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أمني سليمان سيدو*

ال تـاا الحـ ا الميد ــة

إجـة بح الب ـ

والب ــ بــي موضــوعإف ــتى .ويف الكتــإ

والت مييق ،فهي تميدم لنإ األحـدا الـع عإيهـتهإ

كميـــة مـــن املينلومـــإف واألببـــإر الـــواردة عـــن

وتيســـر لنـــإ اراءتهـــإ بهـــكل ـــب يـــومي ،مـ ـ

ححــإر جــدة يف جريــدتي أم الميــر  ،تميــدم لنــإ

تة متثـل

رصدتا ب يـومي ألحـدا احلحـإر علـى مـدار

االعتبإر أن تلك الح ا أداة بعالمية

وجهة نظر واحـدة .وهـاا ال يينـع عـدم األبـا بهـإ

أكثـــر مـــن عـــإم .كمـــإ جتمـ ـ تلـــك األببـــإر

تــــإ فميــــ بح التــــدايق

املتنوعــة والــع اــإم مين ـدا الكتــإ بتحــني هإ،

والت مييق ،و ـو هـاا الحـ ا تنوعتـإ تإر يتـإ

حمـــإوالم اـــدر اامكـــإن التينليـــق عليهـــإ وفـــق

مجــيالم مــإ بــي سيإســي واجتمــإعي وأدبــي و ـ

املحـــإدر األبـــر املينإصـــرة لل ـــد  ،ولكـــي

بـ

يميا الميإرئ على احلد (ححـإر جـدة) ،اـدم

وجتإهلــــهإ ،وبمنــــإ

ذلك .ويف الواـ احلإضـر توجـ عـدد ال بـ

من البإحثي بح تلك الح ا ،وهاا توج جيـد.

متهيدتا يبدأ مـن دبـو جـيمل امللـك عبـدالينايا

فإضإفة على طرح األحدا املنهورة بهإ والتينليـق

(رمحـ اه) ال ــإ،ا ،بح اــرار ححــإر جــدة،

عليهــإ ،فيــ تــوفر الواــ وايهــد لكــي ي لــ

ثـــت بـــتت الب ـ ـ بـــاكر التســـليت وكي يتـ ـ

الميإرئ على عـدد املوضـوعإف يف أ ـإ مسـتميلة
يسهل الب
* مدير

فيهإ دون الرجوع بح تلك الحـ ا

وبنــــودا ،وأحلميــ ـ

ل ــــق اــــو عــــددتا مــــن

اخلرا ،تسهل تحوار احلد ومينإيهت .

رير جملة مكتبة امللك فهد الوطنية.
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بيإن مراحل احلـج مـن "تِلُّـو" :رحلـة محـ ى فميـ اه الينبإسـي بح احلـج سـنة 3377هــ/
3725م /مييــق :ايــى حممــود بــن جنيــد -.ط -.3الريــإة :مركــا امللــك فيحــل للب ــو
والدراسإف ااسالمي ة3571 ،هـ2032 /م132 -.ص.
تُينا ـدك كتــب الــرحالف محــدرتا أسإس ـيتإ عــن

وتُيناـدك الرحلــة بح احلــج ،وتــدوين املهــإهداف يف

جغرافيـــــــة األمـــــــإكن املـــــــاارة ،واألوضـــــــإع

ال ريـــق بح مكـــة املكرمـــة واملدينـــة املنـــورة

ـــإ

االجتمإعيــة واالاتحــإدية والدينيــة فيهــإ ،وهــي

انتهــر عنــد املســلمي عــرب الميــرون ،ومــإ نُهــر منهــإ

ــرة منــا

ـإ ي يُنهـر .ومـن هـاا الـرحالف

ــإ،ينة عنــد أ لــب أمــت األرة املت

يُمثل نسبة اليلـة

أادم الينحور بح اليوم ،وبح جإنـب مينلومإتهـإ

تراكمـ ـ مينلومـــإف دايميـــة عـــن مـــدن ،وبلـــدان،

تويـ مـن وصـا مبإ ـر،

وار  ،وظواهر جغرافية واجتمإعية وااتحإدية ،مر

ومن أحإسيس يُينرب عنهإ ميندكهإ ،جتينـل اإر،هـإ

بهإ الرَّحَّإلون من الهرق والغر والهمإ واينو .

يينيمل حلظإف الرحلة يف زمنهإ الا واين في

وهاا الرحلة الـع اـإم بهـإ صـإحبهإ :محـ ى

ليينود بح الـوراء ماـإف السـني ،متإبينتـإ حيـواف

فمي اه الينبإسي مـن اريـة تلـو ابتـداءت مـن يـوم

كإنــ عنــد الســإبميي ،ويتينــرا مــن بال ــإ

السب الثإني والينهـرين مـن ـهر ـينبإن سـنة

عــإداف وســلوكيإف كإن ـ راســاة ،نســاهإ

3377هــــ بح بــــالد احلــــرمي الهــــري ي ،ثــــت

ـد

عودت ـ بح بــالدا ودبول ـ بح تل ـو يف الينهــرين

تتميا بإامتـإع ملـإ

الامن بينإداف وسلوكيإف أبـر  ،أو اـد

الـــروح املإضـــي متجســـدة يف احلإضـــر لتهـــإب

مـــن ربيــ األو ســـنة 3371هــــ ،تُيناــدك أمنوذجتــإ

الواا أحيإنإم.

موض تإ لل وا،د ايمَّة الع ينتجهإ هاا الـنم

والـــــرحالف بح األمـــــإكن املميدســـــة هـــــي

من الت ليا فميـد احتـوف علـى وصـا جغـرايف

ظإهرة مينروفة أي تـإ عنـد أصـ إ الـديإنإف،

للمنإطق الع مَرَّ بهإ يف رحلت من مدينة تِلـوُ يف

وهنـــإ كـــث منهـــإ عنـــد مســـي يي الغـــر ،

جنو تركيإ بح مكة املكرمـة ،كمـإ أنهـإ

الاين كإنوا يميحدون بالد الهإم وفلس ي –

مهمــــة يف التينــــرا بح األوضــــإع االجتمإعيــــة

على وج اخلحوص – تتبينإم ملإ ورد يف كتـبهت

واالاتحـــإدية والدينيـــة يف الميـــرن الثـــإني عهـــر

الدينية.

ا جر لألمإكن الع مر بهإ.
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املستودعإف الرا مية املةسسية يف ايإمينإف السينودية :ديإف الواا وت لينإف املستميبل/
فهد بن عبداه ال واي  -.ط -.3الريـإة :مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة3512 ،هــ2034 /م -.
505ص ( -.السلسلة األوح .)21
أصل هاا الكتإ رسإلة جإمينية تميـدم بهـإ

بـــإحثي ،طـــال  ،مـــوظ ي)،

يــ يُمكـــن

صإحبهإ بح است علت املينلومـإف اإمينـة امللـك

صــــإحب احلــــق مــــن أر ــ ـ ة وببــــداع أعمإلــ ـ

عبدالينايا لل حو علـى درجـة الـدكتوراة يف

ال كريــة ذاتيتــإ يف تلــك الميإعــدة .وهــي تميــدم

علت املينلومإف.

رؤيـة جديــدة تــو تغــي نظــإم االتحــإ الينلمــي

وموضـــوع الكتـــإ مهـ ـتا لمي ـــإيإ الب ـ ـ
الينلمــي يف جمــإ التاحــمي ،وال كــن أل
بإحـ يــدر

(املســتودعإف الراميــة املةسســية

وفميمإ ملين يإف الوصو احلر بح املينلومإف.
ويركـــا هـــاا الكتـــإ علـــى املســـتودعإف
الراميــــة املةسســــية يف ايإمينــــإف الســــينودية

يف ايإمينـــــإف الســـــينودية) أن يســـــتغع عنـــ ـ

للواــوا علــى وااينهــإ والتينــرا بح الت ــديإف

كمرج ـ علمــي مــن مراج ـ دراســإف يف هــاا

الـــع تواجــ بنهـــإ،هإ وبدارتهـــإ وتميـــديت الـــرؤ

املوضوع الدايق واملتاحمي.

واحللو املمكنـة يف هـاا الحـدد .كمـإ يميـدم

يتنـــــإو الكتـــــإ املســـــتودعإف الراميـــــة
املةسســـية ،بوصـ ـ هإ اواعـــد مينلومـــإف يمـ ـ
وبدارة وح ــــت وبتإحــــة املارجــــإف ال كريــــة
للجإمينة واملنتسبي إ (أع ـإء هياـة تـدريس،

مهـــــروعتإ وطنيتـــــإ را،ـــ ـدتا لت ســـــيس مســـــتودع
مةسسي للجإمينإف السينودية.
وبــتت املةلــا كتإب ـ بميإ،مــة املراج ـ الــع
استميى منهإ مينلومإت .

منهجيــة مميةحــة للدراســإف الببليوجرافيــة خلحــإ،مي النتــإ ال كــر املنهــور يف ــكل
كتب :دراسة ت بيميية على مكتبة امللك فهد الوطنية /را د بن علي ا نـإ،ي ،عبداييـد
صإحل بوعاة  -.ط -.3عمإن :دار ص إء للنهر والتوزي 3517 ،هـ2032 /م 225 -.ص.
تــولي اململكــة الينربيــة الســينودية اهتمإمتــإ واض ـ تإ

بحد املةسسـإف الينربيـة الرا،ـدة يف جمـإ النهـر

بحــنإعة الكتــإ ونهــرا ،عــن طريــق املةسســإف

ملاتلا النتإ ال كر عمومتإ ،والنتـإ ال كـر

الينلمية والثميإفية ،ومكتبة امللك فهد الوطنيـة هـي

لينلت املكتبإف واملينلومإف بحوصتإ.
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ويهــــدا هــــاا الكتــــإ بح ححــــر الكتــــب

ومتوســ هإ يف الكتـــإ الواحـــد ،وبحـــإ،مي

املنهـــورة يف مكتبــــة امللــــك فهــــد الوطنيــــة يف

التـــ ـ ليا ومســـــةوليت  ،والتينـــــرا بح حجـــــت

جمإ املكتبإف واملينلومإف ،مـن بـال بعـداد

ومينـــد نتإجيـــة املـــةل ي املستهـــهد ب عمـــإ ت

اإ،مــة ببليوجرافيــة ،كمــإ يه ـدا بح التينــرا

ومـــد ت إبميهـــإ مـ ـ اـــإنون لوتكـــإ للنتإجيـــة

بح بحإ،مي الكتب املنهورة من بال رصـد

الينلميــة ،والتينــرا أي تــإ بح الةتيــب ال بميــي

اجتإهإتهإ الينددية والنوعيـة (مةلـا أو مةجـت)

للمـــــــةل ي املستهـــــــهد بهـــــــت ،وبحـــــــإ،مي

والامنية واملوضوعية ،بإاضـإفة بح بحـإ،مي

االستههإد املرجيني الـااتي ،وكـالك التينـرا

الت ـ ليا ومســةوليت ومينرفــة املــةل ي األكثــر

بح بحــإ،مي األوعيــة املستهــهد بهــإ وتوزيينهــإ
مــد تــ ثر اافــإدة مــن النتــإ

نتإجتإ من بال ت بيق اإنون ايـار الةبيينـي،

زمنيتــإ ،وايــإ

كمإ أن الكتإ يهدا من بال االستههإداف

ال كـــر بينإمـــل الـــامن ،وكـــالك التينـــرا

املرجينية للكتب املنهـورة التينـرا بح بحـإ،مي

أي تـــإ بح بحـــإ،مي األوعيـــة املستهـــهد بهـــإ

هـــــاا االستهـــــهإداف مـــــن حيـــــ  :حجمهــــــإ

وتوزيينهإ موضوعيتإ ولغويتإ وجغرافيتإ و كليتإ.

فن النهر وصنإعة الكتإ  /حممد عدنإن سإي  -.ط -. 3دمهق :دار ال كـر3512 ،هــ/
2034م 210 -.ص.
عــــإك الكتــــإ مينظــــت الوســــإ،ل املتبينــــة
للوصو بح كتـإ

دايـق املينلومـإف ،صـ ي

ثـــت انتميـــل بح التينريـــا والنإ ـــر مينتـــإ ،ثـــت
ااجـراءاف ااداريــة املتاــاة لل حــو علــى بذن

اللغــة ،مجيــل التنســيق ،مــري المييــإ َ ،يسُ ـرا

النهر .عراا بسـبل النهـر ورايتـإ وبلكةونيتـإ،

الميإرئ الا يميتني .

فت ـدا عــن النهــر الــوراي ،ومراحــل التينإمــل

بدأ بتوضي اخل واف الينملية املتبينـة ،منـا
استالم الكتإ خم وطمإ بيد املةلـا ،فينـرا

مـ ـ املا ـــوط ،وأ ـــكإ تـــدبل النإ ـــر يف
املسإ،ل الوجإ مينإيتهإ.

ب ـرق تمييـيت مـإدة الكتــإ مـن نـواح متينــددة،

و ـــرح طـــرق الـــران ،وتحـ ـ ي التجـــإر

كـــي يكـــون النإ ـــر راضــيتإ عنهـــإ ومـــت مالم

ال بإعيــة للما ــوط ،وكي يــة وض ـ النمــإذ

ملسةولية نهرهإ.

اابراجيــة ابــل الوصــو بح اابــرا النهــإ،ي
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للكتإ  .كمـإ بـيان كي يـة تحـميت الغـالا،

بح أن يحــــل الكتــــإ بح املرحلــــة النهإ،يــــة

وطــرق التينــإون م ـ املةلــا واملحــمت ،للوصــو

(التجليــد) فيــبي أنواع ـ الــع ستلــا

بح النمــوذ األمثــل اعــداد الكتــإ ل رســإ

موضـــــوع الكتـــــإ وايإســـ ـ  ،وا ـــــدا مـــــن

بح التحوير ال بإعي (الانكو راا) .ثت بينـد

طبإعت .

توضـــي

ســب

اا ـــكإالف النإ ـــاة عـــن أب ـــإء

أبـــــ تا ،يينــــــرا بإلنهــــــر االكةونــــــي،

التحـــــوير ال بــــــإعي ،يينـــــر علــــــى طبإعــــــة

وص  ،وماايإا ،وعيوب  ،والوااـ الـا وصـل

الكتإ  ،فيينرا ب نواع آالف ال بإعة ،وطرق

بلي عربيتإ.

ال بــ  ،وأنـــواع الـــورق وطـــرق التينإمـــل مينهـــإ،
واألب إء امل بينية ،وطرق تداركهإ وتالفيهـإ

الكتإ مرج يغ ي كـل مراحـل صـنإعة
الكتإ األسإسية ،ويستهرا مستميبل .

املكتبإف االكةونية :كل مإ اتإج أمي ا ملكتبة لت ـوير مكتبتـ  /حسـإن عإبـدا -.
ط -. 3عمإن :دار املينتا للنهر والتوزي 3517 ،هـ2032 /م207 -.ص.
يســـل هـــاا الكتـــإ ال ـــوء علـــى عـــدة

اســتادامهإ للــدوريإف االكةونيــة و يــااف

موضـــــــــــوعإف يف مميـــــــــــدمتهإ املكتبـــــــــــإف

وفوا،ـــد هـــاا الـــدوريإف ،وجتـــإر ملةسســـإف

االكةونيـــة ،فميـــد ت ـــرق بح تينريـــا هـــاا

علميــــة ،ومكتبــــإف تينإملـــ مـــ الــــدوريإف

املكتبــة واملح ـ ل إف املرادفــة ــاا املح ـ ل

االكةونية.

وبح بحإ،حهإ ،وكي ية الت و بح املكتبة
االكةونيــــة ومهــــإري مســــتميبلية يف جمــــإ

ويف ال حل اخلإص عـن األنهـ ة املكتبيـة
يف املكتبـــإف املدرســــية ومكتبـــإف األط ــــإ

املكتبــإف االكةونيــة ،وكي يــة الت ــو بح

ـــد الكتـــإ عـــن دور املكتبـــة املدرســـية

النهــــر االكةونــــي ومــــد االســــت إدة مــــن

ومكتبــة ال ــل ،وعــن جمموعــة مــن األنهـ ة

املكتبة االكةونية.

الع كن أن تميدمهإ هاا املكتبإف ،مثل:

وت ـــــــرق الكتـــــــإ أي تـــــــإ للـــــــدوريإف

مينإرة الكتـب ،والنـدواف واضإضـراف،

االكةونيـــة ،مـــن حيـ ـ أنواعهـــإ وال وا،ـــد

واملســإبميإف ،وســرد الميحــة ،ونــإد الميــراءة،

واملميــــااف الــــع

ميميهــــإ املكتبــــإف نتيجــــة
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أمي سليمإن سيدو

د الكتإ عـن حوسـبة بـدمإف

محـــإدر املينلومـــإف ،وتهـــجي عـــإدة الميـــراءة،

املكتبــة مثــل حوســبة عمليــإف ااعــإرة والب ـ

والدور الا تةدي املكتبإف والينإملي فيهإ يف

االنتميإ،ي للمينلومإف وااحإطة ايإرية.

تنمية هاا الينإدة.

و ــــد أي تــــإ عــــن موضــــوعإف يف إيــــة
األهميـــة كـــإملراج  ،والببليوجرافيـــإ ،وتنميـــة

وبــــتت املةلـــــا كتإبــــ بميإ،مـــــة املحـــــإدر
واملراج .

أبو الوليد ابن ر د  ..را،د ال كر وفيلسوا الينميل :حيإت  ،وآثإرا ،ومحإدر دراست  /أمي
ســليمإن ســيدو  -.ط -.3الريــإة :مركــا امللــك فيحــل للب ــو والدراســإف ااســالمية،
3517هـ2032 /م 200 -.ص.
يتنإو هاا الكتـإ فيلسـوا ارطبـة وفمييههـإ

والبــن ر ــد بســهإمإف علميــة

ياــاة يف

أبإ الوليد ابن ر ـد الـا كـإن لـ تـ ث ا عميـق يف

علــوم ال مي ـ وال ــب وال لس ـ ة ...و

هــإ مــن

تــإريا ال كــر وال لس ـ ة ،حتــى ع ـداا مــةر الينلــت

الينلــــوم واملينــــإرا الينميليــــة والنميليــــة حيــ ـ

جور سإرتون من أكـإبر فالسـ ة ااسـالم ،فميـد

توزعــ آثــإرا علــى املاتحــراف وامللاحــإف

أثر يف فالس ة أوروبإ ب لسـ ت أكثـر مـن أرسـ و

والتينلي ميــإف والهــروح واملميــإالف ،واملحــن إف

ن س  ،وعرا بـ(الهإرح ) وهو اللميب الـا أطلميـ

يف تى أنواع الينلوم واملينإرا ،وكُتب عنـ

علي دانع يف (امللهإة اا ية) ،نظرام بح جهـودا يف

وعن آثـإرا مجلـة مـن الب ـو والدراسـإف يف

رح أرس و.
وتحــدَّ ابــن ر ــد ل مــإم الغاالــي يف احلملــة

كتــب مســتميلة ،ورســإ،ل جإمينيــة ،ودوريــإف
علميــة  ...بخل .واهــتت كــث مــن املستهــراي

الـــع ـــنهإ علـــى ال الســـ ة يف كتإبـ ـ "تهإفـــ

بدراســـة ابـــن ر ـــد وفكـــرا ،وكتبـــوا عنــ

ال الس ـ ة" حي ـ تبنَّــى الــدفإع عــن ال الس ـ ة يف

كـــث تا مـــن الدراســـ إف الينلميـــة ،كمـــإ أن

كتإب (تهإف التهإفـ ) الـا حـإو أن ي ناـد فيـ

هنإ اهتمإمتإ كب تا بإبن ر د وآثـإرا وهـو

آراء الغاالي ليـربئ ال السـ ة ،ويينيـد بح ال لسـ ة

مإ تههد ل الب و الـع

مكإنتهإ السإمية يف ال كر اانسإني.

الكتإ .
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واإو هاا الكتإ أن يين ـي ضـة مـوجاة عـن

ســــــواء كإنـــــ دراســــــإف بإصــــــة أو عإمــــــة،

حيإة ابن ر ـد منـا والدتـ يف ارطبـة حتـى وفإتـ

ويســــتينرة دراســــإف املستهــــراي عنــ ـ وعــــن

يف مــراكمل ،ويســرد اإ،مــة بيننــإوين مةل إتــ ،

مةل إت ـ  ،كمــإ أع ــى أراإم ـإم تسلســلية للمــواد

واحــر ببليوجرافيـــإ آثـــإرا اضميميـــة واملنهـــورة،

ليسهل الرجوع بليهـإ مـن مسـرد األعـالم ،بضـإفة

ويربز آثإر البـإحثي والدارسـي وكتإبـإتهت عنـ ،

بح مل ق بإص بإلحور ذُيِل ب الكتإ .

***
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