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املستخلص:
مهام يف التاريخ العريب ،ويف السنوات املاضية
تعد املخطوطات العربية من أهم مصادر املعلومات األولية ،والتي متثل جز ًء تراث ًيا ً
ظهرت عدة حماوالت هدفت إىل نرش نسخ رقمية من املخطوطات العربية يف البيئات الرقمية املختلفة؛ وعليه هدفت الدراسة إىل التعرف
عىل يشء من اإلنتاج الفكري املنشور يف موضوع النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية ،وكذلك املوضوعات املرتبطة به عىل املستوى
العريب والعاملي ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة أسلوب املراجعة العلمية لإلنتاج الفكري ،وقد ُصنفت دراسات اإلنتاج الفكري بنا ًء
عىل مراحل النرش اإللكرتوين ،حيث متثلت يف دراسات تتعلق باملرحلة األوىل املعنية بجمع ورصد حمتوى املخطوطات العربية ،والتي
شملت دراسات تتعلق بالفهرسة اآللية للمخطوطات العربية ،ودراسات قواعد بيانات املخطوطات العربية ،بعد ذلك جاءت دراسات
تتعلق باملرحلة الثانية املعنية بإعدادات النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية ،والتي شملت دراسات تتعلق برقمنة املخطوطات
وأخريا جاءت دراسات تتعلق باملرحلة الثالثة املعنية
العربية ،ودراسات التعرف الضوئي عىل احلروف  OCRلصفحات املخطوطات،
ً
بالوصول ملحتوى املخطوطات العربية ،والتي شملت دراسات تتعلق بالنرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية ،ودراسات تتعلق بالنرش
اإللكرتوين ألوعية املعلومات.
الكلامت املفتاحية :النرش اإللكرتوين ()1؛ املخطوطات العربية ()2؛ النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية ()3؛ تكنولوجيا
املعلومات واملخطوطات العربية (.)4

املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات؛ مج  ،4ع( 12أكتوبر .)2022
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 / 1التمـهيد:
إن التوعية بالرتاث العريب والتعريف بجهود احلضارة العربية وإنجازاهتا ،وما خلفه األسالف من تراث عريق من أهم املؤكدات
عىل اهلوية العربية (احلفيان) 2016 ،؛ ولذا فإن العناية برتاثنا القديم ما هو إال ختطيط ملستقبلنا ،وتُعد املخطوطات العربية أحد أهم
أشكال هذا الرتاث العريب؛ لذلك يتوجب إتاحة هذا الرتاث العريب املخطوط بني أيدي أبنائه من الباحثني املتخصصني من أجل إمتام
األبحاث العلمية املتخصصة مما يساعد عىل حفظ هذا الرتاث ونقله لألجيال القادمة ،وال شك أن النرش اإللكرتوين -ومن خالل شبكة
اإلنرتنت باألخص -سوف يساعد عىل التحول نحو جمتمع معلومايت إلكرتوين عريب (حافظ ،2013 ،ص  ،)23ومن اخلطوات اجلادة
هام
إلمتام هذا التحول رصد االجتاهات املوضوعية املرتبطة بالنرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية ،حتى يكون هذا الرصد مرج ًعا م ً
للقائمني عىل تطوير النرش اإللكرتوين وبخاصة للمخطوطات العربية ،وهذا ما حاولت هذه الدراسة حتقيقه.

 / 2مصطلحات الدراسة:
أ .المخطوطات العربية:
عرف معجم مصطلحات املكتبات واملعلومات  -عىل شبكة اإلنرتنت  -املخطوط بأنه :كتابة أي نوع من النصوص (نص
ُي ِّ
علمي ،نوتة موسيقية ،خريطة ،إلخ) مكتوب بخط اليد ،وقبل ظهور الطباعة سنة 1450م (ريتز  ،Reitzد.ت) ،وكذلك املخطوطات
العربية التي استمرت بعد هذا التاريخ وتدخل حتت مظلة الرتاث العريب سواء أكانت هذه الكتابات بخط املؤلف نفسه أو الناسخ أو
نسخة منقولة عن النسخة األصلية.
ب .النشر اإللكتروني:
عرف معجم مصطلحات املكتبات واملعلومات  -عىل شبكة اإلنرتنت  -أن عملية النرش اإللكرتوين تتمثل يف نرش الكتب
ُي ِّ
والدوريات وغريها من أشكال األوعية يف شكل رقمي ،وعادة ما تكون عىل وسيط إلكرتوين مثل الــ  CD-ROMأو عرب شبكة اإلنرتنت
مبارشة؛ ل ُيتاح للمستخدمني سواء بمقابل مادي أو بدون عن طريق املوردين املتخصصني.
ج .مراحل النشر اإللكتروني:

تتقارب وجهات نظر جمموعة من خرباء جمال املكتبات وعلم املعلومات فيام خيص مراحل النرش اإللكرتوين ،ومن أبرز وجهات
النظر :منظومة النرش اإللكرتوين التي أوضحها النشار (النشار ،2000 ،ص  ،)27ورشح كيفية معاجلة وجتهيز الوثيقة يف سياق النرش
اإللكرتوين الذي أوضحه بدر (بدر ،1996 ،ص  ،)322باإلضافة لتوضيح اهلوش (اهلوش ،2001 ،ص  )119املتمثل يف أن النرش
اإللكرتوين عبارة عن االختزان الرقمي للمحتوى من نصوص وصور مع تطويعه لعرضه إلكرتونيًا عرب شبكات االتصال املالئمة،
ولتنفيذ هذه العملية هناك جمموعة من املراحل املتتالية املتمثلة يف :املرحلة األوىل :املعنية بالتأليف واقتناء املحتوى وفيها يفرتض أن يقوم
املؤلف بإكامل اجلوانب الالزمة للكتابة بغرض النرش إلكرتونيًا فيام بعد ،ويمكن أن يتم ذلك خالل احلاسب اآليل ،ثم املرحلة الثانية
اخلاصة بإعداد الوثيقة اإللكرتونية وفيها ت تم عمليات إدخال الوثيقة والقيام باخلطوات الفنية والتي أمهها الفهرسة اآللية،
واالستخالص ،وقراءة النص أوتوماتيكيًاً ،
وأخريا تأيت املرحلة الثالثة املعنية
فضال عن التصوير واملسح الضوئي ومعاجلات الصور،
ً
بالتوزيع والتسويق ويقصد هبا توصيل الرسالة الفكرية إيل املستفيدين.
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د .النشر اإللكتروني للمخطوطات العربية:
مما سبق حياول البحث وضع تعريف إجرائي لعملية النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية ،هو جمموعة من املراحل املتتالية
التي هتدف إىل إتاحة صور صفحات وبيانات امل خطوطات العربية للمستفيدين عن طريق شبكة اإلنرتنت عن طريق شبكة داخلية،
وتتمثل هذه املراحل يف :املرحلة األوىل :املعنية بجمع ورصد حمتوى املخطوطات العربية ،ثم املرحلة الثانية :املعنية بإعدادات النرش
اإللكرتوين للمخطوطات العربية ،ثم املرحلة الثالثة :املعنية بالوصول ملحتوى املخطوطات العربية.

 / 3حدود الدراسة:
أ .الحدود الموضوعية:
تقوم الدراسة عىل رصد اإلنتاج الفكري للنرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية؛ مما أدى لظهور جمموعة من املوضوعات
الرئيسية التي مثلت مراحل النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية ،والتي ًأدرجت حتتها دارسات اإلنتاج الفكري ،و ُقسمت إىل:
دراسات مجع ورصد حمتوى املخطوطات العربية ،ودراسات إعدادات النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية ،ودراسات الوصول
ملحتوى املخطوطات العربية.
ب .الحدود اللغوية:
حاولت الدراسة تغطية دراسات اإلنتاج الفكري املنشور باللغتني العربية واإلنجليزية.
ج .الحدود الشكلية:
حاولت الدراسة التعرف عىل اإلنتاج الفكري من خالل عدة أشكال ألوعية املعلومات ،والتي متثلت يف :مقاالت الدوريات،
واألطروحات اجلامعية ،وبحوث املؤمترات ،والكتُب.
د .الحدود الزمنية:
تناولت الدراسة اإلنتاج الفكري ل لنرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية منذ بداية حماوالت توظيف تكنولوجيا املعلومات
خلدمة املخطوطات العربية لنرشها إلكرتون ًيا ،وبدأ ذلك يف عام 1992م ،وتتبعت الدراسة هذا اإلنتاج الفكري حتى عام 2018م.
هـ -احلدود املكانية:
تناولت الدراسة اإلنتاج الفكري املنشور عىل شبكة اإلنرتنت من خالل حمركات البحث ،وقواعد البيانات املتاحة.

 / 4مصادر حصر مفردات الدراسة:
أ .قواعد البيانات على شبكة اإلنترنت:
تم الرجوع إىل بنك املعرفة املرصي (بنك املعرفة املرصي ،د.ت) ،ومن أكثر املصادر استخدا ًما من خالله،Proquest :
 .ieeexplore.ieee. Al – Mandumahثم الرجوع إىل جمموعة من قواعد بيانات الوصول احلر  ،Open Accessوكانت أكثر املصادر
استخدا ًما:
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Academia (Academia, n.d), Researchgate (Researchgate, 2008), Cybrarians Journal (Cybrarians Journal,
2005), Algerian scientific journal platform (Algerian scientific journal platform, n.d).
ب .األدلة الببليوجرافية :

من أمهها :الرتاث املخطوط :ببليوجرافية اإلنتاج الفكري العريب من  1882إىل ( 2008عبد اهلادي ،)2009 ،والرتاث العـريب
اإلسـالمي ببليوجرافيـة اإلنتاج الفكري العريب من  1882إىل (1998عبد اهلادي ،)1998 ،ودليل اإلنتاج الفكري يف جمال املكتبات
واملعلومات (عبد اهلادي ،)2010 ،وكذلك قاعدة اهلادي لإلنتاج الفكري (االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات(اعلم).)2013 ،
ج .قواعد بيانات وسجالت الرسائل العلمية في الجامعات المصرية:

ومن خالل مراجعة اإلنتاج الفكري املتصل باملخطوطات العربية تبني وجود رصيد ضخم من اإلنتاج الفكري املنشور حول
املخطوطات العربية وقضاياها ،ويبلغ هذا الرصيد يف ببليوجرافية الرتاث العريب التي أعدها حممد فتحي عبد اهلادي  1039مادة يف
الفرتة ما بني  1882حتى  ،1998ثم استكمل هاشم فرحات (سيد ،2001 ،ص  )14يف مراجعة علمية له هذا احلرص حتى عام 2001
والذي بلغ  1231مادة علمية ،واستمر وليد غايل (غايل 2005 ،ص  )21يف حرص هذا اإلنتاج حتى عام  2004فبلغ هذا الرصيد
 1595مادة علمية ،ثم جاء حتديث ببليوجرافية الرتاث املخطوط يف  2008ليصبح عدد التسجيالت  ،1832وذلك يف إطار مرشوع
ذاكرة العامل العريب القائم عليه مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبيعي بالتعاون مع وزارات الثقافة واالتصاالت العربية واجلهات
التابعة هلا التي تعمل يف جماالت الرتاث بمختلف الدول العربية للحفاظ عىل أشكال الرتاث املختلفة وإتاحتها.

 / 5دراسات اإلنتاج الفكري:
فيام ييل العرض التفصييل للدراسات التي شكلت اإلنتاج الفكري ملوضوع النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية واملوضوعات
ذات الصلة اعتام ًدا عىل مراحل النرش اإللكرتوين التي رصدها الباحث ،ويتضح ذلك كام ييل:
أولاا :دراسات تتعلق بالمرحلة األولى :جمع ورصد محتوى المخطوطات العربية:

أ .دراسات تتعلق بالفهرسة اآللية للمخطوطات العربية:
يبدأ هذا االجتاه بدراسة (عروي )2012 ،وهدفت إىل التعرف عىل أمهية الفهرسة اإللكرتونية للمخطوطات العربية ،وأعقبتها
دراسة (عبد الكريم ) 2013،التي ألقت الضوء عىل واقع جاهزية الفهارس التي تطرحها مؤسسات حفظ الرتاث العريب كبوابات
للمعرفة ،وطرح إطار نظري للمعايري ال دولية اخلاصة بفهرسة املخطوطات العربية وخدمات الفهارس املتاحة عىل اخلط املبارش،
وواصلت (حممود )2014 ،بدراسة عرضت من خالهلا برنامج تدريبي لفهرسة املخطوط العريب وفق معيار مارك .21

ب .دراسات قواعد بيانات املخطوطات العربية:
تبدأ دراسات هذا االجتاه بدراسة (احلسو ) 1992 ،دراسة متثل هدفها األسايس يف استخدام قواعد البيانات يف حفظ وإتاحة
أوعية املخطوطات العربية ،كام عرضت الدراسة نموذجا للفهرسة اآللية للمخطوطات العربية بحقوهلا املخصصة هلا ،وبعد عامني
جاءت دراسة (عيل ،)1995 ،وتناولت من خالهلا حتليل قاعدة بيانات املخطوطات العربية بدار الكتب املرصية من حيث أساليب ضبط
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وإتاحة املجموعات ،وخلصت الدراسة إىل مناشدة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار إىل إعادة النظر يف النظام اآليل الذي بنُيت عىل
أساسه هذا القاعدة ،وقد تم ذلك بالفعل يف عام 1999م ،وتبعتهم ( )1996 ،Schwartsوالتي تناولت قضية إنشاء قاعدة بيانات
هام يف
مصورة للمخطوطات اإلسالمية ،وحاولت هذه الدراسة التأكيد عىل االهتامم باحلالة املادية للمخطوطات التي كانت سببًا م ً
اختيارها للرقمنة لتتحمل عمليا املسح الضوئي ،كام استمرت الدراسات يف هذا االجتاه وظهرت دراسة (بن زهران )1997 ،حيث
اهتمت بأدوات الضبط الببليوجرايف وإنشاء قواعد البيانات الببليوجرافية للمخطوطات العربية.
وبعد سبع سنوات ظهرت دراسة (الرشيف ) 2004،والتي هدفت إىل وصف وحتليل نظام قواعد بيانات املخطوطات العربية
املطور  AMIS: Advanced manuscripts Integrated Systemوالذي أعده مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار املرصي ،كام طرحت
الدراسة مقرتحا إلدارة نظام املخطوطات املطور مع وضع مواصفات معيارية للنظم اآللية للمخطوطات العربية ،وتالها بعام واحد
فقط (غايل ) 2005 ،بدراسة عن تقييم قواعد البيانات الببليوجرافية للمخطوطات العربية يف مرص ،وقد انتهت الدراسة إىل تصميم
وبناء نموذج جتريبي لقاعدة بيانات ببليوجرافية للمخطوطات العربية.
ثانيًا :دراسات تتعلق بالمرحلة الثانية :إعدادات النشر اإللكتروني للمخطوطات العربية:
وتنقسم دراسات هذه املرحلة إىل اجتاهني :األول منها :يشمل دراسات تتعلق برقمنة املخطوطات العربية ،والثاين :يشمل
دراسات التعرف الضوئي عىل احلروف  OCRلصفحات املخطوطات ،ويتمثل ذلك فيام ييل:

أ .دراسات تتعلق برقمنة املخطوطات العربية:
يف العقد األخري من القرن العرشين ظهرت دراسة ( & Mintzetآخرون )1996 ،وسعت لوصف وتوثيق جتربة مرشوع مكتبة
الفاتيكان ،ثم ظهرت دراسة مشرتكة (خريسات & حداد )1997 ،اهتمت بتكنولوجيا املصغرات الفيلمية يف مركز الوثائق
واملخطوطات باجلامعة األردنية.
يف مطلع األلفية الثالثة قدم ( )2003 ،Chengدراسة هدفت إىل تقديم مقرتح تقني بغرض تكامل عمليات رقمنة املخطوطات
بام يشمل حفظ وإتاحة النسخ الرقمية من املخطوطات ،ويف نفس العقد قدم ( )2005 ،Maximilianدراسة رمت إىل إجياد طرق لرقمنة
العدد اهلائل من املخطوطات العربية أو غريها ،وشاركتها األهداف دراسات أخرى أبرزها دراسة (زهري ،)2007 ،ودراسة (أحممد،
 )2009لكنها خصت املخطوطات العربية يف دولة اجلزائر ،وحلقته يف نفس العام ( & Nآخرون )2009 ،قفد ُقدمت بالتعاون مع فريق
بحث أكاديمي بجامعة ماليزيا دراسة رمت إىل حتليل االحتياجات األساسية ملرشوع مكتبة رقمية للمخطوطات يف ماليزيا .ويف ظهور
آخر لزهري ولكن باملشاركة قدم دراسة (زهري & مزالح )2010 ،هدفت لوصف جتربة مرشوع رقمنة خمطوطات مكتبة أمحد عروة
بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،تالها دراسة (الزهيمي & اجلابري )2010 ،والتي حاولت التعرف عىل مرشوعات رقمنة
املخطوطات بسلطنة عامن ،ودراسة (القايض )2010 ،عن املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف املرصية،
وختاما هلذا ِ
العقد ظهرت دراسة (أحممد )2010 ،والتي هدفت إىل توضيح أمهية املكتبات الرقمية للمخطوطات العربية يف البحث
ً
العلمي فيام خيص دراسة الرتاث العريب.
يف بداية الِعقد الثاين من األلفية الثالثة استكمل بعض الباحثني مسرية اإلنتاج الفكري املعني برقمنة املخطوطات العربية ،والتي
متثلت يف دراسة (أحممد ) 2011 ،فقد اهتمت بتوضيح األوجه العلمية املختلفة املرتبطة بعلم املخطوطات العربية والتي متثلت يف:
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الرتميم والصيانة ،والفهرسة والتصنيف ،والتحقيق والنرش ،والرقمنة ،وجاءت دراسة (زهري & مزالح ،)2012 ،ودراسة (غزال،
 ،)2012ودراسة (سالم )2012 ،من أجل توضيح دور الرقمنة يف حفظ املخطوطات العربية رقميًا ،كام ظهرت دراسة (لبرت &
بلقندور )2013 ،والتي وضحت أمهية رقمنة املخطوطات قبل عمليات الرتميم وبعدها ،وجاء نفس االهتامم بدراسة (نبيل،)2014 ،
ودراسة ( & Stromeآخرون ،)2018 ،ودراسة ( )2018 ،Kuswaraولكن األخرية اهتمت بالرتاث املخطوط يف إندونيسيا ،ويظهر
مرة أخرى الباحث موالي أحممد ليقدم دراسة (أحممد 2014 ،أ) والتي تناولت رقمنة املخطوطات بمخرب خمطوطات احلضارة
اإلسالمية يف شامل إفريقيا بجامعة وهران ،كام قدم دراسة أخرى (أحممد 2014 ،ب) عن رقمنة خمطوطات إقليم توات بجنوب اجلزائر،
كام ظهرت جمموعة من الدراسات اهتمت بإدارة عمليات رقمنة املخطوطات العربية ،وهي :دراسة (الشويعر ،)2014 ،ودراسة (حييى،
 ،)2015ودراسة (بن زهران ،)2016 ،وظهر جمد ًدا (أحممد )2016 ،ليقدم دراسة ركزت عىل إتاحة املخطوطات العربية للباحثني يف
بيئة رقمية ،وشارك هذه الدراسة دراسات أخرى من حيث األهداف متمثلني يف :دراسة (العساف ،)2017 ،ودراسة (الصقيل،
 ،)2018ودراسة (مزالح ،)2018 ،كام ظهرت دراسة قدمت (احلسناوي )2018 ،والتي عُنيت بدراسة إسهامات مكتبة ومؤسسة
كاشف الغطاء العامة يف احلفاظ عىل تراث املخطوطات العربية بالعراق وتوفريه للباحثني ،أما يف كينيا فقد ظهرت دراسة (،Makwae
 )2018والتي عُنيت بالتعرف عىل موقف حفظ املخطوطات يف كينيا سواء عىل مستوى احلفظ املادي أو احلفظ الرقمي.

ب .دراسات التعرف الضوئي عل احلروف  OCRلصفحات املخطوطات:
يبدأ هذا االجتاه بدراسة ( ) 2006 ،Shahabوالتي هدفت إىل تفعيل عمليات النرش لصفحات املخطوطات التي متت رقمنتها
ومل يتم نرشها إلكرتونيًا باململكة العربية السعودية عىل وجه التحديد ،والوطن العريب واإلسالمي بوجه عام ،وتال الدراسة السابقة
دراسة قدمها ( )2007 ،Linعن كيفية تطوير عملية التعرف الضوئي عىل احلروف  OCRمن خالل جتربة رقمنة املخطوطات بمكتبة
جامعة  .Michiganوقدمت (موساوي )2009 ،دراسة عن تسخري تطبيقات الذكاء االصطناعي للتعرف اآليل عىل اخلط اليدوي
العريب ،وبعدها نُرشت دراسة )  )2010 ،Al-Muhtasebالتي رمت إىل أمهية القراءة الضوئية للنصوص العربية املكتوبة بخط اليد ألنه
يتطلب املزيد من الدقة البالغة إلمكانية إجراءات عمليات البحث داخل هذه النصوص بشكل سليم.
وتبعها دراسة قدمها (حييى )2011 ،والتي اهتمت بالتعرف عىل كيفية استخدام التعرف الضوئي عىل احلروف  OCRلتحويل
الصفحات املصورة املكتوبة يدو ًيا لصفحات نصية يمكن البحث فيها ،وبعد أربعة أعوام شاركه االهتامم دراسة (إبراهيم،)2015 ،
ودراسة ( ،)2017 ،Hofmanكام ظهرت دراسة ( )2018 ،Michelin & Pottierوالتي تناولت بشكل أسايس استكشاف عدة طرق
الستعادة احلروف غري ال واضحة بسبب التقادم أو تطاير احلرب أو الطالء ،وذلك باستخدام املسح الضوئي متعدد األطياف

hyper

 spectral imagingواملسح الضوئي باستخدام تقنية  ،(XRF) X-ray fluorescenceويف العام نفسه نُرشت دراسة (& Chanda
آخرون ) 2018 ،مع فريق عمل بحثي؛ حيث سعت لوضع حلول لالرتقاء بكفاءة قراءة نص املخطوطات من خالل توافر املزيد من
املصطلحات يف قاعدة البيانات التي يقارن من خالهلا املاسح الضوئي هندسية احلروف.
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ثالثاا :دراسات تتعلق بالمرحلة الثالثة :الوصول لمحتوى المخطوطات العربية:

أ .دراسات تتعلق بالنرش اإللكرتون للمخطوطات العربية:
ظهرت جمموعة من الدراسات يف العقد األول من األلفية الثالثة استهلها (الشويش )2000 ،دراسة ختطيطية هدفت للتعرف
عىل متطلبات إنشاء شبكة معلومات للمخطوطات العربية بني ست مكتبات كربى باململكة العربية السعودية ،كام قدم ()2000 ،Baker
أيضا دراسة بمثابة توثيق ألحدث مرشوع قامت به املكتبة الربيطانية لضبط وإتاحة املخطوطات العربية التي تقتنيها ،وأعقبتها دراسة
ً
( )2001 ،Anitaوفيها تم تقديم حلول مهمة حول كيفية وضع املخطوطات القديمة يف بيئة املكتبة الرقمية عىل أن تكون متاحة عىل
شبكة اإلنرتنت ،ويف العام نفسه اتفقت معها دراسة (كيلة )2001 ،والتي زادت بالتأكيد عىل إعداد مرشوع رقمنة املخطوطات العربية
يف مدينة القدس املحتلة ،وجمد ًدا تقدم (كيلة )2002 ،دراسة عن معاجلة اسرتجاع املعلومات اخلاصة باملخطوطات العربية املرقمنة عن
طريق إنشاء امليتاداتا اخلاصة هبا باستخدام لغة  .XMLكام تالها ( )2003 ،Martiبأطروحة متثلت أهدافها يف التعرف عىل كيفية حتويل
الرشوحات وأعامل حتقيق نصوص املخطوطات إىل ملفات صوتية ،ويف خالل عامني قدم (حسني )2005 ،دراسة حتليلية عن تقييم
مواقع املخطوطات العربية عىل شبكة اإلنرتنت ،أعقبه (النعاس )2006 ،بنرش دراسة تركزت أمهيتها يف التعرف عىل تقنيات املعلومات
التي يمكن أن تسهم يف احلفظ الرقمي والنرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية ،كام قدم ( )2007 ،Humpheryدراسة حول ثالث
مرشوعات لنرش املخطوطات إلكرتونيًا وهي :مرشوع املكتبة الربيطانية للمخطوطات املصورة  ،DigCIMوالثاين :هو مرشوع شبكة
املخطوطات والرسائل األوربية ،وأما املرشوع الثالث :فهو فهرس املخطوطات املرقمنة بجامعة كولومبيا ،وبعد أربعة أعوام قدَّ م
(باخت ) 2010 ،دراسة حول واقع النرش اإللكرتوين لكتب الرتاث العريب اإلسالمي عىل شبكة اإلنرتنت ،وأعقبه (حسنني)2010 ،
يف نفس العام بدراسة حاول من خالهلا ربط جمايل الرتاث العريب والنرش اإللكرتوين ،حيث تناولت الدراسة جمموعة من املحاور التي
أمهها دراسة الغاية من رقمنة الرتاث بشكل عام (واملخطوطات بشكل خاص) ونرشة إلكرتونيًا.
يبدأ ِ
العقد الثاين بدراسة مشرتكة (املخايف & بن سلامن )2011 ،يف تقديم دراسة هدفت إىل وضع منصة لنسخ املخطوطات
العربية القديمة ،ويف ظهور آخر قدَّ م (أحممد )2011 ،دراسة عن تقييم املحتوى الرقمي العريب للمخطوطات العربية عىل شبكة
اإلنرتنت ،ثم أعقبه (سني  )2012 ،Senبدراسة استقصائية لتقديم ملحة عامة عن وظائف ومميزات واجهات املستخدم للمكتبة الرقمية
املعنية بالتعامل مع املخطوطات اإلسالمية ،وللمرة الثانية يقدم (غايل )2012 ،دراسة متثَّل هدفها األسايس يف وضع خطة ميتاداتا
للمخطوطات العربية لتحسني كفاءة الوصف واإلتاحة واحلفظ.
زخر عام  2013بالعديد من الدراسات فقد قدَّ م (برينز  )2013 ،Burnsدراسة ختتص بالتعرف عىل موقف رقمنة خمطوطات
القرون الوسطى بوالية  .New Yorkثم دراسة ( )2013 ،Doumatوقد تناولت تطوير شبكة اإلنرتنت والذي شجع العديد من
املنظامت عىل نرش املخطوطات الرتاثية ،وأعقبتها دراسة (الشهري )2013 ،التي توضح التقنيات املستخدمة من ِقبل بعض املكتبات
ً
(صبّاح & الراوي )2013 ،متثلت
للقيام بعمليات النرش اإللكرتوين للمخطوطات املوجودة هبا،
واستكامال ُطرحت دراسة مشرتكة َ
مشكلتها يف عدم متكن املستفيدين من الوصول لنسخ املخطوطات العربية نظرا لتشتت النسخ املختلفة للمخطوطة الواحدة بني العديد
من مكتبات العامل املتباعدة ،وختاما لدراسات هذا العام تشارك (حسن & ِمخ ِ
اخم )2013 ،والتي هدفت إىل إلقاء الضوء عىل املتطلبات
ً
الواجب توافرها يف عملية رقمنة املخطوطات العربية ونرشها إلكرتونيًا يف بيئة رقمية.
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ويف العام التايل قدَّ م (الربيعي )2014 ،دراسة هدفت إىل التعرف عىل املواقع التي تعرض املخطوطات العربية وبيان خصائصها
من حيث اجلوانب التنظيمية والتقنية واملعلوماتية ،ويف العام التايل قدم (بن عراج )2015 ،دراسة هدفت تسليط الضوء عىل املخاطر
التي تواجه حياة املخطوطات العربية كاملخاطر الكيميائية والبيولوجية الذاتية ،وكيف وكيفية إنقاذها من خالل نرشها إلكرتونيا ،وتبعه
(زكي ) 2015 ،بدراسة متركزت أمهيتها يف التعرف عىل مدى مسامهة املصادر اإللكرتونية يف عملية حتقيق النصوص الرشعية املوجودة
باملخطوطات العربية ،وبعد ابن عراج وزكي ُقدمت جمموعة من الدراسات عُنيت بدراسة ُسبل إتاحة النسخ املرقمنة إلكرتونيًا من خالل
شبكة اإلنرتنت وكيفية محايتها ،وذلك من خالل دراسة (األكوع ،)2015 ،ودراسة (املزين ،)2016 ،ودراسة (سامل ،)2016 ،ودراسة
(نابتي ) 2016 ،والتي ألقت الضوء عىل جمهودات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث باإلمارات العربية املتحدة ،وكذلك دراسة
(الصاغرجي )2017 ،والتي عرض تفاصيل عن بعض مواقع املخطوطات العربية.
وعىل مستوى دويل ويف العام التايل قدمت (باركر  )2018 ،Parkerدراسة حالة عن النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية
بمكتبة متحف الفن اإلسالمي بقطر ،كام نُرشت دراسة تربط بني النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية وبني اإلجراءات القانونية
الواجب اتباعها يف تركيا ( ،) 2018 ،Önal & Öztemizكام قدم (املناري ،د .ت) دراسة متثلت أمهيتها حول نرش املخطوطات العربية
األفريقية عىل شبكة اإلنرتنت.

ب .دراسات تتعلق بالنرش اإللكرتون ألوعية املعلومات:
فيام خيص هذا االجتاه ظهرت دراسة (هالل )2005 ،حيث هدفت إىل الكشف عن مشكالت تسويق الكتاب العريب ،وكذلك
معرفة اآلثار املرتتبة عليها ،كام تبحث الدراسة أثر التطور التكنولوجي عىل عملية تسويق الكتاب ،وبعدها ظهرت دراسة (،Burritt
 )2010التي تعرض أمهية الكتب الرقمية أو الكتب اإللكرتونية باعتبارها أحد أهم خمرجات عملية النرش اإللكرتوين ،ثم نُرشت دراسة
(عبد العال ) 2011 ،والتي هدفت إىل التعرف عىل معوقات النرش اإللكرتوين يف جامعة سوهاج بمرص من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،ويف العام نفسه قدم (سيد )2011 ،دراسة جاءت أمهيتها بأهنا تستعرض جمموعة من التجارب العربية الرائدة احلكومية منها
واخلاصة يف جمال حفظ ونرش الرتاث العريب إلكرتون ًيا ،وبعدها نُرشت دراسة ( )2014 ،Lawrenceوالتي تعلقت بقضايا نرش
الدوريات اإللكرتونية من حيث استخدام حلول الربجميات احلديثة مثل تطبيقات اهلواتف ،كام ُقدمت دراسة (الرتيمي)2014 ،
وهدفت إىل التعرف عىل تأثري النرش اإللكرتوين عىل الكتاب الورقي واملكتبات والدوريات العلمية.

 / 6نتائج املراجعة العلمية:
ً
متمثال يف دراستني فقط عام  ،1997بينام اإلنتاج
 .1منذ عام  1992حتى  2002جاء أعىل رصيد من اإلنتاج الفكري العريب
الفكري األجنبي خالل هذا العقد وحتديدا عام 2000م وصل إىل ثالث دراسات ،ومع مرور الوقت وزيادة اإلنتاج الفكري اتضح أن
السنوات اخلمس األخرية ( )2018 –2014مثلت ذروة اإلنتاج الفكري العريب واألجنبي م ًعا ،و عام  2014صدر فيه تسع دراسات،
ويف عام 2018م صدرت  11دراسة ،وال شك أن هذا الصعود هو حترك موازي لطور تكنولوجيا املعلومات ،وبخاصة التي يمكن
االنتفاع هبا يف نرش املخطوطات العربية إلكرتون ًيا.
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 .2مثلت مقاالت الدوريات الشكل األكثر تواجدً ا؛ حيث نُرشت  45مقالة ،وقد يأيت هذا التواجد من رسعة إنتاج ونرش
املقاالت من خالل الدوريات اإللكرتونية ،وتأيت األطروحات لتحتل املرتبة الثانية برصيد عدد  23أطروحة ،وتعود هذه النسبة لوجود
العديد من دراسات احلالة التي ترصد جمهودات بعض املكتبات واملرشوعات املعنية بحفظ ونرش املخطوطات إلكرتونيًا.
 .3ظهرت النسبة األكرب من دراسات اإلنتاج الفكري يف دراسات املرحلة الثانية من النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية
(إعدادات النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية) ،وذلك برصيد  39دراسة ،وقد يعود ذلك إىل اهتامم العديد من املؤسسات املعنية
بالعمل يف جمال حفظ الرتاث العريب املخطوط بعمليات الرقمنة بشكل عام ،وعمليات املسح الضوئي للحروف للمخطوطات العربية
بشكل خاص؛ مما دفع معظم الباحثني إىل إلقاء الضوء عىل هذا االجتاه من خالل إنتاج املقاالت العلمية والدراسات األكاديمية.
 .4سيطر نمط التأليف الفردي حيث صدرت  72دراسة ،ومن املرجح ارتفاع نسب التأليف الفردي باللغة العربية قد يعود إىل
معظم هذه املؤلفات هي أعامل بغرض الرتقية العلمية ،و هذا الرتجيح –إن صح -يؤدي إىل قصور يف التعاون بني الباحثني يف موضوع
النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية واملوضوعات املرتبطة به.
 .5إسهام موالي أحممد بالنصيب األكرب كمؤلف ،حيث قدم سبع مقاالت علمية ما يمثل نسبة  %8,2من إمجايل دراسات اإلنتاج
الفكري ،ويعود ذلك لطبيعة عمله األكاديمي كأستاذ يف قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية بجامعة وهران باجلزائر بجانب اهتاممه
الشديد بقضايا رقمنة ونرش املخطوطات العربية يف بيئة رقمية.
 .6انترش استخدام املنهج املسحي يف غالب الدراسات؛ حيث ظهر يف  40دراسة ،كام ظهر املنهج املسحي يف  32دراسة ،ومنهج
دراسة احلالة ظهر يف تسع دراسات ،وكان املنهج األقل استخداما هو املنهج التجريبي والذي ظهر يف مخس دراسات فقط ،وقد يعود
سبب االستخدام املرتفع للمنهج املسحي إىل ارتفاع نسبة املرشوعات وجتارب النرش اإللكرتوين املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت حتديدً ا؛ مما
جذب انتباه الباحثني؛ وبالتايل كان املنهج املسحي األنسب لرصد ودراسة هذا النوع من املرشوعات.

اخلامتة:
تناولت الدراسة حمورين أساسيني :األول :هو املراجعة العلمية لإلنتاج الفكري ،والذي تضمن عرض دراسات اإلنتاج
الفكري وفق مراحل النرش اإللكرتوين للمخطوطات العربية بام يشمل املوضوعات املرتبطة هبا كام ُذكر ،وقد يعود هذا التفرع املوضوعي
إىل طبيعة املخطوطات العربية نفسها التي حتتاج للعديد من التخصصات املختلفة كالفهرسة والرقمنة واملسح الضوئي ،وغري ذلك من
أجل نرشها الكرتونيًا ،وبنا ًء عىل هذه املراجعة تيرس عرض املحور الثاين بالدراسة املتمثلة يف النتائج التي توضح السامت األساسية
لإلنتاج الفكري.
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The Arabic manuscripts are the most important source of preliminary information, representing

important heritage component of the Arab history. In the past years, there were some trials to publish electronic

copies of Arabic manuscripts in various digital media. Consequently, the study aimed to examine some published
literature (electronically published work) about Arabic manuscripts. Besides, the related topics on the Arab

(regional) and international levels are tackled. To achieve this goal, the study followed the method of scientific
revisions of published literature, which are grouped according to the main phases of e- publishing. The first
phase of was to collect and observe the content about Arabic manuscripts, including studying automated

cataloguing and databases of Arabic Manuscripts. Secondly, e-publishing preparation for Arabic manuscripts,
the phase included studies of Arabic manuscripts digitization and OCR (Optical Character Recognition) of its
pages. Thirdly and finally, concerned with the content of the Arabic manuscripts. This includes studying epublishing of Arabic manuscripts and of sources of information in general.
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