بريسون ،جيمز دوغالس ،من أبرز روّاد علم املكتبات والببليوغرافيا يف ميدان الدراسات اإلسالميّة ومبدع
الفهرس اإلسالميّ .1وُلد بريسون 2يف ذي احلجّة 9231هـ/ك-9ديسمرب 9199م يف أسرة فقرية ،يف كامربيدج
ويف السادسة عشرة من عمره ،بدأ العمل حمضرًا للكتب يف مكتبة جامعة كامربيدج .استفاد بريسون الذي كان
يهوى اللغات األجنبيّة ،من منحة كليّة القدّيس جون 3الدراسيّة لتعلّم اللغة العربيّة وتعلّم اللغتَني العربيّة والفارسيّة
أيضًا يف كليّة مبربوك 4وخترّج يف العام 9211هـ9121/م؛ مثّ عمل مدّة مخس سنوات يف قسم الدراسات
الشرقيّة يف مكتبة جامعة كامربيدج .يف العام 9211هـ9199/م اخنرط يف اجليش وذهب إىل احلرب .بعد انتهاء
احلرب ،أصبح منذ العام 9219هـ9191/م حتّى9211هـ9111/م معاون أمني مكتبة جامعة كامربيدج
وسرعان ما عُيّن يف مكتبة مدرسة الدراسات الشرقيّة واألفريقيّة 5يف لندن مبنصب أمني املكتبة (رُبّر ،ص .)9بدأ
بريسون منذ العام 9232هـ9119/م بالكتابة والتأليف .أوّل كتبه الذي طُبع يف هذه السنة نفسها هو فهرس
جملموعات املخطوطات الشرقيّة يف املكتبات الربيطانيّة (أفشار ،ص .)397استمرّ بريسون حتّى العام
9213هـ9133/م بالعمل يف مكتبة مدرسة الدراسات الشرقيّة واألفريقيّة .يف هذه السنوات متكّن من توسيع
املكتبة وربّما كانت أهمّ مرحلة يف تاريخ هذه املكتبة أيضًا ،كذلك متكّن من تعميق معلوماته يف حقل علم
املكتبات والببليوغرافيا وطبع نشرات كانت تُعدّ مرجعًا لألحباث الشرقيّة (م.ن ،ص339؛ رُبّر ،م.ن ،ص.ن).
قرّر بريسون يف أواسط العقد السابع من القرن الرابع عشر اهلجريّ/أواسط اخلمسينيات من القرن العشرين
امليالديّ أن يُعدّ فهرسًا للمقاالت املوجودة يف النشرات الدوريّة ويف بقيّة جملّدات جمموعة مقاالت املكتبة أيضًا،
فضلًا عن حفظ فهرس الكتب العاديّ .يف هناية املطاف مجع مبساعدة مساعديه يف مدرسة الدراسات الشرقيّة
واألفريقيّة ،فهرسًا يضمّ  31,111مقالةً كانت قد طُبعت منذ العام  9239حتّى9239هـ 9111/حتّى
9111م (الفهرس اإلسالميّ 9911-9919هـ9171-9179/م ،مج ،9ص XIV؛ بريسون ،ص IX؛
رُبّر ،م.ن ،ص.ن) .وُضِع خمطّطُ هذا األثر يف البدايّة ليكون فهرسًا وليس ببيلوغرافيا ،لكنّه شيئًا فشيئًا ضمّ
حمتويات املكتبات األخرى ما عدا مدرسة الدراسات الشرقيّة واألفريقيّة أيضًا .لذلك ،كانت املرحلة التالية تنظيم
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الفهرس بصورة مبوّبة وطُبع يف العام 9233هـ9117/م بعنوان الفهرس اإلسالميّ ويضمّ  31131مقالة .القى
هذا الكتاب قبولًا جيّ ًدا ويف مدّة قصرية لفت اهتمام الباحثني (رُبّر ،م.ن ،ص.ن) .طبع بريسون يف العام
9219هـ9139/م جمموعة معلوماته ودراساته حول النسخ اخلطيّة الشرقيّة املوجودة يف املكتبات األوروبيّة
واألمريكيّة الشماليّة (أفشار ،ص .)391-397يف العام 9213هـ9133/م انتُخب ملنصب العضو األقدم مثّ
أستاذ فرع الببليوغرافيا يف منطقتَي آسيا وأفريقيا يف جامعة لندن (رُبّر ،م.ن ،ص.ن) .قدِم بريسون إىل إيران بدعوة
من املتؤمتر اخلامس لعلم اآلثار والفنون اإليرانيّة وقبل مقترحَ إعداد ببليوغرافيا الدراسات اإليرانيّة قبل اإلسالم ويف
العام 9211هـ9131/م ،أعدّه مبساعدة مكتبة املدرسة الشرقيّة واألفريقيّة يف لندن حيث قامت متؤسّسة ترمجة
الكتاب ونشره بإصداره بعنوان ببيلوغرافيا إيران قبل اإلسالم( 1أفشار ،ص.)393
تولّى بريسون رئاسة حترير الفهرس اإلسالميّ حتّى العام 9913هـ9173/م .شارك حتّى وقت قصري قبل
وفاته يف العام 9997هـ9113/م يف تدوين مشاريع ببيلوغرافيّة أخرى (رُبّر ،م.ن ،ص.ن).
كان بريسون دائمًا يعمل على تنشئة متخصّصني أكفاء من بني زمالئه ويستفيد من تعاوهنم يف معظم أعمال
الببليوغرافيا .إنّ <ببليوغرافية أفريقيا الدويلّ>< ،2دليل املخطوطات والوثائق املتعلّقة بالشرق األوسط ومشال
أفريقيا يف بريطانيا>< ،3دليل النسخ اخلطيّة واملستندات املتعلّقة بأفريقيا يف بريطانيا>( 4يف جملّ َدين) أُعدّت
مجيعها هبذه الطريقة (رُبّر ،ص2-3؛ أفشار ،ص.)397
بعد االنتهاء من طباعة الفهرس اإلسالميّ ،أُعدّت تدرجييًّا جمموعة من ملحقاته أيضًا حيث ضمّت عناوين
املقاالت املطبوعة حتّى العام 9911هـ9171/م .صدرت التكملة األوىل هلذا األثر (مقاالت -9231
9271هـ9111-9111/م) يف العام 9273هـ9113/م حيث أُضيفت فيها املنشورات اجلديدة إىل املصادر
السابقة .التكملة الثانية (مقاالت 9271-9279هـ9111-9119/م) صدرت يف العام 9273هـ9113/م
والتكملة الثالثة (مقاالت 9211-9271هـ9131-9111/م) اليت أُعدّت بالتعاون مع آن والش ،5طُبعت يف
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العام 9213هـ9133/م .التكملة الرابعة (مقاالت 9219هـ1971/حتّى 9211هـ1975/م) طُبعت يف
العام 9213هـ9133/م .التكملة األخرية (مقاالت 9911-9211هـ9171-9131/م) أيضًا صدرت يف
قسمَي املقاالت والدراسات املستقلّة يف العام 9912هـ9172/م .شيئًا فشيئًا كانت تتمّ االستفادة يف هذه
التكمالت ،من جملّات تركيّا وإسبانيا وبلدان البلقان ،أكثر من السابق .وهكذا ،كانت تكمالت الفهرس
اإلسالميّ تُطبع مرّ ًة واحدةً كلّ مخس سنوات وتُحدّث معلوماهتا .منذ العام 9213هـ9133/م ،بادر بريسون
بإصدار فصليّة الفهرس اإلسالميّ (رُبّر ،ص.)9
على الرغم من حماولة تصنيف املواضيع يف فئات حقيقيّة يف التصنيف املعتمد يف هذا الكتاب ،إلّا أنّ تنظيمها
مل يكن على أساس املخطّطات احملدّدة سابقًا ،ومل يرتكز على منطق خاصّ وال يُمكن االدّعاء بأنّ املقاالت وردت
حتت عناوين مواضيع مناسبة بشكل كامل ،وأنّه متّت من هذه الناحية مراعاة الدقّة والتناسب الالزمَني .ومع ذلك،
مهّد تصنيف بريسون الطريق جيّدًا وحيثما لزم األمر ،متّت االستعانة بـ "اإلحالة" (بريسون ،املقدّمة ،ص
 .)VIIIاستمرّ العمل يف الفهرس اإلسالميّ فيما بعد برئاسة حترير رُبّر وكان النطاق اجلغرايفّ هلذه املقاالت ،هو
مجيع البلدان اإلسالميّة واملناطق اليت فتحها املسلمون أو سيطروا عليها ،وكذلك املناطق اليت نفذ إليها اإلسالم
على حنو ما وتواصل مع ثقافة السكّان احملليّني وحضارهتم ،أي مجيع العالَم املأهول تقريبًا؛ لكنّ البلدان اليت يُسيطر
عليها اإلسالم بشكل كامل ،متّت دراستها بتفصيل أكثر .أُعدّ التصنيف اجلغرايفّ يف هناية كلّ من عناوين املواضيع
الرئيسيّة .سهّل فهرس كتّاب املقاالت يف هنايّة كلّ جملّد الوصولَ إىل املواضيع (م.ن ،املقدّمة ،ص .)IX-VIII
مل يكن الفهرس اإلسالميّ يف اجمللّدات األوىل يتناول سوى مقاالت املنشورات ،وكتب التخليد واملتؤمترات
وبقيّة املطبوعات اليت تقع بني دفّتني لكنْ منذ العام 9213هـ9133/م ،أُضيفت الكتب والدراسات املستقلّة
أيضًا إىل نطاق عمله (م.ن ،املقدّمة ،ص VII؛ رُبّر ،م.ن ،ص.ن) .نظرًا لالهتمام باملواضيع احلديثة يف العامل
اإلسالميّ ،أُضيفت تدرجييًّا عناوين موضوعات جديدة كاالقتصاد ،والسياسة ،واألقلّيات املسلمة ،وكتابة
املسرحيّات إىل العناوين الرئيسيّة السابقة (الفهرس اإلسالميّ9911-9919هـ9171-9179/م ،مج ،9ص
 )XIVويف الوقت احلايلّ تُطبع املقاالت والكتب والدراسات املستقلّة يف قسمَني منفصلَني .،يف العام
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9993هـ9111/م ،متّ تكرمي هذا الفهرس يف الدورة الرابعة للجائزة العامليّة لكتاب العام يف اجلمهوريّة اإلسالميّة
اإليرانيّة (إيران .وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالميّ ،ص.)92
يف العام 9273هـ9113/م كان بريسون الرائد يف تأسيس جلنة مكتبات الشرق األوسط 1ونشر يف هذا
اجملال جمموعة طويلة من الببليوغرافيا الكبرية والصغرية .أسفر هذا النشاط املستمرّ عن تأسيس اجلمعيّة الدوليّة
ملكتبات الشرق األوسط( 2رُبّر ،ص.)3-9
املصادر واملراجع :إيرج أفشار" ،كتاب احتفاليّة بريسون وعلم املكتبات الشرقيّة" ،آينده [جملّة املستقبل]،
السنة ،3العدد ( 91-1آذر و دى 9211ش [ت-3نوفمرب و ك-9ديسمرب 9179م و ك-3يناير9173م])؛
إيران .وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالميّ .مركز الدراسات واألحباث الثقافيّة ،كارنامهٔ شش دوره اعطاى
جايزهٔجهاىن كتاب سال مجهورى اسالمى ايران 9233-9233ش [سِجلّ ستّ دورات منح اجلائزة العامليّة
لكتاب العام يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة 9117-9112م] ،طهران 9233ش [9117م]؛
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