهات 
معينة, ويبحث يف رجالها وعلمائها اأي�شًا.

الف�سل الأول: تناولت فيه املوؤلفة جغرافية بالد القوقاز واأثرها يف التطور العلمي. 
والقوقاز كانت ت�شمى القفقا�ش اأو القفجاق, وت�شم اليوم اأذربيجان واأرمينيا وجورجيا, 
واجلمهوريات امل�شتقلة ذاتيا يف رو�شيا الحتادية, وتقع جميعًا عرب مرتفعات القوقاز. 
واإقليم  الدربند,  اأو  الداغ�شتان  واإقليم  وجورجيا,  اخل��زر,  اإقليم  يف  املوؤلفة  وف�شلت 
اأذربيجان, واإقليم اأرمينية, واإقليم البلغار. فتناولت جغرافية هذه الأقاليم, وموقعها, 

و�شعوبها, ولغاتها, ومميزاتها القت�شادية, ومدنها.
الف�سل الثاين: فيه انت�شار الإ�شالم يف بالد القوقاز و�شلته بالتطور العلمي. وبداأت 
فيه املوؤلفة بالديانات التي انت�شرت يف القوقاز قبل الإ�شالم, وهي الوثنية, واليهودية, 
والن�شرانية. ويف هذا الف�شل ِذْكُر اأول دخوٍل اإ�شالمي للقوقاز عام 22 ه� حينما اأر�شل 
اهلل  ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  من  باأمر  عنه  اهلل  ر�شي  �شعبة  بن  املغرية  الكوفة  وايل 
عنه قوات من عرب الكوفة لغزو اأذربيجان. وفيه عر�ش تاريخي لنت�شار الإ�شالم زمن 

الأمويني والعبا�شيني واملغول.
وانت�شار  الكتاتيب  ن�شاأة  وفيه  القوقاز.  يف  العلمية  احلياة  مراكز  الثالث:  الف�سل 
امل�شاجد التي تولت مهمة التعليم يف اأقاليم بالد القوقاز. ثم جاء احلديث عن املدار�ش 
الأربطة  عن  الكالم  ورد  ثم  ب�شت.  بلدة  يف  375ه���  �شنة  لها  اإ�شارة  اأول  ج��اءت  التي 
بجامع  تنتهي  التي  الغرف  وع�شرات  �شحن  من  يتكون  الرباط  وك��ان  واخلانقاوات, 
الأماكن  الغارات, وكانت هذه  ال�شواحل من  كبري و�شومعة م�شتديرة لالأذان ومراقبة 
للدرا�شة وللتدريب على ال�شالح, و�شار الرباط اأي�شًا مبعنى اخلانقاه بالفار�شية اأي بيت 
ال�شوفية. ويف الف�شل اأي�شًا احلديث عن املكتبات ودور العلم يف القوقاز, ومنها مكتبة 

�شلما�ش, ودار احلكمة يف مراغة, ودار كتٍب لل�شوفية يف مدينة كنجة.

ال���ف�������س���ل ال�����راب�����ع: ن�����ش��اأة ال��ع��ل��وم 
ال�شرفة  والعلوم  والإن�شانية  الإ�شالمية 
وتناولت  ال��ق��وق��از.  ب��الد  يف  وت��ط��وره��ا 
وذك��رت  العلوم  ه��ذه  تطور  املوؤلفة  فيه 
من  ع��دد  يف  القوقاز  علماء  من  من��اذج 
والتف�شري,  القراءات,  علم  منها  الفنون 
وعلوم  والت�شوف,  والفقه,  واحلديث, 
والفل�شفة,  وال��ت��اري��خ,  العربية,  اللغة 
والفلك,  وال�شيدلة,  والطب  واحل�شاب, 
هذا  يف  امل��ذك��وري��ن  العلماء  ع��دد  وب��ل��غ 

الف�شل 118عاملًا.
نبذة من الكتاب..

قبائل  كانوا  املغول  اأن  التو�شيح  فيجب  املغول,  عهد  يف  الإ�شالم  ن�شر  عن  "اأما 
ديانة  عندهم  وتنت�شر  �شروقها,  عند  لل�شم�ش  وت�شجد  والكواكب  الأوث��ان  تعبد  رعوية 
للحيوانات  القرابني  ويقدمون  الأج���داد,  اأرواح  ويقد�شون  ال�شامانية,  عليها  يطلق 
عامًا  وثالثني  خم�شة  بعد  ج��رى  الإ���ش��الم  ل�شالح  الكبري  التحول  اأن  بيد  املفرت�شة. 
اإل  امل�شلمني  ديار  دخولهم  على  قرن  ن�شف  مي�ش  مل  بل  امل�شلمني,  ديار  دخولهم  من 
الإ�شالم, وفتحوا  بالكثري منهم  واأعز اهلل  العظمى منهم م�شلمني,  الغالبية  واأ�شبحت 
اأبناء  منهم  كثري  حارب  بل  طويلة,  ملدة  امل�شلمني  اأق��دام  بها  وثبتوا  البالد  من  الكثري 

جلدته يف �شبيل الإ�شالم.
)القبيلة  ال�شمال  دولة مغول  اإىل  الرو�شية  الإمرباطورية  الإ�شالم يف  انت�شار  ُيعزى 
بني  مملكته  بتق�شيم  خان  جنكيز  قام  اأن  بعد  الدولة  هذه  ت�شكلت  حيث  الذهبية(, 
اأبنائه الأربعة قبل وفاته, حيث كانت ح�شة ابنه الأكرب )جوجي( هي بالد القفقا�ش 
فورثه  �شهور  بب�شعة  اأبيه  قبل  تويف  لكن جوجي  ورو�شيا,  وبلغار  والداغ�شتان وخوارزم 
ابنه  )باتو( الذي اجتاح �شرق اأوروبا حتى و�شل اإىل اأملانيا والبلقان قبل اأن ين�شحب. 
يف عام 653ه�/1255م توىل حكم دولة مغول ال�شمال البن الثاين جلوجي وهو )بركة 
منطقة  خان  بركة  دول��ة  �شملت  حيث  حديثًا,  اأ�شلم  قد  كان  ال��ذي  جوجي(  بن  خان 
القفقا�ش والداغ�شتان وحو�ش نهر الفولغا )اإتل( بالإ�شافة اإىل الأورال والقرم واأرا�شي 
اأوكرانيا... عمل بركة خان مدة حكمه على ن�شر الإ�شالم وا�شتقدام العلماء وتقريبهم".

األختام الخليجية
دراسة مقارنة

تاأليف: د. جمعة حريز الطلبي.
النا�شر: دار دجلة للن�شر والتوزيع – عّمان.

الطبعة الأوىل: 2٠2٠م.
عدد ال�شفحات: 186 �شفحة.

ك�شفت اأعمال التنقيب التي قامت بها البعثة الدامنركية يف منطقة اخلليج 
يف مطلع خم�شينيات القرن املن�شرم عن ح�شارة متقدمة متتد جذورها اإىل 
ع�شور قبل التاريخ, حققت الكثري من الإجنازات, وتوا�شلت مع احل�شارات 
املنفذ  والت�شوير  النق�ش  فن  احل�شارة  هذه  على  ال�شواهد  ومن  الأخ��رى. 
التي  الدائرية  املنب�شطة  الأختام  على  لريكز  الكتاب  فجاء  الأختام.  على 
اأكرثها من حجر  التي �شنع  الدملونية  الأختام  اأو  الأختام اخلليجية  �شميت 

ال�شتياتيت. وكانت جزيرتا البحرين وفيلكا املركزين الرئي�شني لإنتاجها.
منها  اخلليج,  منطقة  يف  وجدت  الأختام  من  اأخ��رى  جمموعات  وهناك 
والأخ��ت��ام  الأ�شطوانية,  والأخ��ت��ام  ال�شكل,  امل�شتديرة  ال�شدفية  الأخ��ت��ام 
املنب�شطة مربعة وم�شتطيلة, واأختام على �شكل اجلعران امل�شري )واجلعران 
خنف�شاء �شوداء قد�شها امل�شريون(, واأختام ن�شف دائرية, واأخرى هرمية, 

وجمموعة من الأختام املو�شورية ذات ثالثة اأوجه.
تتبع  حماولة  مع  فنيًّا  ودرا�شتها  الأن���واع,  ه��ذه  عر�ش  الكتاب  ويتناول 

اأختام  مع  ومقارنتها  جذورها, 
الأخ���رى,  احل�شارية  امل��راك��ز 
ووادي  ال��راف��دي��ن,  ب��الد  مثل 

ال�شند وبالد عيالم.
اإىل  الكتاب  تق�شيم  ميكن 
الف�شل  ج���اء  ف�����ش��ول,  ث��الث��ة 
اخلليج,  منطقة  بعنوان  الأول 
درا����ش���ة ج��غ��راف��ي��ة وت��اأري��خ��ي��ة 
واأث����ري����ة, وف��ي��ه ب��ي��ان امل��وق��ع 
اخلليج  واأه��م��ي��ة  وال��ت�����ش��م��ي��ة, 
احل�شارية  وامل��واق��ع  املالحية 
ودمل��ون  وفيلكا  البحرين  مثل 
و���ش��ب��ه ج��زي��رة ع��م��ان, وغ��ري 

ذلك.
اأنواعها,  �شناعتها,  اخلليج,  منطقة  اأختام  عنوانه:  الثاين  والف�شل 
والأدوات  والآلت  �شناعته,  ومراحل  اخلتم  مادة  بيان  وفيه  مو�شوعاتها, 
امل�شتعملة يف �شنعه, وت�شميم الكتابة, واأنواع الأختام, وفئاتها, وغري ذلك.

بيان  وفيه  وجذورها,  اخلليجية  الأختام  اأ�شول  عنوانه:  الثالث  الف�شل 
العالقة بني اأختام اخلليج واأختام بالد الرافدين من حيث ال�شكل اخلارجي, 
الدينية,  وامل�شاهد  احليوانات,  مو�شوعات  منها  ك��ان  التي  واملو�شوعات 
وم�شاهد الزواج املقد�ش, والعالقة كذلك باأختام وادي ال�شند, وبالد عيالم.
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جديد الرسائل الجامعية

مستجدات المكان في العبادات
دراسة فقهية مقارنة

اإعداد: اأماين حممد يحيى عبد اهلل.
اإ�شراف: الأ�شتاذ الدكتور يو�شف ح�شني 

جامعة الو�شل – دبي.
العام اجلامعي: 1441هـ / 2٠1٩م - 2٠2٠م.

عدد ال�شفحات: 362 �شفحة.
درجة  على  احل�شول  ملتطلبات  ا�شتكماًل  الر�شالة  ه��ذه  قدمت 
يف  الإ�شالمية  الدرا�شات  ق�شم  من  الفقه,  تخ�ش�ش  يف  الدكتوراه, 

جامعة الو�شل بدبي.
املتعلقة  الفقهية  امل�شائل  لكرثة  املو�شوع  ه��ذا  الباحثة  اخ��ت��ارت 
اإىل درا�شة فقهية مقارنة, ولأن الكثري  مبو�شوع املكان, والتي حتتاج 
من هذه امل�شائل متفرقة يف ثنايا كتب الفقه واحلديث, وجمعها ي�شهل 

الرجوع اإليها, ولأن هناك م�شتجدات كثرية يف هذا املو�شوع.
تناولت الباحثة يف التمهيد التعريف بامل�شتجدات الفقهية والألفاظ 

ذات ال�شلة بها, والتعريف باملكان والعبادات.
الطهارة  ب��اب��ي  يف  امل��ك��ان  م�شتجدات  ت��ن��اول��ت  الأول:  ال��ف�����س��ل 
تطهري  م�شاألة  منها:  مبحثًا,  ع�شر  اأرب��ع��ة  حتتها  وج��اء  وال�شالة, 

بعد  النج�شة  باملياه  امل��ك��ان 
الأوراق  وا�شتعمال  تنقيتها, 
جنا�شة  اإزال���ة  يف  املطبوعة 
و�شائل  يف  والتيمم  امل��ك��ان, 
وال�شالة  احل��دي��ث��ة,  النقل 
يف احلدائق التي ُتروى مبياه 
وحكم  ال�شحي,  ال�����ش��رف 
ال�����ش��الة ع��ل��ى ال�����ش��ج��ادة 

الرقمية, وغريها.
ال������ف�������������س������ل ال��������ث��������اين: 

مباحث,  ثمانية  وفيه  وال�شيام,  الزكاة  بابي  يف  املكان  م�شتجدات 
منها: م�شاألة نقل الزكاة من مكان املال, وامل�شائل امل�شتجدة يف زكاة 
اخلارج من الأر�ش, وم�شاألة فطر امل�شافر يف الطائرة, و�شكان املباين 

�شاهقة الرتفاع, والعتكاف يف مرافق امل�شجد امل�شتحدثة, وغريها.
الف�سل الثالث: م�شتجدات املكان يف باب احلج, وفيه �شبعة ع�شر 
الطواف  وم�شاألة  ا,  جوًّ للم�شافر  الإحرام  مكان  م�شاألة  منها:  مبحثًا, 
يف طوابق امل�شجد احلرام, وتو�شعة اأر�ش عرفات, وتو�شيع دائرة رمي 

اجلمرات, وغريها.

استعمال اآلالت الحديثة في العبادات
دراسة فقهية مقارنة

اإعداد: اإميان حممد يحيى عبد اهلل.
اإ�شراف: الأ�شتاذ الدكتور يو�شف ح�شني 

جامعة الو�شل – دبي.
العام اجلامعي: 1441هـ / 2٠1٩م - 2٠2٠م.

عدد ال�شفحات: 415  �شفحة.
درجة  على  احل�شول  ملتطلبات  ا�شتكماًل  الر�شالة  ه��ذه  قدمت 
يف  الإ�شالمية  الدرا�شات  ق�شم  من  الفقه,  تخ�ش�ش  يف  الدكتوراه, 

جامعة الو�شل بدبي.
بدرا�شات  الفقهي  اجلانب  لإث��راء  املو�شوع  هذا  الباحثة  اختارت 
تنا�شب حاجة الع�شر وطبيعته ومتطلباته, مما يظهر �شمول ال�شريعة, 
بالإ�شافة اإىل جمع وترتيب امل�شائل الفقهية التي كان لالآلت احلديثة 

فيها اأثر وا�شح.
واأنواعها  احلديثة  الآلت  مفهوم  بيان  التمهيد  يف  الباحثة  تناولت 

وا�شتعمالتها, ومفهوم العبادة.
الف�سل الأول: ا�شتعمال الآلت احلديثة يف الطهارة, وتناولت فيه 
التنظيف  واآلت  املياه,  تنقية  يف  احلديثة  الآلت  ا�شتعمالت  الباحثة 
اجلاف يف تطهري الثياب, وتطهري اجللود, وا�شتعمال الآلت املحتوية 

على القراآن وا�شرتاط الطهارة مل�شها, وغري ذلك.
الف�سل الثاين: ا�شتعمال الآلت احلديثة يف ال�شالة, ومن م�شائله 
واجلمعة, وحتديد  و�شالة اجلماعة,  والإقامة,  الأذان  ا�شتعمالها يف 

مكربات  وا�شتعمال  القبلة, 
العيد  ي��وم  للتكبري  ال�شوت 

واأيام الت�شريق, وغري ذلك.
الف�سل الثالث: ا�شتعمال 
الزكاة,  يف  احلديثة  الآلت 
ا�شتعمالها  م�شائله  وم���ن 
واأث��ر ذلك  ال���زروع  يف �شقي 
يف  وا�شتعمالها  الزكاة,  على 
وا�شتعمالها  واأث��ره,  امل�شانع 

يف عر�ش املواد ال�شمعية والب�شرية التي تخدم الإ�شالم وحكم الزكاة 
يف متويل ذلك.

الف�سل الرابع: ا�شتعمال الآلت احلديثة يف ال�شيام, ومن م�شائله 
وخروجه,  رم�شان  �شهر  دخول  اإثبات  يف  الفلكية  املرا�شد  ا�شتعمال 
يف  احلديثة  الفلكية  الآلت  على  املعتِمد  الفلكي  احل�شاب  وا�شتعمال 

اإثبات الهالل, وا�شتعمالها يف الإم�شاك والإفطار.
الف�سل اخلام�س: ا�شتعمال الآلت احلديثة يف احلج, ومن م�شائله 
ا�شتعمال الآلت الطبية املحتوية على جنا�شة اأثناء الطواف, وا�شتعمال 

الكر�شي الكهربائي لغري العاجز يف الطواف اأو ال�شعي.
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موؤلفاته:
والكتب  واملحا�شرات  والبحوث  الدرا�شات  الكثري من  له 

املن�شورة, ومن هذه املوؤلفات:
اآثار  – ق�شم  بدم�شق  الوطني  للمتحف  املخت�شر  الدليل   •

العهود اليونانية والرومانية والبيزنطية.
النموذجية. وال�شياحية  الأثرية  املدينة  معلول   •

ال�شام. بالد  لوؤلوؤة  الر�شافة   •
بدم�شق. الوطني  املتحف  يف  اأوروبو�ش  دورا  كني�ش   •

املتاحف.  •
العربي. فيليب  الإمرباطور   •

مطبوعات  اجلمال(,  )فل�شفة  والنقد  اجلمال  علم   •
جامعة دم�شق, كلية الفنون اجلميلة.

جامعة  مطبوعات  الفن(,  )علم  والنقد  اجلمال  علم   •
دم�شق, كلية الفنون اجلميلة.

اخلا�شة  اجلامعة  مطبوعات  )جزاآن(,  الفن  تاريخ   •
للعلوم والفنون بحلب.

ح�شارات واأ�شاطري, مطبوعات اجلامعة اخلا�شة للعلوم   •
والفنون بحلب.

والروماين,  الهلن�شتي  الع�شر  يف  ال�شوري  الفن   •
والعلوم  والآداب  للفنون  الأعلى  املجل�ش  مطبوعات 

الجتماعية بدم�شق.
الع�شور,  عرب  واملعمارية  العمرانية  واأهميتها  دم�شق   •

مطبوعات جمعية اأ�شدقاء دم�شق.
دم�شق املدينة العربية املتجددة ال�شباب, مطبوعات دار   •

مكتبات خاصة 

بشير زهدي ومكتبته
ولــد عــامل الآثــار والباحث ال�شــوري حممد ب�شري زهــدي �شنة 
يف  والثانويــة  البتدائيــة  درا�شتــه  واأكمــل  دم�شــق،  يف  1٩27م 
مدار�ــس دم�شــق، وتخــرج يف كليــة احلقــوق بجامعة دم�شــق �شنة 
1٩51م، ثم اأُوِفد اإىل فرن�شا لدرا�شة علوم الآثار واملتاحف وعلم 
اجلمال، فح�شل على لي�شان�س الآداب من ال�شوربون �شنة 1٩54م، 
ثم ح�شل على دبلوم )تاريخ ال�شرق القدمي، علم املتاحف، تاريخ 
الفــن( مــن معهد اللوفــر يف باري�س، وكان مو�شــوع تخرجه )بناء 
وتنظيم املدن ال�شوريــة يف الع�شرين الهلن�شتي والروماين(. وقد 
عمــل يف متحــف الآثار الكال�شيكية بدم�شق مــن �شنة 1٩55م اإىل 
1٩81م، ثــم عمــل مديــرًا للمتحــف الوطنــي يف دم�شــق مــن �شنة 
حما�شــر  كاأ�شتــاذ  عملــه  اإىل  بالإ�شافــة  2٠٠3م،  اإىل  1٩81م 
بكليــة الآداب وكلية الهند�شة والفنــون اجلميلة بجامعة دم�شق، 

واجلامعــة اخلا�شــة للعلــوم والفنــون بحلــب. وكان ع�شــوًا يف جلنــة 
التاريخ والآثار، وجلنة الفنون الت�شكيلية يف املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعية بدم�شق.

ُمِنــح و�شــام ال�شتحقــاق ال�شوري مــن الدرجة الأوىل عــام 1٩٩٩، وو�شام اجلمهوريــة الإيطالية برتبة فار�ــس )�شوفالييه(، وو�شام 
اجلمهورية الفرن�شية بدرجة �شابط )اأوف�شييه(.

تويف رحمه اهلل تعاىل يف 24 يناير 2٠2٠م.

ب�شري زهدي
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الفرقد للن�شر.
املباين  واأ�شخم  احل�شارية  الفعاليات  موطن  حوران   •

املعمارية, مطبوعات دار الهالل.
الدم�شقية,  واحِلَرف  والآثار  التاريخ  يف  درا�شات   •

مطبوعات دار الهالل.
الهالل. دار  مطبوعات  اجلالء,  ذكريات  من   •

مطبوعات  التقليدية,  ال�شورية  اليدوية  ال�شناعات   •
مديرية معر�ش دم�شق الدويل.

البحوث العلمية املن�شورة يف املجالت املختلفة: 
له اأكرث من 150 بحثًا يف موا�شيع التاريخ والآثار واملتاحف 
الأ�شاطري(, وعلم  وامليثولوجيا )علم  النقود,  والفن, وعلم 
اجلمال والثقافة, وله ثمانية بحوث عن تاريخ الزجاج وعلم 

املتاحف من�شورة باللغة الفرن�شية. 
احلوليات  ملجلة  املقالت  من  العديد  برتجمة  قام  كما 

الأثرية.
اإىل  وغريها,  املعرفة,  جملة  يف  مقالت  عّدة  له  وُن�شرت 

جانب  درا�شات تاريخية عديدة.* 

املكتبة:
1994م,  �شنة  املركز  اإىل  زهدي  ب�شري  مكتبة  ان�شمت 

وت�شم 2396 عنوانًا بواقع 2892 ن�شخة. 
وكان التاريخ من اأكرث مو�شوعات الكتب فيها, ثم الفنون, 

ثم الآداب, ثم العلوم الجتماعية, ثم باقي املو�شوعات. 
وفيها من نوادر الكتب 144 كتابًا مما طبع ون�شر قبل عام 

1950م, منها:
على  ال�شخ�شية  الأحوال  يف  ال�شرعية  الأحكام  كتاب   •
اأمني هندية  ونا�شره  النعمان,  اأبي حنيفة  الإمام  مذهب 

مكتبات خاصة 

توزيع مكتبة ب�شري زهدي ح�شب املو�شوع

من نوادر املكتبة



بالقاهرة, �شنة 1318ه�/1900م. 
وهو  الآداب,  ريا�ش  يف  الألباب  نزهة  كتاب  ومنها   •
�شليمان,  اأمثال  الثالثة:  املقد�شة  الأ�شفار  على  م�شتمل 
مطبعة  ون�شرته  احلكمة,  و�ِشْفر  �شرياخ,  ابن  وكتاب 

الفوائد يف بريوت, �شنة 1900م. 
املحمية,  دم�شق  ف�شائل  البهية يف  الرو�شة  كتاب  ومنها   •
تاأليف حممد عز الدين عربي كاتبي ال�شيادي ال�شافعي, 

ون�شرته مطبعة املقتب�ش دم�شق �شنة 1330ه�/1911م. 
ومنها حياة البالد يف علم القت�شاد: ملخ�ش باخت�شار   •
رزق  رفيق  بقلم  العلم,  هذا  يف  املوؤلفات  اأحدث  عن 
�شنة  يني يف حم�ش,  ق�شطنطني  ون�شرته مطبعة  �شلوم, 

1912م.
منهم:  املوؤلفني,  من  الإهداءات  ع�شرات  املكتبة  وت�شم 
ا و�شاعرًا وروائيًّا وكاتبًا  عبد احلق فا�شل, الذي كان قا�شًّ
و�شحفيًّا ودبلوما�شيًّا, فقد اأهدى كتابه )تاأريخم من لغتهم( 
اإىل ب�شري زهدي, وذلك بعد جولة لهما يف املتحف الوطني 
يف بغداد بتاريخ 1979/4/24م, �شاكرًا له اإي�شاحاته القيمة 
اأثناء اجلولة. ومن هوؤلء املوؤلفني اأي�شًا �شعد �شائب, واأحمد 
�شدقي �شقريات, واأغناطيو�ش يعقوب الثالث, وحممد ماهر 

حمادة, وفا�شل ال�شباعي, وندره اليازجي, وغريهم.

عدد  يبلغ  حيث  العربية,  بغري  كتبًا  اأي�شًا  املكتبة  وت�شم 
العربية فيها 1666 كتابًا بن�شبة 70٪ تقريبًا, وفيها  الكتب 
باللغة  كتابًا  و140  الفرن�شية,  باللغة  كتاب   400 من  اأكرث 

الإجنليزية, ومائة كتاب باللغة الأملانية.

----------------------
alwatan.sy :انظر تفا�شيل اأكرث عن ب�شري زهدي يف موقع *

22

خط عبد احلق فا�شل واإهداوؤه لب�شري زهدي

خط ب�شري زهدي واإهداوؤه اإىل الدكتور نبيه العاقل

املكتبات اخلا�شة يف مركز جمعة املاجد  
اأدباء و�شعراء ومفكرون وقد جتاوز عددها  ت�شم مكتبة املركز جمموعة كبرية من املكتبات اخلا�شة التي كان ميلكها 

115 مكتبة خا�شة حتى الآن.
ويهدف املركز اإىل العناية بهذه املكتبات، واملحافظة على نوادرها من الكتب املتخ�ش�شة التي جمعها اأ�شحابها قبل زمان 
طويل. والذي يتاأمل فيها يجد فيها علما وطرفًا وتاريخًا من خالل املالحظات التي كتبت عليها والإهداءات التي تبني 

العالقات العلمية الطيبة التي كانت تربط هوؤلء املفكرين.
وقد �شبق التعريف من خالل اأخبار املركز بثالث وع�شرين مكتبة خا�شة يف الأعداد ال�شابقة، و�شوف نبذل جهدنا يف 

التعريف مبا تبقى منها تباعًا يف كل عدد باإذن اهلل تعاىل.

مكتبات خاصة 



أعالم رحلوا

ولد مراد ويلفريد هوفمان لعائلة كاثوليكية �شنة 
اإداريًا  تابعة  كبرية  بلدة  وهي  اأ�شافنبورغ،  يف   1٩31
يف  بافاريا  غرب  �شمال  يف  ال�شفلى  فرنكونيا  ملنطقة 

اأملانيا.

نال ال�شهادة الثانوية من مدر�شة اأ�شافنبورغ, وكان الأول على 
يف  الحت��اد  كلية  يف  اإيب�شلون  ب�شاي  اأخوية  يف  در�ش  ثم  �شفه, 
مدينة �شكنيكتادي بولية نيويورك الأمريكية, مع الرتكيز على 

علم الجتماع وقانون العمل والأدب الأجنلو اأمريكي.

الدكتوراه  على  وح�شل  ميونخ,  جامعة  يف  القانون  ودر���ش 
�شنة 1957 حول مو�شوع حماية املحاكم من تاأثري وا�شتخفاف 
كم�شاعد  عمل  والأمريكي.  الأمل��اين  للقانون  وفقًا  ال�شحافة 
لقانون املرافعات املدنية يف جامعة ميونيخ, ويف مكاتب املحاماة 
القانون  در���ش   1961 اإىل   1960 وم��ن  والأمريكية.   الأملانية 
الأمريكي يف كلية احلقوق بجامعة هارفارد. ثم التحق بوزارة 
حتى   1961 عام  من  الدبلوما�شي  ال�شلك  يف  وعمل  اخلارجية 

عام 1994م.

يف عام 1984 نال و�شام ا�شتحقاق جمهورية اأملانيا الحتادية 
برتبة فار�ش. 

يف عام 2009 ح�شل على جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي 
باعتباره "�شخ�شية العام الإ�شالمية".

ويف عام 2010 قلده امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني و�شام 
احلرية من الدرجة الأوىل, وهو اأعلى و�شام مُينح لالأجانب.

اعتنق هوفمان الإ�شالم يف عام 1980م, وكان ع�شوًا كامل 
عّمان,  يف  الإ�شالمي  للفكر  البيت  اآل  موؤ�ش�شة  يف  الع�شوية 
يف  للم�شلمني  املركزي  املجل�ش  يف  فخريًا  وع�شوًا  وم�شت�شارًا 
اأملانيا, وع�شوًا يف املجل�ش ال�شرعي مل�شرف البو�شنة الدويل يف 
�شراييفو. واألقى حوايل 350 حما�شرة حول موا�شيع اإ�شالمية 

يف 31 دولة. 
تويف رحمه يف 13 يناير 2020م.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
1. Diary of a german muslim
2. Islam 2000
3. Islam the alternative
4. Journey to Islam : diary of a German diplomat, (1951�

2000)
5. Journey to Makkah
6. Religion on the rise : Islam in the third millennium
7. The future of Islam : in both Occident and Orient

8. الإ�شالم عام, 2000 مراد هوفمان ؛ ترجمة عادل املعلم
9. الإ�شالم يف الألفية الثالثة : ديانة يف �شعود مراد هوفمان ؛ 

تعريب عادل املعلم, ي�ش اإبراهيم
حممد  غريب  ]املرتجم  هوفمان؛  م��راد  كبديل  الإ���ش��الم   .10

غريب[
اأملاين, 1951- دبلوما�شي  يوميات   : الإ�شالم  اإىل  الرحلة   .11

2000 مراد ويلفريد هوفمان ؛ تعريب حممد �شعيد دبا�ش
12. الطريق اإىل مكة

13. خواء الذات - والأدمغة امل�شتعمرة مراد هوفمان ؛ ترجمة 
عمرو  �شعيد,  �شامح  مراجعة  جعفر؛  ن�شاأت  املعلم,  ع��ادل 

�شريف, حممد اخل�شت
14. م�شتقبل الإ�شالم يف الغرب وال�شرق عبد املجيد ال�شريف, 

مراد ويلفريد هوفمان؛ ترجم�شة اإبراهيم يحيى ال�شهابي
15. يوميات اأملاين م�شلم مراد ويلفرد هوفمان؛ ترجمة عبا�ش 

ر�شدي العماري
زار هوفمان مركز جمعة املاجد �شنة 2009م, والتقى ب�شعادة 

جمعة املاجد رئي�ش املركز.

هوفمان خالل لقائه بجمعة املاجد 2009م
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رسمي أبو علي )1937م – 2020م(
 13 يف  علي  اأبــو  ر�شمي  ُولــد 
قــريــة  يف   1٩37 ديــ�ــشــمــرب 
وبعد  القد�س،  ــرب  ُق املــاحلــة 
النكبة نزَح اإىل بيت حلم، ثم 
على  ح�شل  حيث  عــّمــان  اإىل 
ويف  العامة،  الثانوية  �شهادة 
درجة  على  ح�شل   1٩64 عام 
البكالوريو�س من املعهد العايل 
للفنون امل�شرحية يف القاهرة.

اإذاع��ة  يف  ومقدًما  مذيًعا  عمل 
عّمان يف الفرتة ما بني 1964 حتى 
اإذاع��ة  اإىل  بعدها  وانتقل   ,1966

وبعدها   ,1982 حتى   1966 بني  ما  الفرتة  يف  بها  عمل  حيُث  فل�شطني 
الفل�شطيني  ال�شاعر  مع  اأ�ش�ش   1981 عام  ويف  ال�شحفية.  للكتابة  تفرغ 
علي فودة "جملة الر�شيف" يف بريوت, ويف بداية الثمانينيات ا�شتقر يف 

عّمان.
ُتويف رحمه اهلل يف 8 يناير 2020م.

موؤلفاته املوجودة يف مكتبة املركز:
1. ل ت�شبه هذا النهر, )ديوان �شعر(.

2. الطريق اإىل بيت حلم, )رواية(.
ومن موؤلفاته الأخرى:

1. قط مق�شو�ش ال�شاربني ا�شمه رّي�ش, )ق�ش�ش(.
2. حكاية طويلة ا�شمها اأوميدا, )ق�ش�ش(.

3. ذات مقهى, )ديوان �شعر(.
4. اأوراق عمان اخلم�شينات, )�شرية ذاتية(.

5. ينزع امل�شامري ويرتجل �شاحًكا, )ق�ش�ش(.
6. الأعمال الأدبية.

كريستوفر تولكين 

)Christopher Tolkien( )1924م – 2020م(
ـــي  ـــروائ ولــــد الــكــاتــب وال
كري�شتوفر  اجلامعي  والأ�شتاذ 
اململكة  يف  لــيــدز  يف  تــولــكــني 
ــى تــعــلــيــمــه  ــق ــل املـــتـــحـــدة، ت
ــة )دراغــــــــون( يف  ــش ــدر� يف م
اأكــ�ــشــفــورد، ثـــم يف مــدر�ــشــة 
بالقوات  التحق  )اأوراتــوري(. 
منت�شف  يف  امللكية  اجلــويــة 
اللغة  ودر�ـــس  1٩43م،  عــام 
ترينيتي  كلية  يف  الإجنليزية 

على  وحــ�ــشــل   ، بــاأكــ�ــشــفــورد 
ــهــادة الــبــكــالــوريــو�ــس يف  �ــش

عام 1٩4٩م، وتخ�ش�س يف الآداب. اتبع تولكني خطى والده، 
الكلية  يف  الإجنليزية  اللغة  يف  ومدر�ًشا  حما�شًرا  لي�شبح 

ر�شمي اأبو علي

اجلديدة ، اأك�شفورد ، من عام 1٩64م اإىل عام 1٩75م. 
رونالد  جون  والده  اأعمال  ون�شر  حترير  على  تولكني  كري�شتوفر  عمل 
باأعماله  ا�شتهر  واأكادميًيا  ولغوًيا  و�شاعًرا  كاتًبا  كان  الذي  تولكني  رويل 
التي حتولت  و�شيد اخلوامت,  والهوبيت,  ال�شيلماريليون  الكال�شيكية مثل 

اإىل اأفالم �شينمائية �شهرية.
 ,)Bodley Medal( يف عام 2016م , ح�شل كري�شتوفر على جائزة
جائزة  وهي  اأك�شفورد,  جامعة  يف   )Bodleian( مكتبة  تقدمها  التي 

تعرتف بامل�شاهمات البارزة يف الأدب والثقافة والعلوم والتوا�شل.
موؤلفاته يف مكتبة املركز:

ت�شم مكتبة املركز كتابني قام كر�شتوفر تولكني بتحريرهما وهما من 
تاأليف والده:

• The silmarillion 
• Unfinished tales of Numenor and Middle-earth

سهيل زكار )1936م – 2020م(
ولـــــد الـــبـــاحـــث واملــــــــوؤّرخ 
ال�شوري  واملــرتجــم  واملحقـّق 
مدينة  يف  زّكار  �شهيل  الدكتور 
املدر�شة  لرتك  ا�شطر  حماة. 
بــ�ــشــبــب الأحـــــــوال املـــاديـــة، 
الــقــراءة  يوا�شل  كــان  ولكنه 
الــكــتــب،  اأنــــــواع  ــِف  ــل يف خمــت
كتب  قـــراءة  اإىل  مييُل  ــان  وك
 1٩52 عــام  ح�شل  التـّاريخ. 
الإعـــدادّيـــة،  ال�شـّهادة  على 

وكياًل  معلـّمًا  بعدها  وعِمل  
على  وح�شل  حماة.  ريِف  يف 

اأدائه اخلدمة الإلزامية، ثم التحق  ال�شهادة الثانوية خالل 
بالكلية الع�شكرية، وبعدها التحق بق�شم التاريخ يف اجلامعة، 
اأواخــر  اإجنلرتا  اإىل  واأوفــد  الآداب.  كلية  يف  معيدًا  لي�شبح 
حول  ر�شالته  مو�شوع  وكان  املاج�شتري  على  وح�شل  1٩64م، 
على  ح�شل  ثم  للميالد،  ع�شر  احلــادي  القرن  يف  حلب  اإمــارة 

الدكتوراه. 
دّر�ش يف لبنان واملغرب ثم عاد اإىل �شوريا وا�شتقر فيها مدر�شًا وموؤلفًا 

وحما�شرًا وباحثًا.
تويف رحمه اهلل يف 1 مار�س 2020م.

موؤلفاته:
ت�شم مكتبة املركز 98 عماًل يحمل ا�شم �شهيل زكار, منها كما ياأتي: 

الكتب التي حققها ومنها:
1. الإعالم والتبيني يف خروج الفرجن املالعني على ديار امل�شلمني.

2. التوراة : ترجمة عربية عمرها اأكرث من األف عام.
3. الك�شب.

4. املغازي النبوية.
5. املنتظم يف تواريخ امللوك والأمم.

6. اأخبار القرامطة يف الإح�شاء, ال�شام, العراق, اليمن.
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7. بغية الطلب يف تاريخ حلب.
8. تاريخ اأخبار القرامطة لثابت بن �شنان وابن العدمي وترجمة احل�شن 

الأع�شم القرمطي.
9. تاريخ بالد ال�شام يف القرن التا�شع ع�شر : روايات تاريخية معا�شرة 

حلوادث عام. 1860 م ومقدماتها يف �شورية ولبنان.
10. تاريخ جنگهاى �شليبى : ترجمه العالم والتبيني يف خروج الفرجن 

املالعني على ديار امل�شلمني. 
11. تاريخ خليفة بن خياط.

12. تاريخ دم�شق : من القرن الرابع حتى القرن ال�شابع الهجري, من 
القرن العا�شر حتى القرن الرابع ع�شر امليالدي ؛ الذيل املذيل على 

تاريخ دم�شق / لبن القالن�شي.  تكملة تاريخ دم�شق / ل�شبط ابن 
اجلوزي واليونيني.

13. تاريخ دم�شق, 360-555ه�.
14. تاريخ �شفد.

15. راأ�ش مال الندمي يف تواريخ اأعيان اأهل الإ�شالم.
16. �شرية الهادي اإىل احلق يحيى بن احل�شني عليه واآله ال�شالم.

17. كتاب ال�شري واملغازي.
18. كتاب الطبقات.

الكتب التي ترجمها ومنها:
1. اجتياح الإ�شكندرية عام 1365م.

2. النحياز : )عالقة اأمريكا ال�شرية مع دولة اإ�شرائيل الع�شكرية( .
3. الأناجيل : الن�شو�ش الكاملة.

4. التاريخ الكن�شي.
5. اجلانب املظلم يف التاريخ امل�شيحي.

6. احل�شي�شية : الغتيال الطقو�شي عند الإ�شماعيلية النزارية.
7. الدعوة الإ�شماعيلية اجلديدة : )احل�شي�شية( .

8. املعجم املو�شوعي للديانات والعقائد واملذاهب والفرق والطوائف 
والنحل يف العامل منذ فجر التاريخ حتى الع�شر احلايل.

9. اأعمال القبار�شة.
10. بابوات يهود من غيتو روما.

11. تاريخ احلروب ال�شليبية : الأعمال املنجزة فيما وراء البحار.
12. تاريخ يهود اخلزر.

13. حبال من رمل : ق�شة اإخفاق اأمريكا يف ال�شرق الأو�شط.
14. �شرقة اأمة.

15. �شاللة ي�شوع : اأ�شرة ي�شوع احلاكمة.
16. ك�شمري : مرياث متنازع عليه 1990-1846.

17. كالم من هو؟ : اإن مل يكن املوجود يف الأناجيل كالم الرب, الق�شة 
الكامنة وراء من غري العهد اجلديد وملاذا؟

18. موؤرخو العرب والإ�شالم حتى الع�شر احلديث.
19. ماين واملانوية : درا�شة لديانة الزندقة وحياة موؤ�ش�شها.

20. حممد علي جناح : موؤ�ش�ش الباك�شتان.
وله اأي�شًا 8 كتب قدم لها, و7 كتب راجعها, وهناك لقاء يف "برنامج 

اأني�ش اجللي�ش" حاوره فيه الدكتور ر�شوان الداية, وهو م�شجل على 
�شريط فيديو.

)Betty Williams( بيتي ويليامز
)2020 - 1943(

اإيرلندا  يف  بدبلن  1٩43م  مايو   22 يف  ويليامز  بيتي  ولدت 
لل�شالم  نوبل  جائزة  على  1٩76م  �شنة  وح�شلت  ال�شمالية، 
الكاثوليكي  املذهبني  بني  والتقريب  لل�شالم  جهودها  على 
والربوت�شتانتي يف اإيرلندا ال�شمالية. حيث قامت �شنة 1٩66 
الكاثوليكي  املذهبني  من  امــراأة   1٠٠٠٠ من  مظاهرة  بتظيم 
والربوت�شتانتي بعد مقتل 3 اأطفال اإثر ا�شتباكات بني اجلي�س 

اجلمهوري الإيرلندي وال�شرطة.
1٩76م،  �شنة  لل�شالم  ال�شعب  جــائــزة  على  ح�شلت  كما 

وميدالية كارل فون اأو�شيتزكي �شنة 1٩76م اأي�شًا.
املركز  رئي�س  وكانت  العاملية  الأطــفــال  موؤ�ش�شة  تراأ�شت 
معهد  رئي�شة  كانت  كما  لالأطفال.  الــدويل  للتعاطف  العاملي 
على  حما�شرات  واألقت  وا�شنطن.  يف  الآ�شيوية  الدميقراطية 
بني  والتفاهم  والتعليم  ال�شالم  موا�شيع  حــول  وا�شع  نطاق 

الثقافات والأديان ومكافحة التطرف وحقوق الطفل.
توفيت يف 17 مار�س 2020م.

وقد زارت بيتي وليامز مركز جمعة املاجد يف دي�شمرب 2015م, على 
العاملية يف  �شوكا جاكاي  موؤ�ش�شة  اأقامتها  التي  ال�شنوية  الفعالية  هام�ش 
قرية املعرفة يف دبي حتت عنوان )خلق القيم – تعزيز القيم الإن�شانية(, 
بعنوان  حما�شرة  يف  وليامز  بيتي  ال�شيدة  املوؤ�ش�شة  ا�شت�شافت  حيث 
�شخ�شية  املوؤ�ش�شة  اختارت  وقد  العامل(.  لأطفال  اآمنة  )توفري مالذات 
لل�شخ�شيات  اإماراتي  كنموذج  الفعالية  تلك  يف  للم�شاركة  املاجد  جمعة 
�شواء  تعليمهم,  ليوا�شلوا  لهم  املدار�ش  وتوفري  الأطفال  لتعليم  الداعمة 

اأكان ذلك داخل دولة الإمارات اأم خارجها.
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مكتبة بودليان

ُر�ِشم على امليدالية وجه توما�ش بوديل من جهة اليمني, ونق�ش 
 TH BODLY EQ AVR PVBL BIBLIOTH( لتينية عبارة  حوله 
موؤ�ش�ش  ب��وديل,  توما�ش  )ال�شري  وتعني   ,)OXON FVNDATOR
املكتبة العامة يف اأك�شفورد(. واأما الوجه الآخر ففيه �شورة امراأة, 
 ,)R P LITERARIAE AETERNITAS( وُنِق�ش عليه عبارة لتينية
توقيع  امليدالية  وحتمل  احل���روف(.  جلمهورية  )اخل��ل��ود  وتعني 
وارين, وهو كلود وارين, �شانع امليداليات الرائد يف القرن ال�شابع 
ع�شر الذي �شمم هذه امليدالية �شنة 1646م تكرميًا لل�شري توما�ش 
بوديل, الذي اأعاد بناء اأول مكتبة عامة يف اأك�شفورد يف 1602م, 

والتي ت�شمى اليوم مكتبة بودليان.

يف عام 2002م ويف الذكرى الأربعمائة ملكتبة بودليان قامت 
دار ال�شك امللكي بعمل مائة ن�شخة مطابقة للميدالية الأ�شلية, 
ابتداء  اجلائزة  هذه  مبنح  املنا�شبة  بهذه  املكتبة  ب��داأت  حيث 
TimBerners-( من العام 2002م, وكان اأول من ح�شل عليها
Lee( )خمرتع �شبكة الويب العاملية(, والبارونة فيلي�ش دوروثي 
جيم�ش)Phyllis Dorothy James( )موؤلفة(, وروبرت مردوخ 

)Rupert Murdoch( )رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة الأخبار(.
َمْن هو بوديل؟

ديفون  يف  اإك�شرت  مدينة  يف  1545م  يف  ب��وديل  توما�ش  ُول��د 
يف  فيزل  بلدة  اإىل  عائلته  وانتقلت  النبالء,  طبقة  من  لعائلة 
اأملانيا, ثم مدينة فرانكفورت الإمرباطورية احلرة, وا�شتقرت 
يف نهاية املطاف يف جنيف ب�شوي�شرا, وهناك در�ش توما�ش يف 
اأكادميية جون كالفني, وح�شر حما�شرات يف الالهوت قدمها 
اليونانية عند ماتيو�ش  ثيودور بيزا وجون كالفن نف�شه. وتعلم 
درا�شة  وظلت  �شيفالييه.  اأنطوان  عند  والعربية  بريوالدو�ش, 

هذه اللغات �شغفًا دائمًا له طوال حياته.
ويف عام 1558م عادت اأ�شرته اإىل اإجنلرتا, ودخل بوديل كلية 
جمدلني, يف اأك�شفورد, فتتلمذ على يد لوران�ش همفري, الذي 
لكاتدرائية  وعميدًا  اأك�شفورد,  يف  ماجدلني  لكلية  رئي�شًا  كان 

غلو�شرت, وكاتدرائية وين�ش�شرت.
يف عام 1563م ح�شل بوديل على �شهادة البكالوريو�ش, ثم 
يف عام 1564م جرى قبوله كزميل يف كلية مريتون باأك�شفورد.

لليونانية  كاأول حما�شر  اإبريل عام 1565م عني ر�شميًّا  ويف 
زار  بجولة  وقام  اأك�شفورد يف عام 1576م,  ترك  ثم  القدمية, 
الرومانية  والإمرباطورية  واإيطاليا  فرن�شا  يف  الباحثني  فيها 

املقد�شة, وتعلم الفرن�شية والإيطالية والإ�شبانية.
للملكة  نبياًل  رج��اًل  ب��وديل  ُع��نينِّ  اإجنلرتا  اإىل  عودته  وعند 
العموم.  جمل�ش  يف  ع�شوًا  اأ�شبح  1584م  عام  ويف  اإليزابيث, 
وعمل يف العديد من املهمات الدبلوما�شية اإىل اأن تقاعد وعاد 

اإىل اأك�شفورد.
كلية  من  ال�شتقالة  اإىل  ُطرَّ  ا�شْ 1587م  عام  يف  زواجه  بعد 
مريتون, ويف ربيع عام 1598م , اأقامت الكلية ماأدبة ع�شاء على 
هرني  مع  بوديل  توا�شل  جتدد  اأن  البع�ش  تكهن  وقد  �شرفه, 
لإع��ادة  �شببًا  ك��ان  رمب��ا  ال�شابقني  زمالئه  من  وغ��ريه  �شافيل 
بودليان,  وتاأ�شي�ش مكتبة  القدمية  اإحياء مكتبة ديوك همفري 
حيث كر�ش بوديل بقية حياته للمكتبة اإىل اأن تويف يف 28 يناير 

1613م.
مكتبة بودليان

واإحدى  اأك�شفورد,  جامعة  يف  الرئي�شية  البحثية  املكتبة  هي 
بعد  بريطانيا  يف  مكتبة  اأكرب  وثاين  اأورب��ا,  يف  املكتبات  اأق��دم 
املعتمدة  الإي���داع  مكتبات  اإح���دى  وه��ي  الربيطانية.  املكتبة 
خمولة  اأن��ه��ا  كما  املتحدة,  اململكة  يف  ُتن�شر  التي  لالأعمال 
باحل�شول على ن�شخة من كل كتاب ين�شر يف جمهورية اأيرلندا.

امليالدي, حيث  الرابع ع�شر  القرن  اإىل  املكتبة  وتعود جذور 
بني  ما  الفرتة  ويف  الكتب,  من  �شغرية  جمموعة  ت�شم  كانت 
عامي 1435م و 1437م اأهدى هامفري لنكا�شرت, دوق غلو�شرت 
الأول والبن الرابع لهرني الرابع نحو 300 خمطوطة اإىل مكتبة 
جديدة  مكتبة  بناء  اإىل  اجلامعة  دفع  مما  اأك�شفورد,  جامعة 
لتت�شع للكتب, وجرى النتهاء من بنائها عام 1488م, وُعِرفت 

مبكتبة الدوق هامفري.

ميدالية بودلي ومكتبة بودليان 
مُتنــح ميداليــة بوديل )Bodley( مــن ِقَبل مكتبة بودليــان )Bodleian( يف جامعة 
اأك�شفــورد لالأفــراد الذيــن قدموا م�شاهمــات بارزة يف عــامل الت�شــالت والأدب، و�شاعدوا 
املكتبــة يف حتقيــق روؤيــة موؤ�ش�شها، ال�شري توما�س بــوديل، لتكون املكتبة للعــامل كله، ولي�س 

جلامعة اأك�شفورد فقط.
توما�ش بوديل

ميدالية بوديل
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مرت املكتبة بفرتات من الرتاجع يف اأواخر القرن ال�شاد�ش 
الكتب خالل  الكثري من  واأُْح��ِرق  املكتبة,  اأثاث  بيع  ع�شر حيث 
الكتب  م��ن  فقط  كتب  ثالثة  وبقيت  ال�شاد�ش,  اإدوارد  عهد 
وبقيت  هامفري,  ال��دوق  جمموعة  اإىل  تنتمي  التي  الأ�شلية 
املكتبة على حالها حتى عام 1598م عندما اقرتح بوديل على 
اإن�شائها, ووافقت اجلامعة  اإعادة  اآنذاك  نائب رئي�ش اجلامعة 
بذل  الذي  ب��وديل,  مب�شاعدة  طالب  �شتة  وُكلنِّف  عر�شه,  على 
املكتبة  موقع  م�شتخدمًا  1600م,  عام  يف  الكتب  جلمع  جهده 

ال�شابقة التي كانت يف حالة خراب.
 وتربع بوديل مبجموعة كبرية من كتبه اخلا�شة لتو�شع فيها, 
والأث��اث  بالكتب  اجلامعة  وتزويد  الرتميم  اأعمال  وا�شتمرت 
حتت  1602م  ثاين  ت�شرين   8 يف  افتتاحها  اإع��ادة  جرى  حتى 
عام 1610م  ويف   . بوديل(  )مكتبة  اأو  بودليان(  )مكتبة  ا�شم 
عقد بوديل اتفاقًا مع �شركة )Stationers Company(- وكانت 
يف  لديهم  كتاب  كل  من  ن�شخة  لو�شع  للمطابع-  نقابة  مبثابة 
اأول  املكتبة منذ ذلك احلني, وكانت  وتو�شعت  بودليان.  مكتبة 
عملية تو�شعة بني العامني 1610م و1612م, ثم �شهدت املكتبة 

تو�شعة جديدة بني العامني 1634م و1637م.
وبحلول عام 1620م كانت املكتبة ت�شم 16 األف مادة, وعندما 
اأ�شبحت  1654م  �شنة  �شلدن  جون  وامل�شت�شرق  الباحث  تويف 
مكتبته جزءًا من مكتبة بودليان, وكان قد جمع مكتبة �شهرية 
ت�شم جمموعة وا�شعة من الأعمال اليونانية والعربية والعربية 
والالتينية, وفيها كتاب كوديك�ش ميندوزا, وهو خمطوط يعود 
تاريخه اإىل عام 1541م, وخريطة �شيلدن ال�شينية التي تعود 

اإىل القرن ال�شابع ع�شر امليالدي.
ويف عام 1817م ا�شرتت مكتبة بودليان جمموعة كبرية من 
لويجي  ماتيو  من  الو�شطى  الع�شور  يف  الإيطالية  املخطوطات 
كانوني�شي. ويف عام 1829م ا�شرتت جمموعة احلاخام ديفيد 

اأوبنهامي, فكانت اإ�شافة اإىل جمموعتها العربية.
�شوم  �شاندرا  نيبال,  وزراء  رئي�ش  تربع  1909م,  عام  ويف 

�شري, مبجموعة كبرية من الأدب ال�شن�شكريتي اإىل املكتبة.
ويف عام 1911م وا�شل قانون حقوق التاأليف والن�شر- الذي 
 -2003 لعام  القانوين  الإي��داع  مكتبات  قانون  الآن  حمله  حل 

التفاق الذي عقده بوديل 
 Stationers( �شركة  م��ع 
جعل  مم��ا   )Company
واح���دة  ب��ودل��ي��ان  مكتبة 
التي  ال�شت  املكتبات  من 
القانوين  الإي����داع  تغطي 
بحيث  املتحدة  اململكة  يف 
يجب اأن ُتوَدَع فيها ن�شخة 
م����ن ك����ل ك���ت���اب حم��م��ي 

بحقوق الطبع.
بلغ  1914م  ع���ام  ويف 
للكتب  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 

املليون.
2015م  ن��وف��م��رب  ويف 
 12 جمموعاتها  جت��اوزت 
م����ادة, مب��ا فيها  م��ل��ي��ون 
املتبقية  الوحيدة  الن�شخة 
من مقالة �شعرية لل�شاعر 
بي�ش  الإجنليزي )بري�شي 
���رت ع��ام  ���ش��ي��ل��ي(, ُن�������شِ
�شنة  واكت�شفت  1811م, 

2006م.
من فهار�س املكتبة:

ت�ش���م مكتب���ة مرك���ز جمع���ة املاجد جمموع���ة م���ن فهار�ش 
ومن�شورات مكتبة بودليان, منها:

 Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani(  -1
فهر����ش   )and Pushtu manuscripts in the Bodleian
املخطوطات الفار�ش���ية والرتكية والهندو�ش���تانية والب�شتو يف 

بودليان, املن�شور �شنة 1954م.
Catalogue of the Hebrew manuscripts in the Bodle�( -2

ian Library( فهر�ش املخطوطات العربية يف مكتبة بودليان, 
املن�شور �شنة 1994م.

History of the Bodleian Library( -3, 1845-1945( تاري���خ 
مكتبة بودليان , 1845-1945, املن�شور �شنة 1952م.

الأب���راج,  كت���اب   )An Islamic book of constellations( -4
املن�شور �شنة 1965م.

 The Turkish legacy :an exhibition of books and(  -5
manuscripts to mark the fiftieth( الرتاث الرتكي: معر�ش 
للكت���ب واملخطوط���ات مبنا�ش���بة اخلم�ش���ني, املن�ش���ور �ش���نة 

1988م.
Mughal miniatures of the earlier periods( -6( املنمنم���ات 

املغولية من الفرتات املبكرة, املن�شور �شنة 1953م.
Medieval views of the cosmos( -7( مناظ���ر من الع�ش���ور 

الو�شطى للكون, املن�شور �شنة 2004م.

مكتبة بودليان

من اإ�شدارات املكتبة
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متن التواريخ
املعروف  زاده،  �شهري  العليم  �شعيد عبد  تاأليف: حممد 

باأبي املحاق اأو اأبي املحامد، ت: 1178هـ.
ــد عــبــد احلــكــيــم رجـــب علي  ــم درا�ــشــة وحتــقــيــق: اأح

العكيدي.
النا�شر: مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث – دبي.

الطبعة الأوىل: 1441هـ / 2٠2٠م.
عدد ال�شفحات : 2٠5.

املاج�شتري  درجة  الباحث  بها  نال  ر�شالة جامعية  الكتاب  اأ�شل 
بتقدير امتياز من جامعة الأنبار.

انق�شم الكتاب اإىل ق�شمني: الأول منهما ق�شم الدرا�شة. ذكر فيه 
املحقق ع�شر املوؤلف, وترجمة مقت�شبة له, حيث مل تذكر امل�شادر 
التواريخ,  منت  كتاب  تاأليف  و�شبب  موؤلفاته,  وذك��ر  عنه,  الكثري 
متيزت  والتي  امل��وؤل��ف,  عليها  اعتمد  التي  التاريخية  وامل�شادر 
كثرية,  وتركية  وفار�شية  عربية  م�شادر  على  واحتوائها  بكرثتها 
وبلغت حوايل 170 مرجعًا. وو�شح منهج املوؤلف يف كتابه, واأهميته.

بطريقة  ط��وي��ل��ة  زم��ن��ي��ة  ال��ت��واري��خ حقبة  م��نت  ك��ت��اب  ي��ت��ن��اول 
اآدم عليه ال�شالم وم�شاهري الأنبياء,  خمت�شرة, امتدت من خلق 
اأول  فيذكر  الدول  ليذكر  عاد  ذلك  وبعد  الرا�شدين,  اخللفاء  ثم 
فجاء  ملوكها.  وعدد  ظهورها,  و�شبب  ظهورها,  وتاريخ  ا�شمها, 
على ذكر ملوك ال�شريان, وملوك عاد, وملوك م�شر, وملوك الهند 
وال�شني, والبطال�شة, والغ�شا�شنة, واأقيال اليمن وتبابعة املناذرة, 

وعبدة الأ�شنام وملوك الن�شارى القيا�شرة.

ث��م ت��ن��اول امل��وؤل��ف اخللفاء الأم��وي��ني, واخل��ل��ف��اء الأم��وي��ني يف 
القاهرة,  العبا�شيني يف  واخللفاء  العبا�شيني,  واخللفاء  الأندل�ش, 
ثم ملوك مدينة فا�ش, واآل �شامان, وذكر بني طولون, وبني ليث 
اأغلب, والفاطميني, ودولة  ال�شفاء, و�شرفاء احلجاز, ودولة بني 
حمدان,  واآل  والبويهيني,  وال�شالجقة,  )ال��دي��امل��ة(,  زي��ار  بني 
والإخ�شيديني, والغزنويني, وخواقني الرتك, وبني مروان الكردي, 
وبني حمود, وغريهم من الدول وامللوك, و�شوًل اإىل ع�شر املوؤلف.

نبذة من الكتاب: 
ال�شريانية: "ملوك 

ملكوا  هم  الذين  النبايني  من  اإنهم  وقيل:  ال�شائبة,  دين  على 
العراق بعد الطوفان قبل الكل, والأقوال فيها مذكورة يف الكبري. 
مل  ملا  بذلك  وال�شبب  الهبوط,  من   6622 �شنة  يف  الظهور  تاريخ 
اجلبار  ف�شو�شان  الأر����ش,  يف  ملكا  ك��ان  من  الطوفان  بعد  يكن 
عراق  �شلطنتهم  ومقرُّ  وطغيانًا,  َتَغلُّبًا  َمَلك  خالية  وجدها  حني 
�شو�شان,  هكذا:  الفهر�ش,  يف  كما  ت�شعة  ملوكهم  وع��دد  العرب, 
بريد, �شما�شري, اآهرغور, �شرا, اهراميوت, هويربا, ماروت, ازور 
حلبحا�ش. وانقر�شت يف �شنة 2400 من الهبوط, ومدتهم 156 . 
اعلم اأن عددهم كونها ت�شعًا ثابتة باتفاق املوؤرخني, واأما اخلالف 
فوقع يف اأ�شمائهم كما ذكرناه يف الكبري, وقالوا: مل يعلم ما ال�شبب 
الأخوين  اإن  اجلامع:  يف  وق��ال  الفهر�ش,  يف  كما  انقرا�شهم  يف 
ثم  مدة,  ح�شنًا  احلكم  اأخذا يف  بال�شرتاك,  اأبيهما  بعد  ملكا  ملا 
وقعت الفنت يف بينهما ل�شتقالل امللك فدخل بينهما ال�شيف حتى 

انقر�شت الدولة كما ذكرناه يف الكبري".

غالف منت التواريخ
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الماء ومجتمع المغرب األقصى
 في عصر دولة بني مرين

 )668-869هـ / 1269-1464م(
تاأليف: الدكتور اإبراهيم علي يو�شف ال�شامي.

النا�شر : مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث  - دبي.
الطبعة الأوىل ، 1441هـ / 2٠2٠م.

عدد ال�شفحات : 43٩ �شفحة
تناول املوؤلف يف التمهيد معنى املاء ودللته, وم�شادره يف املغرب 
الأق�شى, وامل�شاريع املائية قبل قيام دولة بني مرين, وتناول اأي�شًا 

قيام دولة بني مرين, ومراحل تطورها.
املغرب  يف  للماء  الت�شريعي  الإط���ار  عر�ش  الأول  الف�شل  يف 
الت�شارك,  مثل:  اإليها,  ا�شتندت  التي  الفقهية  واملبادئ  الأق�شى, 
مناطق  من  ع��دد  يف  انت�شر  ال��ذي  العرف  وتناول  ال�شرر.  ونفي 
املائية  وامل�شاريع  النوازل,  اأدب  يف  املاء  ق�شايا  وتناول  البوادي. 

التي قام بها �شالطني واأمراء بني مرين.
القت�شادية,  بالناحية  امل��اء  عالقة  بحث  الثاين  الف�شل  ويف 
والرعي,  واملاء  والزراعة,  واملاء  ال�شقي,  وتقنيات  الري  واأنظمة 

واملاء وال�شيد, واملاء وال�شناعة.
املاء باجلوائح, ومنها جوائح  تناول عالقة  الثالث  الف�شل  ويف 
القحط واملجاعات وال�شيول والعوا�شف وتناول اأثرها على املجتمع, 
وعلى اللتزامات بالعقود, وجهود بني مرين يف احلد من اآثارها, 

ودور الإنفاق والتكافل ال�شعبي.
الجتماعية  يف  باحلياة  املاء  تناول عالقة  الرابع  الف�شل  ويف 
والرحى  حمامات,  من  املائية  والعمارة  الأق�شى,  املغرب  مدن 
املياه,  و�شبكة  املائية,  وال�شاعات  وال�شقايا,  الو�شوء  ودور  املائية, 

واملاء وال�شحة.
يو�شح  ملحق  منها  املهمة,  املالحق  من  ع��ددًا  الكتاب  و�شم 
مرين,  بني  ع�شر  يف  والفي�شانات  وال�شيول  القحط  ج��وائ��ح 
يو�شح  وملحق  مرين,  بني  �شالطني  حكم  فرتات  يو�شح  وملحق 
لالأ�شكال  وملحق  ال�شلطان,  ق�شر  لل�شرب يف  املاء  اإعداد  طريقة 
ا�شتعان بها  التي  التو�شيحية واخلرائط ومناذج من املخطوطات 
يف  املفتني  باأ�شماء  وقائمة  املائية,  للم�شطلحات  وملحق  املوؤلف, 

ق�شايا املاء وتراجمهم.

نبذة من الكتاب ..
النزاع على مياه الآبار والعيون:

�شكلت مياه الآبار والعيون م�شدرين من م�شادر املياه يف املغرب 
الأق�شى يف ع�شر بنى مرين, ف�شاع ا�شتخدام مياه الآبار والعيون 
وخا�شة يف البوادي والأماكن البعيدة عن م�شادر املياه الأخرى, 
يف  اجلوفية  املياه  وتوجد  امل��اء؛  اأهمية  ت��زداد  املناطق  هذه  ففي 
بع�ش  اإىل  بالإ�شافة  وتافياللت,  وال�شو�ش  واحلوز  تادلة  اأحوا�ش 
الأماكن الأخرى, وتنوعت اأ�شباب واأ�شكال النزاع على ماء العيون, 
ف�ُشئل الفقيه والعامل على بن عبد احلق الزرويلي واملعروف باأبي 
احل�شن ال�شغري " عن ماء العني اإذا غر�ش رجل على ماء رجل, 
فبقى ي�شقي به مدة, ثم منعه �شاحب املاء, هل يكون ذلك حوزًا 

على رب املاء اأم ل؟"
ف�ُشئل الفقيه اأبو على عبد اهلل القوري من فقهاء فا�ش واملتوفى 
عام  732ه�/1332م عن " عني كانت يف جنان لرجل وهي يف �شفح 
جبل, ولرجل حتته دار قد بناها فاأ�شال �شاقيتها حتى اأدخلها داره 
اأو جنانه, فكان ي�شقي وي�شرب منها زمانًا, ثم اأراد �شاحب العني 
اإليها",  حاجة  بال  عنه  ويقطعها  بها  ينتفع  الذي  عن  يحولها  اأن 
املغرب  يف  البادية  يف  وخا�شة  العيون  م��اء  على  ال��ن��زاع  وازداد 
الأق�شى, وهذا ما يظهر من الأ�شئلة التي وجهت للفقهاء والعلماء, 
فقد �ُشئل الفقيه والعامل اإبراهيم بن عبد اهلل بن زيد اليزنا�شني, 
م,   1339 ه�/   740 عام  وتوفى  ومكنا�ش   فا�ش  يف  عا�ش  وال��ذي 

ف�ُشئل " عن م�شاألة ماء عني بني قريتني تنازع اأهلهما فيه".

غالف كتاب املاء وجمتمع املغرب الأق�شى



ومن العلماء الذين اأوقفوا)1( مكتباتهم ال�شيخ العالمة تاج الدين 
بن  يار  خدا  حممد  بن  الوهاب  عبد  بن  وهو  الدهلوي  ال�شتار  عبد 
عظيم ح�شني يار بن اأحمد يار املبارك�شوي البكري ال�شديقي احلنفي 
اأبي بكر -ر�شي اهلل  الدهلوي وين�شب اإىل اخلليفة ال�شديق �شيدنا 
عنه-, واأما الدهلوي فهو ن�شبة اإىل دهلي عا�شمة الهند, اأبو الفي�ش 
واأبو الأ�شعاد, ولد مبكة يف 25 ذو القعدة 1286 ه�, وحفظ القراآن, 
ولزم  ال�شولتية,  املدر�شة  من  وتخرج  العلوم,  بتح�شيل  ا�شتغل  ثم 
بعناية  العلماء  بع�ش  على  قراأ  كما  املكي,  باحلرم  الدرو�ش  حلقات 
الوهاب ال�شديقي )ت1312ه�(, وتفقه باملذهب  ال�شيخ عبد  والده 
احلنفي, ثم اأقبل على احلديث فربع فيه, و�شار ُم�شِنًدا ماهًرا عارًفا 
م�شر  ودخل  والأفغان  الهند  بالد  اإىل  ورحل  والفهار�ش,  بالأثبات 
العلوم  من  وغريه  برواية احلديث  الإجازة  واأخذ  بعلمائها,  فاجتمع 

عن كثري من امل�شايخ, منهم:

- ال�شيخ عبد احلق الإله اآبادي.
- ال�شيخ �شالح بن عبد اهلل ال�شناري.

- ال�شيخ عبد اجلليل براده املدين.
- ال�شيخ حممد اأبوالن�شر اخلطيب.

- ال�شيخ عبد اهلل القدومي.
ك�سف  اأحاديث  بتخريج  الأمة  )نور  منها  عديدة  موؤلفات  وله 
اأوائل القرن الثالث  الغمة( و)في�س امللك الوهاب املتعايل باأنباء 
وغري  الأكابر(  اأدركته من  فيمن  املاآثر  و)ونرث  والتوايل)2(  ع�سر 

ذلك, وذكر بع�شهم اأنه اأح�شى موؤلفاته فبلغت )150( موؤلفًا)3(.
و كان –رحمه اهلل- عاملًا بالرتاجم, و �شرف عمره يف العلم تعليًما 
الأمر  مبوجب  احلرام  بامل�شجد  مدر�شًا  وُعني  وت�شنيًفا,  وتدري�ًشا 
اعتذر  ثم  للفتوى  اأميًنا  وُعنينِّ   ,) )1349ه�  عام  يف  ال�شادر  امللكي 
الآلف ومع طلبته,  التي جاوزت  العي�ش بني كتبه  ل  عن ذلك, وف�شَّ
باب  عند  حلقته  وكانت  وامل�شطلح,  واحلديث  التف�شري  يف  �ش  فدرَّ
املحكمة ال�شرعية, وكان يدر�ش يف خلوته برباط الداوودية, وتخرج 
حًا يف  على يديه اأكابر علماء مكة يف ع�شره, كما ظهر ا�شمه م�شحنِّ
بع�ش مطبوعات املطبعة املريية مبكة املكرمة, وكان مو�شع الإجالل 

والإكبار من الو�شط العلمي, والأدبي, و الجتماعي املكي.
انتقل  واملكتبات  الكتب  و�شط  والعطاء,  بالعلم  حافلة  حياة  وبعد 
املكرمة  تعاىل- مبكة  اإىل -رحمة اهلل  الدهلوي  ال�شتار  ال�شيخ عبد 
عام 1355ه�, ودفن باملعالة, وذكر الزركلي يف اأعالمه اأنه راأى يف 
�شدر كتاب للدهلوي بعنوان )اأزهار الب�ستان يف طبقات الأعيان( وهو 
جزء من كتابه )الأزهار الطيبة الن�سر()4( قوَله بخطه: )جلامعه 
- فالن - املكّي وطناً واإقامة واإن �ساء اهلل املديّن موتا!( ولكنه كما 

�شبق تويف مبكة)5(.
 مكتبته

من  عددًا  فجمع  واقتنائها  الكتب  جمع  على  الدهلوي  داأب 
اإما بن�شخها بيده)6(  املخطوطات, واأمهات الكتب الدينية واللغوية, 
اأو بال�شراء, ومن ذلك رحلته اإىل م�شر حيث انكب على خمطوطات 
كتب  �شيما  ول  الكثري  منها  فن�شخ  الكتب)7(  ودار  الأزهر  اجلامع 
لديه مكتبة �شخمة  تكونت  لذلك  وامل�شل�شالت؛  واملعاجم  امل�شيخات 
ب�)الكتبي()8(,  ُيعرف  كان  لذا  ال�شفا,  بقاعة  ال�شامية  مبحلة  جدًا 
تواريخ  حمتوياتها  نفائ�ش  ومن  كتاًبا,   1714 على  مكتبته  وحتتوي 
مكة املخطوطة)9(. وا�شتفاد منها كثري من العلماء الأعالم, وطالب 

العلم واملعرفة.

3٠

المكتبة الفيضية

المكتبة الفيضية المباركشاهوية البكرية
لصاحبها المحدث عبد الستار الدهلوي )1286 – 1355 هـ(

كان للمنــاخ الثقــايف املتنوع يف مكة املكرمة اأثــره يف حر�س العلماء 
والأعيــان علــى حت�شيــل الكتــب، واقتنــاء املكتبــات اخلا�شــة، حتــى 
اأ�شبحــت �شمة بارزة يف املجتمع املكــي، وكانت املكتبات اخلا�شة ُتوَقف 
علــى مكتبة امل�شجد احلرام، اأو مكتبــات املدار�س، اأو الأربطة رغبة يف 
تعميــم فائدتها، وغدت هذه املكتبــات الوقفية من اأبرز دعائم حركة 

الزدهار الفكري والثقايف التي �شهدتها مكة املكرمة.

من مقتنيات املكتبة ن�شخة من كتاب اللباب, ويظهر جهة الي�شار الوقف على املكتبة



و�شع ملكتبته )الفي�سية املبارك�ساهوية( فهر�شا)10(, واأودعها يف 
خلوة يف رباط عمه غالم نبي بن خدايار يف حارة ال�شامية, وظلت 
بعد  اأوقفها عام )1313ه�(, وجعل نظارتها  اأن  بعد  فيها  حمفوظة 
اأوًل  نظارتها  وجعل  ذلك  عن  رجع  ثم  الغني)11(,  عبد  لبنه  وفاته 
لنف�شه, ثم من بعده لو�شيه ال�شيخ عبد الوهاب بن عبد اجلبار بن 
عبد  املوؤرخ  تلميذه  يد  حتت  الكتب  وتكون  الدهلوي,  الرحمن  عبد 
عبد  وفاة  وبعد  الأنام,  اإفادة  كتاب  �شاحب  غازي  حممد  بن  اهلل 
لآخر  الكتب  تلك  اأمَر  الوهاب  ال�شيخ عبد  الو�شيُّ  يجعُل  اهلل غازي 
يف املحل املذكور, اأو خالفه ح�شب ما يراه الناظر والو�شي املختار, 
ثم نقلت املكتبة اإىل مكتبة احلرم املكي بعناية تلميذه ال�شيخ �شليمان 
عدم  عليه  عز  الذي  وقتها-  املكي  احلرم  مكتبة  مدير  ال�شنيع 
النتفاع بها, وخ�شي عليها من ال�شياع-, بعد اإقناعه لناظرها عبد 
من  ال�شتار  عبد  ال�شيخ  جمموعة  زالت  وما  الدهلوي)12(.  الوهاب 
وت�شكل  املكي,  احلرم  مكتبة  ت�شمها  التي  الوقفية  املجموعات  اأهم 
الإعجاب  اإل  اإليها  الناظر  ميلك  ل  املكتبة,  يف  وكبريًا  ا  مهمًّ ركنًا 

بال�شيخ والرتحم عليه.
الدهلوي يف  ال�شتار  مَّ ملكتبة عبد  اأنه قد �شُ بالذكر  ومن اجلدير 
الذين  الهنود  العلماء  اأحد  اأ�ش�شها  التي  الف�سيلية(  )املكتبة  حياته 
اأنها  قدموا ملكة املكرمة واأقاموا فيها, ومل يعلم تاريخ ن�شاأتها, غري 
كانت على ما يبدو موجودة منذ مطلع القرن الرابع ع�شر الهجري, 
كما مل يعرف ا�شم موؤ�ش�شها كاماًل, وكل ما يعرف عن هذه املكتبة 

اأنها كانت حتوي جمموعة نادرة من الكتب املطبوعة واأعدادًا كبرية 
وهذه  الفنون,  ح�شب  عديدة  بفهار�ش  امل�شّجلة  اخلطّية  الكتب  من 
الفهار�ش ت�شم عددًا كبريًا من اأ�شماء املخطوطات والكتب النادرة 
عن تاريخ مكة املكرمة ب�شورة خا�شة والدرا�شات ال�شالمية ب�شورة 

عامة)13(.
تنوعت �شيغ الوقف التي كان يكتبها ال�شيخ على كتبه فمنها )الوقف 
مقره  ويكون  احلرام,  اهلل  ببلد  العلم  طلبة  على  الكرمي  اهلل  لوجه 
بالكتبية الفي�شية املبارك�شاهوية البكرية حر�شها رب الربية من الآفات 
والبلية. وحرر يف 19 رجب الفرد احلرام من �شهر �شنة 1310 ه�. واأنا 
ال�شديقي  ال�شتار  عبد  اأبوالفي�ش  اللطف  ربه  من  الراجي  الفقري 

احلنفي بن عبد الوهاب الكتبي عفى اهلل عنهما .. اآمني)14(.
البكرية  املبارك�شاهوية  الفي�شية  بالكتبية  هلل  )الوقف  ومنها 

حر�شها رب الربية عن كل اآفة وبلية مبكة املحمية()15(.

رقم  املخطوط  على  جاء  التملك  �شيغ  يف  ينوع  كذلك  ال�شيخ  وكان 
)419( ب�شيغة : )يف ملك الفقري عبد ال�شتار بن عبد الوهاب(, وجاء 
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منوذج من الكتب التي وقفها الدهلوي على مكتبتهفهر�ش املكتبة املخطوط بخط الدهلوي

من مناذج الوقف



المكتبة الفيضية

32

املراجع:
العدل)34(  جملة  يف  املن�شورة  الدهلوي  ال�شتار  عبد  وقفية  ن�ش  انظر   )1(
ربيع الآخر 1428ه�, �ش280-281, و يف احلياة العلمية يف مكة املكرمة 
املكي  احلرم  مكتبة  يف  والو�شية  �ش837-835,  ج2  )1115-1334ه�( 

برقم )4125(.
)2( طبع بتحقيق الدكتور/ عبد امللك بن عبد اهلل بن دهي�ش –رحمه اهلل-.

)3( معجم املوؤلفني املعا�شرين �ش347.
)4( حقق يف ر�شائل دكتوراة بجامعة اأم القرى.

)5( الأعالم ج3 �ش354.
من  غريها  والكثري   )1045( اإىل   )1040( رقم  املخطوط  مثاًل  انظر   )6(
الرجوع لفهر�ش مكتبة احلرم  املخطوطات �شمن مكتبته بخطه, وميكن 
في�ش  كتابه  يف  نف�شه  عن  ال�شيخ  ويقول  عليها,  للوقوف  اجلديد  املكي 
امللك املتعايل ج2 �ش1207 : ) وكتبت ون�شخت عدة جملدات من الكتب 

الغريبة, غالبها حمفوظة وموقوفة مبكتبتي التي جمعتها ... (.
)7( جاء يف مقدمة حتقيق كتاب )�شفاء الغرام باأخبار البلد احلرام( اأنهم 
الن�شخة  ال�شيخ وهي منقولة عن  التي بخط  الن�شخة املكية  اعتمدوا على 
عمومية   7484 برقم  املحفوظة  و  امل�شرية  الكتب  بدار  الفريدة  اخلطية 
املطبعة  يف  طبع  الذي  لالأزرقي  مكة(  )تاريخ  كتاب  ومثله  تاريخ,  و504 
التي بخط  الن�شخة  التحقيق  اعتمدت يف  التي  الن�شخ  املاجدية مبكة من 

ال�شيخ نقلها عن الن�شخة املحفوظة بدار الكبت امل�شرية.
خمطوطاته,  على  التملك  �شيغ  بع�ش  يف  ال�شيخ  يكتبه  كان  هذا  واللقب   )8(
اللقب خا�ش مبن ميتهن بيع الكتب واملتاجرة بها, ومل يعرف عن ال�شيخ 
العلماء  بع�ش  اأن  املعروف مبكة  كان من  ولكن  الكتب,  لبيع  له مكتبة  اأن 
انظر:  طلبتهم.  على  توزيعها  اأو  منازلهم,  يف  لبيعها  الكتب  يجلبون 

اجلواهر احل�شان, ج1 �ش324 )الهام�ش(.
)9( وقيل )1850( كتابًا, انظر : نرث القلم يف تاريخ مكتبة احلرم, �ش 111, 
حوادث  وذكر  الديان  الواحد  اهلل  باأيام  والعرفان  النهى  اأويل  تذكرة  و 

الزمان, ج1 �ش202.
مكتبة  خمطوطات  �شمن  ولكن  مطبوع,  م�شتقل  فهر�ش  للمكتبة  لي�ش   )10(
احلرم املكي ال�شريف فهر�ش للمكتبة بخط ال�شيخ, املجلد الأول برقم ) 
الثاين برقم )4130( عبارة  4129 ( عبارة عن ) 80 ( لوحة, واملجلد 

عن )71( لوحة.
)11( ذكر ال�شيخ يف و�شيته بعد اأن عدل عليها ) واإين كنت اأقر بهذا الوقن اإىل 
اأن رزقني اهلل مولودًا �شنة 1352 ه� اأ�شميته عبد الغني, فاأح�شنت تربيته 
... واأقراأته القراآن بالتجويد ... يف بع�ش املدار�ش املكية, وعلموه الكتابة 
منه  راأيت  �شنة  ع�شر  خم�شة  عمره  بلغ  وحني  والفقه,  النحو  من  وبع�شًا 
, فعلمت  املدر�شة  اإىل  الذهاب  العلم, وترك  اإىل  اللتفات  عالمات عدم 
واأ�شهرت  جمعها,  يف  عمري  اأتعبت  التي  الكتب  هذه  مرجع  اأين  وتيقنت 

ليايل دهري يف كتابتها ؛ يكون على يده �شياعها, وتفريقها(.
)12( اجلانب العلمي يف �شرية ال�شيخ �شليمان ال�شنيع, �ش62.

الزبريية مكتبة, وكان  الف�شيلي احلنبلي  للعاملة فاطمة بنت حمد  )13( كان 
عهد  املدينة  اإىل  انتقاله  بعد  والهديبي  الهديبي,  حممد  عليها  الناظر 
باملكتبة اإىل اأحد حمبي العلم, فلما تويف اأ�شبحت املكتبة يف عهدة الناظر 
تولوا  الذين  النظار  اأحد  املذكور  الهندي  العامل  يكون  ورمبا  اجلديد, 

املكتبة لحقًا.
انظر: احلياة العلمية مبكة ج2 �ش827-826.  

)14( خمطوط برقم )3707(.
)15( خمطوط برقم )1184(, وهناك �شيغ اأخرى انظر )419( و )2888( 

و )2889( باحلرم املكي.
)16( وانظر )2899( و )3010( باحلرم املكي .

)17( املخطوط رقم )4200(

عادل عبد الرحيم العو�شي 
باحث يف الرتاث واملخطوطات

يف خامتة  املخطوط رقم )3766( ب�شيغة : )قد تعلق بالعبد الأحقر 
ملكًا( وختمه)16(.

 من نفائ�س املكتبة : 
الدين  لتقي  الأمني  البلد  تاريخ  يف  الثمني  العقد  كتاب   - 
اإىل  باأرقام )من 2844  املكي,  الفا�شي  اأحمد احل�شني  بن  حممد 
2847(: )يقع الكتاب يف ثمانية جملدات كبار, نقلها ال�شيخ عبد 
ال�شتار بقلمه, عن اأجزاء هذا الكتاب, وهي متفرقة موزعة بني دار 

الكتب امل�شرية, ومكتبة الأزهر وغريها من املكتبات(.
الدين  لتقي  احلرام  البلد  اأخبار  يف  الغرام  �شفاء  كتاب   - 
 )3507  ,3506( برقم  املكي,  الفا�شي  احل�شني  اأحمد  بن  حممد 
)نقله ال�شيخ عبد ال�شتار بقلمه عن الن�شخة اخلطية املوجودة بدار 

الكتب امل�شرية(.
- حتفة الأحباب يف بيان ات�شال الأن�شاب له, برقم )2777(, 
املوجودين  بالعرب  وات�شالتهم  قدميًا  العرب  اأن�شاب  ذكر  ت�شم 

حديثًا, ويف اخلامتة ذكر البيوت املعروفة والعائالت امل�شهورة.
- خبايا الزوايا؛ لأبي البقاء العجيمي ح�شن بن علي بن يحيى, 
املعمورة  الزوايا  من  تي�شر  ما  ذكر  على  ا�شتمل   ,)2804( برقم 

مبكة.
وغريها من النفائ�ش التي ي�شيق املقام عن ذكرها.

رحم اهلل ال�شيخ واأ�شكنه ف�شيح جناته.
واإجازاته  خمطوطاته  بها  يختم  اأختام  عدة  لل�شيخ  وكانت   

احلديثية وقفت على ثمانية منها.

 من تعليقات 
ال�شيخ على بع�ش 

املخطوطات)17(

مناذج ل�شيغ التملك

مناذج من اأختام الدهلوي

من تعليقات الدهلوي على بع�ش املخطوطات
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