


   المعرفةوسوعة م
 دقيقة، متكاملة، متنوعة، مفتوحة، موسوعة العربي واإلضافة إليه، إلنشاء المحتوىلجمع يهدف   ثقافيي علم مشروعالمعرفة

بدأت المعرفة في . در مرخـِصة بالنقلمصامحايدة ومجانية، يستطيع الجميع المساهمة في تحريرها، بالكتابة أو باالقتباس من 
   . فيهامخطوط صفحة 2,409,583 مقال و 35,501 ويوجد بها اآلن 2007  فبراير16

ألخرى، تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى اإللكتروني، ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع خالفًا للغات العالم الكبرى ا
، وال يستطيع حتى آاتب المحتوى اإللكترونية العربية، مما يجعل محتواها اإللكتروني مملوآًا لكيان اعتباري قد زال من الوجود

  .نشره في مكان آخر

والحصول على تصاريح النقل من مختلف الحرة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة ن إلى المساهمة يلذا فندعو المهتم
 أي  ادع أصدقاءك للكتابة في.حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفةعالمة المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل 

   .همموضوع معرفي يهم

  مشروع معرفة المخطوطات
، مما أدى بيةاألبجدية العرونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام . فة العربية تراجعًا على آافة األصعدةتشهد الثقا

 وزنجبار وتنبكتو حيدر أبادفنرى حواضر . إلى سقوط مراآز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان
الماسحات ولقد شكلت التقنية الحديثة من .  مآلى بمئات اآلالف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من اإلهمالوسمرقند
إذ أصبح بإمكان المتطوعين، حيثما آانوا، المشارآة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى .  بارقة أملواإلنترنت ئيةالضو

  . نصوص رقمية يعم نفعها الجميع

 من المخطوطات من حكومة  صفحة2,409,583  مخطوط تحتوي على25,000  علىهاحصولب" المعرفة"موسوعة  وتفخر
ألهم مصادر الكتب بروآلمان قائمة . التي يعملون على مسحها ضوئيًا باللغة العربيةمن المخطوطات % 5وهي تمثل ، الهند
 بالفارسية أمدتنا الهند آذلك بماليين الصفحات.   موقع بالعالم168 ين أهمب مكتبة بالهند 16 تضم خطوطات العربيةوالم

وبعد أن آانت الهند أآبر مشتر وقارئ لألدب العربي أصبحت اليوم ال تجـد بين أبنائها من هو قادر . )بحروف عربية (والترآية
اثنا ودعم أواصر التعاون اإلنساني مع حضارة الهند الفرصة سانحة إلثراء تر.  حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات

  . )مالي(وتنبكتو الصين  في  الكبرى العربية المخطوطاتCorpora تكراره مع تجمعات المشروع ذاته يجري. قةالصدي

  .نشرعجل بالتريدنا أن ن ها أي من)بالضغط هنا( أخبرنا . التي لدينالمخطوطاتلجزئية قائمة هذه 

  :خطوات المشروع
  .ول على صور المسح الضوئي للمخطوطاتالحص .1
 ويمكن للجميع تحميل .متعلقة بالمخطوط والكاتبمعرفة من موسوعة ال بمقاالت  مقرونًا إلكترونيًانشر المخطوط .2

 .لتحميللالجاهزة مخطوطات الائمة ق  .المخطوط
، وذلك أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئيًا إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه, تدوين المخطوطات .3

 ليضم برنامح تدوين معرفة المخطوطاتمشروع شقيق باسم وهذا عن طريق . للمخطوطات التي ال يوجد لها نصوص
وتلك الخطوة تتطلب جهدًا فائقًا ندعو القراء للمشارآة فيه . Distributed Proofreadingالمخطوطات عن بعد 

 ).  هـنـا تسجيلبال(
 انضمت  وقد.التراث العالميآتب لنشر  Gutenberg Projectوتنبرگ گمشروع تقديم نص المخطوط إلى  .4

  .يد في هذا المشروع العالميوهي بذلك المشارك العربي الوح لمشروع گوتنبرگ موسوعة المعرفة

  مع تحيات مدير المشروع                 

 عيـنايل الشاف. د
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  المفضل الضبي
  حتوى العربي المعرفة، الموسوعة الحرة لجمع الممن

. براوية، عالمة بالشعر واالدب وأيام العر)  م784 / هـ168 .ت(، أبو العباس المفضل بن محمد بن يعلي بن عامر الضبي
إال أن المفضل الضبي وضع مختارات أوسع أو أغزر . المعلقات السبع آانا أول من جمع حماد الراويةومع معاصره ومنافسه 

  . والمفضل هو أول من جمع أمثال العرب  ]1[. من مختارات حماد الراوية

ال نعرف تاريخ . ، وأشهر علمائها . السيد بن ضبة ، من بني ثعلبة بن بالكوفةوآان المفضل ينتمي إلى بيت من بيوتات العرب 
أبو جعفر المنصور بعد هزيمة إبراهيم ظفر . إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسنانضم إلى شيعة العلويين، فقاتل العباسيين مع . ميالده
توفي المفضل .  الخليفة الالحقمحمد المهدي بالمفضل ثم عفا عنه لكونه أحفظ الكوفيين للشعر وجعله مؤدبًا البنه العباسي

  .  هـ168الضبي حوالي سنة 

  المفضليات

.  لسبعة وستين شاعرًا- وبينها أيضًا مقطوعات - قصيدة 128 أو 126اختار المفضل , المهدي بن المنصور, لتدريس اليافع
 وهما أقدم الشعراء واألصغر المرقشان األآبر الشعراء آانوا من شعراء الجاهلية، وبينهم وسبعة وأربعون من هؤالء

ومن شعرائه آذلك أربعة ). 83, 73, 72رقم  (وعبد المسيح) 42رقم  (جابر بن حّنى التغلبي اثنان هما ونصرانيانالمعروفين، 
   ]2[. عشر شاعرًا من المخضرمين الذين ولدوا في الجاهلية وأدرآوا اإلسالم، ثم ستة فقط من المسلمين

 .  القاسم بن محمد األنباري قصيدة، نقص منها اثنتين 128 روى مجموعة المفضل ابن األعرابي أن الفهرست صاحبويذآر 
 ]5[ ]4[ ]3[. المفضليات ؛ ولكنها سميت بعد ذلك، نسبة إلى جامعها ، بآتاب االختيارات:  وسمى المفضل مجموعته في األصل

 تبعهم فهرست 1921 ثم مع ترجمة إنگليزية في جزءين عام 1885 عام گيپزال طبعت آراسة من المفضليات في اوروپاوفي 
 عام اسطنبول في بالعربية ابن األنباريمع شرح )  قصيدة40(ثم نشر جزء من المفضليات   ]7[ ]6[. 1924آجزء ثالث عام 

   ]10[. 1926وعام  ) ]9[ لهافنرانظر مقاًال عن هذه الطبعة  (]8[ م 1906/ هـ1324 عام القاهرة ثم في  هـ1308

  أعماله

   المفضليات •
   أمثال العرب •

   معاني الشعر •
   األلفاظ •

العروض •

  شخصه

ن إال أن لؤمه آا. هو أوثق من روى الشعر من الكوفيين: عبد الواحد اللغويال عنه اشتهر المفضل بسعة حفظه للشعر، فق
حيث . ثم لقيه فقال آيف حال أضحيتك؟ فقال قليلة الدم.. قالوا إن المفضل الضبي بعث يوما بأضحية إلى رجل. مضربًا لألمثال
  : أراد قول الشاعر
   ]11[  من اللؤم للضبي لحمًا وال دمًا    ***   ولو ذبح الضبي بالسيف لم تجد                    

  رـال الشعـمة انتحـته

وقد أيد الكثيرون المفضل في تلك التهمة وساعد على ذلك .  بانتحال الشعرحماد الراويةاتهم المفضل الضبي معاصره ومنافسه 
  .  أساس تدوين الشعر الجاهلينوآان االثنان معًا يشكال. آثرة المثالب شخصية لحماد الراوية

في العصرين ) أي انتحل( بأن معظم الشعر الجاهلي قد آـُِتب ]12[ في الشعر الجاهلي في آتابه طه حسين دفع 1926وفي عام 
 طه حسين هجمة شعواء على حماد وشن.  ألسباب سياسية للرفع من شأن بعض القبائل والحط من أخرىوالعباسي األموي

: م المقدسات الدينية حيث قالاجهولم يكتف بذلك ف. ماها حماد سالتيالراوية ناقضًا في تلك الهجمة ستًا من المعلقات السبع 
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 أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن هذا ال يكفي إلثبات وجودهما وللقرآن وإسماعيل إبراهيم أن تحدثنا عن للتوراة"
 األزهروقد أثار الكتاب عاصفة سياسية وأدبية في مصر والعالم العربي، وانبري العديد من العلماء ومنهم ". …التاريخي

 هذه العاصفة تسببت في سحب الكتاب من األسواق ]13[. محمد الخضر حسينلدحض فكرة الكتاب ولعل أهم الردود آان من 
  . آنذاك

  المصادر

   ).عـُمان (مجلة نزوى. تكوين الدواوين والمجموعات الشعرية. شربل داغر ^ .1
المنظمة , )مترجم (حجازيمحمود فهمي , تاريخ األدب العربي). 1993] (1949 - 1937 [آارل بروآلمان ^ .2

    .ISBN 977.01.3257.8. 125, الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة, العربية للتربية والثقافة والعلوم
    .68, الفهرست. ابن النديم ^ .3
    .5:125, آتاب األغاني. األصفهاني ^ .4
    .7:171, األديب إلى معرفة األريب إرشاد.  الحمويياقوت ^ .5
6. ^ Thorbecke (1885). "Mufaddalyat ."WZKM II :192 .  
7. ^ Ch. J. Lyall .The Mufaddalyat, an anthology og ancient Arabic Odes etc. ,I. Arabic 

text, Oxford 1921, II .Translations and Notes, Oxford 1918, III. Indices by A. Bevan, Gibb. 
Mem N .Series III, London, Leyden 1924.    

    .المفضليات). 1906(أبو بكر بن عمر الداغستاني المدني  ^ .8
9. ^ Haffner (1907). "Mufaddalyat ."WZKM XIII :344 ff.    

    .Cairo. .المفضليات بشرح حسن السندوبي). 1926 (حسن السندوبي ^ .10
   .)مصر(جريدة الشعب . الزقزوق يقف دون ارتفاع المآذن. عبد الرحمن عبد الوهاب ^ .11
    .دار الكتب المصريةمطبعة : القاهرة. في الشعر الجاهلي). 1926 (طه حسين ^ .12
    .نقض آتاب في الشعر الجاهلي). 1927 (محمد الخضر حسين ^ .13
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