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حيث  بالكتابة؛  نشأتها  منذ  العربية  احلضارة  ارتبطت 
اكن األمر اإلليه األول »اقرأ« دافًعا قوًيّا لالهتمام باتلدوين 
اهلجري/  األول  القرن  منذ  املسلمون  فانطلق  والكتابة؛ 
واكنت  وأخبارهم،  حوادثهم  تسجيل  حنو  امليالدي  السابع 
وبمثابة  فاصلة  مرحلة  خمطوًطا  الرشيف  املصحف  كتابة 
إشارة ابلدء حنو ظهور املخطوط العريب، واذلي استمر وسيلة 
التسجيل الرئيسية إىل مطلع القرن اثلالث عرش اهلجري/ 
الكتاب  وظهور  الطباعة  باستقرار  امليالدي  عرش  اتلاسع 
مظاهر  ضمن  الطباعة  مرص  عرفت  وقد  املطبوع.  العريب 
فرتة  أثناء  باشا  عيل  حممد  أدخلها  اليت  واتلحديث  انلهضة 
مطبعة  ألول  تأسيسه  بفضل  )1805–1848م(؛  ملرص  حكمه 
رسمية يف مرص ويه مطبعة بوالق، حيث اكنت ركنًا من أراكن 
انتشار اثلقافة واتلعليم يف املجتمع املرصي يف العرص احلديث.

من هذا املنطلق؛ أصدر مركز دراسات اخلطوط اتلابع 
»ذاكرة  اإلسكندرية  بمكتبة  األاكدييم  ابلحث  لقطاع 
الطباعة والنرش يف الرشق األوسط«، واذلي يعد دراسة جادة 
تناقش عدة موضواعت ختتص بتاريخ الطباعة والنرش. يأيت 
تلاريخ  الرابعة  ادلويلة  انلدوة  أعمال  كثمرة  الكتاب  هذا 
واليت  األوسط،  الرشق  وبدلان  بلغات  والنرش  الطباعة 
واستضافها   2011 اإلسكندرية يف سبتمرب  مدينة  ُعقدت يف 
األاكدييم.  ابلحث  لقطاع  اتلابع  اخلطوط  دراسات  مركز 

قيمت يف متحف 
ُ
أ وجتدر اإلشارة أن انلدوة ادلويلة األوىل 

جوتنربج يف مايزن اعم 2002، ودارت وقائع انلدوة اثلانية يف 
انلدوة  أما   ،2005 اعم  باريس  يف  الفرنسية  الوطنية  املكتبة 

اثلاثلة فقد ُعقدت يف جامعة يلزبيج يف أملانيا اعم 2008.
حيتوي الكتاب احلايل ىلع سبع نسخ ُمنّقحة ومعّدلة من 
مجلة األوراق ابلحثية اليت تم تقديمها خالل انلدوة ادلويلة 
الرابعة تلاريخ الطباعة والنرش بلغات وبدلان الرشق األوسط. 
وأهمية  لكيفية  املعرفة  تعزيز  إىل  املقاالت  تلك  وتهدف 
اتلارخيية  باجلوانب  وتأثرت  أثرت  وكيف  الطباعة،  تطوير 
واالجتماعية والفكرية يف العديد من مناطق الرشق األوسط 
والرشق األدىن، من املغرب إىل أوروبا وأمريكا اجلنوبية، تمتد 
زمنيًّا من القرن العارش إىل القرن العرشين امليالدي، ولغويًّا 
والرسيانية،  العربية،  وايلهودية  العربية،  اللغات  خالل  من 

والعثمانية الرتكية، والكردية، والفارسية.
 Geoffrey Roper املقال األول للباحث جويفري روبر
اذلي جاء بعنوان مادة مطبوعة يف مرص قبل مطبعة بوالق 
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يتناول بابلحث وادلراسة أقدم املطبواعت احلجرية يف مرص، 
واليت تعود إىل منتصف القرن السادس عرش وُكتبت باللغة 
العربية، ويعرض للسياق اتلارييخ لظهورها ومضمون هذا 

الكتاب احلجري املطبوع.




