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يتم في مكتبتنا تطبيق مشروع صفر نفايات بشكل 
فعال وهو الذي يمثل الوعي البيئي.



مكتبة األمة 92









مكتبة األمة 88

تقــع غــرف االجتمــاع فــي الطابــق -2 ويبلــغ 
عددهــا 8 وهــي بمســاحات مختلفــة. تــم تصميــم 
هــذه الغرف الســتخدامها لورش العمــل والندوات 
وغيرهــا مــن األنشــطة. ويتوفــر فــي هــذه الغرف 
ــي لألنشــطة  ــي والمرئ ــة التســجيل الصوت إمكاني

المقامــة.

غرف االجتماع

اع
تم

الج
ف ا

غر
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اع
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تــم تصميــم هــذه الصالــة فــي الطابــق الســادس 
الخاصــة. والنــدوات  لالجتماعــات  الســتخدامها 

صاالت االجتماع
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ــة  ــق –2 للمكتب ــي الطاب ــة األناضــول ف ــع قاع تق
ــع. ــر مرب ــاحتها 600 مت ــغ مس وتبل

ــتخدامها  ــعة الس ــة الواس ــذه القاع ــم ه ــم تصمي ت
ألنشــطة متعــددة مثــل االجتماعــات والمعــارض 

ــا. وغيره

قاعة األناضول

ول
ض

ألنا
ة ا

اع
ق
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ــع قاعــة الســالجقة للمتاحــف والمعــارض  تق
فــي الطابــق –2 للمكتبــة وتبلــغ مســاحتها 

897 متــًرا مربًعــا.

ــاءة  ــعة بإض ــة الواس ــذه القاع ــم ه ــم تصمي ت
ــة. ــات الفني ــة الفعالي ــب كاف ــة لتناس عالي

قاعة السالجقة 
للمتاحف 

والمعارض

ض
ار

مع
وال

ف 
اح

مت
 لل

قة
الج

لس
ة ا

اع
ق
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ات
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ة 
اع

ق

تقــع قاعــة المؤتمــرات فــي الطابــق –2 للمكتبــة 
وتتســع إلــى 500 شــخص وتحتــوي علــى 4 غــرف 

للترجمــة الفوريــة.

ــة  ــة تكنولوجي ــة تحتي ــا ببني ــم تجهيزه ــة ت ــذه القاع ه
ــار  ــة األعم ــطة لكاف ــتخدامها لألنش ــل اس ــة ألج عالي

ــنية. الس

قاعة المؤتمرات
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تقــع قاعــة االســتقبال فــي الطابــق –2 للمكتبــة 
إلــى 150 شــخًصا وتــم إعدادهــا  وتتســع 

ــزوار. ــار ال ــتقبال كب الس

قاعة االستقبال

ال
تقب

الس
ة ا

اع
ق



77مكتبة األمة



مكتبة األمة 76

حة
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 و
ريا

فتي
لكا

وا
عم 

مط
ال

ــى 172  ــع إل ــة ويتس ــل المكتب ــق مدخ ــي طاب ــم ف ــى مطع ــة عل ــوي المكتب تحت
شــخًصا، بينمــا يوجــد فــي الطابــق الســادس مطعــم يتســع إلــى 408 أشــخاص 

ــى 74 شــخًصا. ــى 74 شــخًصا واســتراحة تتســع إل ــا تتســع إل وكافتيري

ــا  ــم والكافتيري المطع
وصــاالت االســتراحة
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يقــع المجلــس فــي طابــق مدخــل المكتبــة 
مــكان  وهــو  شــخص.   400 إلــى  ويتســع 
يســتخدمه الــزوار لالنتظــار واالســتراحة.

المجلس

س
جل

الم
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مكتبة عبد الرحمن غوزال
تضــم المكتبــة نحــو 10 آالف مؤلــف فــي العديــد مــن المجــاالت مثــل األدب 
وعلــم اللغــة والتصــوف والتربيــة باللغــات التركيــة واأللمانيــة واإلنجليزية.

مكتبة عبد الباقي غولبينارلي
ــة  ــات المطبوعــة باللغــة العثماني ــد مــن المؤلف ــى العدي ــوي عل ــة تحت المكتب
والكتــب النــادرة والمخطوطــات فــي مجــاالت التصــوف والتاريــخ واألدب 

إضافــة إلــى اللوحــات.

مكتبة أحمد براق أردوغان
ــخ  ــاالت التاري ــي مج ــات ف ــب والمخطوط ــن الكت ــد م ــة العدي تضــم المكتب

والسياســة. واألدب 

مكتبة أحمد غونر ألغين
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمــال فــي مجــاالت القانــون واألدب واإلعــالم 

ــع العامة. والمواضي

مكتبة جميل مريتش
ــل  ــة جمي ــم اختيارهــا مــن مكتب ــة ت ــات باللغــة العثماني ــة مؤلف تضــم المكتب

ــش. مريت

مكتبة جينوتشان طانريكورور
تضــم المكتبــة العديــد من التســجيالت الفنيــة والموســيقية والنوتــة والحفالت 

الموســيقية إضافــة لــآالت الموســيقية واألزياء.

مكتبة حسن جالل غوزال
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمــال فــي مجــاالت العلــوم االجتماعيــة 

والتاريــخ والسياســة والفلســفة وعلــم اللغــة واألدب.

مكتبة حسن دوغان
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمــال في مجــاالت القانــون والعلوم اإلســالمية 

والعلــوم االجتماعيــة والتاريــخ والفلســفة وعلم اللغة واألدب والسياســة.

مكتبة إلبر  أورطايلي
تضــم المكتبــة نحــو 7 آالف عمــل فــي العديــد مــن المجــاالت مثــل التاريــخ 
والقانــون واألدب والجغرافيــا والسياســة بعــدة لغــات مثــل التركيــة العثمانيــة 
والفارســية  واليونانيــة  واأللمانيــة  واإليطاليــة  والفرنســية  واإلنجليزيــة 

والروســية.

مكتبة مصطفى كامل دوروست – بسته غورصو
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمــال فــي مجــاالت علــم اللغــة واألدب 
والتاريــخ والفلســفة وعلــم النفــس والعلــوم الدينيــة وفنــون الجميلــة والعلــوم 

االجتماعيــة.

مكتبة خالد حسن هنداوي
تضــم المكتبــة نحــو 30 ألــف مــن األعمــال فــي مجــاالت الشــرق األوســط 

والعلــوم اإلســالمية.

مكتبة محمد شوكت ْأيغي
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمــال في مجــاالت الفلســفة وعلم النفــس والعلوم 
الدينيــة والتاريــخ وعلــم اللغــة واألدب والعلــوم االجتماعيــة والفنــون الجميلــة. 

كمــا تحتــوي علــى مطبوعــات باللغــة العثمانيــة وكتــب نــادرة ومخطوطات.

مكتبة متين كولونك
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمــال فــي مجــاالت العلــوم االجتماعيــة 

والتاريــخ والفلســفة وعلــم اللغــة واألدب.

مكتبة محسن مته
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمــال فــي مجــاالت علــم اللغــة واألدب 
والتاريــخ والفلســفة وعلــم النفــس والعلــوم الدينيــة والفنــون الجميلــة والعلــوم 

ــة. االجتماعي

مكتبة مصطفى صبّاغ
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمال في المجــاالت العلميــة والهندســة والعلوم 

التقنية.

مكتبة مصطفى شريف أوناران
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمــال الســيما فــي مجــاالت علــم اللغــة واألدب 

والتاريــخ والعلــوم االجتماعيــة واإلعــالم والطب.

مكتبة صامان – خديجة حلواجي أوغلو
ــخ  ــاالت التاري ــي مج ــات ف ــالت والمؤلف ــن المج ــد م ــة العدي ــم المكتب تض

واألدب وعلــم اللغــة واإلعــالم والفنــون.

مكتبة شفيق جان
تضــم المكتبــة العديــد مــن األعمــال فــي مجــاالت التاريــخ والتصــوف 
والثقافــة واألســاطير واألدب الديوانــي. كمــا تحتــوي على مطبوعــات باللغة 

ــادرة ومخطوطــات. ــة وكتــب ن العثماني

المكتبات الشخصية
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ــي  ــق الثان ــة بالطاب ــة المطالع ــي صال ــع ف ــم المراج ــع قس يق
ــي  ــى حوال ــوي عل ــا ويحت ــًرا مربًع ــاحته 120 مت ــغ مس وتبل

10 آالف كتــاب.

ــي توصــف  ــات الت ــن المؤلف ــد م ــع العدي ــم المراج يضــم قس
بمصــادر مرجعيــة مهمــة مثــل القواميــس والموســوعات 
والحوليــات والتقاويــم واألطلــس واألدلــة. كمــا يوجــد العديــد 
ــباب  ــة الش ــال ومكتب ــا لألطف ــة جح ــي مكتب ــع ف ــن المراج م

ــا. ــاْن نُم ــة جه ــة وقاع ــة األكاديمي والمكتب

قسم المراجع
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ــغ  ــع وتبل ــي والراب ــن الثان ــي الطابقي ــة ف ــاالت المطالع ــع ص تق
مســاحتها 9610 أمتــار مربعــة وتتســع إلــى 1328 شــخًصا. 

وتحتــوي هــذه الصــاالت علــى 300 ألــف كتــاب.

ــة و8  ــة جماعي ــة دراس ــة 32 غرف ــاالت المطالع ــم ص ــا تض كم
ــزوار. ــتراحة ال ــن الس أماك

صاالت المطالعة

عة
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ت 

اال
ص
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ــا  ــًرا مربًع ــات 1123 مت ــات والحولي ــغ مســاحة قاعــة الدوري تبل
وتتســع إلــى 193 شــخًصا وتحتــوي علــى مجموعــة تضــم 
1550 مجلــة وصحيفــة حديثــة. كمــا توجــد فــي قاعــة الدوريــات 
والحوليــات مجــالت بلغــات مختلفــة فــي مجــاالت األدب والفنــون 
والتاريــخ والقانــون واالقتصــاد والرياضــة والحيــاة الصحيــة 

ــن المجــاالت. ــا م وغيره

يمكــن البحــث عــن المصــادر فــي الفهــرس عبــر شاشــات اللمــس 
ــذه الشاشــات  ــن خــالل ه ــات. وم ــات والحولي ــة الدوري ــي قاع ف
يمكــن الوصــول إلــى أكثــر مــن 7 آالف مجلــة بـــ 60 لغــة مختلفــة 
ــة  ــف اليومي ــى الصح ــول إل ــن الوص ــا يمك ــة. كم ــن 120 دول م

وأرشــيف الصحــف والمجــالت لألشــهر الثالثــة األخيــرة.

ــات  قاعــة الدوري
ــات والحولي
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توفــر مكتبــة األمــة برئاســة الجمهوريــة لزوارهــا فرصــة تنظيــم 
ورش عمــل حــول مواضيــع مختلفــة فــي المركــز التعليمــي الــذي 
يقــع فــي الطابقيــن –1 و–2. ويشــمل هــذا القســم 3 ورش عمــل تم 
تأسيســها مــن قبــل مؤسســة البحــث العلمــي والتكنولوجــي التابعــة 
لــوزارة الصناعــة والتكنولوجيــا وإدارة تكنولوجيــا المكفوفيــن 

فــي شــركة توركســل ومكتــب التحــول الرقمــي.

المركز التعليمي 
والورش
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تبلــغ مســاحة المكتبــة الســمعية البصريــة 1800 متــر مربــع 
وتتســع إلــى 209 أشــخاص. وتضــم هــذه المكتبــة حوالــي 10 
آالف مــن المــواد الســمعية والبصريــة. تتكــون المكتبــة مــن 
طابقيــن وتحتــوي علــى 4 غــرف رقميــة و12 كابينة مشــاهدة 

واســتماع فرديــة.

ــوى  ــام إدارة المحت ــة نظ ــمعية البصري ــة الس ــتخدم المكتب تس
ــن  ــره بدعــم م ــم تطوي ــذي ت ــا"، ال ــي "طورن ــي الوطن الرقم
شــركة كورنيــا بالتعــاون مــع شــركة الخطــوط الجويــة 
التركيــة. ومــن خــالل شاشــات اللمــس المتوفــرة فــي الغــرف 
يمكــن مشــاهدة األفــالم والمسلســالت واألفــالم الكرتونيــة 
واألفــالم الوثائقيــة والبــث التلفزيوني المباشــر لهيئة التلفزيون 

ــي. ــي آر ت ــة ت واإلذاعــة التركي

المكتبة السمعية البصرية
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ــا  ــًرا مربًع ــال 1061 مت ــا لألطف ــة جح ــاحة مكتب ــغ مس تبل
ــا  ــة خدماته ــذه المكتب ــدم ه ــخًصا. تق ــى 197 ش ــع إل وتتس
ــا  ــن 5 و10 عاًم ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــال الذي لألطف

ــاب. ــف كت ــن 25 أل ــة م ــا المتألف ــالل مجموعته ــن خ م

كمــا يتــم فــي المكتبــة تنفيــذ أنشــطة اســتماع القصــص 
والتعــرف علــى الفنــون التركيــة التقليديــة. وتضــم المكتبــة 
ــردي  ــتخدام الف ــا لالس ــم تصميمه ــرة ت ــينما صغي ــة س صال

والجماعــي مــن أجــل االســتماع للمــواد الســمعية ومشــاهدة 
ــة. ــواد المرئي الم

ــة  ــة األطفــال ومكتب ــن مكتب ــتركة بي ــة المش ــع المنطق تتس
الشــباب إلــى 33 شــخًصا. ويمكــن البحــث عــن المصــادر 
فــي الفهــرس عبــر شاشــات اللمــس فــي هــذه المنطقــة 
المشــتركة. كمــا يمكــن االســتعارة الداخليــة للكتــب مــن 
خــالل اســتخدام أجهــزة نظــام االســتعارة/ اإلعــادة التلقائيــة.

مكتبة جحا لألطفال
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ــا  ــًرا مربًع ــادرة 1699 مت ــات الن ــة المؤلف ــغ مســاحة مكتب تبل
وتتســع إلــى 226 شــخًصا. وتحتــوي المكتبــة علــى مجموعــة 
ــب مجموعــة  ــى جان ــادر إل ــاب ن ــف كت ــي 50 أل تضــم حوال

إصــدارات رقميــة مــن هــذه المؤلفــات.

تتكــون المكتبــة مــن طابقيــن وتحتــوي علــى 8 غــرف دراســة 
ــن  ــة لآيتي ــة التركي ــة بالترجم ــة القاع ــن قب ــة. وتتزي جماعي
الكريمتيــن الرابعــة والخامســة مــن ســورة العلــق "الَّــِذي َعلَّــَم 

ْنَســاَن َمــا لَــْم يَْعلَــْم". بِاْلقَلَــِم. َعلَّــَم اإْلِ

تضــم مكتبــة المؤلفــات النــادرة مخطوطات وأعمــال مطبوعة 
باللغــة العثمانيــة وأعمــال تحتــوي علــى الرســم والنقــش 
ــال  ــدودة وأعم ــداد مح ــع بأع ــتهالكها وتطب ــم اس ــال ت وأعم
ــل عــام 1900. ــا قب ــى م ــة تعــود إل ــة الالتيني مطبوعــة باللغ

تضــم المكتبــة العديــد مــن المؤلفــات النــادرة التــي توجــد فــي 
المكتبــات الشــخصية لعبــد الباقــي غولبينارلــي وأحمــد بــراق 
أردوغــان ومحمــد شــوكت أيغي وشــفيق جان. ويعتبــر مؤلَّف 
"المولــد النبــوي" الــذي يوجــد فــي المكتبــة الشــخصية لمحمــد 
شــوكت أيغــي هــو العمــل األقــدم فــي المكتبــة. وتــم استنســاخه 
عــام 997 هجــري – 1588 ميــالدي وصاحبــه هو شــيخ زاده 

ــي المانافغادي. مح

وتوفــر مكتبــة المؤلفــات النــادرة إمكانيــة الوصــول إلــى 45 
ــا مــن قبــل رئاســة أرشــيف  مليــون وثيقــة تــم تحويلهــا رقميً
الدولــة برئاســة الجمهوريــة إضافــة إلــى محتويــات العديــد من 
المخطوطــات التــي تــم تحويلهــا رقميـًـا من قبــل رئاســة الهيئة 

التركيــة للمخطوطــات.

مكتبة المؤلفات النادرة
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تبلــغ مســاحة مكتبــة الشــباب 1699 متــًرا مربًعــا وتتســع إلــى 74 
ــة مــن 12 ألــف  ــة بمجموعتهــا المتألف ــدم هــذه المكتب شــخًصا. تق
ــن 10  ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــباب الذي ــات للش ــاب خدم كت
و15 عاًمــا. ويمكــن اســتخدام غــرف الدراســة الفرديــة الموجــودة 
ــا  ــبق. كم ــز المس ــام الحج ــق نظ ــن طري ــباب ع ــة الش ــي مكتب ف
ــتخدامها  ــباب الس ــا للش ــم تخصيصه ــرف ت ــة 3 غ ــم المكتب تض

ــة. للدراســات الجماعي

وإلــى جانــب أعمــال الحــرف اليدويــة التركيــة التقليديــة التــي تــم 
نســيانها، تتضمــن مكتبتنــا العديــد مــن األنشــطة االجتماعيــة مثــل 
ــة  ــم أغلف ــاش وتصمي ــب وجلســات النق ــل الكت المناظــرات وتحلي
ــر  ــروع صف ــن ومش ــار الس ــع كب ــاء م ــف وااللتق ــب والتألي الكت
نفايــات والتواصــل والتالحــم مــع األفــراد ذوي االحتياجــات 

الخاصــة.

ــى  ــال والشــباب إل ــة المشــتركة بيــن مكتبتــي األطف تتســع المنطق
33 شــخًصا.

مكتبة الشباب
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تبلــغ مســاحة المكتبــة األكاديميــة 3862 متــًرا مربًعــا وتتســع إلــى 
ــة  ــالل مجموع ــن خ ــا م ــة خدماته ــر المكتب ــخًصا. وتوف 630 ش
تضــم نحــو 20 ألــف كتــاب. المكتبــة األكاديميــة تتكــون مــن 
ــر  ــة. ويتوف ــة جماعي ــة دراس ــى 20 غرف ــوي عل ــن وتحت طابقي
ــر مصــادر هامــة  ــة تعتب ــة ووثائقي ــب علمي ــة كت ــي هــذه المكتب ف

ــة. ــات األكاديمي للدراس

المكتبة األكاديمية
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تبلــغ مســاحة قاعــة جهــاْن نُمــا 3469 متــًرا مربًعــا وتتســع 
إلــى 224 مقعــًدا وتضــم نحــو 200 ألــف كتــاب. وتوجــد في 
هــذه القاعــة كتــب فــي مختلــف المجــاالت تــم توفيرهــا مــن 
أكثــر مــن 100 دولــة نتيجــة عمــل مشــترك مــع المديريــة 

العامــة للشــؤون الثقافيــة فــي وزارة الخارجيــة التركيــة.

ترتكــز قبــة قاعــة جهــاْن نُمــا علــى 16 عمــوًدا تمثــل 
ــم اإلشــارة إليهــا فــي رمــز رئاســة  ــة التــي ت ــدول التركي ال

المكتوبــة علــى  اإللهيــة  أن األوامــر  الجمهوريــة. كمــا 
ــت  ــًرا جمع ــقفها 33 مت ــاع س ــغ ارتف ــي يبل ــة الت ــة القب جبه
ــال  ــث الجم ــن حي ــالمية م ــة واإلس ــارة التركي ــن الحض بي

المعمــاري.

وتتزيــن قبــة القاعــة بالترجمــة التركيــة لآيتيــن الكريمتيــن 
ــِم.  ــَم بِاْلقَلَ ــِذي َعلَّ الرابعــة والخامســة مــن ســورة العلــق "الَّ

ــْم يَْعلَــْم". ْنَســاَن َمــا لَ َعلَّــَم اإْلِ

قاعة جهاْن نُما
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ومــن أجــل تلبيــة احتياجــات الباحثيــن فــي الوصول إلــى المصادر 
بأفضــل وأســرع شــكل ممكــن تــم شــراء جــزء كبيــر مــن الكتــب 

وغيرهــا مــن المــواد المنشــورة داخــل البــالد وخارجهــا.

ــا  ــة وفقً ــي المكتب ــات ف ــادر المعلوم ــة مص ــف وفهرس ــم تصني ت
ــم  ــدد ت ــذا الص ــي ه ــة. وف ــر الدولي ــة والمعايي ــاليب الحديث لألس
 Resource( RDA اتبــاع قواعــد وصــف وإتاحــة المصــادر
Description and Access( لفهرســة الكتــب فــي المكتبــة، 

كمــا تــم اســتخدام نظــام تصنيــف مكتبــة الكونغــرس ونظــام ديــوي 
العشــري فــي تصنيــف الكتــب. وتــم ترتيــب مصــادر المعلومــات 
ــا لنظــام تصنيــف مكتبــة  المتوفــرة علــى الرفــوف المفتوحــة وفقً
الكونغــرس، بينمــا رتبــت مصــادر المعلومــات فــي المســتودعات 

ــز المســتودعات. ــام ركائ ــا ألرق وفقً

توفــر المكتبــة الوصــول إلــى المعلومــات بطــرق ال حصــر لهــا، 
وذلــك بفضــل النظــام المتكامــل لنقــل الكتــب الــذي يتــم اســتخدامه 
ألول مــرة فــي بلدنــا، إلــى جانــب حواســيب البنيــة التحتيــة 

ــت. ــس واالتصــال باإلنترن ــات اللم ــة وشاش التكنولوجي
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وإضافــة إلــى الخدمــات اإللكترونيــة المكتبيــة يتمكــن القــراء مــن 
الوصــول إلــى محتويــات المكتبــة عبــر تطبيقــات الجــوال طــوال 

األســبوع وعلــى مــدار 24 ســاعة.

وتحتــوي المكتبــة علــى 23 مصعــًدا بينهــم 6 مصاعــد بانوراميــة 
)زجاجيــة( وذلــك بهــدف تســهيل تنقــل الــزوار بيــن طوابقهــا.

تتــم إجــراءات العضويــة وتجديدهــا لعــام واحــد فــي المكتبــة 
مــن خــالل موقــع الحكومــة اإللكترونيــة أو عــن طريــق التقديــم 

ــة. ــل المكتب ــتعالمات داخ ــي االس ــخصيًا ف ش

وإلــى جانــب التطويــر المســتمر فــي مصــادر المكتبــة تتــم إضافــة 
مكتبــات شــخصية ألهــم الشــخصيات مــن داخــل تركيــا وخارجهــا 

ممــا يضفــي تنوًعــا وإثــراًء علــى تلــك المصــادر.

المكتبــة التــي تــم إنشــاؤها تحــت رعايــة رئيــس الجمهورية الســيد 
ــي  ــرة ه ــداف كبي ــق أه ــن أجــل تحقي ــب أردوغــان م رجــب طي
المكتبــة األكبــر فــي تركيــا، وتهــدف إلــى أن تصبــح واحــدة مــن 
ــات  ــا والخدم ــث محتواه ــن حي ــم م ــي العال ــدة ف ــات الرائ المكتب

التــي تقدمهــا.
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تبلــغ مســاحة المكتبــة 125 ألــف متــر مربــع وتتســع إلــى 5500 
شــخص.

ــة  ــي دوري ــو مليون ــوع ونح ــاب مطب ــي كت ــة مليون ــم المكتب تض
ــى 46  ــوي عل ــا تحت ــة. كم ــة مطبوع ــف مجل ــة لـــ 12 أل وحولي
قاعــدة بيانــات متاحــة للــزوار بهــا 550 ألــف كتــاب إلكترونــي، 
و6 مالييــن و500 ألــف أطروحــة إلكترونيــة )مشــروع تخــرج(، 
و120 مليــون مقالــة وتقريــر لـــ 60 ألــف مجلة إلكترونية. وســيتم 
تقديــم مصــادر المعلومــات هــذه للمســتخدمين وفقًــا ألحــدث 

ــم. الطــرق والمفاهي

المكتبــة تعتبــر أكبــر مكتبــة فــي تركيــا، وتهــدف إلــى أن تصبــح 
ــا  ــث محتواه ــن حي ــم م ــي العال ــدة ف ــات الرائ ــن المكتب ــدة م واح

ــا. ــي تقدمه والخدمــات الت

ــة  ــى وصــف مكتب ــا عل ــدف حــازت مكتبتن ــذا اله ــي إطــار ه وف
تجميــع وتصنيــف وفــق مشــروع تجميــع وتدويــن األعمــال 
الفكريــة والفنيــة والتعديــل عليهــا، اعتبــاًرا مــن تاريــخ 3 يونيــو/ 
حزيــران 2017 بحســب المــادة رقــم 30085 حيــث أصبــح 

ــا. ــي تركي ــر ف ــا ينش ــن كل م ــا نســخة ع ــى مكتبتن ــل إل يُرس

نبذة مختصرة عن مكتبة 
األمة برئاسة الجمهورية
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ــود  ــي بوج ــيء يوح ــد أي ش ــارج، ال يوج ــن الخ ــر م ــد النظ عن
ــر تاريخــي. يكتشــف المســتخدم  ــة أث ــر بمثاب قاعــة رئيســية تعتب
هــذا األمــر بعــد وقــت ليــس بالقليــل. بتعبيــر مجــازي هنــا قلــب 
األثــر المعمــاري. هــو موجــود هنــا مــن أجــل توحيــد كافــة أقســام 
المكتبــة وإكســابها اإلحســاس والفكــر بأبديــة العلــم. بعــد الدخــول 
إلــى هــذا المــكان، تقــرأون وأنتــم تحبســون أنفاســكم، تحــت القبــة 
مباشــرة هــذه الجملــة القصيــرة التــي ســتحض القــارئ علــى 

ــق: ــر العمي التفكي

قلب المكتبة

"الذي علم بالقلم. علم اإلنسان ما لم يعلم".
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ــرواق المغطــى تحــت األهــداب المربوطــة  بعــد المــرور مــن ال
ــة  ــة ضخم ــه قب ــاب ليواج ــارئ الب ــح الق ــدة، يفت ــع األعم ــوة م بق

ــا. ــي مركزه ــكل ف ــاء ال ــن نقطــة التق تتضم

هــذا المــدرج هــو مركــز المكتبــة بــال نقــاش. كلمــا رفعنــا رأســنا 
ــر.  ــى التأث ــا إل ــع وتدفعن ــماوية ترتف ــة س ــا قب ــماء وجدن ــى الس إل
تحتضننــا األماكــن المعــدة لالســتخدام بأجــواء دافئــة اعتبــاًرا 
ــا المــواد القادمــة مــن الطبيعــة واألخشــاب  مــن المدخــل. ترافقن
ــن  ــة م ــارة الخفيف ــا اإلن ــكان. أم ــي كل م ــجاد ف ــار والس واألحج
المصابيــح والثريــات فهــي تلــف مســاحات التحــرك، وتتمــم 
ــاك  ــه موجــود هن ــر بأن ــى التفكي ــا إل ــاء يدفعن الشــعور بوجــود بن
دائًمــا. أجــواء ووظائــف األقســام الموجــودة علــى أطــراف ســاحة 
ــابه  ــع تش ــة. وم ــا مختلف ــع بمزاي ــرة، وتتمت ــذه متغي ــتقبال ه االس
األقســام فيمــا بينهــا، تتمتــع فــي الوقــت ذاتــه بانســجام متنــاٍه 
يوحــي بشــعور وكأننــا علــى متــن ســفينة كبيــرة تبحــر فــي رحلــة 

ــة. طويل

استكشاف العالم الداخلي
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ــارة عــن عناصــر  ــل عب ــذا العم ــة له ــات المعماري ــع المكون جمي
ــي  ــا ترم ــكالها وألوانه ــبها وأش ــا ونس ــن تموضعه ــة، لك معروف
لجعلــه عمــاًل فريــًدا عــّز نظيــره. األعمــدة فــي الخــارج مســبوكة 
وتؤكــد علــى الشــعور بالقــوة مــع ازديــاد ســمكها نحــو األعلــى، 

ــكل. ــي تشــكل اســتمرارية ال ــز الت لتدعــم األفاري

األعمــدة ذات لــون أبيــض المــع، ومــع األرضيــات الزرقــاء 
ــًرا ســحريًّا. ــكل تأثي ــح ال ــون، تمن ــة الل والتيجــان واألوراق ذهبي

تتوالــى الشــرفات المزروعــة فيهــا أشــجار ونباتــات، الواحــدة تلو 
ــة  ــق العالي ــس الحدائ ــي. تتجان ــق الماض ــر بحدائ ــرى، لتذك األخ

بقــوة مــع المبنــى، ضمــن ميــل األراضــي. 

إنشاء الذكريات
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عمــارة المكتبــة هــي مزيــج مــن األشــكال والمكونــات الموجــودة 
فــي العمــارة الســلجوقية والعثمانيــة المتوارثــة مــن آثــار عمرهــا 

آالف األعــوام تزخــر بهــا منطقــة وســط األناضــول.

هــذه هــي إرادة االنتمــاء الدائــم إلــى األرض التــي نعيــش عليهــا. 
مــن جهــة أخــرى، بُنيــت المكتبــة علــى نحــو مبتكــر حــول باحــة 
مركزيــة دائريــة ترتفــع فيهــا األعمــدة المحيطــة، بحيــث تتناســب 

مــع الغايــة مــن االســتخدام.

وبفضــل احتوائهــا علــى مركــز مــع فتحــات تتباعــد عــن نواتــه، 
تقيــم المكتبــة عالقــة دافئــة مــع المســتخدم مــن جهــة، فيمــا ترمــز 
األعمــدة الشــاهقة إلــى مقاربــة حــول النصــب والصــروح التــي 
تبــرز فكــرة ســمو العلــم وانتماءنــا المشــترك إلــى هــذا العالــم مــن 

جهــة أخــرى. 

تأثير الصروح
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يعتمــد مبــدأ إعــداد تصميــم المكتبــة علــى بعــض األشــكال 
التقليديــة، وهــي المكعــب واألســطوانة والقبــة. أتــاح تطويــع 
ــة  ــا أصيل ــاحات بمزاي ــكيل مس ــة تش ــكال إمكاني ــذه األش ه
وحديثــة فــي الوقــت نفســه. ُوضعــت القاعــة المركزيــة 
فــي الوســط، ويوجــد عليهــا قبــة مزدوجــة مضــاءة بشــكل 
طبيعــي بيــن األعمــدة المحيطــة بجوانبهــا. ترمــز القبــة إلــى 

ــم. الشــمس المضيئــة فــوق العل

ــن المســتخدم أن يكتشــفها.  ــة تنتظــر م ــذه القاعــة المخفي ه
ومــن أجــل تعزيــز تأثيــر المفاجــأة علــى مــن يكتشــفها ألول 
مــرة، يصــل المــرء إليهــا مــن أبــواب منخفضــة نســبيًّا 
بالمقارنــة مــع بنيانهــا العالــي. يحيــط بالقاعــة الرئيســية 
الدائريــة فــي المركــز مســتودعات كتــب تــم وضعهــا ضمــن 
أربــع كتــل ضخمــة ومصمتــة تؤكــد علــى الجانــب العظيــم 

ــه. ــاء كل والقــوي للبن

تشــكل المكعبــات الزجاجيــة األربعــة المخصصــة للقــراءة 
تناقًضــا مــع الكتــل الضخمــة، وتبتعــد عــن مركــز القاعــة 
مــن أجــل االقتــراب أكثــر مــن الضــوء الطبيعــي، لتمتــزج 
أعمــدة الواجهــة ومصاريــع النوافــذ مــع الضــوء النافــذ 

ــى الداخــل. مباشــرة إل

تبــدي عمــارة المكتبــة أوجهًــا مــن الشــبه مــع العمــارة فــي 
ــة  ــو الرغب ــا ه ــر هن ــا يظه ــة. م ــار القديم ــي واآلث الماض
بإقامــة جســور بيــن آثــار اليــوم والخبــرات المتوارثــة مــن 
ــة  ــار والغني ــي االعتب ــرة باألخــذ ف ــة، الجدي ماضــي المنطق
ــو  ــر ه ــذا األث ــي ه ــة ف ــة األصيل ــادرة. الناحي ــاذج الن بالنم
ــج عصــري واســتلهامه بشــكل مجــازي  ــه مــن مزي انطالق
ــة مســتقبل  ــي مســعى لتهيئ ــار الماضــي ف ــن آث ورمــزي م

لهــا.
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مــن المهــم للغايــة فــي عصــر المعلومــة والتواصــل والتشــارك، 
ــث.  ــم الحدي ــى العال ــه عل ــات وانفتاح ــم المكتب ــوم عل ــر مفه تغي
ــي  ــي تعليم ــز علم ــي مرك ــة ه ــة الجمهوري ــة برئاس ــة األم مكتب
نــادر المثيــل ومتعــدد األغــراض ويهــدف للتواصــل ويقــدم 

ــبوع. ــام األس ــوال أي ــاعة ط ــدار الس ــى م ــه عل خدمات

ــي  ــا ف ــت له ــد ُصمم ــب، فق ــه كت ــاء بداخل ــرد بن ــي ليســت مج ه
الوقــت ذاتــه بنيــة تحتيــة رقميــة قــادرة علــى االتصــال مــع جميــع 
ــم، والوصــول  ــرة ومراكــز المعلومــات فــي العال ــات الكبي المكتب
ــى  ــدرة عل ــة بالق ــع المكتب ــز. وتتمت ــذه المراك ــيفات ه ــى أرش إل
تنظيــم فعاليــات متنوعــة بفضــل قاعــات المؤتمــرات داخلهــا 
وقاعــات  والمتحــف  والورشــات  المهنــي  التدريــب  ومراكــز 
االجتماعــات والنــدوات عــالوة علــى مركــز العــرض والثقافــة، 

ــه ســاحة واحــدة. ــذي تتقاســم مع ال
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برئاســة  األمــة  مكتبــة  إنشــاء  أعمــال  بــدأت 
الجمهوريــة عــام 2015 بتعليمــات مــن الســيد 

أردوغــان. طيــب  رجــب  الرئيــس 

شــفيق بيركيــة هــو المهنــدس المعمــاري للمكتبــة 
المبنيــة علــى مســاحة 125 ألــف متــر مربــع.
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عمارة مكتبة األمة 
برئاسة الجمهورية

تبــرز مكتبــة األمــة برئاســة الجمهوريــة بصفتهــا الجــزء األخيــر الــذي يكمــل 
مجمــع الرئاســة التركيــة. ومــا يؤكــد مــدى أهميــة المكانــة التــي تتمتع بــه المكتبة 
ضمــن المجمــع هــو كونهــا صاحبــة الوظيفــة األهــم فيــه، فضــاًل عــن عالقتهــا 
مــع المنشــآت االجتماعيــة األخــرى، كمســجد األمــة ومركــز المؤتمــرات 

ــة العــرض.  وصال

مــن خــالل دمــج األماكــن الرســمية واالجتماعيــة تكونــت وحــدة فخمــة، ليــس 
ــر  ــاء األخض ــر الغط ــل عب ــب، ب ــة فحس ــاري لألبني ــي المعم ــق الجمال بالتناس
والحدائــق والباحــات والســاحات، وبذلــك تحقــق للمجمــع الرئاســي تكاملــه. يقــع 
ــي االرتفاعــات المنخفضــة،  ــع الرئاســي ف ــن أرض المجم ــة ضم ــى المكتب مبن
ومــع ذلــك تتســاوى مــع األبنيــة الواقعــة فــي االرتفاعــات العاليــة، بفضــل علوها 
وفخامتهــا. يقــع مدخــل المكتبــة فــي ســاحة كبيــرة يمكــن أن تتحــول إلــى صالــة 

للعــرض، وهــذا مــا يبــدي مــدى قــوة العالقــات بيــن المبنييــن.
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ــع  ــة م ــدة متوافق ــف جدي ــة وظائ ــة الوطني ــت المكتب 1950. تول
ظــروف العصــر مــن خــالل "قانــون تجميــع المؤلفــات الفكريــة 
والفنيــة المستنســخة" الصــادر عــام 2012، وأصبحــت إلــى 
ــون  ــدد القان ــة". ح ــرة وطني ــم مؤسســة "ذاك ــيفنا أه ــب أرش جان
بيازيــد  بمكتبــة  التجميعيــة  المكتبــات   2012 عــام  الصــادر 
ــات واألرشــيف  ــة بإســطنبول، ورئاســة خدمــات المكتب الحكومي
فــي البرلمــان التركــي، ورئاســة دائــرة المكتبــات والتوثيــق 
ــة  ــة الوطني ــة التابعــة للمكتب ــة الوقفي بجامعــة إســطنبول، والمكتب
ــياحة  ــة والس ــا وزارة الثقاف ــة تحدده ــى مكتب ــة إل ــر إضاف بإزمي
فــي أنقــرة وفــق نطــاق وشــروط مختلفــة. أصبحــت مكتبــة األمــة 
برئاســة الجمهوريــة مكتبــة تجميعيــة بموجــب تعديــل علــى 

ــران 2017. ــو/ حزي ــي 3 يوني ــون ف القان

ــذا  ــى ه ــة عل ــا العريض ــا بخطوطه ــات وجوده ــت المكتب واصل
النحــو منــذ عهــد تأسيســها إلــى يومنــا هــذا. لــم يُنظــر إلــى 
الكتــب الموجــودة علــى رفــوف المكتبــات أو فــي مســتودعاتها، 
علــى أنهــا أشــياء تحفــظ المعلومــة التــي تحتويهــا وحســب، فقــد 
اســتخدمت أحيانًــا أجمــل النمــاذج حســنة الصنــع مــن أدوات 
ــم  ــة. ت ــاة بعناي ــالم القصــب المنتق ــي إعــداد أق ــري ف القطــع والب
تهذيــب الــورق وتبييضــه وختمــه مــن أجــل اســتمرارية الكتــب 
ــة  ــكال مختلف ــاطر بأش ــتخدام مس ــم اس ــاء. ت ــال أخط ــا ب وكتابته
ــا  ــا بينه ــة وم ــاب النقط ــوبة بحس ــطور المحس ــون الس ــى تك حت
ــة الكتــب برســوم  ــن أغلف ــم تزيي مــن فراغــات، منتظمــة. كمــا ت
وشمســات وطغــراءات وزخــارف علــى شــكل ضفائــر تتناســب 
مــع فهــم وذوق العصــر. يحمــي الــرأس القســم األول مــن الكتــاب 

ــير. ــب والمش ــب دور المقل ويلع

وبينمــا يمســك الشــريط النهائــي، المنســوج مــن خيــوط حريريــة، 
بصفحــات الكتــاب، يشــير مــن جهــة أخــرى إلــى قيمــة الكتــاب 
ــه. أمــا الخطــوط والزخــارف  عبــر أشــكال الحياكــة المتنوعــة ل
علــى الصفحــات فهــي تبــرز النــص المكتــوب بيــد الخطاطين من 
ــن الصفحــات مــن جهــة أخــرى. وتحــول الكتابــات  جهــة، وتزيّ
الكتــاب  المزخرفيــن  بيــد  النــص،  تشــرح  التــي  الصغيــرة، 
ــد  ــا بالجل ــدات أحيانً ــة للمجل ــة الجانبي ــن الورق ــة. تتزي ــى تحف إل
ووصــالت الزوايــا والرســوم علــى المــاء )إيبــرو(. واســتُخدمت 
الــرّدادات مــن أجــل توضيــح أرقــام وتتالــي الصفحــات. وكانــت 
ــع  ــام لمن ــر س ــر بحب ــة األم ــي بداي ــب ف ــج" تُكت ــا كبيك ــة "ي كلم
الديــدان مــن التهــام الكتــب، لتصبــح الحقًــا تقليــًدا متبًعــا. تظهــر 
أختــام الوقــف والســجالت المختلفــة لمــن تعــود ملكيــة الكتــاب، 
ومــن قــرأوه، ومــن استنســخه، وتشــير إلــى رحلــة الكتــاب 
والمعلومــة. كل مــا ســلف ذكــره هــو أجــزاء مــن تقاليــد الكتــاب 
والمكتبــة، وفضــاًل عــن ذلــك، فهــو يعكــس فــي الحقيقــة القيمــة 

ــراءة.  ــة والق ــاب والمكتب الممنوحــة للكت
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ألــف – 300 ألــف مجلــد، باللغــات التركيــة والعربيــة والفارســية 
ــى بحــوث  ــرات باالســتناد إل ــق تقدي ــة، وف ــات التركي ــي المكتب ف

أجريــت فــي هــذا الصــدد.

دفعــت أهميــة إعــداد قوائــم ووضعهــا في خدمــة الباحثيــن، عالوة 
علــى التأخيــر والقصــور فــي هــذا الخصــوص، المؤسســات 
ــة  ــال الهام ــن األعم ــدد. م ــذا الص ــي ه ــل ف ــى العم ــة إل المختلف
ــز  ــة مرك ــا مكتب ــي أعدته ــات الت ــد البيان ــياق قواع ــذا الس ــي ه ف
 )İSAM( ــة التركــي ــع لوقــف الديان الدراســات اإلســالمية التاب
ــم  ــارس وقوائ ــورك، وفه ــة أتات ــادرة لمكتب ــات الن ــم المؤلف وقوائ
ــة  ــخ والثقاف ــاث للتاري ــز األبح ــب مرك ــن جان ــدة م ــب المع الكت
ــات  ــدت ونشــرت مكتب ــا أع ــيكا(. كم ــون اإلســالمية )إرس والفن
كثيــرة، مــن بينهــا مكتبــة أبحــاث يابــي كريــدي ســرمد تشــفتار، 
عــدًدا كبيــًرا مــن قوائــم الكتــب، فضــاًل عــن نمــاذج أخــرى منهــا 
"قائمــة المخطوطــات اليدويــة لمكتبــة رئاســة الشــؤون الدينيــة" 
وهــي ثمــرة مشــروع قامــت بــه رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة. 

مــن الواضــح أن مكتبــات المؤلفــات النــادرة، التــي حافظــت علــى 
كتــب العهــد العثمانــي ووضعتهــا فــي خدمــة الباحثيــن، يمكــن أن 
تـُـدار علــى يــد كيــان مؤسســي قــوي محــدد المهــام والصالحيــات 
علــى نحــو أكبــر، وذي قــدرات موّســعة علــى صعيــد الميزانيــة، 
ومتعــدد المهــام، ومــزود بــكادر مختــص مــن الموظفيــن. ومــن 
أجــل هــذا ولتحقيــق أهــداف أخــرى، تــم اســتحداث رئاســة 
مؤسســة المخطوطــات اليدويــة التركيــة، فــي وزارة الثقافــة 
والســياحة عــام 2010. حــدد "القانــون رقــم 6093 المتعلــق 
بتأســيس ومهــام رئاســة مؤسســة المخطوطــات اليدويــة التركيــة" 
مهــام وصالحيــات الرئاســة، التــي تواصــل عملهــا بزخــم جديــد 
ــات  ــة للمخطوط ــل 18 مكتب ــور. تعم ــون المذك ــار القان ــي إط ف
ــة  ــات مختلف ــوزارة، تحــت إدارة ثــالث مديري ــة، تابعــة لل اليدوي
تقــع فــي محافظــات إســطنبول وأنقــرة وقونيــة. ومــن أبــرز 
مجــاالت عمــل الرئاســة شــراء المخطوطــات مــن داخــل وخــارج 
تركيــا، وإعــداد قوائــم لهــا، وإعــداد نســخ رقميــة لهــا، واســتالم 
ــق األصــل، ونشــر المخطوطــات  التبرعــات، وإعــداد نســخ طب
المترجمــة والمشــروحة، وإجــراء عمليــات الحفــظ والترميــم 

ــذا الخصــوص. ــي ه ــة ف ــة دورات تدريبي وإقام

مــع أن أيًّــا مــن المكتبــات العثمانيــة لــم تكــن تحتــوي علــى 
مجموعــة كاملــة مــن الكتب، إال أن مكتبــات الجمعيات والمدارس 

الخاصــة المنشــأة فــي الفتــرة األخيــرة مــن الدولــة، اشــتملت علــى 
كتــب مطبوعــة بأبجديــات ولغــات مختلفــة. أهــم وأشــمل مشــروع 
مــن أجــل الكتــب التركيــة منهــا أُنجــز بعــد تأســيس الجمهوريــة، 
كان مــن إعــداد ســيف الديــن أوزجــة )1901 – 1981(. تكونــت 
ــة المطبوعــة باألحــرف القديمــة" مــن  ــات التركي "قائمــة المؤلف
ــدات. أُضيفــت مالحــق القائمــة  151 جــزًءا ُجمعــت فــي 5 مجل
المعــروف باســم "قائمــة أوزجــة"، والتــي يلجــأ إليهــا حتًمــا كل 
ــى هــذه  باحــث يســتخدم األحــرف القديمــة. يتواصــل العمــل عل
المالحــق فــي دراســة تحــت عنــوان "ذيــل الذيــل لقائمــة المؤلفات 
التركيــة المطبوعــة باألحــرف القديمــة: مالحــق – تتمــات – 
ــار،  ــوري أق باي ــة" لن ــة "متفرق ــداد مجل ــي أع تصحيحــات"، ف
ــي 1993  ــن عام ــورة بي ــم 1 و2 و3 و15 و19 و50، المنش رق
و2017. نديــن بأشــياء كثيــرة إلــى ســيف الديــن أوزجــة، عــالوة 
ــة  ــى مكتب ــا إل ــرع به ــي تب ــة، الت ــادرة الثمين ــات الن ــى المؤلف عل
جامعــة أرضــروم، وقائمــة الكتــب التــي أعدهــا. اشــترت مكتبــة 
أتاتــورك التابعــة لبلديــة إســطنبول الكبــرى األرشــيف الشــخصي 
لســيف الديــن أوزجــة، ويتضمــن مالحظاتــه خــالل إعــداد القائمة 
ــة،  ــة بالقائم ــة الخاص ــات البروف ــالته وطبع ــه ومراس وإيصاالت
وأعــادت ترتيبــه ووضعتــه فــي الخدمــة عــام 2018. أمــا القائمــة 
الموحــدة للمطبوعــات التركيــة، التــي بــدأت عــام 1990 فنشــر 

منهــا 6 مجلــدات فقــط، وهــي مشــروع ينتظــر االســتكمال.

أصبــح بــدء أعمــال تأســيس المكتبــة الوطنيــة ممكنـًـا مــع صــدور 
ــر عــام  ــذي أُق ــة والصــور"، ال ــع الطباعــة والكتاب "قانــون تجمي
1934. يــرد فــي نــص هــذا القانــون حكــم بمنــح المكتبــة الوطنيــة 
التــي مــن المزمــع أن تؤســس، نســخة مــن المؤلفــات التــي 
ــع  ــات األخــرى لتجمي ــون المذكــور المكتب ســتُجمع. ويحــدد القان
الكتــب وهــي المكتبــة العامــة بأنقــرة، ومكتبــة جامعــة إســطنبول، 
والمكتبــة العامــة بإســطنبول، والمكتبــة العامــة بإزميــر. كان 
المكتبــة  بأهميــة  أوتــوكان )1911 – 1972( يؤمــن  عدنــان 
ــر  ــب التحضي ــك أســس "مكت ــة وضــرورة إنشــائها، ولذل الوطني
للمكتبــة الوطنيــة" فــي مديريــة المنشــورات بــوزارة التعليــم 
فــي أنقــرة بتاريــخ 15 أبريــل/ نيســان 1946، وبــدأ العمــل مــع 
كادره المكــون مــن الموظفَيــن آنــذاك ليمــان شــن آلــب ونزاهــت 

ــة. ــة الوطني ــذ فكــرة المكتب أناتشــان، مــن أجــل تنفي

افتُتحــت المكتبــة الوطنيــة رســميًّا فــي 16 أغســطس/ آب 1948، 
أمــا تاريــخ صــدور قانــون تأســيس المكتبة فهــو 29 مــارس/ آذار 
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)19( حسين تركمان، قوائم المخطوطات اليدوية للمكتبات التركية، 1923-2006. إسطنبول: كتاب أفي، 2010، ص. 11-9.
)20( تركمان، المصدر المذكور سابقًا، ص. 16-13.

)*( إسماعيل إي. أرأونسال، "مكتبة نور عثمانية"، الموسوعة اإلسالمية، المجلد 33، ص. 267.

ــذي  ــان ال ــى الكي ــر عل ــه تغيي ــدأ يطــرأ في ــذي ب ــت ال ــي الوق  وف
كانــت المكتبــات تجــري فعالياتهــا فــي إطــاره إبــان العهــد 
العثمانــي، بــدأت إجــراءات جديــدة بخصــوص المخطوطــات 
اليدويــة الموجــودة فــي المكتبــات. انطلقــت عمليــات وضــع قوائــم 
الكتــب مــع صــدور تعميــم أُرســل إلــى المحافظــات عــام 1925.  
اســتمرت أعمــال "لجنــة تصنيــف المكتبــات"، التــي تشــكلت مــن 
ــى  ــام 1927، عل ــة ع ــات اليدوي ــم للمخطوط ــع قوائ ــل وض أج
ــون الخــاص  ــى القان ــة عل ــع المصادق ــدى 6 أشــهر )19(. وم م
بقبــول وتطبيــق الحــروف التركيــة عــام 1928، توقفــت طباعــة 
الكتــب والمنشــورات الدوريــة باألحــرف القديمــة، وبــدأ تحويــل 
المكتبــات المنتشــرة علــى نطــاق واســع حتــى ذلــك الوقــت 
ــات  ــون مجموع ــي تتك ــاف، والت ــق األوق ــن طري ــة ع والمؤسس
كتبهــا مــن مخطوطــات يدويــة وكتــب مطبوعــة باألحــرف 
القديمــة، إلــى مكتبــات المؤلفــات النــادرة فــي يومنــا هــذا. تشــكلت 

لجنــة تصنيــف المكتبــات برئاســة األســتاذ الدكتــور هلمــوت 
ــى  ــة حت ــرت اللجن ــارس/ آذار 1935. ونش ــخ 2 م ــر بتاري ريت
عــام 1958، تحــت رئاســة معلــم جــودت إينانــج آلــب، وزاهــر 
حصرجــي أوغلــو واألســتاذ الدكتــور محمــد علــي عينــي، أربــع 
قوائــم لمخطوطــات يدويــة، أُعــدت بجهــود أعضاء اللجنــة .)20( 

ــا  ــتمرة فيم ــات المس ــم المخطوط ــداد قوائ ــات إع ــت عملي توجه
بعــد علــى يــد أشــخاص ومؤسســات مختلفــة، نحــو هــدف يشــمل 
جميــع المكتبــات التركيــة مــن خــالل مشــروع "القائمــة الموّحــدة 
ــم  ــح أن القوائ ــن اتض ــام 1978، لك ــة" ع ــات التركي للمخطوط
ــى  ــات بحاجــة إل ــي المكتب ــم المســتخدمة ف ــل وأن القوائ ــم تكتم ل
المراجعــة، ولهــذا مــن غيــر الممكــن تحديــد كميــة المخطوطــات 
فــي  الموجــودة  المؤلفــات(  المجلــدات، عــدد  اليدويــة )عــدد 
تركيــا. يُعتقــد بوجــود 600 ألــف مخطوطــة يدويــة ضمــن 250 

Nuruosmaniye Kütüphanesinin içinden bir görünüş.(*)

مشهد من داخل مكتبة نور عثمانية. )*(
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مــن المالحــظ التركيــز علــى الكتــب الفرنســية خصوًصــا، إلــى 
جانــب التركيــة فــي المكتبــات المذكــورة. يتمتــع عهــد الســلطان 
ا علــى صعيــد المكتبــات  عبــد الحميــد الثانــي بمكانــة خاصــة جــّدً
ــة وجــود تصــور  ــن الممكــن رؤي ــات. م ــم المكتب ــة وعل العثماني
مختلــف لــدى عبــد الحميــد الثانــي إزاء التعليــم والمكتبــات، 
ــداد  ــة وإع ــات الوقفي ــالح المكتب ــار إص ــي االعتب ــذ ف ــد األخ عن
قوائــم الكتــب، والتدابيــر المتخــذة كــي تعمــل المكتبــات بانتظــام، 
ــدة، والتغييــرات فــي النظــام التعليمــي. تمثــل  والتعديــالت الجدي
ا مــن الكتــب، مــن  مكتبتــه فــي قصــر يلــدز مجموعــة خاصــة جــّدً

ــة العــدد والمحتــوى علــى حــد ســواء )18(.  ناحي

ــة  ــة تعليمي ــد مؤسس ــي تع ــون، الت ــيس دار الفن ــرار تأس ــذ ق اتُّخ
هامــة فــي عهــد التجديــد بالدولــة العثمانيــة، عــام 1845. اســتمر 
ــي 1853 و1919.  ــن عام ــع بي ــو متقط ــى نح ــا عل ــم فيه التعلي
ــدم  ــو ع ــم، األول ه ــتمرارية التعلي ــدم اس ــببان لع ــاك س كان هن
االســتقرار السياســي واالقتصــادي، والثانــي هــو الحرائــق. علــى 
الرغــم مــن تأســيس مكتبــات مكونــة مــن 4000 – 5000 مجلــد 
ــن  ــي الحريقي ــرت ف ــا ُدم ــون، إال أنه ــدار الفن ــاح ل ــع كل افتت م
اللذيــن اندلعــا عامــي 1865 و1907. نالــت دار الفنون اســتقاللية 
مــع المرســوم الصــادر عــام 1919، وعقــب إعــالن الجمهوريــة 
التركيــة أُعيــدت هيكلتهــا عــام 1924، وُدمجــت مكتبــات كليــات 
اآلداب والحقــوق والعلــوم معهــا فــي مكتبــة مركزيــة. فــي العــام 
ــدز  ــي قصــر يل ــي ف ــد الثان ــد الحمي ــة عب ــاق مكتب ــم إلح ــه، ت ذات
بــدار الفنــون، بنــاء علــى تعليمــات مــن أتاتــورك. وبذلــك، 
ــة  ــر مكتب ــد. تعتب ــف مجل ــى 200 أل ــة إل ــوى المكتب ــل محت وص
ــن  ــام 1861، م ــت ع ــي تأسس ــة، الت ــة العثماني ــة العلمي الجمعي
طليعــة المكتبــات العصريــة. مــا يميــز هــذه المكتبــة عــن غيرهــا 
ــات  ــة بلغ ــة والمنشــورات الدوري ــو وصــول الصحــف اليومي ه
ــب  ــى جان ــة إل ــة والعربي ــة والالتيني عــدة كالفرنســية واإلنجليزي
التركيــة، إضافــة إلــى عملهــا بنظــام العضويــة. افتُتحــت المكتبــة 
العامــة العثمانيــة الهادفــة إلــى تحقيــق عــدة غايــات، بدعــم مــن 
الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، فــي إســطنبول عــام 1882. قبــل 
ــى إرســال نســخة  ــص عل ــرار ين ــة، صــدر ق ــدء نشــاط المكتب ب
ــة  ــى أراضــي الدول ــاب مؤلــف أو مترجــم عل ــا مــن كل كت مجانً
العثمانيــة إلــى هــذه المكتبــة. واعتبــر الباحثــون هــذا القــرار 
ــة.  ــة وطني ــى مكتب ــة العامــة إل ــل المكتب مســعًى مــن أجــل تحوي

لكــن تبيــن أنــه لــم يكــن هنــاك التــزام بهــذا القــرار الشــبيه بمســعى 
إلــى  الكتــب  الكتــب، وأن وصــول  لتجميــع  قانــون  لترســيخ 
المكتبــة شــهد تأخيــًرا فــي الســنوات الالحقــة. مــن المعــروف أنــه 
كان هنــاك مكتبــة مفتوحــة ألعضــاء أول برلمــان عثمانــي، بــدأ 
عملــه عــام 1876، غيــر أنهــا ُدمــرت فــي حريــق. ويتضــح مــن 
تقريــر بتاريــخ 1917 أن مكتبــة البرلمــان ضمــت مجموعــة مــن 
2277 مجلــًدا، وأن قوائــم الكتــب فيهــا تــم إعدادهــا وفــق أســس 
علــم المكتبــات الحديــث. بحســب المعلومــات المتوفــرة حاليـًّـا فــإن 
ــة اســتخدم فيهــا  ــة لكونهــا أول مكتب ــع باألهمي ــة تتمت هــذه المكتب

بطاقــات قوائــم الكتــب. 

تشــكلت لجنــة التاريــخ العثمانــي عــام 1909 بهــدف وضــع مقاربة 
جديــدة وحديثــة لكتابــة التاريــخ العثمانــي. انتهــت أعمــال اللجنــة 
عــام 1932، وأحيلــت مكتبتهــا البالــغ محتواهــا 3000 مجلــد، إلــى 
مكتبــة مؤسســة التاريــخ التركــي. بــدأ تأســيس مكتبــات تــرد فــي 
ــي  ــك الت ــع سياســة التتري ــق م ــا يتواف ــة" بم ــة "وطني اســمها كلم
اتبعتهــا جمعيــة االتحــاد والترقــي، الســيما بعــد عــام 1911. كانت 
ــى  ــال عل ــات شــعبية. ومث ــر مكتب ــع األم ــي واق ــات ف ــذه المكتب ه
ذلــك، مكتبــة إزميــر الوطنيــة، مكتبــة بورصــة الوطنيــة، مكتبــة 
ــع  ــن جمي ــة م ــات مختلف ــذه المكتب ــت ه ــة. كان اسكيشــهير الوطني
النواحــي مــع المكتبــات الوقفيــة التقليديــة المبنيــة فــي أواخــر العهد 
ــت  ــة، ووضع ــن جه ــر م ــًرا عــن التغيي ــي، وشــكلت تعبي العثمان
أســاس مكتبــات المؤسســات التــي واصــل البعــض منهــا وجــوده 

فــي عهــد الجمهوريــة، مــن جهــة أخــرى.

التابعــة  المكتبــات  إلحــاق  جــرى  الجمهوريــة،  إعــالن  بعــد 
لوزارتــي الشــؤون الشــرعية واألوقــاف ورئاســة األركان الحربية 
العموميــة، بــوزارة التعليــم، بموجــب القانــون رقــم 429 وتاريــخ 
3 مــارس/ آذار 1924، المتعلــق بإلغــاء المؤسســتين المذكورتيــن. 
ــب  ــة بموج ــات المغلق ــة المكتب ــم كاف ــوزارة التعلي ــت ب ــا أُلحق كم
قانــون توحيــد المناهــج التعليميــة الصــادر برقــم 430 مــن نفــس 
ــع  ــة ومن ــا واألضرح ــا والزواي ــالق التكاي ــون إغ ــخ، وقان التاري
اســتخدام وإلغــاء خدمــة األضرحــة ومجموعــة مــن المســميات، 

ــي 1925. ــرين الثان ــر/ تش ــخ 30 نوفمب ــم 677 تاري رق

)18( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 340-337.



25مكتبة األمة

)*
ا )

رتن
ضا

 ح
في

ة 
كتب

الم
 و

اب
لكت

| ا
ة 

دم
مق



مكتبة األمة 24

"أم خــان" أنشــأت مــع زوجهــا مدرســة دينيــة ومكتبــة فــي أفيــون 
عــام 1785 )15(. لوحظــت زيــادة فــي أعــداد المكتبــات المبنيــة 
فــي المناطــق األخــرى مــن اإلمبراطوريــة ناجمــة عــن انتشــار 
ــي  ــة ف ــة المبني ــات الوقفي ــن المكتب ــاًل ع ــة، فض ــدارس الديني الم
المــدن الكبيــرة اعتبــاًرا مــن مطلــع القــرن الســابع عشــر. وإلــى 
جانــب المكتبــات المنشــأة حديثـًـا، زاد غنــى المكتبــات الموجــودة 

أصــاًل بفضــل التبرعــات بالكتــب.

ــة  ــو، مكتب ــا كوبرول ــد باش ــن محم ــا، اب ــد باش ــأ فاضــل أحم أنش
"كوبرولــو" بنــاء علــى وصيــة والــده، عــام 8761. تميــزت 
المكتبــة بأنهــا األولــى المســتقلة بيــن المكتبــات الوقفيــة العثمانيــة، 
وكانــت مثــااًل للمكتبــات المســتقلة األخــرى المبنيــة بعدهــا. ومــع 
تشــابهها مــن حيــث الوظيفــة مــع ســابقاتها، إال أن أبــرز مــا كان 
ــرض  ــتقل، وف ــى مس ــي مبن ــا ف ــو كونه ــات ه ــذه المكتب ــز ه يميّ
شــرط عــدم انشــغال العامليــن فيهــا بأعمــال أخــرى ســواها، 

ــى لهــم )16(. ــد أجــور أعل وتحدي

ــف  ــدي وعاط ــر أفن ــا وعاش ــا صوفي ــات أي ــار مكتب ــن اعتب يمك
ــي  ــطنبول ف ــي إس ــة ف ــة المبني ــات الهام ــن المكتب ــن بي ــدي م أفن
عهــد الســلطان محمــود األول. مــا يميــز مكتبــات هــذا العهــد هــو 
نشــر التعليــم فــي المكتبــة، وإيــالء األهميــة للعبــادة فيهــا. وبينمــا 
تجــذب المكتبــة المبنيــة ضمــن مجمــع نــور عثمانيــة المبنــي علــى 
ــى الطــراز  ــا عل ــاه بعمارته ــث، االنتب ــان الثال ــد الســلطان عثم ي
الغربــي، تكشــف أيًضــا عــن غنــى المكتبــات مــع اقتــراب عــدد 
محتوياتهــا مــن 5000 مجلــد. تناولــت اإلجــراءات المتعلقــة 
بتأســيس الــوزارات وتنظيــم األوقــاف، مــن بيــن الترتيبــات 
الثانــي،  محمــود  الســلطان  عهــد  فــي  والعســكرية  اإلداريــة 
ــم  ــة والتنظي ــراءات المراقب ــيع إج ــم توس ــة، وت ــات الوقفي المكتب

ــا. ــة به المتعلق

ــاق  ــم إلح ــام 1826، ت ــون ع ــاف الهماي ــكيل وزارة أوق ــع تش م
ــد  ــى ي ــا عل ــن" واســتمرت إدارته ــات بـ"محاســبة الحرمي المكتب
ــاء، كمــا جــرى التحقــق مــن الكتــب وإحصاؤهــا، والتأكــد  األمن
ممــا إذا كانــت القواعــد الــواردة فــي الوقفيــات يتــم مراعاتها أم ال. 

تقاســمت وزارتــا األوقــاف والتعليــم حتى عــام 1910 المســؤولية 
ــا،  ــا مركزيًّ ــع كيانً ــث تتب ــا بحي ــوب عمله ــات المطل ــن المكتب ع
ــار  ــي إط ــن ف ــات الوزارتي ــام وصالحي ــدود مه ــت ح ــن كان لك
شــديد التعقيــد لفتــرة طويلــة. ُمنحــت إدارة المكتبــات الوقفيــة إلــى 
وزارة األوقــاف عــام 1912، لكــن بقيــت المكتبــة العامــة ومكتبــة 

ــدز تابعتيــن لــوزارة التعليــم )17(. يل

ــرة زاد فيهــا زخــم جهــود التحديــث  كان القــرن التاســع عشــر فت
التــي انطلقــت خــالل القــرن الســابق فــي المكتبــات العثمانيــة. مــن 
المشــاريع الهامــة تجــاه المكتبــات الوقفيــة فــي هذه الفترة، مســاعي 
إعــداد قوائــم كتــب موّحــدة الســيما بالنســبة لمكتبــات إســطنبول، 
ونشــر قوائــم كتــب المكتبــات. كمــا انتشــر فــي هــذه الفتــرة تأســيس 
نــوع جديــد مــن المكتبــات )مثــل مكتبــات الجمعيــات والمــدارس 
والدوائــر الرســمية إضافــة إلــى المكتبــات العامــة وغيرهــا(، فــي 
حيــن أصــاب الجمــود المكتبــات الوقفيــة فــي الفتــرة ذاتهــا، علــى 
صعيــد العــدد والوظيفــة، جــراء االنهيــار السياســي واالقتصــادي 
للدولــة العثمانيــة. كمــا أن التفــكك الملحــوظ فــي جميــع مؤسســات 
الدولــة انعكــس أيًضــا علــى المكتبــات الوقفيــة. أصبحــت المكتبات 
عاجــزة عــن أداء وظيفتهــا األصليــة ألن حفظــة الكتــب غيــر 
المؤهليــن كانــوا يعملــون فــي أشــغال أخــرى نظــًرا لألجــرة 
المنخفضــة جــراء الظــروف االقتصاديــة المترديــة، لذلــك لــم 
ــات، فضــاًل عــن أن مجموعــات  ــي المكتب ــون ف ــاك عامل يعــد هن
الكتــب لــم تعــد كافيــة لتلبيــة متطلبــات العصــر المتغيــرة. وجــراء 
هــذا الوضــع، أصبحــت محــاوالت اإلصــالح عديمــة الجــدوى، 
وأصبحــت المكتبــات الوقفيــة عقيمــة رغــم الثــراء الــذي تمتلكــه. 

ــة  ــة التقليدي ــب مســاعيها إلصــالح المؤسســات التعليمي ــى جان إل
ــرن التاســع عشــر  ــي الق ــة ف ــة العثماني القائمــة، اتخــذت الحكوم
قــرارات بإنشــاء مــدارس جديــدة اقتــداًء بالغــرب. وبموجــب هــذه 
ــة.  ــات العســكرية والمدني ــي الكلي ــات ف ــرارات تأسســت مكتب الق
ــوم  ــة العل ــة كلي ــات مكتب ــذه المكتب ــن ه ــن بي ــر م ــن أن نذك يمك
السياســية عــام 1859، ومكتبــة كليــة الغابــات عــام 1871، 
ومكتبــة كليــة الفنــون الجميلــة عــام 1883، ومكتبــة كليــة الطــب 

ــام 1894.  البيطــري ع

)15( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 288.
)16( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 206-204.

)17( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 328، 367-364.
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ــازي.  ــان غ ــلطان أوره ــد الس ــي عه ــت ف ــة تأسس ــة ديني مدرس
لكــن لعــدم توفــر وثائــق تثبــت وجــود مكتبــة بُنيــت فــي المدرســة، 
ــا.  ــة وخصائصه ــاء المكتب ــول إنش ــات ح ــا معلوم ــك حاليًّ ال نمل
أمــا أول مكتبتيــن يوجــد وقفيــات بخصوصهمــا فهمــا مكتبــة دار 
ــة  ــة )1435( ومكتب ــي أدرن ــي ف ــراد الثان ــلطان م ــث للس الحدي

ــي بورصــة )1440(. ــك ف ــور بي ــي مســجد أوم ــت ف بُني

عنــد التدقيــق فــي المكتبــات األخــرى التــي تــم التأكــد مــن 
وجودهــا عبــر وثائــق األرشــيف رغــم عــدم وجــود وقفيــة خاصة 
ــي  ــر ف ــى نحــو أكب ــت عل ــة بُني ــات الوقفي بهــا، يتضــح أن المكتب
المــدارس الدينيــة والمســاجد، فــي الفتــرات المبكــرة مــن العهــد 
العثمانــي، وأن االســتثناء الوحيــد هــو المكتبــة فــي ضريــح محمــد 

ــو.  ــو، فــي غاليبول أفنــدي يازجــي أوغل

كانــت المكتبــات عبــارة عــن خزانــة، فيهــا عــدد قليــل مــن 
ــن أي موظــف  ــم تعيي ــن يت ــم يك ــه ل ــروف أن ــن المع ــب. وم الكت
مــن أجــل حمايــة الكتــب، وحتــى فــي حــال تعيينــه كانــت تُدفــع لــه 
ــة المناســبة  ــى أن األرضي أجــرة منخفضــة. يشــير أرأونســال إل
لــم تكــن متوفــرة بعــد مــن أجــل ظهــور المكتبــات الغنيــة. ويقــول 
ــا بشــكل واضــح  ــى الرغــم مــن عــدم معرفتن ــه عل أرأونســال إن
خصائــص مجموعــات الكتــب فــي المكتبــات لعــدم توفــر وقفيــات 
ــدرس فــي المــدارس  خاصــة بهــا، إال أنهــا تكونــت مــن كتــب تُ
ــة ألن ســبل الحصــول  ــب فيهــا ثابت ــت أعــداد الكت ــة، وكان الديني
عليهــا كانــت محــدودة. أدى تزايــد قــوة اإلمبراطوريــة مــن 
ــور  ــى تط ــعها، إل ــراء توس ــكرية ج ــية والعس ــن السياس الناحيتي
المكتبــات الوقفيــة ســواء مــن حيــث العــدد أو مــن حيــث محتواهــا 

مــن الكتــب. 

مــن المعــروف أن المكتبــات تأسســت فــي المــدارس الدينيــة 
والمســاجد والزوايــا والمجمعــات اإلســالمية التــي بُنيــت فــي 
إســطنبول بعــد فتحهــا، وأن المكتبــات تزايــدت علــى صعيــد 
العــدد والمحتــوى. لقــد تمــت المحافظــة علــى الكتــب التــي جلبهــا 
ــة القصــر  ــي مكتب ــة، ف ــن قصــر أدرن ــي م ــراد الثان الســلطان م
القديــم أواًل، وبعــد بنــاء القصــر الجديــد نُقلــت إليــه. ووفــق 
ــى  ــوت عل ــة احت ــذه المكتب ــح أن ه ــرة، يتض ــات المتوف المعلوم

مجموعــة غنيــة مــن الكتــب، وكانــت فيهــا كتــب مؤلفــة بلغــات 
عديــدة )اإلغريقيــة والالتينيــة واألرمنيــة والســريانية واإليطاليــة 
والعبريــة(. جذبــت مكتبــة القصــر الزاخــرة بهــذه الكتــب الغنيــة 
ــن،  ــن الزم ا م ــّدً ــة ج ــرة طويل ــن لفت ــن الغربيي ــة، الباحثي والثمين
لكــن لألســف تعرضــت فــي الســنوات الالحقــة ألضــرار فادحــة 
)14(. اســتمر بنــاء المكتبــات فــي تلــك الفتــرة خــارج إســطنبول، 
حيــث تأسســت مكتبــات فــي أدرنــة وبورصــة وأفيــون وقونيــة. 

وعلــى عكــس الجمــود فــي المجاليــن العســكري والسياســي خالل 
ــي وســليم األول، أدت التطــورات  ــد الثان ــد الســلطانين بيازي عه
ــة إلــى تأســيس الكثيــر مــن المكتبــات  ــاة العلميــة والفني فــي الحي
ــات  ــت مجموع ــد. كان ــك العه ــان ذل ــان إبّ ــي األناضــول والبلق ف
ــة داخــل المــدارس  ــة الســيما المبني ــات الوقفي ــي المكتب ــب ف الكت
الدينيــة والمســاجد، تتشــكل بمــا يتناســب مــع غايــات المؤسســات 
ــال، كان  ــى ســبيل المث ــا. عل ــة ضمنه ــت مبني ــي كان ــة الت الخيري
ــة  ــي المكتب ــة ف ــات الديني ــب المؤلف ــى جان ــة إل ــب طبي ــاك كت هن
المبنيــة داخــل مجمــع إســالمي أنشــأه بيازيــد الثانــي فــي أدرنــة 

عــام 1488، نظــًرا لوجــود دار الشــفاء ضمــن المجمــع.

مــن المالحــظ أنــه أصبــح يُنظــر إلــى المكتبــات علــى أنهــا عنصــر 
متمــم فــي معظــم المــدارس الدينيــة المبنيــة فــي النصــف الثانــي من 
ــة  ــة المبني ــة كل مــن المكتب ــع باألهمي القــرن الســادس عشــر. تتمت
لخدمــة األطبــاء فــي القصر الســلطاني بإســطنبول، والمكتبة المبنية 
فــي المرصــد، إبـّـان عهــد مــراد الثالــث، مــن حيث كونهمــا مكتبتين 
ــود  ــور، وج ــد المذك ــي العه ــت للنظــر، ف ــن الملف ــن. وم مختصتي
مكتبــات أنشــأها العلمــاء فــي بيوتهــم، فضــاًل عــن المكتبــات المبنية 
فــي المــدارس الدينيــة والجوامــع والمســاجد ودور التعليــم والتكايــا. 
ــى أن تكــون  ــات شــروطًا تنــص عل ــات هــذه المكتب تتضمــن وقفي
الكتــب الموقوفــة لخدمــة الواقــف وذريتــه أواًل، ثــم العلمــاء المقيمين 

فــي الحــي وجميــع القادريــن علــى إدراك قيمــة هــذه الكتــب. 

ليــس هنــاك الكثيــر مــن الســجالت حــول قيــام نســاء مــن خــارج 
ســيدات القصــر، بوقــف الكتــب. لكــن مــن المعــروف أن الســيدة 
"صفيــة مــال كادن" تبرعــت بالكتــب الموروثــة عــن زوجهــا إلــى 
مكتبــة راغــب باشــا بموجــب وقفيــة بتاريــخ 1777، وأن الســيدة 

)14( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 130-123.
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كانــت الوقفيــات تحــرر حتــى مــن أجــل بضعــة كتــب أو حتــى 
ــيس  ــد تأس ــادًرا )12(. بع ــك ن ــط، وإن كان ذل ــد فق ــاب واح كت
دور الطبــع وانتشــارها، أصبحــت الكتــب المطبوعــة تدخــل 
ــت بأعــداد  ــة، وإن كان ــات الوقفي ــي المكتب ــب ف مجموعــات الكت
قليلــة. ومــن المعــروف أن الدولــة فــي العهــد العثمانــي لــم تمــس 
ــا  ــد أنه ــا )13(، بي ــي فتحته ــدان الت ــي البل ــة ف ــات الوقفي المكتب
اعتبــرت الكتــب الموجــودة فــي المكتبــات الخاصــة غنيمــة، 
ــاك  ــى إســطنبول. وهن ــم إل ــة الغنائ ــع بقي ــا م ــا وجلبته فصادرته
ــق  ــن طري ــا ع ــم إثراؤه ــور ت ــات القص ــر أن مكتب ــق تظه وثائ

ــادرة.  ــب المص الكت

المســتخدمون الفعليــون للمكتبــات الوقفيــة هــم العلمــاء والطلبــة. 
مــن الواضــح أن مكتبــات المــدارس الدينيــة لــم تكــن متاحــة 
االســتخدام إال ألشــخاص معينيــن، علــى عكــس المكتبــات القائمة 
فــي بعــض األحيــاء والمســاجد، ألن لغــات الكتــب ومواضيعهــا 
ــن  ــم تك ــا ل ــن وجوده ــات وأماك ــح وإغــالق المكتب ــاعات فت وس
ــم  ــن يمكنه ــات م ــددت الوقفي ــع. ح ــتخدام الجمي ــام اس ــة أم متاح
الوقفيــة  المكتبــات  فــي  اإلعــارة  الكتــب وشــروط  اســتعارة 
ــي بشــكل  ــم التخل ــب ت ــدان الكت ــادة فق ــة. لكــن جــراء زي العثماني
ــع  ــر والتاس ــن عش ــن الثام ــد القرني ــب بع ــارة الكت ــن إع ــام ع ع
عشــر، وزيــادة الســاعات التــي تكــون فيهــا المكتبــات مفتوحــة.

كانــت مبانــي المكتبــات التــي تــم إنشــاؤها مــع ظهــور المكتبــات 
المســتقلة، عبــارة عــن قاعــة واحــدة علــى شــكل مربــع عموًمــا. 
ــة  ــن منفصل ــي أماك ــراءة ف ــة الق ــتودع وقاع ــم المس ــا تصمي أم
عــن المكتبــات فلوحــظ فــي الفتــرات الالحقــة. تــم اتخــاذ تدابيــر 
فــي مبانــي المكتبــات ضــد الرطوبــة والحرائــق علــى وجــه 
الخصــوص، كمــا تــم حظــر اســتخدام الشــموع والمصابيــح 
فيهــا، وتــم تحديــد ســاعات فتــح المكتبــات وفــق ضــوء النهــار، 
وتمــت إنــارة المكتبــات بشــكل أكبــر مــن خــالل عــدد أكبــر مــن 

ــة.  ــذ المفتوح النواف

ــة  ــة العثماني ــي اإلمبراطوري ــة ف ــات الوقفي ــاء المكتب ــد إنش اعتم
ــتقرار  ــق االس ــب تحقي ــت عق ــي انطلق ــم الت ــطة التعلي ــى أنش عل
السياســي. ليــس مــن الصعــب توقــع وجــود مكتبــة فــي أول 

)12( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 476.

)13( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 161.
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ــا يكــون  ــي تؤســس بشــكل عــام عندم ــات الت ــب المكتب ــى جان إل
ــاء  ــات أُنشــئت بن ــا مكتب ــاك أيًض ــاة، هن ــد الحي ــى قي ــف عل الواق
علــى وصيــة بعــد وفــاة مؤسســيها. ياُلحــظ فــي وقفيــات المكتبات 
ــل تــرك تشــغيل  ــة، وجــود شــروط مث ــاء علــى وصي المنشــأة بن
وصيانــة المكتبــة لجميــع أهالــي الحــي )1677(، ووضــع الكتــب 
التــي ستُشــترى بأمــوال تركهــا الموصــي للشــخص المعيــن 

ــي مســجد بإســطنبول )1666( )9(. ــا، ف وصيًّ

مــن الممكــن العثــور علــى نمــاذج اســتثنائية أحيانـًـا بيــن مؤسســي 
المكتبــات. ومــن األمثلــة النــادرة فــي هــذا المجــال مكتبــة غيــر 
إســالمية تأسســت عــن طريــق الوقــف علــى يــد ديتشــين أفنــدي 
ــن  ــن. وم ــة المهاجري ــة لجن ــي رئاس ــد موظف ــدروس، أح ــن بي ب
ــر فــي وقفيــة هــذه المكتبــة إعدادهــا مــن حيــث  الملفــت للنظ
الشــكل واألســلوب تماًمــا علــى شــاكلة الوقفيــات المحــررة علــى 
يــد مســلمين، ووجــود مــؤذن المســجد الكائــن فــي مــكان إنشــاء 
المكتبــة بيــن الشــهود، وورود شــرط بخصــوص مجموعــة 
الكتــب، وهــو عــدم وضــع كتــب تلحــق الضــرر بالدولــة العثمانية 

ــة )10(. ــي المكتب ف

يمكــن تصنيــف موظفــي المكتبــات الوقفيــة فــي فئتيــن همــا مدراء 
ــة  ــو المســؤول عــن مراقب ــر ه ــة. المدي ــي المكتب ــف وعامل الوق
عمــل الوقــف وتعييــن وعــزل الموظفيــن. أمــا أمنــاء الوقــف فهــم 
ــى  ــة، عــالوة عل ــى عــن عمــل المكتب مســؤولون بالدرجــة األول
ــة  ــي طليع ــب ف ــظ الكت ــي حاف ــا. يأت ــرد فيه ــة الج ــة عملي مراقب
عاملــي المكتبــة منــذ لحظــة تعيينــه، وهــو أكثــر مــن يتــم التركيــز 
عليــه فــي الوقفيــات. وحافــظ الكتــب هــو الشــخص الــذي يحافــظ 
ــا. أي  ــات الخاصــة به ــه المعلوم ــي ذهن ــظ ف ــب ويحف ــى الكت عل
ــظ  ــية لحاف ــام الرئيس ــر. المه ــك العص ــي ذل ــة ف ــؤول المكتب مس
ــا  ــر االســتفادة منه ــا وتوفي ــب وصيانته ــة الكت ــب هــي حماي الكت
وإعارتهــا واســتعادتها. كمــا تــم تكليــف حافــظ الكتــب فــي العهــود 
ــادات والتعليــم فــي المكتبــة.  المختلفــة بمهــام أخــرى خــالل العب
وطلــب مــن حافــظ الكتــب تقديــم الخدمــات للقــراء بوجه بشــوش، 
وفتــح وإغــالق المكتبــة فــي الموعد، وأن يكــون مســتقيًما ومثابًرا 

فــي عملــه. وُذكــر فــي الوقفيــات بوضــوح أن مــن ال يــؤدي هــذه 
المهــام مــن حفظــة الكتــب ســيكون مصيــره العــزل.

تختلــف األجــرة التــي يحصــل عليهــا حفظــة الكتــب وفــق حجــم 
المكتبــة التــي يعملــون بهــا، ومــا إذا كانــوا يمارســون مهــام 
أخــرى إضافيــة، وبحســب العصــر الزمنــي للمكتبــة. ينــال حفظــة 
الكتــب بشــكل عــام أجــوًرا أقــل مــن مســؤولي الوقــف اآلخريــن 
فــي مكتبــات المــدارس الدينيــة. وألن شــروط الوقــف غيــر قابلــة 
للتغييــر، كانــت هنــاك مســاعٍ مــن أجــل زيــادة أجــرة حافــظ الكتــب 
عبــر تدابيــر فرعيــة )مثــل األوقــاف اإلضافيــة المؤسســة الحقـًـا(.

كان حافــظ كتــب واحــد يعمــل فــي المكتبــات إلــى حيــن ظهــور 
ــظ  ــن حاف ــر م ــق كان أكث ــت الح ــي وق ــتقلة، وف ــات المس المكتب
كتــب واحــد يتــم تعيينهــم بحســب حجــم المكتبــة والوقــف، 
ــوا يســمون حافــظ الكتــب األول، الثانــي،  ــة كان وفــي هــذه الحال
الثالــث... أمــا بقيــة عاملــي المكتبــة فهــم مســاعد حافــظ الكتــب، 
كاتــب الكتــب، المجلِّــد، البــواب، المســتحفظ )الحــارس(، الفّراش 
)عامــل النظافــة(. لــم يكــن ممكنًــا توظيــف جميــع العامليــن 
المذكوريــن آنفًــا دفعــة واحــدة فــي مكتبــة مــا، إال فــي المكتبــات 
ــن  ــب الذي ــة الكت ــار حفظ ــم اختي ــة. يت ــاف الغني ــرة واألوق الكبي
ــن  ــن أمي ــب م ــم بطل ــم وعزله ــات وتعيينه ــي المكتب ســيعملون ف
ــت  ــرار صــادر عــن مجلســه. كان ــره وق ــة مدي ــف ومصادق الوق
هــذه اإلجــراءات تُطبــق بدقــة، وكان مطلوبًــا الحيلولــة دون 

ــة )11(. ــتعمال الصالحي ــاءة اس إس

ــود  ــات العه ــرى مكتب ــة ن ــات المكتب ــى محتوي ــر إل ــا ننظ عندم
المبكــرة التــي تضــم 15 – 20 كتابًــا معظمهــا مخطوطــات 
يدويــة، إلــى جانــب مكتبــات مســتقلة وصلــت محتوياتهــا 5000 
مجلــد. كان إثــراء المكتبــات الوقفيــة يتــم عبــر تبرعــات الحقــة 
ــن نظــًرا لعــدم  ــر اآلخري مــن المؤســس أو أســرته أو أهــل الخي
وجــود ميزانيــة شــرائية منتظمــة تتيــح زيــادة مجموعــات الكتــب 
ــى  ــود عل ــد أو قي ــاك قواع ــن هن ــم تك ــه ل ــا أن ــة. وبم ــي المكتب ف
اختيــار الكتــب، كان بإمــكان الواقفيــن تأســيس مكتبــات بمؤلفاتهــم 

ــترونها.  ــي يش ــب الت ــها أو بالكت نفس

)9( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 2001-200.
)10( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 346.

)11( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 471-399.
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ــن  ــات م ــف المكتب ــد تصني ــات. عن ــواع المكتب ــور أن ــة ظه رؤي
األصــوب الوضــع فــي االعتبــار أهــداف تأسيســها والمســتخدمين 
ــن  ــس أماك ــم، ولي ــب اهتماماته ــات الكت ــف مجموع ــن تكش الذي
تأســيس المكتبــات. علــى ســبيل المثــال، تشــير وقفيــات المكتبــات 
التــي أسســها أشــخاص مــن طبقــة العلمــاء بشــكل عــام فــي 
القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر، إلــى نــوع جديــد فــي 
ــات  ــالف مكتب ــى خ ــدارس، عل ــات الم ــي مكتب ــرة وه ــذه الفت ه
المــدارس الدينيــة والمســاجد ودور التعليــم والتكيــات واألضرحة 
)5(. نتيجــة التدقيــق فــي كتــب أوقفهــا محمــد بيــك بــن عبــد هللا، 
أميــن البحــارة عــام 1593، لمكتبــة أنشــأها في مســجد جيهانغير، 
يتضــح أنــه تــم تصميــم المكتبــة لتكــون مكتبــة شــعبية ترمــي إلــى 
تلبيــة حاجــة أهالــي الحــي والجماعــة فــي المســجد. أمــا الكتــب 
فهــي عبــارة عــن قصــص شــعبية ومؤلفــات ال عالقة لهــا بالدين، 
وهــذا مــا يمكــن اعتبــاره مــن ضمــن وظائــف المســجد فــي الحيــاة 

ــة )6(.  االجتماعي

تظهــر لنــا الوقفيــات أن الكتــب لــم تكــن مخصصــة ليقرأهــا 
مســتخدمو المكتبــة فحســب، علــى ســبيل المثــال، كان مــن 
الممكــن فــي إحــدى مكتبــات الخانقــاه، التــي تأسســت فــي منطقــة 
يانيــا )إيوانينــا باليونــان( بتاريــخ 1610، التبــرع بالكتــب شــرط 
أن يقرأهــا شــيخ التكيــة وينقلهــا للمســلمين )7(. يمكن التوســع في 
الحديــث عــن مثــل هــذه األمثلــة، وهــذا مــا يبــدي لنــا أن نصــوص 
ــة  ــالت االجتماعي ــى التعام ــوء عل ــاء الض ــا إلق ــات يمكنه الوقفي

ــة. ــاب والمكتب ــد الكت ــى صعي ــة المتنوعــة عل والقانوني

مــن الممكــن أحيانـًـا أن تــرد المعلومــات المتعلقــة بالكتــب المتبــرع 
بهــا علــى صعيــد العــدد فقــط، وفــي أحيــان أخــرى تمــت إضافــة 
قوائــم الكتــب، التــي يمكــن أن تعتبــر فهــرس المكتبــة نوًعــا مــا. 
يمكــن أن تشــتمل الوقفيــات المحــررة بهــذا الشــكل علــى معلومات 
مثــل أســماء الكتــب وعــدد األجــزاء ومواصفاتهــا الطبيعيــة. مــن 
الممكــن أن تكشــف التحليــالت المقارنــة انتقــال ملكيــة مكتبــة مــا 
إلــى مكتبــة أخــرى ألســباب متنوعــة، إضافة إلــى مســتوى التربية 
والتعليــم فــي ذلــك العهــد، والمســتوى العلمــي لألوقــاف ونطاقــات 

ــة  ــات المكتب ــى محتوي ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــا، والتغيي اهتمامه
مــع مــرور الزمــن. وعنــد التدقيــق فــي لغــات ومواضيــع الكتــب 
المذكــورة فــي الوقفيــة يمكــن التوصــل إلــى اســتنتاج بــأن مكتبــة 
ــم تأسيســها كــي  ــة شــعبية ت مــا تأسســت عــام 1546 هــي "مكتب
يســتفيد منهــا أهالــي الحــي" )8(. لكــن مــا ال يجــب نســيانه هــو أنه 
تبًعــا لتطــور المكتبــات تظهــر فــوارق بحســب الفتــرات الزمنيــة 
ــي وإدارة  ــة بموظف ــات والمتعلق ــي الوقفي ــواردة ف ــا ال ــي القضاي ف
ــي كل  ــرد ف ــد ال ت ــا أن األمــور المذكــورة أعــاله ق ــة. وكم المكتب
وقفيــة، مــن الممكــن أيًضــا أن نــرى وقفيــات مفصلــة بشــكل كبير.

ــة  ــح قائم ــود بتصحي ــن محم ــدي ب ــم أفن ــر إبراهي ــب الس ــام كات ق
كتــب وقفهــا عــام 1798، بشــكل مفصــل عــام 1796، مــن خــالل 
ــا  ــطر وقيًم ــدد األس ــة وع ــوع الكتاب ــب ون ــماء الكت ــالغ بأس اإلب
ــار  ــذ باالعتب ــد األخ ــات. عن ــي الوقفي ــة ف ــن مألوف ــم تك ــرى ل أخ
أن المكتبــات كانــت أواًل ضمــن المؤسســات التعليميــة أو دور 
العبــادة، ثــم بــدأت تظهــر المكتبــات المســتقلة علــى صعيــد البنــاء 
واإلدارة علــى حــد ســواء بعــد القرن الســابع العشــر، تغيــر بطبيعة 
الحــال موظفــو المكتبــات ومســؤولياتهم، فضــاًل عــن شــروط 
إعــارة الكتــب. تأسســت المكتبــات فــي العهــد العثمانــي علــى يــد 
الســالطين، وأمهاتهــم، ورجــال الدولــة، والعلمــاء ورجــال الديــن 
وبقيــة أهــل الخيــر الذيــن كانــوا يولــون أهميــة للكتــاب والمكتبــة.

)5( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 174-172.
)6( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 188.
)7( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 194.
)8( أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 166.
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الكتاب والمكتبة في حضارتنا
ممــا ال شــك فيــه أن للكتــاب والمكتبــات مكانــة خاصة فــي حضارة 
تكّونــت ضمــن إطــار اإلســالم، الــذي أمــر بـ"القــراءة" ووردت 
ــّدس  ــّل وق ــة، وأج ــة" المختلف ــي "الكتاب ــل معان ــات تحم ــه آي في
ــة  ــب" و"خزين ــت الكت ــل "بي ــماء مث ــتُخدمت أس ــاب". اس "الكت
الكتــب" و"دار الكتــب" و"المكتبــة" مــن أجــل التعبيــر عــن 

ــالل العصــور الوســطى.  ــم اإلســالمي خ ــي العال ــة ف المكتب

يُعتقــد أن أولــى المكتبــات فــي الحضــارة اإلســالمية ظهــرت فــي 
ــي العصــر األمــوي.  ــة مــدارس، ف ــت بمثاب ــي كان المســاجد، الت
وفــي القرنيــن الســابع والثامــن أخــذت المكتبــات مكانهــا ضمــن 
ــل  ــماء مث ــذاك بأس ــمى آن ــت تس ــي كان ــة الت ــات البحثي المؤسس
"بيــت الحكمــة" أو "دار الحكمــة". إلــى جانــب عمليــات الترجمة 
مــن لغــات عــدة فــي بيــت الحكمــة الــذي تأســس فــي بغــداد فــي 
العصــر العباســي، كان هنــاك مكتبــة تزخــر بمجموعــات غنيــة 
مــن الكتــب. وعــالوة علــى المكتبــات اإلســالمية فــي األندلــس، 
ــة ودور  ــي المؤسســات التعليمي ــات ف ــن المكتب ــر م تأســس الكثي
ــى مجموعــات الكتــب الخاصــة فــي مناطــق  ــة إل ــادة، إضاف العب
األيوبييــن )1171-1462( والحمدانييــن  إبــان عهــد  مختلفــة 
والزنكييــن   )1109-1070( عمــار  وبنــي   )1004-905(
)1127-1233( والمماليــك )1250-1517( والبويهييــن )932-
1062( والســمعانيين )819-1005( والغزنويين )1186-963( 
ا مــن  والــدول واألســر المســلمة األخــرى. بقــي مؤلفــات قليلــة جــّدً

هــذه المكتبــات التــي أسســها رجــال دولــة وعلمــاء. 

كانــت المــدارس الدينيــة التــي أنشــأها الوزيــر الســلجوقي "نظــام 
الملــك" فــي مــدن مختلفــة، أولــى المــدارس المجهـّـزة والنظاميــة، 
وشــكلت نموذًجــا للمكتبــات المبنيــة ضمــن المــدارس التــي 
ــة  تأسســت فــي وقــت الحــق. تأسســت أشــهر المــدارس النظامي
ــي مراجــع  ــات ف ــداد عــام 1067، ورغــم وجــود معلوم ــي بغ ف
عديــدة حــول مجموعــة الكتــب الغنيــة فيهــا، إال أنهــا ال تتضمــن 

العــدد المؤكــد للكتــب.

ــة  ــة المبني ــدارس الديني ــم الم ــي معظ ــات ف ــود المكتب ــير وج يش
فــي مــدن عديــدة خــالل عهــود الســالجقة وســالجقة األناضــول، 
ــي  ــات، ســواء ف ــذه المكتب ــن ه ــي. لك ــي الغن ــراث الثقاف ــى الت إل
األناضــول أو البلــدان اإلســالمية األخــرى تعرضــت للنهــب 

ــة )2(. ــوام مختلف ــد أق ــى ي ــار عل ــب والدم والتخري

تأسســت المكتبــات الوقفيــة علــى يــد أهــل الخيــر فــي عهــد 
ــاة  ــن الحي ــا م ــزًءا هاّمً ــت ج ــة، وأصبح ــة العثماني اإلمبراطوري
التعليميــة والثقافيــة. مصطلــح الوقــف فــي الفقــه اإلســالمي يمكــن 
اختصــاره بأنــه "تخصيــص عيــن مــال مــا، طــوال مــدة وجودها، 
مــن جانــب مالكهــا ألجــل غايــة دينيــة أو اجتماعيــة أو خيريــة"، 
ويعبــر الوقــف عــن مؤسســة خيريــة تأسســت عبــر معاملــة 
ــي الحضــارة  ــة ف ــن العناصــر الهام ــًدا م ــة، وتشــكل واح قانوني

ــالمية )3(. اإلس

ــق  ــن طري ــة ع ــات المبني ــل المكتب ــس عم ــات أس ــددت الوقفي ح
ــات  ــة ال تنظــم وال تتدخــل بتأســيس المكتب ــاف. وألن الدول األوق
وال بالقواعــد الواجــب ورودهــا فــي وقفيــة، فــإن مؤسســي 
المكتبــات تصرفــوا وفــق مــا يرونــه فــي القواعــد التــي وضعوهــا 
فــي الوقفيــات. لكــن مــع ترســخ وتبلــور أعــراف المكتبــة الوقفية، 
بــدأت تظهــر فــي الوقفيــات قواعــد متشــابهة )4(. بقيــت النســخ 
األصليــة لهــذه الوقفيــات بحــوزة هيئــة أمنــاء الوقــف أو الواقــف، 
فــي حيــن تمــت المحافظــة علــى نســخها المصدقــة فــي أرشــيف 
ــم تســجل بشــكل  ــة. لكــن نظــًرا لوجــود وقفيــات مكتبــات ل الدول
رســمي أو لــم تصــل إلــى يومنــا هــذا ألســباب مختلفــة، فقــد أُخذت 
الوثائــق والمراجــع الموثوقــة المختلفــة حــول وجــود وعمــل 

مكتبــة مــا بعيــن االعتبــار، وتــم اســتخدامها فــي الدراســات. 

ــي أي  ــى وف ــن ومت ــة وأي ــس المكتب ــم مؤس ــات اس ــر الوقفي تذك
الظــروف تأسســت، ومــن هــو أميــن أو أمنــاء الوقــف. كمــا 
يــرد فــي الوقفيــات مؤهــالت العامليــن فــي المكتبــة إن ُوجــدوا، 
وعددهــم وأجورهــم ومهامهــم، والقواعــد المتعلقــة باســتعارة 
ــم  ــد تقيي ــة. عن الكتــب والشــروط األخــرى لالســتفادة مــن المكتب
الوقفيــات بالمقارنــة مــع المعلومــات التــي تحتويهــا، مــن الممكــن 
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)2( إسماعيل إي. أرأونسال، المكتبات وعلمها في الدولة العثمانية. الطبعة الثالثة، إسطنبول: تيماش، 2020، ص. 107-35.
)3( حجي محمد غوناي، "الوقف"، الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة التركي. ج. 42، ص. 475.

)4( إسماعيل إي. أرأونسال، المصدر المذكور سابقًا، ص. 397.
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الكتــاب والمكتبــة فــي 
حضارتنــا )*(

ــا  ــي تأسســت فيه ــار أن المناطــق الت ــم اآلث ــخ وعل ــا التاري يخبرن
ــق  ــي المناط ــى ه ــرة األول ــة للم ــا الكتاب ــتخدمت فيه ــدول واس ال
القريبــة مــن األنهــار الكبيــرة، ذات األراضــي الصالحــة للزراعــة. 
تطــورت الكتابــة علــى نحــو يتعلــق بالتواصــل وتســجيل مــا يحدث 
ومــن ثــم الرغبــة بحفــظ األفــكار والعواطــف. وهنــاك إجمــاع على 
أن الكتابــة ُوجــدت فــي الفتــرة عــام 3500 و3000 قبــل الميــالد. 
نجمــت الحاجــة إلــى التواصــل عــن االنتقــال إلــى حيــاة الحضــر 
ــة  ــي وفرتهــا أنهــار دجل والتمــّدن بفضــل الظــروف المناســبة الت

والفــرات والنيــل، واتجــه اإلنســان نحــو الكتابــة بالصــور.

أّدت الكتابــة المســمارية فــي بــالد مــا بيــن النهريــن والهيروغليفيــة 
ــى  ــالد، إل ــل المي ــرة عــام 3000 و2500 قب ــي الفت ــي مصــر ف ف
تزايــد تدريجــي للوثائــق المنســقة والمتطــورة والمكتوبــة مــع 
ــة  ــق المكتوب ــد هــذه الوثائ ــة بالصــور. ونتيجــة تزاي تطــور الكتاب
)المعاهــدات بيــن الــدول، القوانيــن والمراســيم، اللوائح، الســجالت 
الخاصــة باألجانــب، القوائــم الخاصــة بالرهبــان والقانــون( جــراء 
العالقــات االقتصاديــة والثقافيــة المتزايــدة، ظهــرت الحاجــة 

ــق. ــظ الوثائ ــة وحف ــات بهــدف حماي لألرشــيف والمكتب

لكــن مــن غيــر الممكــن فــي تلــك الحقبــة، فصــل مفهومــي 
ــر  ــدد كبي ــع. ع ــكل قاط ــا بش ــن بعضهم ــة ع ــيف والمكتب األرش

مــن اللوحــات الموجــودة فــي المــدن الســومرية كأوروك، وأور، 
ونيبــور، والغــاش، وكيــش، وفــي هاتوشــا )بوغــاز كــوي حاليـًّـا( 
عاصمــة الحثييــن ومناطــق أخــرى، كان موضوًعــا تحــت رعايــة 
الرهبــان فــي أرشــيف/ مكتبــات ذات طابــع مقــدس فــي المعابــد، 
التــي كانــت مركــز حيــاة المدينــة بشــكل عــام. كانــت هنــاك أنظمــة 
مطــورة مــن أجــل مســتخدمي هــذه الكتــب، عبــارة عــن تطبيقــات 
تجعــل العثــور أســهل علــى اللوحــات الطينيــة مــن قبيــل اللوحــات 

البيضويــة والكولوفيــن التــي كانــت بمثابــة بطاقــات تعريفيــة.

تعتبــر مكتبــات بــالد مــا بيــن النهريــن )الســومرية والبابليــة 
والفينيقيــة واآلشــورية( ومصــر بمثابــة الطليعة للمكتبــات األخرى 
ــة  ــذي كان بمثاب ــي مســتودع للوحــات ال ــا. بُن التــي تأسســت الحقً
مكتبــة آشــور هانيبعــل )626 قبــل الميــالد( فــي نينوى خــالل عهد 
اآلشــوريين الذيــن أسســوا بــدًءا مــن مطلع عــام 2000 قبــل الميالد 
مســتوطنات فــي األناضــول علــى األخــص ونقلــوا الكتابــة إليهــا. 
وقــد تميــز المســتودع فــي بعــض نواحيــه بكونــه مكتبــة أكثــر منــه 
أرشــيفًا، حيــث اُعتبــر المســتودع أول مكتبــة علــى نطــاق شــائع. 
وبــدأت األعمــال الراميــة إلــى حمايــة الكتــب فــي األناضــول أيًضا 

فــي األلفيــن الثانــي واألول قبــل الميــالد )1(.

)*( نشكر األستاذة رمزية طوبى قره تبة، عضو الهيئة التدريسية في قسم المعلومات والوثائق بكلية العلوم واآلداب في جامعة مرمرة، على إسهاماتها.

)1( نوراي يلدز، مكتبات العصر القديم في ضوء األطالل والمراجع األدبية. إسطنبول: منشورات علم اآلثار والفن، 2003، ص. 14-8، 376-375.
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آيهان طوغلو

رئيس دائرة المكتبات
في المديرية العامة للدعم والخدمات المالية

برئاسة الشؤون اإلدارية في رئاسة الجمهورية

توطئة

ئة
وط

ت

مــع انتقــال اإلنســان إلــى حيــاة الحضــر، ظهــرت الحاجــة 
ــاج المعلومــة، واســتخدام المعلومــة المنتجــة، وتخزيــن  إلــى إنت
المعلومــات مــن أجــل نقلهــا إلــى األجيــال المقبلــة، عــالوة علــى 
االحتياجــات الرئيســية للبشــر. وفــي هــذا اإلطــار، بــدأ اإلنســان 
مــع مــرور الوقــت بتخزيــن هــذه المعلومــات مــن خــالل جمعهــا 
ضمــن نظــام محــدد، وهكــذا بــدأت المكتبــات تــرى النــور. 
ــى  ــذا مؤشــر عل ــخ البشــري، وه ــدم التاري ــة كق ــات قديم المكتب
ــى المغامــرة مــن أجــل  ــدى اإلنســان إل مــدى الحاجــة الماســة ل

ــا. ــة والوصــول إليه البحــث عــن المعلوم

بــدأت مرحلــة تأســيس المكتبــات فــي نينــوى قبــل الميــالد، 
وتواصلــت مــع المكتبــات اآلشــورية والبابليــة والحثيــة ومكتبات 
برغامــا واإلســكندرية. وفــي العصور الوســطى ظهــرت مكتبات 
ــم اإلســالمي،  المــدارس الدينيــة والمســاجد واألوقــاف فــي العال
ــي.  ــم الغرب ــي العال ــور ف ــد والقص ــس والمعاب ــات الكنائ ومكتب
انفصلــت المكتبــات عــن المراكــز التــي كانــت تتبــع لهــا فــي عهد 
النهضــة فــي الغــرب وفي فتــرة التنظيمات فــي الدولــة العثمانية، 
لتصبــح كل منهــا مؤسســة مســتقلة بحــد ذاتهــا. وفــي يومنــا هــذا 
تســود مخــاوف مــن أن تــؤدي اإلمكانيــات التــي جلبهــا التحــول 
الرقمــي والنشــر اإللكترونــي فــي عصــر المعلومــة، إلــى تراجــع 
االهتمــام بالمكتبــات والحاجــة إليهــا. بيــد أن المكتبــات تواصــل 
وجودهــا بقــوة مــن خــالل تقديــم خدمــات جديــدة بصفتهــا مراكــز 
حيويــة تضطلــع بمهــام جديــدة إلــى جانــب األهــداف المرســومة 

لهــا عنــد ظهورهــا للمــرة األولــى.

مكتبة األمة برئاســة الجمهورية تُوســع وتثــري مصطلح ومفهوم 
ــا  ــق بتكنولوجي ــا العري ــزج تراثن ــا تم ــا، كم ــي بالدن ــة ف المكتب
وإمكانيــات العصــر لتحملــه إلــى المســتقبل. لقــد جســدت المكتبــة 
برعايــة رئيــس الجمهوريــة الســيد رجــب طيــب أردوغــان، 

مقولــة: "كتبكــم وأحالمكــم مــن أجــل هــذا البلــد".

ــي  ــد الرئاســة ف ــى ي ــة أقيمــت عل ــر مكتب ــة األمــة هــي أكب مكتب
ــات  ــي دور المكتب ــًدا ف ــا جدي ــة، ســتعطي دفًع ــخ الجمهوري تاري

ــة.  ــة وفنيّ ــرات ثقافيّ ــا مق لكونه

ــم مــن خــالل  ــى العال ــا مفتوحــة عل ــذة لبلدن ــة ناف ــر المكتب وتعتب
ــة  عمارتهــا ومجموعــة الكتــب التــي تضمهــا، وأقســامها الثقافي

ــة. ــة العصري ــا التكنولوجي ــة وإمكانياته والفني

مكتبــة األمــة برئاســة الجمهوريــة مفتوحة أمــام الكبــار والصغار 
علــى مدار الســاعة طــوال أيام األســبوع، بمســاحتها البالغة 521 
ألــف متــر مربــع، وطــول رفوفهــا البالــغ 102 كيلــو متــًرا، و4 
مالييــن منشــور مطبــوع مــن كل اللغــات والبلــدان والمواضيــع، 

فضــاًل عــن مالييــن المراجــع اإللكترونية.

بنينــا بيتًــا يشــعر كل مواطــن مــن الشــباب والشــيوخ واألطفــال 
بأنــه ملــك لــه، ســواء أكان باحثًــا أو طالبًــا أو كاتبًــا أو قارئًــا أو 
فنانًــا أو عاشــقًا للفــن أو محتاًجــا للمعلومــة. مكتبتنــا هــي بيتنــا.
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نحن أبناء حضارة بُنيت على أمر " اقرأ"

رجب طيب أردوغان
رئيس الجمهورية

ــي األرض  ــى أقاص ــال إل ــّد الرح ــن ش ــا ع ــاون أجدادن ــم يته ل
مــن أجــل طلــب العلــم ووهبــوا جــّل حياتهــم فــي ســبيل البحــث 
العلمــي، وتركــوا لنــا إرثــا حضاريــا حافــال بالمحبــة والمعرفــة 

نفتخــر بــه إلــى يومنــا هــذا.
وبنــوا ُمجمّعــات فــي أقاليــم شاســعة امتــدت مــن ســواحل البحــر 
ــزا  ــة ورم ــزال حي ــي ال ت ــن، والت ــى ســد الصي األدرياتيكــي إل
ــة بمكتباتهــا ومدارســها ومســاجدها  ــة والحكمــة والمحب للمعرف

ومراكزهــا الفنيــة.
تلــك المجمعــات التــي ضّمــت أفضــل مكتبــات العصــر وأكثرها 
ثــراًء تواجــدت دائمــا فــي قلــب المــدن التــي ســاهمت فــي 

ــا. ــا واقتصادي ــز جــذب ثقافي ــى مراك ــا إل تحويله
ــال  ــى مشــارف االحتف ــي نحــن عل ــة الت ــة التركي إن الجمهوري
ــا  ــي منطقته ــي نجــم ســاطع ف ــة لتأسيســها، ه ــرى المئوي بالذك
ــون، وقوتهــا  ــة قان ــة وهويتهــا كدول بفضــل ثقافتهــا الديمقراطي

ــا. ــوم، وســمعتها وتجربته ــد ي ــا بع ــدة يوم المتزاي
واســتلهاما مــن أجدادنــا وبنــاء علــى اعتبارنــا اإلنســان محــورا 
ــه  ــا علي ــع رئاســي أطلقن ــاء مجّم ــا ببن فــي العمــل اإلداري، قمن

منــذ اليــوم األول اســم "بيــت األمــة ".
وكنــا دومــا نبــذل جهــودا مــن أجــل أن تســتفيد أمتنــا أكثــر فأكثر 
مــن هــذا المــكان الفريــد بمكتبتــه، ومســجده، ومركــزه للثقافــة 

والمؤتمــرات، وذلــك طبقــا لمــا عهدنــاه.
ونأمــل أن تظــل هــذه المكتبــة معلمــا فــي خدمــة أمتنــا علــى مــّر 
ــي  ــة الت ــا العريق ــا هــو الحــال بالنســبة لمكتباتن العصــور، مثلم

ورثناهــا مــن أجدادنــا.
أتمنــى أن تكــون هــذه المكتبــة التــي تُعتبــر األكبــر فــي تركيــا 
خيــر نافــع لبالدنــا وأمتنــا، وأهنــئ كل مــن ســاهم فــي إنجازهــا.

مقدمة
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مستشارة النشر
هـ. حميراء شاهين

صور 
عّزت كريبار 

إعداد 
آيهان طوغلو 

د. مته يوسف أوصطابولوت 
بيرغول أونال

حنيفة غوكدومان
فاطمة أجه كوسيف

تصميم
أمره مرمر

© جميع الحقوق محفوظة. ال يُسمح باستخدام المواد التي 
يتضمنها هذا المنشور أو استنساخه أو نقله كليًا أو جزئيًا في 

أي شكل وبأي وسيلة سواء بطريقة إلكترونية أو آلية، بما في 
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