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  المجلةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف المجلة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّكنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، 
واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 

اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
 .للتعدیل
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 النشر شروط
 

 ية القيمة صرية التي تتعلق بالمقاالت العربعهي مجلة اللغة العربية واألدب الالدولية مجلة العربية ال
 معروفين.العلماء األساتذة والباحثين و من 

 والصينية واألردوية لغة المجلة هي العربية واإلنجليزية والفارسية. 
  ع مرات في السنة.بستكون المجلة فصلية تنشر أر 
  ا خارج داخل البلد وثانيهمسيتم الحكم على المقاالت من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما

 البلد.
  قابلة للتطبيق.التعليم العالي وزارة فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد وأنظمة 
 .هيئة تحرير المجلة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي قرار 
 احثينبسيكون للمجلس الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المادة المرسلة. سيقوم المحرر بإبّلغ ال 

 بآراء الخبراء فيما يتعلق بأي تغيير.
  .ليس من الضروري أن يوافق مجلس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية المقاالت ستكون فقط على المؤلفين وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم ال.بمجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 الدراسية:الحقول 

 قضايا تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها 
 المراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأدابها 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العربي القديم واألدب العربي الحديث 
 مشكّلت المصطلح والتعريب 
  بين األدبين العربية والفارسيةالمقارنة 
 األدب المقارن ودراسات الترجمة 
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 کلمة التحرير 
  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

رآن تتّم الصاحلات وبشکره تزداد النعم والربکات، واحلمد هلل الذي أنزل القبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

راء واآل ! هيئة حتریر اجمللة غری مسؤولة عن األفکاربني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
وابط ها يف التقومي والتحکيم العلمي والضمسؤليتالواردة بالبحوث املنشورة يف أعدادها وإمنا تقع 

 األکادمیية.
فإن عملية التقومي: هو منح عالقة أو درجة معينة أو ترتيب معني لشخص ما أو تقدیر أو مالحظة 

ایری عد مال طریقة منهجية تعتموفًقا للمجهود املبذول أو السلوك القائم والنتائج احملققة باستعم
 ات مالئمة.موحمک

إن من بني أهّم معایری التحکيم، جند التقومي والذي یسمح لنا بالکشف عن مدی حتقق القدرة، 
 وعن مواطن القّوة والضعف يف مجيع جوانب منهج البحث العلمي وهذا طبًعا يف اجملال األديب.

ابل هذا اء قيمة بينما من الناحية االصطالحية فيقإن کلمة التقييم يف اللغة العربية تعين، إعط
املصطلح مفهوم التقومي بإعتبار أهنا اصالح اإلعوجاج، ومن مثة فإن التقومي أعّم وأنسب حيث أنّه 
باإلضافة إلی کونه حمض یؤدي إلی احلکم علی قيمة الشيء فإنه یشمل أیًضا اختاذ القرارات املالئمة 

 لتصحيح األثار.
ری س تقييم هذه اجمللة، من الوسائل الناجحة لتحدید معرفة معایری البحث العلمي للمعایتعترب مقائي

املتاحة لدیها، حتسني األداء وتطویره وذلك من خالل حتدید نقاط القّوة يف البحث بالشکل األفضل 
لبحث اواملالئم، أّما نقاط الضعف البحث فتتّم معاجلتها من خالل التدریب الباحث ومساعيها جلودة 

 العلمي.
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إن اکتشاف معارف ومهارات وقدرات الباحث اليت تنتج عملية التقومي من جهة، ومعرفة املّيسر 
خبصائص الوظائف من جهة أخری، یسمح له بنقل وترقية الکوادر العلمية علی أساس علمي وموضوعي 

 حیقق النجاح والفعالية للمجلة.
هذا العدد مثرة جهد متواصل ألسرة األجسر فإهنا استطاعت أن جتمع بني موضوعات متنوعة 

فرصة کل ثالثة شهور لتوفر الودراسات سردیة خمتلفة، وال تزال تصدر أعداًدا ممتازة من أول یومها  
 ثني والدارسني لنشر مقاالهتم وأحباثهم يف األعداد الصادرة من اجمللة. حللبا

ية الدولية للبحوث اخلالقة، هي دوریة، علمية، مفهرسة وحمکمة يف جماالت العلوم اجمللة العرب
اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية الفکریة، هي خادمة للغة العربية وقائمة هبا نشاط فقط، وهي دوریة 

تقوم   تزالفرع کابول، وهي ال –رائدة يف جمال اللغة العربية اللغویات اليت تصدر عن مرکز األجسر 
بتشجيع الباحثني علی تقدمي مسامهاهتم العلمية األصيلة واملناقشة الفکریة اليت توضح الوعي الشامل 

 بشکل مناسب وبشکل سليم، دون أن تکون مفرطة أو جاهدة.
رجائي الکبری بأن اجمللة ستلعب دورًا مثالًيا يف مستقبل شباب األمة املسلمة وطاملا منوذًجا يف ربط 

الثقافة لشباب احملصلني هبذه اللغة العظيمة والکرمیة اليت تکتسب أمهيتها بکوهنا لغة الدین و الباحثني وا
 واحلضارة إلی جانب أمهيتها يف جماالت احلقوق والزراعة واالقتصاد واألسواق املالية.

ي ستان خاصة، وهأفغان إن هذه اجمللة تعترب من أفضل اجملالت العلمية يف العامل األديب عامة ويف
دولية تصدر يف أفغانستان يف مهدها اإلسالمي. وأیضا هي من اجملالت العلمية احملکمة أول جملة عربية 

وکوریسریف رج جيت وریساملفهرسة يف املواقع املفهرسة العاملية کجوجل أسکالر واألکادمیيا وأسکربيد 
 وأسکوبس وغریها.

التحريررئيس 
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 َلَخص  الم  

الذى عاش ىف خدمة آداب الشعوب اإلسالمية وتراثها الزاهر من خالل  الطرازينصر اهلل مبشر 
م، ومن خالل انتدابه أستاذا غری متفرغ لتدریس 1951عمله بدار الكتب املصریة والوثائق منذ عام 

اللغات الشرقية باجلامعات املصریة، وما كان له ذلك لوال إجادته ومتكنه من اللغات الشرقية اإلسالمية 
ل والرتكية العثمانية واحلدیثة وآداهبا فضال عن إجادته للغة العربية واللغة الفرنسية، وهلذا الرج الفارسية

 ا.اموب اإلسالمية لقرابة اخلمسني عأعمال جليلة أهلته للصدارة ىف خدمة العلم والرتاث وآداب الشع
ته وحماضراته ته ودراساوكذلك مؤلفا الطرازيالتعرف على حياة نصر اهلل مبشر  یة إلقالهتدف هذه امل

ومقاالته ىف التاریخ اإلسالمى وقواعد اللغات الشرقية وآداهبا ودراسة الوثائق العلمية وكذلك مؤلفات 
شرها ىف مصر نخاصة بتحقيق املخطوطات الفارسية والرتكية والعربية ، وكذلك العدید من املقاالت مت 

الرتكية تان باللغات العربية والفرنسية والفارسية و باكستان وجرائد اخلليج وأفغانسواإلمارات وإیران و 
، وكذا طبيعة وخصائص املكتبة اخلاصة لنصر اهلل واملهداة إىل مكتبة مركز الدراسات الشرقية وزبکيةواأل

 .التابع جلامعة القاهر
 .ملصريانصر اهلل مبشر الطرازي، حياته وجهوده العلمية، اللغة األزبكية، جامعات  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
ة وخلدمة منازهلم أو مكاتبهم خلدمة أغراضهم الشخصي ینشؤها األفراد يف املكتبة اليت ياملكتبة اخلاصة ه

صحاهبا مكان إقامتهم أو مكاتبهم وال تؤول بعد وفاة أ حوزهتم يف احمليطني هبم من األهل واألصدقاء ،وتظل يف
حتياجاهتم نطاق ختصص أصحاهبا وا مكتبة رمسية ،وإمنا تؤول إىل الورثة وجمموعاهتا تدور أغلبها يف يإىل أ

 واهتماماهتم الشخصية. 
وهى  ،لاملكتبة اخلاصة تعترب من أهم أنواع املكتبات ألن وجودها ىف املنزل خيلق جوا ثقافيا ألفراد املنز 

لذلك فهى تستحق منا االهتمام الدائم ألهنا من الضروریات و  القراءة ىف أفراد املنزل، تعمل على غرس حبّ 
الالزمة لكل منزل واملنزل الذى حیوى ضمن ردهاته غرفة للمكتبة اخلاصة فهو املنزل األمثل الذى یفخر به 
اجملتمع ویكون رمزا لتقدم األمة ورقى اجملتمع،وبالرغم من أن املكتبات اخلاصة میتلكها أفراد، فقد أدي بعضها 

، راً مهماً يف إثراء حياتنا الثقافية والفنية والفكریة ولقد كان بعضها ذا أثر بارز يف حياة أصحاهبا واحمليطني هبمدو 
حيث تقدم هذه املكتبات إيل املستفيدین منها واملطَلعني عليها فرصة جيدة لإلطالع على أوعية معلومات قد 

 تكون نادرة أو حدیثة وغری متوافرة يف جمال ختصصهم.
واملطلع على تاریخ بالد تركستان وخبارى جيد أهنا أجنبت الكثری من العلماء ىف خمتلف جماالت العلم 
واحلدیث والتفسری والفقه واللغة واألدب والعلوم وغریها، وكان كثری من هؤالء العلماء جييدون أكثر من لغة، 

هؤالء  ریق هذه العلوم املفيدة، ومن بنيویؤلفون هبا كتبهم العلمية وكان هدفهم األول: خدمة اإلسالم عن ط
العلماء عامل باحث عاش ىف مصر، وخدم العلم ىف جامعاهتا: بالتدریس والتأليف واإلشرتاك ىف كثری من 
املؤمترات، فأسهم بذلك ىف رفع شأن العلم واإلسالم، وهو األستاذ نصر اهلل مبشر الطرازي خبری املخطوطات 

ى وأستاذ اللغات الشرقية وآداهبا ،جنل املفكر اإلسالمى املعروف الشيخ مبشر اإلسالمية ىف العامل اإلسالم
م ىف القاهرة بعد هجرته من أفغانستان، 1949الطرازي احلسيىن، وكان األستاذ نصر اهلل یقيم مع أسرته منذ عام 

الشرقية م حىت أصبح رئيسا لقسم الفهارس 1950وقد عمل ىف وظائف عدة بدار الكتب املصریة منذ عام 
 بالدار، مث عني خبریا مبركز األحباث للتاریخ والفنون والثقافة اإلسالمية باستانبول برتكيا ،مث عني أستاذا للغات

م، مث بعد 1982م حىت عام 1966الشرقية وآداهبا جبامعات مصر )القاهرة، عني مشس، األزهر( منذ عام 
مت اختياره أستاذا متفرغا بدرجة )أستاذ( بكلية اآل م، 1982إحالته للمعاش من دار الكتب املصریة ىف عام 

كانت و  داب جبامعة عني مشس، وكذلك كان یقوم بالتدریس لطالب الدراسات العليا واإلشراف على رسائلهم،
له مكتبة خاصة عظيمة حتتوى على العدید من الكتب النادرة والرتاثية والكثری من الكتب الىت باللغة الرتكية 
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ریها من اللغات، وقد مت إهداء هذه املكتبة إىل مركز الدراسات الشرقية التابع جلامعة القاهرة بعد والفارسية وغ
 م لتعم الفائدة للباحثني والدارسني.2004وفاته ىف عام 

ومن هنا تسعي هذه الدراسة إيل التعرف على حياة نصر اهلل مبشر الطرازي، وكذا طبيعة وخصائص 
ية ة إىل مكتبة مركز الدراسات الشرقية التابعة جلامعة القاهرة، واالجتاهات العددیة والنوعاملكتبة اخلاصة به واملهدا

 ملقتنيات تلك املكتبة إلبراز حمتویاهتا وجمموعاهتا والقيمة العلمية هلذه اجملموعات.
 ومبرراتها: أهمية الدراسة

ا شأن اهات شخصية معينة هلتعد املكتبات اخلاصة من أهم أنواع املكتبات ذلك أهنا ختدم ميول واجت
معني أو أسرة معينة تعاقبت على ملكيتها، ومهما یكن من أمر الدوافع إيل تكوین هذه املكتبات فقد سدت 

كذلك فإن أصحاب و  منها العدید من الباحثني واملستفيدین، فراغًا شدیدًا يف نسيج اخلدمة املكتبية واستفاد
لسوء  تمون هبا ویستخدموهنا استخداماً خفيفاً ولذلك فهي ال  تتعرضهذه املكتبات كانوا حیافظون عليها ویه

ومن مث كانت أقل أنواع املكتبات تعرضاً للخطر وهي تؤول يف النهایة إىل اجملتمع سواء بالشراء أو  االستعمال،
 اإلهداء أو الوقف أو املصادرة.

واع أن كل االهتمام موجه لألن وإذا استعرضنا اإلنتاج الفكري املتخصص عن املكتبات النوعية جند
املختلفة من املكتبات ماعدا املكتبات اخلاصة على الرغم من أمهيتها ألصحاهبا و للمجتمع، ومیكن بلورة أمهية 

 الدراسة ومربراهتا فيما یلي:
 أهنا الدراسة األويل عن املكتبة اخلاصة بنصر اهلل مبشر الطرازي . -1
ثل اجتاهات و أیضا مت الطرازي ميول واجتاهات صاحبها جتاه القراءة،تعكس مكتبة نصر اهلل مبشر  -2

 فكریة عامة كانت سائدة يف وقت تكوین هذه املكتبة.
 تكشف هذه املكتبة مدي تقدم ورقي اجملتمع املصري واملدارس الفكریة السائدة آنذاك. -3
ة معلومات اسات الشرقية، بأوعيتساهم هذه املكتبة على إثراء وتنمية اجملموعات مبكتبة مركز الدر  -4

 .حلصول عليها عن طریق أي مصدر آخرال میكن ا
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 أهداف الدراسة:
رصد حياة نصر اهلل مبشر الطرازي ومدى أنعكاس هذه احلياة على تكوین  یهتدف هذه الدراسة إل

والتعرف على أمهية  ة،القاهر وجمموعات مكتبته املهداة ملركز الدراسات الشرقية التابع جلامعة  مكتبته الشخصية،
 هذه املكتبة، ودورها يف إثراء جمموعات املركز واالجتاهات العددیة والنوعية هلذه املكتبة .

 حدود الدراسة ومجالها:
اخلاصة الىت مت  ومكتبته تتبلور حدود الدراسة عن شخصية نصر اهلل مبشر الطرازي وسریته الشخصية،

جمموعات للوحات الفنية  5كتابا ، و  1611الدراسات الشرقية بالقاهرة ، وهى تضم إهداؤها إىل مكتبة مركز 
 و رسالة ماجستری واحدة. خمطوطات، 3، ودوریة 57لوحة ، و 114ىف 

 منهج الدراسة وأدواتها:
 استخدامه مت نظراً  لطبيعة هذه الدراسة اليت تتطلب احلصول على املعلومات من الواقع فإن املنهج الذي

ها والتعرف ، كما مت االستعانة باملنهج التارخيي لتغطية الفرتات الزمنية اليت مت تكوین املكتبة فياملنهج امليداينهو 
على اإلجتاهات الفكریة السائدة آنذاك وظروف تكوین املكتبة ، واملنهج الببلوجرايف البيليومرتي بقصد دراسة 

من  لفهارس والسجالت وحدود هذا الضبط ومقابلة عيناتأدوات الضبط الببلوجرايف للمكتبة حمل الدراسة وا
 الكتب على تلك األدوات وكذلك دراسة االجتاهات العددیة والنوعية جملموعات تلك املكتبة.

 الدراسات السابقة والمثيلة:
من خالل اطالع الباحثة على اإلنتاج الفكري يف جمال املكتبات، وكذلك تصفح شبكة اإلنرتنت، 

 :عددا من األحباث و الدراسات ذات العالقة مبوضوع البحث، وكانت على النحو التايل الباحثة وجدت
)أكتوبر  73مكتبة شرقية نادرة ونبذة من سریة جامعها :نور الدین بك مصطفى. املقتطف،مج -1
 .194-191م( ص ص 1928

ألف   20قدر ب ت تناولت هذه الدراسة نبذة عن حياة نور الدین بك مصطفى، مث تناولت مكتبته والىت
 كتاب، ثالثة أرباعها من املخطوطات واآلثار اليدویة املتنوعة ومنها أكثر من مائىت مصحف.

 5،ع1مع عشاق الكتب ىف مكتباهتم اخلاصة :كيف تقرأ ، ماذا تقرأ،وملاذا . عامل املكتبات ،س -2
 .31-28م( ص 1959)أغسطس 
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كوینها الرمحن، مث تناولت مكتبته اخلاصة وكيفية تتناولت هذه الدراسة نبذة عن حياة أمحد شوقى عبد 
 وواالجتاهات العددیة والنوعية ملقتنياهتا.

كتبات من اخلزانات اخلاصة يف مصر يف كتابه: حبوث ودراسات يف امل ،حممد فتحي عبد اهلادي -3
 .250-227ص ص  - 2003اإلسكندریة: دار الثقافة العلمية ،  -واملعلومات

الدراسة مكتبتني من أهم املكتبات اخلاصة ىف دار الكتب املصریة ، ومها : اخلزانة التيموریة تناولت هذه 
نة الزكية ألمحد زكي باشا م( العامل املتميز يف اللغة واألدب، واخلزا1930 -م 1871ألمحد تيمور باشا ) 

 خ العروبة.ار العربية ولقب بشيم( الذي كان كاتباً وخطيباً ورائدا من رواد إحياء الرتاث واآلث1934 -م1867)
هنا حممد عثمان.املكتبات الشخصية يف حمافظة املنوفية: دراسة ميدانية.إشراف شعبان عبد العزیز -4

ورقة ) رسالة  310 -2005كلية اآلداب،   -املنوفية: جامعة املنوفية -خليفة، وحسناء حممود حمجوب
 ماجستری(.

م املكتبات الشخصية ودوافع تكوینها يف مركز شبني الكو  هتدف هذه الرسالة إيل التعرف علي واقع
واالجتاهات العددیة والنوعية ألوعية املعلومات املقتناة  م2004وقسمها منذ إنشاء هذه املكتبات وحىت سنة 

يف تلك املكتبات الشخصية، والبيئة والظروف ليت تقوم فيها هذه املكتبات الشخصية، وكذلك دوافع تكوین 
لشخصية وكذلك إدارة وتنظيم املكتبات الشخصية وفهرسة وتصنيف جمموعاهتا، والتعرف على مدى املكتبات ا

 اإلفادة من هذه املكتبات الشخصية ألصحاهبا أو لألخریني.
، انيةت جامعة القاهرة: دراسة ميدلبين أمحد حممود عبد احلفيظ. اجملموعات الشخصية يف مكتبا -5

 177 -2005فرع بين سویف، كلية اآلداب،  -القاهرة : جامعة القاهرة -إشراف شعبان عبد العزیز خليفة
 .ورقة )رسالة ماجستری(

هتدف هذه الدراسة إيل التعریف مبكتبات جامعة القاهرة مع توضيح أمهية اجملموعات اخلاصة ومصادر 
ة والنوعية لعددیحصول مكتبات جامعة القاهرة عليها، وكذلك تناولت الدراسة التوزیع الزمين واالجتاهات ا

واملوضوعية واللغویة ألوعية املكتبات اخلاصة، واخلدمات اليت تقدم عن طریق هذه املكتبات، والسياسة اليت 
تتبعها مكتبات جامعة القاهرة يف استقبال هذه املكتبات اخلاصة جبامعة القاهرة ، واملشكالت اليت یتعرض هلا 

تبات اً وضع مقرتحات بشأن االرتقاء وحتسني اإلفادة من هذه املكاملتربعون مبكتباهتم اخلاصة للجامعة، وأخری 
 اخلاصة.
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هنا حممد عثمان. املكتبات املهداة يف دار الكتب املصریة : دراسة على عينة منها .إشراف شعبان  -6
 ورقة ) 605 -.2009كلية اآلداب،   -املنوفية: جامعة املنوفية -عبد العزیز خليفة، وحسناء حممود حمجوب.

 رسالة دكتوراة(.
هتدف هذه الدراسة إيل رصد جمموعات املكتبات املهداة كمصدر من مصادر تزوید دار الكتب والتعرف 
على أمهية هذه املكتبات، ودورها يف إثراء جمموعات دار الكتب واالجتاهات العددیة والنوعية للمكتبات املهداة 

 ب املصریة.حمل الدراسة، والظروف الىت آلت فيها إىل دار الكت
 خطة البحث

؛ یتناول الفصل األول أمهية املكتبات الشخصية املهداة ودورها يف  انية فصوواشتملت الدراسة على مث
إثراء املكتبات الرمسية. وتناول الفصل الثاين: تاریخ املكتبات اخلاصة يف دار الكتب وترمجة ألصحاهبا. أما 

خلامس: مكتبة االفصل الثالث فقد تناول املكتبة التيموریة. وتناول الفصل الرابع: اخلزانة الزكية. وتناول الفصل 
عباس العقاد.أما الفصل السادس فقد تناول  مكتبة عائشة عبد الرمحن. ویركز الفصل السابع على إدارة وتنظيم  

 املكتبات املهداة. وقد كرس الفصل الثامن لرصد أهم نتائج وتوصيات الدراسة.
إشراف  ،ة ميدانية دراس مكتبات أسرة حممد على يف دار الكتب القومية : ،زینب حممد إمساعيل -7

 م )رسالة ماجستری(2010عبد الستار احللوجي _ القاهرة : جامعة القاهرة، كلية اآلداب،
وقد حتدثت الباحثة ىف دراستها عن االجتاهات العددیة والنوعية للمكتبات امللكية ىف دار الكتب واخلاصة 

 بأسرة حممد على.
هاء بأن الدراسات العربية قد خلت وحىت تاریخ االنتومن الرصد السابق للدراسات السابقة میكن القول 

من هذا البحث من دراسة تتناول "نصر اهلل مبشر الطرازي " وهو خبری املخطوطات الشرقية اإلسالمية، و 
خبریا  مبركز األحباث للتاریخ والفنون والثقافة اإلسالمية باستانبول برتكيا،و احلاصل على درجة األستاذیة للغات 

وهو أستاذ للغتني الفارسية والرتكية وهلجاهتما منذ العام  –م 1970من جملس األعلى للجامعات عام  الشرقية
. جبامعات مصر)القاهرة ، عني مشس، األزهر (، والذى كان أول من 2001.إىل عام 66/1967الدراسي 

تتعرض الدراسة  العظيم فسوفىف اجلامعات املصریة ، ولكى نربز هذا الدور  وزبکيةأدخل تعليم ودراسة اللغة األ
حلياته مث احلدیث عن مكتبته اخلاصة واالجتاهات العددیة والنوعية واملوضوعية هلذه املكتبة الىت مت إهداؤها ملركز 

 الدراسات الشرقية والتابع جلامعة القاهرة.
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 حياته وفكره وأعماله أوال : نصر اهلل مبشر الطرازي:
مارس  15املخطوطات اإلسالمية على املستوى املصري والعريب ،ولد يف نصر اهلل مبشر الطرازي خبری 

م 1930(، وقد هاجر عام م2011کاظم بگلف ویب،م ىف مدینة طراز التابعة جلمهوریة قازاقستان)1922
ا من االضطهاد والسجن والنفي من قبل الروس مع والده هربً  م(.2011فایروزاتی ویب، إىل )أفغانستان( )

دا علي جهاد والده ونضاله يف سبيل حتریر البالد وإعالء كلمة اإلسالم ، وقيام الروس بقتل املئات الشيوعيني ر 
من أقاربه بوحشية بالغة، وطلب ملك األفغان حممد نادر شاه من الشيخ مبشر الطرازي اإلقامه يف أفغانستان 

ة مقاالت عن وان امللكي، وكلفه بكتابل، وعينه كمدیر عام إلدارة التأليف والرتمجة والنشر بالدیو مبدینة كاب
أفغانستان وقضية تركستان )أسيا الوسطى( يف جرائد وجمالت الدول العربية، وكان السيد نصر اهلل عمره مل 

ل و وقد أمت دراساته االبتدائية واإلعدادیة والثانویة يف ليسه االستقالل الفرنسية بكاب یتجاوز مثاين سنوات،
، وعني كمدرس للعلوم يف مدرسة م1941منها عام  وخترج کابولكلية العلوم جبامعة    بأفغانستان مث التحق يف

ل، وقد تلقى و االستقالل الفرنسية وىف أثناء عملة كمدرس للعلوم انتسب كطالب يف كلية اآلداب جبامعة كاب
ه يف اللغة الفارسية امث حصل على الدكتور  الدروس يف العلوم اإلسالمية واللغات العربية والشرقية علي ید والده،

وملا كان یكتب مقاالت وینشرها يف )جریدة إصالح وانيس( األفغانية ویرتجم نصوصا  م،1948وآداهبا عام 
 غانية،نال جائزة اإلعالم من الرئاسة املستقلة لإلعالم األف .أدبية فرنسية ومسرحيه من الفرنسة إىل الفارسية ..

ه إىل مصر، و طلبوا من احلكومة املصریة حق اللجوء السياسي إليها م هاجرت العائله الطرازی1949ويف عام 
 .(م2001الطرازى، و ) (21م:1996، عصام)

 :عائلته
والده "مبشر الطرازي حممد غازى سعيد أسعد احلسيىن" الزعيم الروحي  نشأ نصر اهلل ىف أسرة عریقة،

يدنا شریفة النسب حيث میتد نسبها إىل سسرة أوالسياسي لرتكستان والداعية اإلسالمى املعروف، وهو من 
احلسني رضي اهلل عنه وأرضاه حفيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واألسرة معروفة بالعلم والزعامة الوطنية 

وهو االبن األرشد للشيخ  .(م2011کاظم بگلف ویب، والروحية، وهو من مواليد "طراز" برتكستان الغربية )
وم الفقة اإلسالمي وعلما من أعالم العل خان احلسيين الذي كان مرجع املسلمني يفحممد خان ابن حممد غازي 

العربية واآلداب الشرقية وشيخا للطریقة النقشبندیة ىف تركستان حيث یرجع نسبه إىل العرب الفاحتني األوائل 
 الدکتوروكان أخوه  ، (11م:2011، الطرازيالذین فتحوا بالد تركستان وأقاموا هبا لنشر الدعوة اإلسالمية )
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وهو أستاذ احلضارة اإلسالمية واللغات الشرقية جبامعة امللك آل سعود جبده( له عامود ) يعبد اهلل مبشر الطراز 
 جریدة املدینة املنورة منذ سنوات عدیدة، وله برنامج أسبوعى باإلذاعة. يف يأسبوع

فقد تزوج من البنت الكربي لألمری حممد عامل خان أمری إمارة  يأما عن زوجة نصر اهلل مبشر الطراز 
منها  يخبارى )أوزبكستان( واألمری حممد عامل خان آخر أمری من أمراء خبارى وأجنب نصر اهلل مبشر الطراز 

ثریا نصر و  .السيد مبارك نصر اهلل)مدیر عام سابق ىف وزارة التجارة( مخسة أوالد عاش منهم ثالثة أوالد وهم:
 مرمي نصر اهلل )ليسانس آداب قسم اللغة العربية وهى مدیرة ىفو  .(يسانس لغات شرقية جبامعة القاهرةاهلل )ل

 .فاروق وتوىف وهو ىف عامه األول وقد توىف اثنان ومها: .مركز البحوث الزراعية باجليزة(
 م(.2001الطرازي، شهور.  ) 7مظفر وتوىف وهو عنده  -2

يف األعمال  -، ویساعد يف كل جمال يف املنزل بيته حمبًا للنظافة والنظام  يفهذا وقد كان نصر اهلل
الكهربائية والزراعة والسباكة والنجارة والدهانات والكي بل إعداد الطعام، وكان املعلم املاهر ألوالده يف مراحل 

 .(140م:2011، الطرازي) التعليم املختلفة، وكان الطبيب املداوي، والناصح األمني
 ته الشخصية:سما

كان مبشر یتميز بشخصية جذابة لبقة احلدیث بشوش الوجه دائم االبتسام مع األصدقاء ولكن صارما 
بسيطاً متواضعاً وحمبا لزمالئه وطالبه وأصدقائه ومعارفة فربغم من مكانته العلمية جنده  وحادا وقت الشدائد،

یتحلى بالتواضع اجلم یسارع يف معاونة اآلخرین وال یتأخر يف تقدمي أي مساعدة هلم حيت لو كان علي حساب 
لتعامل مع اآلخرین بفن ا راحته ووقته ،وكان جنده یتألق يف كافة احملافل ومجيع املناسبات وتتجلى قدرته يف

، وهو شخص منظم للغایة يف منزله ( 73م:2011، )الطرازياالتيكيت والدبلوماسية وكسب حب اآلخرین 
ومكتبه،و كان شاكرًا ممتنًا لكل أساتذته الذین أخلصوا يف تعليمه وتشجيعه فكانوا قدوة حسنة له يف حياته 

الصة وال طالبه يف اجلامعات، فيقدم هلم العلم والنصيحة اخلوعمله، حيت إنه كان ینتهج هنجهم يف تعامله مع 
شادهم و بشرح أى معلومة تفيدهم، أو بإر أ، ، سواء بإمدادهم بالكتب واملراجعیبخل عليهم بأیة مساعدة كانت

إىل عناوین حبوث ورسائل یقوموا بتحضریها، فال یبخل عليهم بعلمه ووقته وصحته ومكتبته، بل یقدم كل ذلك 
 .(139م:2011، )الطرازيحمبة راضية رغم مشاغله الكثریة بنفس 
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 تقلدها: يالمناصب الت
تقلد األستاذ نصر اهلل الطرازي املناصب املهمة التالية، داخل مصر وخارجها فقد عني كمفهرس للكتب 

فقام األستاذ ألف كتابا  23وعددها  –املخطوطة منها واملطبوعة  –الشرقية اليت تقتنيها دار الكتب املصریة 
أول مث  أثناء عملة كمفهرس مث عني كمفهرس –الطرازي بإعداد فهارس بطاقية هلا بعد الفهرسة والتصنيف 

إعداد جملدات وقام بعد ذلك ب –رئيسا للفهارس الشرقية واخلبری املشرف على الفهارس بدار الكتب املصریة 
جملدا موسوعيا .. هذا عالوة على انتدابه للتدریس  16 للفهارس الشرقية )بيبليوجرافيات( وهى اليت مت طبعها يف

يف جامعات مصر )القاهرة واألزهر وعني مشس( وحصوله على درجة األستاذیة للغات الشرقية من جملس األعلى 
كما عمل أستاذًا للغتني الفارسية والرتكية وهلجاهتما منذ العام الدراسي   –م 1970للجامعات ىف عام 

ریة ىف اجلامعات املص وزبکية، وكان بذلك أول من أدخل تعليم ودراسة اللغة األم2001 إىل عامم 66/1967
 .(م2001الطرازي، )

 ،مية باستانبول برتكياقافة اإلسالمث عني خبریا للمكتبات واملخطوطات مبركز األحباث للتاریخ والفنون والث
  .(9م: 2011، ازيالطر )تاریخ قازان عاصمة تتارستان للتحقق من منظمة اليونسكو" "مث اختری خبریاً عامليا من قبل 

 تحادات والجمعيات:عضويته باال
مى ىف إلحياء الرتاث اإلسال وعضوًا عاماًل ىف مؤسسة الفرقان كان عضوا باالحتاد الدوىل للمكتبات،

مباليزیا ،وعضوا جبمعية رابطة األدب احلدیث مبصر، وعني خبریا ملركز األحباث  COMILSو عضو الـ  ،لندن
للتاریخ والفنون والثقافية اإلسالمية باستانبول ،وعضوًا مؤسسًا ألربع مجعيات صداقة مبصر وهى:) مجعية 

عية ریة األفغانية ،مجصالصداقة املصریة األوزبكستانية، مجعية الصداقة املصریة القازاقستانية ،مجعية الصداقة امل
، لطرازيا، وكان أول عضو عريب ینضم لألكادمیية الرتكية للغة والثقافة والتاریخ برتكيا)الصداقة املصریة اإلیرانية(

 (.9م: 2011
 المؤتمرات والندوات التى حضرها ومحاضراته بها:

عدة  اشرتك يفم، و 1973سنة م، وبلغاریا 1967سنة  زار الطرازي العدید من الدول والىت من بينها تركيا
مؤمترات ىف )مصر وتركيا وإیران والسعودیة( وألقى فيها حماضرات ىف مواضيع تارخيية وأدبية خمتلفة ،فقد كان 
 ممثال ملصر ىف املؤمترات الدولية كخبری للفهرسة و التصنيف وكأستاذ للغات الشرقية، ومن أهم هذه احملاضرات:
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كتبات ن  امل، وحماضرة عالقات الثقافية املصریة والرتكية، وحماضرة عن العفغاىن)حماضرة عن مجال الدین األ
 م(.2001لطرازي، ا، وحماضرة عن التأثری والتأثر بني األدبني الفارسى والعثماىن( )والفهارس ىف إیران وتركيا
 (یشتمل على قائمة بأعماله ومؤلفاته وآثاره): مؤلفاته ومقاالته

فهرسا وكتابا ودراسة وحماضرة ومقالة ىف التاریخ اإلسالمى وقواعد  64ثریة تقدر بـ ولنصر اهلل مؤلفات ك
اللغات الشرقية وآداهبا ودراسة الوثائق العلمية وكذلك مؤلفات خاصة بتحقيق املخطوطات الفارسية والرتكية 

ج وأفغانستان جرائد اخلليوالعربية، وأیضا العدید من املقاالت مت نشرها ىف مصر واإلمارات وإیران و باكستان و 
 :(20م: 1995مدیر اجلدیدة، منها) وزبکيةباللغات العربية والفرنسية والفارسية والرتكية واأل

 م .1964)من األدب الشعىب االفغاىن( مقال مت نشرة من جملة )الشعر( بالقاهرة عدد نوفمرب -1
أثاره ( مت نشرة  ،وخصائص فنه ،أسلوبه ،حياته ،عصره -)روفائيل الشرق كمال الدین هبزاد املصور -2

 م.1967فربایر عام  122ىف جملة )اجمللة( القاهریة عدد 
ني إیران الصالت الثقافية ب جوانب منصر( مقال منشور ىف كتاب بعنوان ")الكتاب اإلیراىن ىف م-3

 م.1978یراىن مبصر " الصادر من املركز الثقاىف اإلومصر
األدب الفرنسى( مقال مرتجم من الفارسية مت نشرة ضمن كتاب " )أثر االدب الفارسى على -4

 صفحات عن ایران " املطبوع بالقاهرة.
الصادرین  21 ،20الرسام اهلروى العاملى الشهری( مقال نشر ىف جملة " أفغانستان " بالعددین  -)هبزاد -5

 .1958ىف یوليو وأغسطس عام 
ية ( مقال منشور ىف جریدة " ترمجان افكار " الصادرة ) موقف اإلسالم جتاه الشيوعية والرأس مال-6
 م.1953عام  6،5العددان  ،من كراتشى بباكستان وزبکيةباللغة األ
راتشى ىف جریدة " ترمجان أفكار " الصادرة بك وزبکية)وحدة تركستان القومية( مقال منشور باللغة األ-7
 م.20/1/1953العدد 

طرازي من املقال العرىب للعالمة أبو النصر مبشر ال أوزبکيةترمجة  )خالصة الكالم ىف حقائق اإلسالم(-8
 م .1955 ،م 1954عام  5:  1االعداد من  ،_ ترمجان افكار _ كراتشى

مت نشرة ىف جملة " تركستان " الصادرة من القاهرة عدد  وزبکية)اإلمام البخارى( مقال باللغة األ-9
 م.11/5/1954
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اهرة بتاریخ رة من الق" الصادستانيمت نشرة ىف جملة "ترك وزبکيةمقال باأل)اإلمام امحد بن حنبل( -10
 .م18/4/1954

" وهو نداء موجه هلم عرب اإلذاعة املوجهة )نداء به جماهدین أفغان( = "نداء اىل اجملاهدین األفغان-11
 م.1981من القاهرة باللغة الفارسية خالل عام 

 ابولکمت نشرها ىف اجلریدة األسبوعية "أنيس" الصادرة من   وهناك للطرازى مقاالت وقصص قصریة أخرى
 (.11م: 1994، معصابأفغانستان قبل هجرته منها )

 حصل عليها: يالجوائز الت
فقد كرم من جهات عدة ونال العدید من  ،هذا ونظرا جلهود الطرازي العلمية الىت بذهلا طوال حياته

 اجلوائز ومن أمهها: 
 م.1943وزارة اإلعالم والصحافة األفغانية ىف عام جائزة الصحافة من  -
 )درجة األستاذیة( .  1970منحه اجمللس األعلى للجامعات املصریة ىف عام -
م )الدكتوراه الفخریة ىف اللغة الرتكية وآداهبا( ،نظرا 1995منحته جامعة مرمرة الرتكية باستانبول عام - 

 املصریة. جلهوده ىف تدعيم العالقات الثقافية الرتكية
لثقاىف باألكادمیية عام ز امنحته "أكادمیية اتاتورك للثقافة واللغة والتاریخ بانقرة" )عضویة شرفية( للمرك -
 . م1995
حممود فهمى حجازى رئيس جملس إدارة دار الكتب والوثائق القومية بدار  أقام السيد األستاذ الدكتور -

م دعى إليه كبار العاملني بدار الكتب والوثائق القومية 1995عام  حفل تكرمي كبری ىف دیسمرب ،الوثائق القومية
 ومجع من أساتذة اللغات الشرقية باجلامعات املصریة. 

هاء املؤمتر م بعد انت1996ند ىف عام کشاوزبيكتان احلكومية للدراسات العرقية بطأمنحته جامعة  -
فل  )الدكتوراه الفخریة ىف الفلسفة( وقدم الرباءة له وزیر التعليم العاىل األوزبيكى ىف ح ،الدوىل لألمری تيمور

 كبری. 
هو  1997وعلى أثر حبث عام عن إثبات تاریخ قازان، دعى األستاذ الطرازي إىل زیارة قازان عام  -

قد وفق یارة قازان، و وجمموعة من زمالئه من أساتذة اللغات الشرقية بكلية آداب عني مشس بصورة رمسية لز 
جامعة واختفت هبم أكادمیية تاتارستان و  ،الوفد بتحدید تاریخ أنشاء قازان وأكرمهم عمدة قازان إكراما عظيما
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كما   ،یةبدار الضيافة لكبار الزوار مالبس قومية تاتار  م23/7/1997قازان وألبسهم العمدة ىف حفل أقيم ىف 
 رف( لربملان قازان.  منح األستاذ نصر اهلل الطرازي )عضویة ش

ل رئيس یمث نال )وسام التقدیر لألعمال العلمية ذات املستوى الرفيع( منحة له من فخامة سليمان دمیری - 
 . م1998مجهوریة تركيا سنة 

مث مت منحه لقب )مواطن شرف طراز( مع عضویة شرف ألكادمیية العلوم القازاقستانية وذلك ىف عام - 
 .(م2001الطرازي،  .)ستانيةالل ندوة العالقات املصریة القازاقمن جامعة القاهرة خ 2001

 :أهم أعماله وإنجازاته
 31م وعلى مدى 1949ام منذ ع (م2001الطرازي، ومن خالل مدة خدمته بدار الكتب املصریة )

داد فهارس بطاقية ، وإعثة وعشرین ألف كتاب مطبوع وخمطوطبفهرسة وتصنيف وحتقيق أكثر من ثال عاما، قام
 ،م1964ام بدار الكتب املصریة من عهلا، مث أعد فهارس مطبوعة للمخطوطات واملطبوعات الرتكية والفارسية 

أدب فارسى ومنمنماهتا الست  22هذا .. وقد اكتشف األستاذ الطرازي أن خمطوطة )بستان سعدى( رقم 
لوحة كتشف توقيعه )توقيع هبزاد املطموس مباء الذهب( ىف الو ا  للفنان كمال الدین هبزاد ، أهنا خمطوطة نادرة،

هریة وقد نشرت جریدة )األهرام( القا األوىل ألول مرة األمر الذى رفع قيمة النسخة النادرة النفيسة إىل أضعا،
علما بأن  ،حتقيقا صحفيا ىف حينه ىف صفحة كاملة عن ذلك كتبه األستاذ مخيس البكرى الصحفى باألهرام

وقد قام بدراسة هذه املخطوطة  ،م ىف رصيدها1890لكتب القومية حتتفظ هبذه النسخة القيمة منذ عام دار ا
 (.م2001الطرازي،  ومنمنماهتا كثری من العلماء الباحثني ىف الشرق والغرب)

وقد كلف األستاذ الطرازي مع أساتذة متخصصني ىف علم املكتبات ودراسة املخطوطات من قبل مؤسسة 
إلحياء الرتاث اإلسالمى بلندن إللقاء احملاضرات وتدریب طالب حاصلني على املاجستری والعاملني ىف  الفرقان

، وىف استانبول مكتبات العامل وذلك ىف فرتة دراسية ملدة شهر ونصف ىف املكتبة املركزیة جبامعة القاهرة أواًل 
ولث ىف ستانبول تضم طالبا من دول الكومنا، وكانت دراسة املخطوطات والتدریب ىف املرحلة الثانية باثانيً 

 (.م2001الطرازي، آسيا الوسطى والقوقاز)
شاركوا بتكليف من منظمة اليونسكو  1997وكان الرجل ضمن أربعة خرباء على مستوي العامل يف عام 

اللجنة توجهت ف للتحقق من تاریخ )قازان( عاصمة تتارستان، وأن تاریخ نشأهتا یرجع إىل أكثر من ألف عام ،
إىل املواقع التارخيية واألثریة وقامت بدراسة املخطوطات عن العاصمة وكل النواحى والدالئل والشواهد اليت تثبت 

واجتمعت اللجنة واتفقت بعد مناقشات  م2000تاریخ عاصمة قازان وذلك مبشاركة العالمة نصر اهلل عام 
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نسكو ها یعود إىل ألف عام، ومت توثيق ذلك باليو ومدارسة كافة النواحي املتعلقة بالعاصمة وأثبت أن تراخي
 (.85م: 2011، الطرازي)

 ه الخارجية:أسفار 
ية .. أال أنه  لوجهت إيل األستاذ نصر اهلل دعوات عدیدة لزیارة البالد يف اخلارج حلضور املؤمترات الدو 

افر سوى ولذا مل یس ،احلسيينالمة الشيخ مبشر الطرازي يف مصر خلدمة ورعایة والده العكان یؤثر البقاء 
تلبية لدعوة رمسية من وزارة الثقافة الرتكية،  1967سفریات حمدودة يف حياة والده، فمثال قام بزیارة تركيا عام 

بدعوة من وزارة الثقافة اإلیرانية .. وخالل  1977بدعوة رمسية، مث زار إیران عام  م1973وأیضا زار بلغاریا عام 
 هذه الزیارات قام بإلقاء أحادیث وحماضرات هتدف إىل توثيق وتوطيد العالقة بني مصر والدول الصدیقة.

د وفاة والده عونظرا حلبه الشدید وولعة الدائم ملعرفة كل جدید عن الشعوب وحضاراهتا املختلفة فقد قام ب
إیران وبلجيكا والسعودیة و بزیارات عدیدة على نفقته اخلاصة إىل بلدان عدیدة منها أملانيا وفرنسا وهولندا وإجنلرتا 

، مما كان له األثر الواضح يف إثراء معلوماته وخرباته وساعده يف ذلك إجادته لعدد سبع لغات خمتلفة وغریهم
 .(77م: 2011، لطرازي)ا ومعرفته الواسعة بتاریخ الشعوب 

 يشتمل على قائمة بأعماله ومؤلفاته وآثاره .
 قائمة باآلثار البيليوجرافية لألستاذ / نصر اهلل الطرازى وهى: -

 مت طبعه وإصداره  ،ة واملطبوعة احملفوظة بدار الكتب)نور الدین عبد الرمحن اجلامى( فهرس مبؤلفاته املخطوط
 م.1964عام 
  مت  ،ب املصریةالىت تقتنيها دار الكت اجلامى: فهرس مبؤلفاته املخطوطة واملطبوعةنور الدین عبد الرمحن

 . م1964طبعة 
  ىف ثالثة م 1968 – 1967مت طبعه  1963فهرس املخطوطات الفارسية: الىت تقتنيها الدار حىت عام

 . أقسام + كشافات ىف جملد
  القاهرة: دار  تب املصریة(فوظة بدار الك)الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسية املزینة بالصور واحمل

م بتقدمي بقلم األستاذ ثروت عكاشة وزیر الثقافة املصریة األسبق ونائب رئيس جملس 1968، صدر عام الكتب
 الوزراء املصري يف ذلك الوقت. 
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  ارة م( مت طبعة وإصد1969)فهرس املطبوعات الرتكية العثمانية اليت تقتنيها الدار منذ إنشائها حىت عام
 .جملدات 3م يف 1983 ، 82عامي 

   فهرس ترمجات األحادیث النبویة وأربعنيات النبویة إىل اللغات الشرقية( خمطوطات حمفوظة بدار الكتب(
 . م1988ات الشرقية جبامعة القاهرة طبع مركز الدراس ،القومية بالقاهرة 

 م( 1980عام  حىت 70ب القومية من عام )ملحق فهرس املطبوعات الرتكية العثمانية اليت تقتنيها دار الكت
 .م1992مت إصداره عام 

  م حىت هنایة عام 1870)فهرس املخطوطات الرتكية العثمانية اليت اقتنيتها دار الكتب القومية منذ عام
زء اخلامس م. واجل1992م إىل عام 1987م( صدر منة اجمللد األول والثاين والثالث والرابع منذ عام 1980
 .و كشافاتوه -مت طبعة

  فهرس املصادر واملراجع عن األمری تيمور والتيموریني خدماهتم ىف جمال العلوم والفنون املخطوطة احملفوظة(
بدور الكتب املصریة( وهو باللغة العربية وكتب مقدمة له باللغة األوزبيكية سعادة السفری الكبری والوزیر املفوض 

مبناسبة  1996طبع سفارة أوزبيكتان سنة  ،الدین بابا خانوف مشس الدین ضياء  وزیكتان ىف مصر الدكتورأل
 م . 1996االحتفال باألمری تيمور ىف أكتوبر 

  فهرس ترمجات التقاریر ومعاىن القرآن الكرمي املخطوطة واحملفوظة بدار الكتب القومية( هدیة إىل جامعة(
 . مركز الشيخ صاحل باألزهر الشریفاألزهر مبناسبة انعقاد "مؤمتر الرتمجة وتفاعلها مع احلضارات ىف 

 

وهكذا أعد األستاذ نصر اهلل مبشر الطرازى وطبع فهارس المخطوطات والمطبوعات الشرقية بدار 
 الكتب فى ستة عشر مجلدا موسوعيا.

مؤلفات نصر اهلل الطرازى ىف التاریخ اإلسالمى وقواعد اللغات الشرقية وآداهبا ودراسة الوثائق العلمية  -
 :يه

   تاریخ خبارى أليب بكر حممد بن جعفر النرشخى( ترمجها باالشرتاك مع الدكتور / أمني عبد اجمليد(
 ،م 1968بدوى من الفارسية إىل العربية مع التحقيق والتعليق واإلضافة . أصدرتة دار املعارف بالقاهرة عام 

 م كطبعة ثالثة .1994وعام  ،م كطبعة ثانية 1976مث أعيد طبعة عام 
 م.1978تور زبان فارسى( = )قواعد اللغة الفارسية( طبع مطبعة دار السعاده بالقاهرة عام )دس 
  م .1981)األساليب الفارسية احلدیثة واملعاصرة( طبع القاهرة 
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   م.1986)النبذة ىف قواعد اللغة العثمانية والنصوص( طبع بالقاهرة 
 ذة من دیوانية والفرمانات السلطانية مع نب)وثائق تركية عثمانية( خمتارات من املنشأت والرسائل ال

 م طبعة ثانيه 1986 ،م طبعة أوىل 1985طبع القاهرة  ،الفواتح واخلواتيم وجمموعة من صور الوثائق العثمانية 
  علم دراسة الوثائق ونقدها: دراسة الوثائق العثمانية ( القاهرة الطبعة األوىل عام  -)الدبلوماتيقا
 م.1989ة عام م  والطبعة الثاني1986
  م.1986)دراسات ىف البالغة الرتكية العثمانية والعروض والقواىف( طبع القاهرة عام 
   )أتعلم اللغة االوزبيكية( كتاب ىف تعليم اللغة االوزبيكية مت طبع القسم األول منه )النحو االوزبيكى(
ى نصوص( خالل العام الدراسومت طبع القسم الثاىن )الصرف االوزبيكى( والقسم الثالث )ال ،بالقاهرة 
م هذا وقد بدأ الطرازى وألول مرة ىف اجلامعات املصریة  تعليم هذه اللغة وهى من هلجات 2001/2002

وذلك منذ عام  فرع البنات –اللغة الرتكية ىف آسيا الوسطى بدایة من كلية الدراسات اإلنسانية جبامعة األزهر 
 . م2000
  نظم عثمانية )نظام احلكم العثماىن سياسا وإداریا وعسكریا واقتصادیا( حتت الطبع 
  ماضيها وحاضرها( حتت الطبع بالقاهرة . ،)تاریخ تركستان 
 . أثر اللغة العربية وثقافاهتا على اللغة العثمانية وآداهبا( حتت الطبع( 
 ع .)إسهامات علماء الرتك ىف ارساء الرتاث اإلسالمى( حتت الطب 
 . دراسات ىف املخطوطات الرتكية( حتت الطبع( 
 . دراسات ىف املخطوطات الفارسية( مت طبعها بإیران( 
 . دیوان شعر تركى وفارسى وعرىب واوزبيكى( حتت الطبع( 
 .فن اخلط العريب ومدارسه مع النماذج من خمتلف أنواع اخلطوط (حتت الطبع( 
 ( ترمجة فارسية ملسرحية هوليری )النساء العاملات( حتت الطبع .)زنان دانا 
  )حتت الطبع  ،فارسى   -ذكریات وخواطر وطنية  -رسالة اهلجر  -)بيام هجران 
  یك قطرة خون( = )قطرة دم( قصة قصریة فارسية منشورة بكابل بأفغانستان( 
 . من هم كریستم( = )أنا أیضا بكيت( قصة قصریة منشورة بكابل( 
 رسية منشورة بكابل .)دلد اده والرام( قصة عاطفية فا 
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 . األدب الرتكى املقارن( حتت الطبع( 
 . أدب الدیوان شرح وحتليل ونقد( حتت الطبع( 

 نصر اهلل الطرازى:  فهارس وأدلة األستاذ
   م إىل 1517)دليل اآلثار املعماریة العثمانية ىف القاهرة منذ فتح السلطان سليم األول مصر سنة

عهد حممد علي باشا الكبری شاركت ىف إعداده الدكتورة / كوثر أبو الفتوح الليثى مدیر عام مركز البحوث 
تاتورك للثقافة واللغة  اجملمع احلاىل الاألثریة مبصلحة اآلثار املصریة . والدليل مطبوع بالعربية الرتكية هدیة إىل

طاى برتكيا ىف أكتوبر سط خبوالتاریخ برتكيا  عند اشرتاك املعدین ىف مؤمتر أثر احلكم العثماىن على الشرق األو 
 . م2000
 م1996ة عام لشرقية جبامعة القاهر )دليل اآلثار العتيقة مبدینة خبارى وخيوة( طبع مبركز الدراسات ا ،

 .ر باأللوانا، مع صور لبعض اآلثوزبيكية مبعرفة احليدر سلطاناأل ت ترمجة هذا األثر إىل اللغةهذا وقد مت
 

 وفاته:
وقد خرجت جنازته من  (،15م:2001الطرازي، م )2002إبریل  20توىف إىل رمحة اهلل تعاىل بتاریخ   

كبار رجال سفراء و  مخسو  اجلمهوریة،جامع "صالح الدین" باملنيل بالقاهرة، شارك فيها مندوب سيادة رئيس 
السلك الدبلوماسي املصري واألجنيب، وكبار رجال الدین وأساتذة اجلامعات املصریة وطالهبا ورؤساء مجعيات 

، ومجيع أفراد ياءفری من تالميذه النجباء األوف، ومجع غواألفغانية والقازاقية وزبکيةالصداقة املصریة الرتكية واأل
العائلة داخل مصر وخارجها .. ومتت إجراءات دفنه جبوار والده الشيخ مبشر الطرازي مبدافن العائلة الطرازیة 

 (.113م: 2011، )الطرازيبعمر بن الفارض باملقطم بالبساتني 
نصر اهلل  بعد وفاة "وزبکيةوبعد وفاته أقيمت حفالت تأبني لذكراه وتكرمیه، فمثال أقامت "السفارة األ

، حفل تأبني بدأ بتالوة آیات من القرآن الكرمي مث كلمات رثاء من سفراء 2002أبریل  28بأسبوع واحد يف 
 .وتركيا مبصر، وسفراء مصر باخلارجأوزبكستان وقازاقستان 

مایو  21يف  حفل تأبني كبری قسم اللغات الشرقية جبامعة األزهر" –وقد أقامت "كلية البنات اإلسالمية 
، حضره مجع كبری من أساتذة اجلامعات املصریة والسادة السفراء ورجال األدب والثقافة يف مصر م2002

 والطلبة األوفياء واألهل واألصدقاء.
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یشمل مجيع  ، والذيي" يف "أستانة" عاصمة قازاقستانإنشاء "متحف یضم تراث نصر اهلل الطراز  وقد متّ 
 (. 114م: 2011، )الطرازيتحف ومت طبعه يف قازاقستانمؤلفاته وآثاره، وقد صدر كتاب عن هذا امل

نصر اهلل مبشر الطرازي وعن مولده وتربيته وعالقاته وتدرجه الوظيفي  وبعد االنتهاء من احلدیث عن
وشهرته ومؤلفاته، فسوف أتناول فيما یلي اإلجتاهات الشكلية واملوضوعية واللغویة والزمنية ملكتبته ، وتأثری 

 لى مكتبته وإجتاهاهتا املوضوعية.حياته وفكره ع
 ا: مكتبة نصر اهلل مبشر الطرازيثاني  

رتكية ا على فهرسة املخطوطات العربية والكان نصر اهلل خبریًا ىف املخطوطات اإلسالمية، وكان مشرفً 
ات امعجوالفارسية باملكتبات املركزیة ىف العامل اإلسالمى، وأستاذ اللغتني الفارسية والرتكية وآداهبا ىف 

(، وكانت له مكتبة عظيمة مليئة بالعدید من الكتب النادرة والرتاثية والىت مصر)القاهرة، عني مشس، األزهر
 ختص الدراسات الشرقية اإلسالمية والكثری من هذه الكتب باللغات الرتكية والفارسية واألردیة.

،أو من مؤلفيها  لمية وأدبية ىف العاملومكتبة نصر اهلل مليئة بالكثری من الكتب املهداة سواء من هيئات ع
أو حمققيها أو مرتمجيها  وباقى مكتبته كان یشرتى أوعيتها من خارج مصر وداخلها وخاصة أثناء سفریاته 

 اخلارجية، ومن أمثلة الكتب املهداة ىف مكتبته:
 تمثل ىف كتابم لنصر اهلل مبشر الطرازي وكان هذا اإلهداء م1994إهداء من عبد الستار احللوجى عام 

 م(.1989 ، حالسعودیة :مكتبة مصبا ، )املخطوط العريب لعبد الستار احللوجى
إهداء من احملقق )عبد القادر شن آر( إىل نصر اهلل مبشر الطرازي وكان هذا اإلهداء متمثل ىف كتاب 

 م(.1983.ن،أنقره :د، )اإلمجاع ألبو بكر حممد بن إبراهيم بن منذر ؛تقدمي وحتقيق عبد القادر شن آر
إهداء من املرتجم حممد منری مرسي إىل نصر اهلل مبشر الطرازي وكان هذا اإلهداء متمثل ىف كتاب )ثالث 

، ری مرسيترمجة وتعليق حممد من ؛حتقيق ونشر یتو دور شوموفسكى جد؛أزهار ىف معرفة البحار ألمحد بن ما
 م(.1969 القاهرة :عامل الكتب،

 ثالث األعظمى إىل نصر اهلل مبشر الطرازي وكان هذا اإلهداء متمثل يفإهداء من املؤلف حممد حسن 
 م(.1994:مكتبة مصر،القاهرة، نسخ من كتاب )القائد األعظم وقصة الباكستان حملمد حسن األعظمى

ومن ذلك كان یلزم دراسة هذه املكتبة لتعریف الباحثني مبحتویاهتا، ولكى یتسىن ذلك فقد قامت الباحثة 
دید اإلجتاهات حدة من حيث حت یتنيات هذه املكتبة إيل أشكاهلا املختلفة، مث معاجلة كل شكل علبتقسيم مق
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ية واللغویة لكل واإلجتاهات الزمن ،دیوي العشري(العددیة واملوضوعية )وفقا للخالصة األويل والثانية لتصنيف 
 شكل.

 بحثنتائج ال
ا طات الىت كرس هلیعمل ىف خدمة املخطو  على مدى عدة عقود ظل العالمة نصر اهلل مبشر الطرازي

، واحلياة اليومية مع هذه الكنوز النادرة الىت تنفرد هبا احلضارة العربية واإلسالمية، جعلت هذا علمه وحياته
ألف كتاب مطبوع  23االختصاصي حیيط بكثری من التفاصيل الدقيقة، فقد قام بفهرسة وتصنيف أكثر من 

يث  ح س عبد الناصر بإعداد فهارس املطبوعات واملخطوطات الرتكية والفارسية،وخمطوط، كما عهد إليه الرئي
كان من  أهم أشياء ىف حياته هو إحياء الرتاث اإلسالمى، وقد كان رجل ببليوجراىف أوال وخبریاً باملخطوطات 

ث امطبوعا عن دراسة املخطوطات، ومن الطبيعى أن یكون إهتمامه منصبا على الرت  16اإلسالمية وله 
اإلسالمى الذى رآه أن جسده وإن كان عربيا فإن ذراعيه مها الرتك والفرس، وبدون هذین الذراعني مل یكن 
من املمكن إنتشار الرتاث اإلسالمى أبدا، ومن هذا البد من التعاون كعلماء مسلمني على إحياء هذا الرتاث 

 ن نعرف هبذا العامل الكبری خبریدون حتيز أو عصبية للجسد أو للجناحني، فكان من الواجب علينا أ
 املخطوطات الشرقية اإلسالمية ىف العامل اإلسالمى وأستاذ اللغات الشرقية وآداهبا ىف جامعات مصر.

كثریة تقدر بـ   مؤلفات فاألستاذ نصر اهلل وقد مت العرض ملؤلفات هذا العامل كجزء من سریته الشخصية
ق التاریخ اإلسالمى وقواعد اللغات الشرقية وآداهبا ودراسة الوثائ فهرسا وكتابا ودراسة وحماضرة ومقالة ىف 64

العلمية وكذلك مؤلفات خاصة بتحقيق املخطوطات الفارسية والرتكية والعربية، وكذلك العدید من املقاالت مت 
رسية انشرها ىف مصر واإلمارات وإیران وباكستان وجرائد اخلليج وأفغانستان باللغات العربية والفرنسية والف

 .وزبکيةوالرتكية واأل
كتاب   76عنوانا كتاب منها،  1611أما عن مكتبته وهى اجلزء الرئيسى ىف هذا البحث فقد ضمت 

ىف العلوم اإلجتماعية،  103كتاب ىف الدیانات، و   240كتاب ىف الفلسفة، و   20و  ىف املعارف العامة،
ىف  427و  ىف الفنون اجلميلة، 35التطبيقية، و ىف العلوم 20ىف العلوم البحتة، و  14ىف اللغات، و 104و

م، 2010-م1900ىف التاریخ واجلغرافيا والرتاجم، وقد غطت هذه الكتب الفرتات الزمنية من  572اآلداب، و
كتاب مل یصدر ىف سلسلة ، ومن أكثر أماكن النشر هلذه الكتب    1432كتاب صدر  ىف سلسلة، و   179و 

غة الرتكية ، مث اللغة لات الىت أقتىن هبا كتب مكتبته  كانت اللغة العربية، تليها الكانت القاهرة ، ومن أكثر اللغ
 ، مث اللغة الفارسية، مث اللغة اإلجنليزیة، مث  اللغة القازاقية.الفرنسية
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عنوان دوریة ) جملة  57لوحة ، و  114جمموعات للوحات الفنية ىف  5وقد اشتملت املكتبة أیضا على 
ىف العلوم  8ىف الدیانات، و  13عناوین ىف املعارف العامة، و  8منهم  شرقية وأجنبية (وصحيفة عربية و 

ىف  8دوریة ىف اآلداب، و  18اإلجتماعية، و دوریة واحدة ىف اللغات، ودوریة واحدة ىف العلوم البحتة، و 
اقتين أعدادا من الدوریات  عددا وقد  225 یاجلغرافيا والتاریخ والرتاجم ، و جمموع أعداد هذه الدوریات یصل إل

ترتاوح ما بني العدد الواحد وأكثر من عدد للدوریة الواحدة ، وقد تباینت هذه الدوریات يف فرتات صدورها ما 
یومية وأسبوعية ونصف شهریة وشهریة ومرة كل شهرین وفصلية وسنویة، وقد یرجع اقتناءه للدوریات ألهنا  بني:

سبيا ، ومن أقدم و تصدر علي فرتات قریبة ن تتوافر يف مصادر أخري كالكتب، توفر املعلومات احلدیثة اليت ال
م، ومن أكثر اللغات الىت اقتىن هبا دوریات هى اللغة 1939-م1930دوریتني  ىف مكتبة نصر اهلل فرتجع إىل 

 أخریا اللغة القازاقية.و  العربية، تليها اللغة الفارسية ، مث اللغة الرتكية ، اللغة اإلجنليزیة ، مث اللغة الفرنسية ،
خمطوطتان منهم باللغة العربية إحدامها  مصورة من  خمطوطات، 3أما عن املخطوطات هبذه املكتبة فهى 

 دار الكتب أما املخطوطة الثالثة فهى باللغة الرتكية.
تحدث تأما عن الرسائل اجلامعية مبكتبة نصر اهلل مبشر الطرازي فهو یقتىن رسالة ماجستری واحدة وهى 

 عن نشأة التذاكر ىف األدب الرتكى.
 توصيات الدراسة:

إنشاء فهرس تقليدى ملقتنيات مكتبة نصر اهلل مبشر الطرازي حيث  من أهم توصيات الدراسة، ما یلى:
ة هذه القاعدة على وإتاح مث إنشاء قاعدة بيانات مبقتنيات هذه املكتبة، توقف منو جمموعة مكتبته بوفاته،

 رف الباحثني والدارسني على حمتویات هذه املكتبة من الكتب النادرة والرتاثية.اإلنرتنت ليتع
جيب على العاملني بقاعة املكتبات اخلاصة مبركز الدراسات الشرقية التابع جلامعة القاهرة، ضرورة إعادة 

 .ضترتيب هذه األوعية على الرفوف باستمرار، لتجنب اختالط أوعية املكتبات اخلاصة ببعضها البع
ضرورة قيام مسئولني مبركز الدراسات الشرقية عند تسلمهم ألي مكتبة خاصة، بعمل ملف منفصل لكل 

ول املركز على وكيفية حص ،اریخ ورود املكتبة للمركزمكتبة خاصة به معلومات وافية عن صاحب املكتبة وت
ب النادرة ضرورة تصویر الكت هذه املكتبة ومعلومات عن مقتنيات املكتبة من ناحية اللغة والشكل والعدد.

تبات اخلاصة ضرورة اإلهتمام باملك املوجودة مبجموعات املكتبات املهداة باملركز للحفاظ علي النسخ األصلية.
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املوجودة مبركز الدراسات الشرقية ورعایتها وترميم ما حیتاج من أوعيتها وصيانة أوعيتها والعمل على نظافتها 
 باستمرار.

واإلضاءة  ة احمليطة هبذه اجملموعات بااللتزام باملواصفات القياسية يف درجة احلرارة والرطوبةضرورة هتيئة البيئ
 ومقاومة وإبادة القوارض واحلشرات وسواها بشكل سليم. والتهویة،

استحقاق األستاذ نصر اهلل مبشر الطرازي أن خيلد امسه بدار الكتب املصریة بإنشاء قاعه بإمسه تضم 
عة خلدماته اجلليلة ىف فهرسة وتصنيف خمطوطاهتا الشرقية اإلسالمية وإعداد الفهارس البطاقية واملطبو أعماله، نظرا 

 هلا ونظرا خلدماته هبا ألكثر من ثالثني عاما.
احملافظة على الرتاث اهلائل من املخطوطات العربية والفارسية والرتكية القيمة بدار الكتب القومية مبصر، 

ها ودراستها ونشر فهارس خاصة هبا، حيث یوجد ضمن هذا الرتاث خمطوطات نادرة ونفسية والعنایة هبا وصيانت
 تنتمى إىل مدارس فنية عدیدة إسالمية. مزدانة بنقوش هندسية وزخارف نباتية وصور )منمنمات(
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