


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

بدأت المعرفة في . ة بالنقلمصادر مرخـِص الجميع المساهمة في تحريرها، بالكتابة أو باالقتباس من محايدة ومجانية، يستطيع
  .  فيهامخطوط صفحة 2,409,583 مقال و 35,587 ويوجد بها اآلن 2007  فبراير16

ية إلى المحتوى اإللكتروني، ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع خالفًا للغات العالم الكبرى األخرى، تفتقر الثقافة العرب
، 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 معرفة لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة ال
 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 األبجدية العربيةونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام . األصعدةتشهد الثقافة العربية تراجعًا على آافة 

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

  . نصوص رقمية يعم نفعها الجميع

 من المخطوطات من حكومة  صفحة2,409,583  مخطوط تحتوي على25,000 ى علهاحصولب" 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 بين أهم مكتبة بالهند 16خطوطات العربية تضم والم

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

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

  .لضغط هنافأخبرنا باأي منها عجل بنشر آنت تريد أن نإذا . تي لديناالقائمة جزئية للمخطوطات هذه 

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

 . للتحميل قائمة المخطوطات الجاهزة .المخطوط
، وذلك للمخطوطات التي ال  إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معهأي تحويل الصورة, تدوين المخطوطات .3

 برنامح تدوين المخطوطات عن بعد يضمذي لا معرفة المخطوطات مشروعوهذا عن طريق . يوجد لها نصوص
Distributed Proofreading . يل هـنـاسجبالت (ندعو القراء للمشارآة فيهوتلك الخطوة تتطلب جهدًا فائقًا  .( 

 انضمت  وقد.التراث العالميآتب لنشر  Gutenberg Projectگوتنبرگ مشروع 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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