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القومية    انطالًقا من مفهوم الوثائق وما تنتجه من معرفة هي ملك للعامل أمجع ، أخذت دار الكتب والوثائق  

املتنوعة واملحفوظة  باملجموعات الوثائقية  عىل التعريف العلمي    مهمة إصدار سلسلة بحثية تعمل  عىل عاتقها 

  . الوثيقة موضوعا هلا  تتخذ  التي  البحوث  القومية، مما يساعد عىل إحداث حراك علمي ف جمال  الوثائق  بدار 

 : كراسات أرشيفية.   وعنوان السلسة هو

الوثائق و هذه  بماليني من  وأرشيفات  ومكتبات  متاحف  من  املجتمع ف مرص  ذاكرة    حتتفظ مؤسسات 

دار الوثائق    األلف الرابع قبل امليالد؛ ومن بني هذه الوثائق حتتفظإىل    ا يعود تاريخ أقدمهية؛  بمختلف أشكاهلا املاد

إىل   الدار  أقدم جمموعات  تاريخ  ويرجع  منها؛  األكرب  بالنصيب  الثاين عرش  القومية  اهلجري/  السادس  القرن 

 العامل. بوعالقتها بمحيطها اإلقليمي  وتعلق بتاريخ مرص  ت، و إىل الوقت احلارض  ا امليالدي، بينام يعود تاريخ أحدثه

وتتنوع الوثائق ف موضوعاهتا فمنها ما يتعلق بالنواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتامعية  

قسم  فإىل جانب الوثائق العربية التي تشكل الكام تتنوع هذه الوثائق ف لغاهتا    ؛ ومنها ما يتعلق بالنواحي الثقافية

وثائق باللغات الرشقية مثل: الرتكية والفارسية والعربية، ووثائق باللغات األوربية    دار، هناكاألكرب من رصيد ال

 مثل: الفرنسية واإلنجليزية واألملانية واإليطالية. 

 

 الوثائق   الكتب  دار:  القاهرة.  العثامين  العرص  خالل  قايتباي  السلطان  مكتبة  وحترير  ضبط(.  2019)  عمران  أمحد  جيهان  (*)

 . (3ع ؛ أرشيفية كراسات  سلسلة. )الوثائقية البحوث وحدة القومية، الوثائق دار املرصية،

 عروض الكتب واألطروحات
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واللغة   املوضوع  ف  التنوع  جانب  الوثائق،    هناكوإىل  أشكال  ف  التنوع  بنيأيًضا  فردة  امل وثائق  ال   ما 

 . من الوسائط احلديثة ات واملطويات وغريها سجالت واللفائف وامللفالو

)حجج األمراء والسالطني(   :جمموعة وثائقية من أمهها جمموعة  460من   ولدي دار الوثائق القومية أكثر 

واملحاكم الرشعية وديوان الروزنامة والفرمانات الشاهانية الصادرة    ،وقد ضمتها اليونسكو لسجل ذاكرة العامل 

ديوان املعية السنية، والديوان اخلديوي، ديوان  وجمموعات القرن التاسع عرش ومنها:  ،  ن السالطني العثامنينيم

ية، وغريها من الدواوين، هذا باإلضافة إىل وثائق  جاجلهادية، ديوان البحرية، وديوان التجارة واألمور اإلفرن

  ديموغرافية تضم معلومات  تعداد النفوس، والتي    املديريات واإلدارة املحلية، باإلضافة إىل جمموعة سجالت

 عن سكان مرص ف عرصي حممد عيل وإسامعيل من حيث عدد سكان كل قرية وحي وتصنيفاهتم. 

جملس  وثائق جملس النظار و  املمتدة من القرن التاسع عرش إىل يومنا هذا: ومن أهم املجموعات الوثائقية  

وكذلك وثائق وزارة اخلارجية املرصية منذ هناية    ،وقتنا احلارض   وحتى قرب   1878الوزراء منذ إنشائه ف عام  

وثائق جملس بالط امللك، ووثائق وزارات التعليم  تقتني الدار  كام  ،  القرن التاسع عرش وحتى هناية الستينيات

: مصطفي  منهمومذكرات بعض الزعامء والقادة السياسيني  ؛  سكان وغريها من والوزارات احلاليةوالصحة واإل

 .ة تلفخبمراحلها املسعد زغلول وإبراهيم اهللباوي وغريهم، ووثائق احلركة الوطنية املرصية  و  امل وحممد فريدك

بل لكل العرب    ؛قليمي ودورها العاملي ليس ملًكا ملرص وحدها إن وثائق مرص كدولة حمورية ف حميطها اإل

 والعامل أمجع باعتباره تراًثا وثائقًيا حضارًيا لإلنسانية. 

وهي  وان القومية  الوثائق  دار  إسرتاتيجيات  أهم  من  ف  سامهامل"طالًقا  املعرفةإة  اهلوية  "و   "نتاج  تعزيز 

واملعلومات"و  "الوطنية البيانات  فقد  "إتاحة  تعبد،  بحثية،  سلسلة  إصدار  القومية  الوثائق  دار  عىل  أت  مل 

مل لإلسهام ف إتاحة جماالت بحثية  التعريف العلمي باملجموعات الوثائقية املختلفة بالدار بشكل دقيق ومتكا 

ات  يمقتنوتعريفهم بأهم  تنمية الوعي الوثائق لدي غري املتخصصني    متعددة أمام املهتمني والدارسني، عالوة عىل 

 دار الوثائق القومية. 

  مكتبة   وحترير  ضبط "م ، هو كتاب بعنوان :  2019لسلة وخرج للنور عام  واإلصدار الثالث من هذه الس 

  جيهان  د.  أ  بدراسته  قامت   نادرا  وثائقيا   نصا   لنا   يقدم   الكتاب  وهذا؛  "العثامين  العرص   خالل   تباىقاي  السلطان

مكتبات املساجد التي  وهذا النص هو لوثيقة ضبط مكتبة من    بكلية اآلداب جامعة القاهرة   الوثائق   أستاذة  عمران

قا  امللك األرشف  السلطان  اململوكي اجلركيس وهي مكتبة  العرص  التي وقفها بجامعه وتربته أنشئت ف    يتباي 

بصحراء املامليك، وقد تم حتريرها خالل العرص العثامين ، وقد صدرت عن حمكمة الباب العايل ، والوثيقة مؤرخة  

 م . 1698هـ/  1110بغرة حمرم  
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تأسست ف العرص    لفة ف رحلة كشفية تيضء من خالهلا الكشف عن رصيد مكتبة إسالمية وتأخذنا املؤ

 ، وكانت قائمة حتي تاريخ حترير الوثيقة داخل مؤسسة اململوكي  

 تعليمية ( كي يستفيد منها طالب العلم والباحث والقارىء.   – دينية  –) مدرسة  

دقيق   مفصل  فهرس  بمثاية  يعد  املكتبة  هذه  مقتنيات  حترير  إجراء  أن  نجد  املالحظة  هذه  وتأسيسا عيل 

 بة السلطان قايتباى . مسجل فيه عناوين الكتب املحفوظة واملوقوفة بمكت

 كافة املحاور التي يعاجلها . والكتاب حمل العرض يسلط الضوء بشكل متوازن عىل 

. املؤلفني  ق    بأسامء  أوائل  العثامين  العرص  خالل  وحتريرها  إسالمية  مكتبة  ضبط  لوثيقة  دراسة  هذه 

لعايل. الوثيقة املؤرخة  م صدرت بعد اإلذن من شيخ اإلسالم قايض القضاة بمحكمة الباب ا17هـ/أواخر ق 12

حمرم   غرة  ف  املحكمة  مرص  1698يوليو    10هـ/ 1110بسجالت  ف  املساجد  مكتبات  إلحدى  وذلك  م، 

الظاهري   األرشف  املحمودي  اجلركيس  قايتباي  النرص  أبو  األرشف  امللك  السلطان  مكتبة  وهي  اململوكية، 

. حيث إن    بجبانة املامليك  "قايتباي"  والتي وقفها بجامعه وبرتبته بصحراء  م1496هـ/ 901- م 1423هـ/ 826

م  1470هـ/ 874بدأ بعامرهتا ف شوال    99متكاملة للسلطان قايتباي أثر رقم  هذه املكتبة ضمن جمموعة بنائية  

ومدرسة   ومقعد،  للصوفية  كبري  وربع  ومئذنة  وُكتاب  وتتكون من مسجد ومدرسة وخانقاة ورضيح وسبيل 

وتقع حجرة املكتبة داخل مدرسة السلطان قايتباي باإليوان   دواب صغرى خاصة بدفن أوالده وحوش لسقي ال

وحيث يتكون هذا اإليوان البحري من ثالثة أجزاء    –الذي ييل إيوان القبلة الكبري    –ف الشامل الغريب  البحري  

ى  وهي: الصدر والسدلة يمني صاعد اإليوان والسدلة يسار صاعد اإليوان، فإن الطريق للمكتبة من الباب الذ

حجة وقف السلطان قايتباي بوزارة    ، وهي تلك احلجرة التي أشارت إليها نص  عىل يمني صاعد السدلة اليرسى

بأهنا خلوة خلزن املصاحف والربعات والكتب التي باجلامع، وقد    م1475هـ/ 879لسنة    886األوقاف رقم  

ن يتوىل حفظ وتنظيف الكتب  عىل أن يكون من أهل اخلري والدي  "خازن الكتب"عني هلا الواقف موظف وهو  

درهم شهريا أو ما يقوم مقام ذلك    وقد رتب الواقف للخازن مائتي  واخلزانة من الغبار وغري ذلك مما تتأذى به، 

خزانة كتب رشيفة جليلة  "من النقود، ورطالن باملرصي خبز يوميا. وجاء وصف السخاوي هلذه املكتبة بأهنا  

 منيفة. 

جزاء  أوقاف السلطان قايتباي من الكتب واملجلدات واأل  املكتبة بأهنا خزنتا   وقد أشارت وثيقة الدراسة إىل

واألوراق كام أشار األستاذ حسن عبد الوهاب أن مقتنيات املكتبة قد نقلت إىل دار الكتب املرصية خوًفا عليها  

 .  .ز من الضياع
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إجراء ضبط وحترير ما وجد    هي عبارة عن  "دفرت مبارك"إن وثيقة الدراسة التي أشار إليها النص بأهنا  

أمحد  "خازن كتب املكتبة وهو القايض  م وذلك بعد وفاة  1698هـ/ 111بخزنتي أوقاف السلطان قايتباي سنة  

وذلك ف حضور    "حسن سليم اجلاروين ومن رشكه"  –حينذاك    – لتسليم مقتنيات املكتبة إىل اخلازن    "الذهبي 

الوكيل الرشعي عن   "أمحد أفندي"ات دار السعادة، وحضور  من أعيان أغاو "سليامن أغا "كل من ناظر الوقف 

وهم:   الوقف  كتبة  وحضور  املتوف.  الكتب  خازن  والقايض  "ورثة  النويب،  سليامن  القايض  بن  أمحد  القايض 

، هذا بجانب حضور جمموعة من شيوخ مدرسة السلطان  "يخ حممد بن الشيخ حممدمنصور بن الشيخ مانح، والش

وغريهم من أرباب الوظائف    "لطفي منوف"وبواب املدرسة    "حممد عاشور"ضور املدرسة  قايتباي منهم شيخ ح

 بالوقف. 

اخل بمعرفة كل من وكيل ورثة  تم  قد  املكتبة  إجراء حترير مقتنيات  الدراسة أن  وثيقة  ازن  ويوضح نص 

كتب حينذاك تم  وبعد إجراء تسليم مقتنيات املكتبة إىل خازن ال  "يوسف الدمايض الصحاف"املتوف، والشيخ  

درويش  "ذلك من الشهود العدول بمحكمة الباب العايل ومها: موالنا   وضعها باخلزنتني بمعرفة املعنيني لضبط

ثيقة كشاهد أو كاتب الوثيقة بسجل حمكمة الباب  املوقع اسمه ف هناية الو "الشيخ عيل الوفائي"ورفيقة  "أفندي

فصل ملقتنيات املكتبة من املصاحف والكتب واملجلدات واألجزاء  العايل، ييل ذلك مبارشة بنص الوثيقة حترير م

حتت    ثم ما يندرج  واألوراق، وذلك بكتابة رؤوس موضوعات الكتب وعدد الُكتب إمجاال بكل رأس موضوع

 ب موضحا بكل عنوان عدد القطع املوجودة منه داخل املكتبة. كل منها من عناوين الكت

باعتب الدراسة  وثيقة  أمهية  إسالمية  وتتضح  مكتبة  رصيد  عن  الكشف  ف  وأساسيا  أوليا  مصدرا  ارها 

اململوكي سنة   الوثيقة داخل مؤسسة  1475هـ/ 879تأسست ف العرص  تاريخ حترير  قائمة حتى    – م وكانت 

تعليمية   – مدرسة   املكتبة  كي    دينية  والقارئ، وإجراء حترير مقتنيات هذه  العلم والباحث  منها طالب  يستفيد 

م ُيعد بمثابة فهرس مفصل دقيق مسجل فيه عناوين الكتب املحفوظة  1698هـ/1110 سنة  والتي يرجع إىل

وقاف لسنة  بوزارة األ 886واملوقوفة بمكتبة السلطان قايتباي، التي مل يرد هلا ذكر أو إشارة ف حجة الوقف رقم  

الواقف  1475هـ/ 879 لعامرة  كامل  توصيف  نصها  شمل  التي  قايتباي    –م  املامليك  بجبا   –السلطان  نة 

واألوقاف املوقوفة عليها، كام ُتعد وثيقة الدراسة أحد املؤرشات للقياس الفكري الذى يمكن من خالله رصد  

اإلسالمية بام حتويه عناوين الكتب من تعددية  مستوى التنوع التعليمي والثقاف الذى كان سائدا ف تلك الفرتة  

ا تضم  كام  حتتها،  تندرج  التي  املوضوعات  والتي حرص  وتنوع  الكتب،  مؤلفي  أسامء  لبعض  لعناوين حرًصا 

 السلطان قايتباي أو ناظر الوقف عىل اقتناء مؤلفاهتم لتزويد املكتبة هبا من أجل إتاحتها للعلم. 

 ة حماور : وقد جاءت هذه الدراسة لتشمل ثالث
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فهرسة    يات املكتبة، ثانًيا :أوهلا : إلقاء الضوء عىل السامت العامة التي اتبعها كاتب الوثيقة ف حترير مقتن 

 الوثيقة ونرشها واللوحات 

 .ثالًثا : حتقيق لعناوين الكتب الواردة بنص الوثيقة وألسامء مؤلفيها وأخرًيا كشاف بأسامء املؤلفني

 مقتنيات املكتبة: السامت العامة ف حترير  

لقرآن الكريم، وجمموعة  يتضح أن مقتنيات مكتبة السلطان قايتباي قد شملت عدد من املصاحف وأجزاء ا

متنوعة من الكتب املصنفة حتت رؤوس املوضوعات، وعند حترير هذه املقتنيات بدأ كاتب النص بذكر املصاحف  

ة عدد ستة قطع من املصاحف الرشيفة منهم مصحفان  واألجزاء املوجودة هبا وبياهنا، فقد شملت خزانة املكتب 

ومكتوب مجيعه بالذهب ومن أجزاء القرآن الكريم أربع قطع    أحدمها كبري واآلخر صغري حجام ومغطي باجللد 

أحدمها مدون باخلط الكوف، ثم انتقل الكاتب إىل حترير مقتنيات املكتبة من األعامل املؤلفة وحرصها باألسلوب  

 التايل : 

 رؤوس موضوعات الكتب:  - 1

و الرئيسية  املوضوعات  رؤوس  من  مخسة  حتت  مصنفة  املكتبة  كتب  جمموعة  هذه  جاءت  وردت  كام 

املوضوعات برتتيب نص الوثيقة هي: تفسري القرآن الكريم ، يليها احلديث الرشيف، ثم فنون العلوم املتفرقات،  

 ثم الفقه احلنفي، وأخرًيا كتب الفقه الشافعي.

س موضوع إمجايل الرقم احلسايب لعدد قطع الكتب التي تندرج حتته وقد قيد هذا الرقم بعد  ويتبع كل رأ

جلد، وييل ذلك تفصيل ببيانات  "بأهنا جملدات    "تفسري القرآن الكريم "حمدًدا ف رأس موضوع    "عدد"كلمة  

تدوين الرقم    كتب كل رأس موضوع والتي شملت عنوان الكتاب يليه ف كثري من املواضع اسم املؤلف، ثم 

 كتبة. احلسايب لعدد القطع املحفوظة منه من املجلدات أو األجزاء أو النسخ بخزانة امل

وتعد وثيقة الدراسة أحد املؤرشات للقياس الفكري الذي يمكن من خالله رصد مستوى التنوع التعليمي  

 والثقاف الذي كان سائدا ف تلك الفرتة . 

معدة    ف دراسة التاريخ الثقاف ، ويربهن عىل توافر نصوص وثائقية   وختاما هذا الكتاب حيمل بعدا مهام 

 شك ف إنتاج دراسات مميزة ف موضوعات الوثائق التي تسهم ف إنتاج املعرفة . بال  بعناية تسهم  وخمتارة

 ●●● 


