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 بدعمو اإلسالمّيةاملكتبات والببليوغرافيا يف ميدان الدراسات  علماد ، من أبرز رّوغالسدو زجيم، بريسون
 فقرية، يف كامربيدج أسرةم يف 9199ديسمرب -9/كهـ9231ة ذي احلّج يف 2لد بريسون. ُو1اإلسالمّيالفهرس 

للكتب يف مكتبة جامعة كامربيدج. استفاد بريسون الذي كان حمضًرا ، بدأ العمل همن عمر ةويف السادسة عشر
 ّيةوالفارس ّيةني العربم اللغَتوتعّل ّيةم اللغة العربلتعّل ّيةالدراس 3يس جونالقّد ّية، من منحة كلّيةاللغات األجنب يهوى

لدراسات ة مخس سنوات يف قسم اعمل مّد م؛ مّث9121هـ/9211ج يف العام وختّر 4مبربوك ّيةأيًضا يف كل
وذهب إىل احلرب. بعد انتهاء  اخنرط يف اجليشم 9199هـ/9211يف مكتبة جامعة كامربيدج. يف العام  ّيةالشرق

أمني مكتبة جامعة كامربيدج  معاونم 9111هـ/9211حّتىم 9191هـ/9219احلرب، أصبح منذ العام 
(. بدأ 9ر، ص)ُرّب يف لندن مبنصب أمني املكتبة 5ّيةواألفريق ّيةالدراسات الشرق مدرسةن يف مكتبة ّيُعسرعان ما و

السنة نفسها هو فهرس هذه يف  بعكتبه الذي ُطل أّوالكتابة والتأليف. بم 9119هـ/9232بريسون منذ العام 
 العام حّتىبريسون  (. استمّر397)أفشار، ص ّيةيف املكتبات الربيطان ّيةالشرق املخطوطاتجملموعات 

ن من توسيع . يف هذه السنوات متّكّيةواألفريق ّيةمكتبة مدرسة الدراسات الشرقم بالعمل يف 9133هـ/9213
 علمن من تعميق معلوماته يف حقل مرحلة يف تاريخ هذه املكتبة أيًضا، كذلك متّك ما كانت أهّماملكتبة ورّب

ر، م.ن، ص.ن(. ّب؛ ُر339)م.ن، ص ّيةا لألحباث الشرقمرجًع عّدكانت ُت نشراتاملكتبات والببليوغرافيا وطبع 
القرن العشرين  أواسط اخلمسينيات من/من القرن الرابع عشر اهلجرّي سابعال ر بريسون يف أواسط العقدقّر

دات جمموعة مقاالت املكتبة أيًضا، جمّل بقّيةيف و ّيةالدور نشراتا للمقاالت املوجودة يف الفهرًس عّدأن ُي امليالدّي
 ّيةيف مدرسة الدراسات الشرق مساعديهمجع مبساعدة  املطاف ةييف هنا. عادّيالفضًلا عن حفظ فهرس الكتب 

 حّتى 9111هـ/9239حّتى 9239بعت منذ العام كانت قد ُط مقالًة 31,111 ، فهرًسا يضّمّيةواألفريق
؛ IX؛ بريسون، ص XIV، ص 9م، مج9171-9179هـ/9911-9919 اإلسالمّيم )الفهرس 9111

 ضّم شيًئا فشيًئاه ليس ببيلوغرافيا، لكّنوفهرًسا ليكون  ّيةهذا األثر يف البداُوِضع خمّطُط ر، م.ن، ص.ن(. ّبُر
تنظيم  ةيأيًضا. لذلك، كانت املرحلة التال ّيةواألفريق ّيةمدرسة الدراسات الشرق األخرى ما عداحمتويات املكتبات 
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القى مقالة.  31131 يضّمو اإلسالمّيالفهرس  عنوانبم 9117هـ/9233يف العام  بعُطوبة فهرس بصورة مبّوال
 ر، م.ن، ص.ن(. طبع بريسون يف العامّبة قصرية لفت اهتمام الباحثني )ُرويف مّد اًدقبوًلا جّيهذا الكتاب 

 ّيةاألوروب املوجودة يف املكتبات ّيةالشرق ّيةمعلوماته ودراساته حول النسخ اخلطجمموعة م 9139هـ/9219
 مّث العضو األقدمخب ملنصب م انُت9133هـ/9213(. يف العام 391-397)أفشار، ص ّيةالشمال ّيةواألمريك

م بريسون إىل إيران بدعوة ر، م.ن، ص.ن(. قِدّبآسيا وأفريقيا يف جامعة لندن )ُر منطقَتيالببليوغرافيا يف  فرعأستاذ 
قبل اإلسالم ويف  ّيةإعداد ببليوغرافيا الدراسات اإليران مقترَح وقبل ّيةيراناإلآلثار والفنون لعلم ا اخلامس تؤمتراملمن 

ترمجة قامت متؤّسسة يف لندن حيث  ّيةواألفريق ّيةمكتبة املدرسة الشرق ساعدةمبه م، أعّد9131هـ/9211العام 
 (.393)أفشار، ص 1ببيلوغرافيا إيران قبل اإلسالم إصداره بعنوانالكتاب ونشره ب

وقت قصري قبل  حّتىشارك . م9173هـ/9913حّتى العام  اإلسالمّيى بريسون رئاسة حترير الفهرس توّل
 ر، م.ن، ص.ن(.ّبأخرى )ُر ةيف تدوين مشاريع ببيلوغرافّي م9113هـ/9997وفاته يف العام 

ويستفيد من تعاوهنم يف معظم أعمال من بني زمالئه صني أكفاء متخّص يعمل على تنشئةدائًما كان بريسون 
قة بالشرق األوسط ومشال املتعّل املخطوطات والوثائق، >دليل 2<الدويّلأفريقيا  ة>ببليوغرافيإّن الببليوغرافيا. 

 تعّدين( ُأَد)يف جمّل 4قة بأفريقيا يف بريطانيا<واملستندات املتعّل ّية، >دليل النسخ اخلط3أفريقيا يف بريطانيا<
 (.397ص ،؛ أفشار2-3ر، صّبالطريقة )ُرهبذه  مجيعها

عناوين  تجمموعة من ملحقاته أيًضا حيث ضّم تدرجييًّات عّد، ُأاإلسالمّيبعد االنتهاء من طباعة الفهرس 
-9231)مقاالت  ىل هلذا األثراألو كملةالتصدرت م. 9171هـ/9911العام  حّتىاملقاالت املطبوعة 

اجلديدة إىل املصادر  نشوراتضيفت فيها املم حيث ُأ9113هـ/9273م( يف العام 9111-9111هـ/9271
م 9113هـ/9273يف العام  صدرتم( 9111-9119هـ/9271-9279)مقاالت  ةيالثانالتكملة السابقة. 

بعت يف ، ُط5ت بالتعاون مع آن والشعّدم( اليت ُأ9131-9111هـ/9211-9271 الثالثة )مقاالت التكملةو
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بعت يف ( ُطم1975هـ/9211 حّتى1971هـ/9219الرابعة )مقاالت  التكملةم. 9133هـ/9213العام 
يف  صدرتم( أيًضا 9171-9131/هـ9911-9211 األخرية )مقاالتالتكملة م. 9133هـ/9213العام 
يف هذه شيًئا فشيًئا كانت تتّم االستفادة م. 9172هـ/9912يف العام  ستقّلةالدراسات املاملقاالت و قسَمي

الفهرس  كمالتا وإسبانيا وبلدان البلقان، أكثر من السابق. وهكذا، كانت تات تركّيجمّلت، من كمالالت
م، بادر بريسون 9133هـ/9213مخس سنوات وُتحّدث معلوماهتا. منذ العام  كّلواحدًة  ًةطبع مّرُت اإلسالمّي

 (.9ر، صّب)ُر اإلسالمّيالفهرس  ّيةفصل إصدارب

تنظيمها  أّن إّلا، هذا الكتاب التصنيف املعتمد يف يفواضيع يف فئات حقيقّية تصنيف املحماولة على الرغم من 
املقاالت وردت  عاء بأّنمكن االّدوال ُي ومل يرتكز على منطق خاّص ،ادة سابًقطات احملّدمل يكن على أساس املخّط

ومع ذلك،  .نيوالتناسب الالزَمة مراعاة الدّق ةيت من هذه الناحه مّتوأّن ،بشكل كامل حتت عناوين مواضيع مناسبة
مة، ص " )بريسون، املقّدحالةت االستعانة بـ "اإلما لزم األمر، مّتوحيث الطريق جّيًداتصنيف بريسون مّهد 
VIII .) هو هلذه املقاالت،  النطاق اجلغرايّفكان ر وّبفيما بعد برئاسة حترير ُر اإلسالمّيالفهرس استمّر العمل يف
املناطق اليت نفذ إليها اإلسالم  املسلمون أو سيطروا عليها، وكذلكواملناطق اليت فتحها  اإلسالمّية البلدانمجيع 

سيطر البلدان اليت ُي تقريًبا؛ لكّن أهولم امل، أي مجيع العاَلالسّكان احمللّيني وحضارهتم ثقافةتواصل مع على حنو ما و
ع يضاوامل اوينعنمن  كّل يف هناية التصنيف اجلغرايّف ُأعّد. بتفصيل أكثر ت دراستهامّتعليها اإلسالم بشكل كامل، 

 (.IX-VIIIمة، ص ملواضيع )م.ن، املقّدإىل ا كّل جمّلد الوصوَل ّيةاب املقاالت يف هنافهرس كّتسّهل  .ةرئيسّيال

واملتؤمترات كتب التخليد و، نشوراتامل دات األوىل يتناول سوى مقاالتيف اجملّل اإلسالمّيالفهرس مل يكن 
 ضيفت الكتب والدراسات املستقّلةم، ُأ9133هـ/9213منذ العام  لكْن تنياملطبوعات اليت تقع بني دّف بقّيةو

واضيع احلديثة يف العامل هتمام باملا لالنظًر .ر، م.ن، ص.ن(ّب؛ ُرVIIمة، ص )م.ن، املقّد عمله إىل نطاقأيًضا 
يات املسلمة، وكتابة األقّلوالسياسة، و، االقتصادك جديدةعناوين موضوعات تدرجييًّا ضيفت ، ُأاإلسالمّي
، ص 9م، مج9171-9179هـ/9911-9919اإلسالمّيالسابقة )الفهرس  ّيةات إىل العناوين الرئيساملسرحّي
XIVيف العام ني،ني منفصَليف قسَماملقاالت والكتب والدراسات املستقّلة طبع ُت ( ويف الوقت احلايّل .
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 اإلسالمّية ّيةلكتاب العام يف اجلمهور ّيةتكرمي هذا الفهرس يف الدورة الرابعة للجائزة العامل م، مّت9111هـ/9993
 (.92، صاإلسالمّي)إيران. وزارة الثقافة واإلرشاد  ّيةاإليران

يف هذا نشر و 1مكتبات الشرق األوسط جلنةيف تأسيس  كان بريسون الرائدم 9113هـ/9273يف العام 
 الدولّية ّيةتأسيس اجلمععن  هذا النشاط املستمّر أسفرجمموعة طويلة من الببليوغرافيا الكبرية والصغرية.  اجملال

 (.3-9ر، صّب)ُر 2ملكتبات الشرق األوسط

ة املستقبل[، ]جمّل آينده"، ةاملكتبات الشرقّي علمبريسون و ّية: إيرج أفشار، "كتاب احتفالاملصادر واملراجع
م[(؛ 9173يناير-3م و ك9179ديسمرب -9نوفمرب و ك-3تش ]9211)آذر و دى  91-1العدد ، 3السنة

اعطاى  هدورشش  ٔ  هنامكار، ّية. مركز الدراسات واألحباث الثقافاإلسالمّيإيران. وزارة الثقافة واإلرشاد 
العاملّية  ائزةاجلدورات منح  سّت جّل]ِس ش9233-9233كتاب سال مجهورى اسالمى ايران جهاىن ٔ  هجايز

 م[؛9117ش ]9233م[، طهران 9117-9112 ّيةاإليران اإلسالمّية ّيةيف اجلمهورلكتاب العام 
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