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أكبر أباد، ١٨٩٠
 القرآن الكريم، مع الترجمة الهندستانية بين السطور من طرف عبد القادر. مصحوبة على الحاشية بتفسير

عبد الله ابن عباس المترجم إلى الهندستانية من طرف مولوي 'عبد القادر باداوني        
 

 الفرقان املجيد مرتجم مع تفسري عبايس أردو
14507.d.22:

برنامج GALE العريب:

املصادر العربية األساسية للبحث و التدريس 

امهات الكتب العربية املطبوعة من املكتبة الربيطانية  
حجم املجموعة: قرابة ٢,٥ مليون صفحة 

النطاق التاريخي: القرن ١٥ – القرن ١٩ 

اللغات: العربية*، اإلنجليزية*، الفرنسية*، األملانية*، اليونانية، العربية، الهندية، الالتينية*، 

الرتكية العثامنية، الفارسية، الرسيانية وغريها )*النص بأكمله قابل للبحث( 

تشهد سنة ٢٠١٥ الرشوع يف تنفيذ مبادرة جديدة ورائدة من قبل Gale التي متثل جزءا من رشكة النرش Cengage Learning: برنامج ممتد لعدة 

سنوات للمصادر العربية األساسية للبحث والتدريس عرب اإلنرتنت. إن ما تسعى Gale إىل تحقيقه هو تسليط الضوء عىل ماليني الصفحات من أمثن 

وأندر املجموعات املكتوبة باللغة العربية عىل الصعيد العاملي وسيتم استقاؤها من املكتبات واألرشيفات – يف كل من الرشق األوسط والغرب – مع 

تقديم بيانات تفصيلية ووسائل عرب اإلنرتنت تم تصميمها لباحثي وطلبة القرن ٢١. 

بتوجيه من لجنة استشارية دولية سيتطور الربنامج ليشمل أهم وأبرز مجموعات املواد الدراسية الصادرة باللغة العربية عىل صعيد البحث والتدريس 

– من الجرائد والدوريات التاريخية وصوال إىل أوىل الكتب املطبوعة واملخطوطات املكتوبة بخط عريب رائع – والتي تعود إىل حقبات زمنية ومصادر 

مختلفة. إن هذا الربنامج الذي مل يسبق له مثيل من حيث الحجم و النطاق لن يكتفي باملحافظة عىل الرتاث العريب لعدة أجيال قادمة بل أنه سيحدث 

تغيريا جذريا يف الدراسات التاريخية و الثقافية لعامل اللغة العربية. 

سوف تكون »امهات الكتب العربية املطبوعة من املكتبة الربيطانية« أول مجموعة ضمن الربنامج. باالستناد إىل فهرس أ. ج. إيليس ملجموعة املكتبة 

الربيطانية فإن »امهات الكتب العربية املطبوعة من املكتبة الربيطانية« متثل أول أرشيف رئييس قابل للبحث عىل اإلنرتنت للكتب العربية املطبوعة يف 

فرتة ما قبل القرن العرشين. 

تتضمن »امهات الكتب العربية املطبوعة من املكتبة الربيطانية« مناذج مام يزيد عن ٤٠٠ سنة من الكتب املطبوعة بالخط العريب باإلضافة إىل ترجامت 

إىل اللغات األوروبية واآلسيوية من تلك الحقبة. تظهر هذه الكتب والرتجمة معا بوضوح افتتان أوروبا ودراستها واستيعابها لألفكار واملعارف القادمة 

من العامل املتحدث باللغة العربية مع تراثه الغني يف مجاالت العلوم والشعر والنصوص اإلسالمية والتعليقات.

►

http://gale.cengage.co.uk/arabic/eapbarabic.aspx


9780418282984

بإمكان الدارسني البحث يف النص بأكمله للمواد باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية واألملانية والالتينية واإليطالية والهولندية واإلسبانية يف حني 

أنه بوسعهم أيضا اكتشاف املحتويات باللغة اليونانية والعربية والهندية والرتكية العثامنية والفارسية والرسيانية و١٧ لغة أخرى. تقوم الفهرسة 

املوضوعية بتحسني إمكانية اكتشاف األعامل ضمن املجموعة حيث أن الباحثني سيجدون مجموعة متنوعة من املواضيع املشمولة تتضمن: 

 لقد تم إدخال واجهات بينية بالعربية وباللغات األوروبية باإلضافة إىل إمكانية اإلبحار من اليمني إىل اليسار يف النصوص العربية مع تضمني لوحة 

مفاتيح بالعربية وبرمجية تم تطويرها حديثا للتمييز البرصي للحروف العربية )Optical Character Recognition( بالنسبة ألوىل املخطوطات 

العربية املطبوعة و ذلك لضامن متكن الباحثني يف الدول الناطقة باللغة العربية و أوالئك املشاركني يف دراسات عربية عىل الصعيد العاملي عىل حد 

السواء من البحث الدقيق عرب املجاالت ضمن هذه املجموعة الواسعة من النصوص.

سوف تدعم »امهات الكتب العربية املطبوعة من املكتبة الربيطانية« املقاربات املقارنة لدراسة الرشق األوسط و العامل اإلسالمي و سوف تخلق 

بحوثا جديدة حول الدين اإلسالمي و التاريخ و اللغة و األدب و الفلسفة و العلوم. سوف تغدو هذه املجموعة مصدرا أساسيا بالنسبة ألية مكتبة 

كربى يف الرشق األوسط و بالنسبة للمؤسسات عىل النطاق العاملي التي تحتاج إىل مواد من املصادر األولية باللغة العربية ألغراض البحث و 

التدريس و التعلم. 

األدب اإلسالمي	�  

القانون	�  

العلوم	�  

الرياضيات	�  

علم الفلك	�  

الكيمياء	�  

الطب	�  

األديان	�  

الجغرافيا	�  

األسفار	�  

التاريخ	�  

الوقائع التاريخية	�  

األدب	�  

القواميس و املوسوعات	�  

جدول النرش:

ديسمرب ٢٠١٥  األديان و القانون  

مارس ٢٠١٦ العلوم، التاريخ و الجغرافيا 

ديسمرب ٢٠١٦  األدب، النحو والرصف، اللغة، الفهارس و النرشات الدورية 

للقيام بالتسجيل لتجربة برنامج »امهات الكتب العربية املطبوعة من املكتبة الربيطانية« أو لطلب املزيد من

املعلومات فيام يتعلق بالربنامج العريب الرجاء التواصل معنا عن طريق الربيد االلكرتوين:

emea.galereply@cengage.com 

gale.cengage.co.uk/arabic

►

جالل الدين محمد بن أحمد محيل

مومباي ،١٨٨٢

إعادة الطباعة من أحد اإلصدارات التي نرشت يف مرص

تفسري الجاللني

14509.b.13:
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