ن�شرة ف�صل َّية ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف ــ العدد العا�شر ــ ربيع الأول  1433هـ

جهود الأمري �سلطان ـ رحمه اهلل ـ يف خدمة الثقافة :

املو�سوعة العربية العاملية «منوذج ًا»

وف���ا ًء ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
���س��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز –رحمه
اهلل– وجل��ه��وده يف خ��دم��ة الثقافة؛
�����ص�����ص��ت خمي�سية اجل��ا���س��ر
ف��ق��د َخ َّ
الثقافية حما�ضرة �ألقاها �سعادة د.
�سلطان القحطاين و�أداره��ا �سعادة د.
عبدالعزيز امل��ق��و���ش��ي ،وذل���ك يف يوم
اخلمي�س  21ذي احلجة 1432ه��ـ .وقد
حت��دَّث املحا�ضر فيها عن «املو�سوعة
العربية العاملية» التي ُطبعت على نفقة
الأمري �سلطان رحمه اهلل� ،إذ بد�أ حديثه
عن فكرتها التي انبثقت من جمموعة
من الأدب��اء والعلماء واملثقفني� ،إميا ًنا
منهم بدور املو�سوعات ،بعد �أن �آن�سوا يف
جمتمعهم رغبة �شديدة �إلى هذا النوع
من م�صادر املعرفة� ،إ�ضافة �إل��ى فقر
مكتباتنا العربية �إل��ى مو�سوعة علمية

ثقافية على غ��رار املو�سوعات العاملية
مب��ا يتنا�سب م��ع ط��م��وح��ات املثقفني
وتطلعاتهم.
ث��م حت����دَّث ع��ن ال��ب��ح��ث ع��ن النا�شر
العربي بعد �أن مت��ت موافقة النا�شر
الأ�صلي للمو�سوعة� ،إذ ُو ِّفقوا بنا�شر ال
يرتدد يف م�ساعدة من يثق ب�أنه جدير
بتقدمي عمل �صالح مفيد للوطن ،ذلك
ه��و �سمو الأم�ي�ر ال��راح��ل �سلطان بن
عبدالعزيز رحمه اهلل ،و�أ�سند ن�شرها
�إل��ى �شركة �أع��م��ال املو�سوعة للإنتاج
الثقايف .و�أ�شار املحا�ضر �إلى �أن �إدارة
املو�سوعة اعتمدت على عدد من اللجان
املخت�صة كلجنة امل�ست�شارين ،والت�أليف،
َّ
وال�ترج��م��ة ،وامل��راج��ع��ة ،وال��ت��ح��ري��ر،
والإخراج.
ور َّكز يف حديثه على �أهداف املو�سوعة؛

�إذ �شعر الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني للمو�سوعة
بحاجة املجتمع الثقايف العلمي �إل��ى
حتقيق جملة من الأهداف� ،إما �أن تكون
مفقودة �أ� ً
صال� ،أو مه َملة وغري مف َّعلة،
فهو فن املجموعة من خالل املو�سوعة
�إلى تقدمي �أو ًال مادة متنوعة متكاملة،
على هيئة ملخَّ �صات َوم��دَ اخ��ل ت�شمل
جميع �أن��واع املعرفة ،م�صاغة ب�أ�سلوب
م�صاغ.
ثان ًيا :توجيه هذه املواد �إلى كل �شرائح
املجتمع بكل فئاته وطبقاته الثقافية،
وم�ستوياته التعليمية .ثال ًثا :التدقيق
والو�ضوح فيما يتعلق بالأديان.
راب�� ًع��ا :حت��� ِّري الإن�����ص��اف فيما يتعلق
ب��ال��ع��رب وامل�سلمني وث��ق��اف��ات ال��ع��امل
خام�سا :ت�أ�سي�س جتربة علمية
الآخ��ر.
ً
ح�����ض��اري��ة ج���دي���دة يف جم����ال �إن��ت��اج

املو�سوعات.
ويف ختام املحا�ضرة حتدث عن الآراء
التي دارت ح��ول املو�سوعة بني م�ؤيدة
وم��ع��ار���ض��ة؛ فقد ك��ان��ت امل���ؤي��دة تنظر
�إليها على �أنها بداية طريق طويل ومثمر
ل�صناعة مو�سوعية حان وقت قطافها،
ويجب �أن تتلوها مو�سوعات عربية،
حملية وقد مت ذلك.
يف ح�ين وي���رى امل��ع��ار���ض��ون �أن��ه��ا جهد
�ضائع فيه كثري من الأخ��ط��اء ،والم��وا
اللجان امل�شرفة على امل�شروع� ،إذ يرون
وجوب ن�ش�أة مو�سوعة عربية من �صنع
العرب �أنف�سهم.
ويف اخل��ت��ام ف��ت��ح امل��ج��ال للمداخلني
وامل�����ش��ارك�ين ال��ذي��ن �أث����روا املحا�ضرة
وطالبوا بتحديث املو�سوعة وتطويرها.
تتمة �ص 5-4

ت�أبني اجلهيمان
�أق����ام����ت خ��م��ي�����س��ي��ة ح��م��د
اجلا�سر الثقافية ندوة ت�أبني
للأديب الراحل عبدالكرمي
اجلهيمان رحمه اهلل ،الذي
ت��وفيِّ ع��ن عمر يناهز 100
عام ،مليئة بالعطاء املتميز،
�إذ د َّون بقلمه ترا ًثا �ضخ ًما �سيظل يف ذاكرة
الأج��ي��ال و�سيبقى اجلهيمان عَ َل ًما مبا �أبدعه
للرتاث
كات ًبا وم�ؤل ًفا ون��اق��دًا وجام ًعا وم��د ّو ًن��ا
ِ
العربي �شعره ونرثه.
وق��د ���ش��ارك يف ال��ن��دوة ال��ت��ي �أُق��ي��م��ت يوم
اخلمي�س � 4صفر 1433ه��ـ املوافق  29دي�سمرب
2011م ك ٌّل من �سعادة الأ�ستاذ �سعد البواردي
ال���ذي ق���دّم ق�صيدة رث���اء ت��ن��اول فيها م��دى
اع��ت��زازه ب�صداقة الأدي���ب ال��راح��ل �أب��رز فيها
مراحل حياته ورحالته و�سماته التي مت َّيز بها
و�أن�شطته وم�شاركاته واهتماماته ،وقيمة الفكر
والعلم ال���ذي و َّرث���ه .تلتها م�شاركة الأ�ستاذ
ع��دن��ان ال��ع��وام��ي ،ال���ذي حت���دَّث ع��ن �أن�شطة
الأديب الراحل وب�صماته التي تركها يف املنطقة
ال�شرقية �إذ و�صفه بالطود ال�شامخ بني جهابذة
املنطقة ال�شرقية ومفكريها .ور َّكز يف ورقته على
جهود الراحل ال�صحفية التي بد�أها ب�إن�شاء
جريدة "�أخبار الظهران" وه��ي �أول �صحيفة
ت�صدر من املنطقة ال�شرقية.

ثم قدَّم الأ�ستاذ حممد عبدالرزاق الق�شعمي
نبذة خمت�صرة عن �سرية الفقيد الذاتية ،وذكر
�أن��ه ُو ِل�� َد يف بلدة ِغ ْ�س َلة عام 1912م بالقرائن
وت��دع��ى "ذات ِغ ْ�س ْل" ق��دميً��ا و تل َّقى تعليمه
الأول يف الكتاتيب يف بلدته ِغ ْ�س َلة ،ثم انتقل
يف ع���ام 1925م �إل���ى ال��ري��ا���ض ودر�����س ل��دى
م�شايخ امل�ساجد لعام واح��د ،ثم غادر يف عام
1926م �إل��ى احلجاز وحت��دي��دًا �إل��ى مكة حيث
الهجانة يف العام ذاته ،ومكث فيه
التحق ب�سالح َّ
مدة عام ثم انتقل للدرا�سة يف املعهد العلمي
ال�سعودي ،وبعد ثالث �سنوات تخرج من املعهد
وان ُتدب لإن�شاء املدر�سة النموذجية الأول��ى يف
مدينة ال�سيح باخلرج يف عام 1930م.
و�أ�شار �إلى �أن اجلهيمان ا�ش ُتهر مبو�سوعته عن
الأ�ساطري ال�شعبية ،كما �أ َّل��ف كت ًبا عدة منها
(رحلة مع ال�شم�س) ال��ذي يحكي فيه ف�صول

رحلته العاملية �إذ غ��ادر من ال�شرق وع��اد من
الغرب ،كما �أ َّلف كتابًا بعنوان (ذكريات باري�س)
يتحدث فيه عن مدينة باري�س التي �أم�ضى فيها
قرابة �ستة �أ�شهر يف مطلع ال�ستينيات امليالدية.
وله مو�سوعة الأمثال ال�شعبية :التي تتكون من
ع�شرة �أجزاء ،وله دواوين مثل (�أين الطريق)
و(خفقات قلب) .وله كتاب بعنوان (ر�سائل لها
تاريخ) ،وكتاب (دخ��ان ولهب) وهو جمموعة
مقاالت ن�شرها يف عدد من ال�صحف ال�سعودية
منها جريدة الظهران.
و�أو�ضح �أن اجلهيمان انتقل �إلى حمافظة اخلرج
يف 1362هـ وتولى �إدارة املدر�سة فيها ويف عام
توجه �إلى الريا�ض ليدرِّ�س يف مدر�سة
1363هـ َّ
�أجن���ال ويل العهد وبقي فيها ف�ترة ق�صرية.
كما حت��دث عن جريدته الأول���ى التي �أن�ش�أها
بعنوان «جريدة �أخبار الظهران» والتي ا�ستمرت

بال�صدور يف املنطقة ال�شرقية �إل��ى �أن �صدر
نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحفية فتوقفت و�صدرت
ب��د ًال منها �صحيفة "اليوم" .ويحفظ التاريخ
للجهيمان �أنه من خالل تلك اجلريدة كان ِمن
�أوائل َمن دعا �إلى تعليم املر�أة من خالل ن�شر
بع�ض املقاالت فيها يف وقت مل تكن توجد فيه
�أي مدار�س لتعليم البنات.
وقد ُك ِّرم الأديب الراحل يف مهرجان اجلنادرية
ع��ام 1421ه���ـ ت��ق��دي�� ًرا لإ�سهاماته وعطاءاته
خ�ل�ال م�����س�ير ٍة ق�����ض��اه��ا جم���اه���دًا يف �ساحة
الكلمة واحل����رف .وا�ستحق اجلهيمان ذلك
لكونه الناقد الأول لكثري من الظواهر ال�سلبية
مي�س �أداء القطاعات
يف جمتمعه ال�سيما ما ُّ
زمن مبكر
احلكومية ،فقد كان هذا النقد من ُذ ٍ
من نه�ضة هذه البالد� ،إذ ن�شر نقده حتت عنوان
«املعتدل واملايل» يف �صحيفة "�أخبار الق�صيم"
عقود �أربعة .و ُتعد الإ�ضافة العلمية التي
قبل ٍ
قدمها الرائد اجلهيمان هي م�ؤلفاته يف حقل
الدرا�سات ال�شعبية ،فقد �أ َّل��ف �أ�سفارًا رائدة
يف الأم��ث��ال والأ�ساطري ال�شعبية حتى ُل ِّقب يف
الو�سط الثقايف ال�سعودي بـ"�سادن الأ�ساطري
والأمثال» �إذ ُتع ُّد �إ�سهاماته �أعما ًال توثيقية رائدة
وحف ًرا �أركيولوجي ًا يف دواليب الثقافة ال�شعبية
ال�سعودية .ويظل اجلهيمان رائ���دًا ف��ري��دًا يف
حفظ املوروث ال�شعبي للجزيرة العربية.

�صدر العدد اخلام�س من كتاب "اخلمي�سية" الذي
يهدف �إلى ن�شر البحوث والدرا�سات العلمية التي ُتلقى
يف خمي�سية حمد اجلا�سر بغر�ض توثيقها ،و�إتاحة
الفر�صة لإ�ستفادة �أك�بر ع��دد من ال��ق��راء يف الوطن
العربي منها ،على �أمل النهو�ض مبهمة �إثراء الأو�ساط
العلمية ب��الأب��ح��اث اجل��دي��دة ع��ن امل��ج�لات الثقافية
العربية واحلقول املعرفية املت�صلة ب�تراث اجلزيرة
العربية .التي كانت �ضمن اهتمامات ع َّالمة اجلزيرة
العربية ال�شيخ حمد اجلا�سر رحمه اهلل ـ .

موقع حمد اجلا�سر الثقايف  :ي�ضم لقاءات اخلمي�سية وجمل�س الأمناءواللجنة التنفيذية واللجنة العلمية  ،وجملة العرب واخلمي�سية،
و�إ�صدارات املركز ،ويُنقل البث املبا�شر ملحا�ضرات اخلمي�سية على موقع املركز كل خمي�س من �10ص ـ 12ظ ()www.hamadaljasser.com
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الإ�صالح الفكري للأمة الإ�سالمية

الرياض  -دارة

�أكد الدكتور عبداحلميد بن �أحمد
�أب��و �سليمان على �أن الإن�سان هو
ال�ثروة احلقيقية على م َّر التاريخ
واحل�����ض��ارات مهما كانت امل��وارد
الطبيعية ال��ت��ي متتلكها الأم���ة،
مو�ضحا �أن الإ�صالح الفكري يبد�أ
ً
من طريقة الأ�سرة يف تربية الطفل
وغر�س املبادئ والقيم الأخالقية
الفا�ضلة يف نف�سه ج��اء ذل��ك يف
حما�ضرة �ألقاها يف خمي�سية حمد
اجلا�سر بعنوان «الإ�صالح الفكري
للأمة الإ�سالمية» �ضمن �أن�شطة
م��رك��ز حمد اجلا�سر الثقايف يف
دارة العرب يوم اخلمي�س � 17شوال
1432ه��ـ املوافق 2011/1/15م،
و�أدارها الدكتور عزالدين مو�سى.
وق���د ب����د�أ امل��ح��ا���ض��ر ب�سرد
�إح�����ص��ائ��ي��ات ت�صف ح���ال الأم���ة
الإ�سالمية مقارن ًة بالأمم الأخرى،

ف��ذك��ر �أن ال��ي��اب��ان -وه���ي من��وذج
ح�����ض��اري للن�ضج ال��ف��ك��ري ل��دى
ال�����ش��ع��وب -ي��ب��ل��غ ع���دد �سكانها
 120م��ل��ي��و ًن��ا وال مت��ل��ك م����وارد
طبيعية ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن هذا
ف����إن دخلها ال��ق��وم��ي ي��ف��وق دخل
ال��ع��امل الإ���س�لام��ي (ال���ذي جت��اوز
عدد �سكانه مليا ًرا ون�صف) ب�أحد
ع�شرة �ضع ًفا.

ث��م ق���دَّم م��ق��ارن��ة ب�ين ال��ر�ؤي��ة
الكونية الإ�سالمية والر�ؤية الكونية
مو�ضحا يف حديثه �أن
الغربية،
ً
الإ���س�لام هو احل��ل؛ لأن الإ�سالم
هو النظام الوحيد ال��ذي يتوافق
شريا �إلى
مع الفطرة الإن�سانية ،م� ً
�أن ال�سبب يف تخلف الأمة هو �سوء
التطبيق من خالل الفهم اخلاطئ
مو�ضحا �أن هنالك فر ًقا
للإ�سالم،
ً

كب ًريا بني �أن نكون عبيدً ا �أو نكون
عبادًا ،فاهلل اختارنا لنكون عبادًا
له (من التع ُّبد واالرتقاء بالروح يف
العالقة مع اهلل) ومل يجعلنا عبيدً ا
(من الذلة واملهانة).
و�أ�شار يف حديثه �إلى �أن الإن�سان
جتتمع فيه �صفتان؛ الأولى طينية،
والثانية روحية ،فالغرب تخ ّلى عن
الدين واتجَّ��ه �إلى ال�صفة الأول��ى،
فارت َّد �إلى طبيعته الطينية املادية
َّ
املنحطة ،حتى �أ�صبح قانونه �شبي ًها
بقانون الغاب يف ت�أييده للقومية
التي ي�أكل فيها القوي ال�ضعيف،
وتركهم لالرتقاء بالروح جعلهم
ي�شتكون من تلك القوانني املادية.
وذك�����ر �أن ذروة احل�����ض��ارة
الإ����س�ل�ام���ي���ة م���ن ن��اح��ي��ة ال��ق��ي��م
وامل��ب��ادئ الإن�����س��ان��ي��ة احل�ضارية
هي العهد النبوي وعهد اخللفاء
الرا�شدين� ،أم��ا ال��ذروة من حيث
ال�ت�راك���م امل�����ادي ف��ق��د مت�� َّث��ل يف
الع�صر العبا�سي.
ويف ختام حما�ضرته �أ�شار �إلى
�أن هنالك مفهومني هما :تفاوت
ال���ق���درات ،وت�����س��اوي ال��ك��رام��ات،
وبهما ت�ستمر احلياة وترتقي مع
ارت��ق��اء فهمنا لهما ،م�ست�شهدً ا
ببع�ض مواقف النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم -واخللفاء الرا�شدين
من بعده ر�ضي اهلل عنهم جمي ًعا،
ُم�شددًا على �ضرورة احلفاظ على
كرامة الفرد لأن اهلل ك�� َّرم جميع
بني �آدم وجعل الكرامات مت�ساوية.
ث����م ف���ت���ح امل����ج����ال ل��ل��م��داخ�لات
والأ�سئلة التي �أثرت املو�ضوع.

التعددية يف الفكر العربي
الرياض  -دارة العرب

�أو���ض��ح الدكتور عزالدين مو�سى
�أن جوهر امل�شكلة التي نعي�شها يف
عاملنا العربي هي م�شكلة احلرية،
و�أن امل�����ش��ك�لات االق��ت�����ص��ادي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة ت����أت���ي يف امل��رت��ب��ة
الثانية ،وذلك يف حما�ضرة �ألقاها
يف خمي�سية حمد اجلا�سر الثقافية
ي����وم اخل��م��ي�����س  22ذو ال��ق��ع��دة
1432ه���ـ يف دارة ال��ع��رب ،بعنوان
«التعددية يف الفكر العربي» التي
�أدارها �سعادة الدكتور عبدالعزيز
ال��ه�لاب��ي ،وق���د ب���د�أه���ا املحا�ضر
بت�سا�ؤالت عدَّة عن التعددية ومدى
وج���وده���ا يف ف��ك��رن��ا ال��ع��رب��ي ،مع
�أهمية تبيان ما هو الفكر العربي؟
وه��ل من��ار���س التعددية يف واقعنا
م��ا���ض�� ًي��ا وح���ا����ض��� ًرا؟ وم���ا املنهج
ملمار�ستها؟.
و�أ�شار �إل��ى �أن الفكر الإ�سالمي
يف حقيقته ِّ
يو�ضح �أن كل �شيء يف
ال��وج��ود متعدد كما ت��ب�ّي�نّ الآي���ات
القر�آنية ،م�ست�شهدًا بقوله تعالى:
(ومن �آياته خلقُ ال�سموات والأر�ض

نشرة
الخميسية

واختالف �أل�سنتكم و�ألوانكم �إن يف
آيات للعاملني)�« ،سورة الروم:
ذلك ل ٍ
الآي����ة »22 :و�أك���� َّد على �أن الفكر
املا�ضي الناجت عن االجتهادات يف
ت�أويل الن�صو�ص �أدخلنا يف متاهة
التعدد ومو�ضوع الفرقة الناجية.
ث���م �أ����ش���ار يف ه���ذا ال�����س��ي��اق �إل���ى
االق�ت�ران وامل�����س��اواة ب�ين �أك�بر �آي��ة
ك��ون��ي��ة وه���ي �آي���ة خ��ل��ق ال�����س��م��وات
والأر�ض وبني خلق النا�س باختالف
�أل�سنتهم و�ألوانهم؛ والتف�ضيل من
ناحية �أخ���رى ال��ذي ج��اء يف الآي��ة
(� ..إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم)،
ب��االق�تران ب�ين ال��ت��ع��دد وامل�����س��اواة

امل�شرف العام

د .ناصر الحجيالن

والتف�ضيل ال��ذي يكون بالتقوى.
كما �أ�شار �إلى �أن هذا التعدد لي�س
يف الإن�����س��ان وح���ده ب��ل ه��و كذلك
ل��دى احل��ي��وان وك��ل م��ا ي��دب على
الأر������ض ،وك��ذل��ك ت��ع��دد ال��ن��ب��ات،
مو�ضحا �أن الأزواج ال�شتى والتعدد
ً
َّ
يف ه��ذه الأ�شياء �سنة �إلهية .ثم
حت��دَّث عن ق�ضية الوحدة ،وتعدد
الأمم ،وعن احلرية الفكرية وعدم
�إك���راه النا�س على ال��دي��ن ،م�ؤكدًا
على �أن الآية (�إن هذه �أمتكم �أمة
واح���دة) ت�شري �إل��ى وح��دة التوجه
شريا �إلى
ولي�س وحدة الأنظمة ،م� ً
�أن �أط����ول �آي��ت�ين يف ال���ق���ر�آن هما

الإ�شراف الفني

مدير التحرير

محمد يحيى

محمد المقرمي

�آيتا «التداين» و�آي��ة «اخللق» التي
تك ِّرم الإن�سان بالتكرمي املعريف.
ث��م حت��دث ع��ن الو�سطية وق�ضية
شريا �إلى �أن
امل�ساواة والتف�ضيل ،م� ً
امل�ساواة هي الأ�صل و�أن التف�ضيل
يكون ب�سعي الب�شر والك�سب.
ث���م حت���دث ع���ن ق�����ض��ي��ة االن��ف��ت��اح
وقبول الآخ��ر يف احل���وار ،و�أن كل
�شيء مرده �إلى اهلل ،وينبغي �أن ال
نت�سلط يف فر�ض �آرائنا وتوجهاتنا
على الآخر.
ثم ختم حما�ضرته بنبذة �سريعة
عن الثورات والتجديد ،و�أ�شار �إلى
�أن كل ثورة قامت تطالب باحلرية
�سرعان م��ا انقلبت على نف�سها،
وا�ست�شهد باالنقالبات ال�شمولية
والدكتاتوريات العربية التي انقلبت
على ثوراتها ،حمذ ًرا من خطر ما
ي��دور يف الوطن العربي ،وت�ساءل:
هل الطريق �إلى الإنقاذ هو الثورات
�أم ال��ت��درج؟ وه��ل الربيع العربي
ي�ستطيع �أن ينقذ النا�س؟ ثم جاءت
املداخالت والأ�سئلة لترثي النقاط
املطروحة.

املحررون

محمد النقشبندي
سالم الفيفي  -إبراهيم عبود

(�سرية ذاتية)

من رواد اخلمي�سية:
د .مرزوق بن تنباك
ا�سم ال�شهرة  :مرزوق بن �صنيتان بن تنباك.
اال���س��م ال��ك��ام��ل  :م����رزوق ب��ن �صنيتان ب��ن م����رزوق ب��ن ت��ن��ب��اك امل�����س��روح��ي احل��رب��ي.
م��ن مواليد ب�لاد م�سروح يف منطقة املدينة امل��ن��ورة ،حيث قبيلة ح��رب ودي��اره��ا التي
تتخذ املدينة املنورة قاعدتها ومركزها الرئي�سي وحتيط بها من جهاتها الأربع.
الدرا�سة :
 االبتدائية يف مدر�سة ذي احلليفة «�آبار علي» . املتو�سطة والثانوية ،يف املدينة املنورة . البكالوريو�س :يف اللغة العربية و�آدابها من كلية الآداب  -جامعة الريا�ض  ،وتخرج فيها ثمُعينِّ معيدً ا يف اجلامعة.
  الدكتوراه :من جامعة �إدنربه ( )EDINBURGHمن والية �سوكتالند()SOCTLANDيف بريطانيا .
العمل :
وعني �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا فيها وترقى �إلى درجة �أ�ستاذ م�شارك ثم
عاد �إلى جامعة امللك �سعود ُ
ح�صل على الأ�ستاذية ( )Professorshipيف الأدب منذ �أعوام عدة .
اللجان العلمية :
  ع�ضو جلنة و�ضع الأ�سماء العربية (1404هـ) . ع�ضو جلنة دليل الق�سم اخلا�ص باجلامعات الأوروبية (1404هـ) . ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب الأكادميية للق�سم (1404هـ) . ع�ضو �إدارة مركز البحوث يف الكلية (1405هـ) . ع�ضو جلنة درا�سة مقرر التذوق العربي (1405هـ) .  ع�ضو جلنة الأدب يف الق�سم (1406هـ). ع�ضو جلنة النظر يف �ضعف الطالب (1406هـ) . ع�ضو جلنة حتكيم امل�سابقات الثقافية على م�ستوى اجلامعة للأعوام(1408،1406،1405،1404،1403هـ ).
 رئي�س اللجنة الرئي�سية يف كلية الآداب لرعـاية املعيدين واملتفـوقني (1408هـ). رئي�س جلنة �إعداد اخلطة اخلم�سية للكلية (1408هـ ). رئي�س جلنة �إعداد التقرير ال�سنوي للكلية (1403هـ) . رئي�س جلنة تعيني املعيدين واملحا�ضرين(1417هـ). ع�ضو جلنة الدرا�سات العليا بالق�سم (1417هـ).   رئي�س جلان الأن�شطة الثقافية واالجتماعية والريا�ضية (1408هـ). مقرر اللجنة الأكادميية يف الكلية (1408هـ). ع�ضو جلنة و�ضع مناهج درا�سية للرئا�سة العامة للبنات (1415هـ). ع�ضو جلنة و�ضع مناهج درا�سية لوزارة املعارف (1406هـ). ع�ضو جلنة الأدب يف الق�سم (1418/1417هـ).الأعمال الإدارية :
 رائد اللجنة االجتماعية (1403هـ). ع�ضو جلنة تنظيم االمتحانات يف الكلية (1405هـ). رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق التكافل باجلامعة (1405هـ). وكيل كلية الآداب (1407هـ). رئي�س جلنة االمتحانات (1408هـ).الن�شاط الأكادميي :
 �أ�شرف على عدد من الر�سائل العلمية وناق�ش عددًا منها.بحوث نُ�شرت يف جمالت علمية متخ�ص�صة :
 - 1الأدب العامي وحماور االهتمام به ،جملة الدارة (1407هـ).
 - 2الت�سامح يف الغرية يف �شعر م�سكني الدارمي ،جملة الدارة (1407هـ).
 -3عقيل بن علفة :حياته ،و�شعره ،جملة جامعة الإمام (1407هـ) .
 -4اجلارة يف ال�شعر العربي القدمي ،جملة جامعة امللك �سعود (1411هـ) .
 -5اجلوار يف ال�شعر حتى نهاية الع�صر الأموي ،حوليات كلية الآداب ،الكويت (1410هـ).
 -6م�صطلح الأدب الإ�سالمي ،جملة الدارة (1413هـ).
 -7املتنبى والنقاد والتوحيد ،حوليات كلية العلوم الإن�سانية ،جامعة قطر.
 -8ال�سر كما �صوره ال�شعر ،جملة جامعة الإمام .
� -9آداب ال�ضيافة يف ال�شعر العربي القدمي ،حوليات كلية الآداب ،جامعة الكويت .
 -10حقوق الأ�صدقاء يف نظر ال�شعراء ،جملة كلية الآداب  ،جامعة القاهرة .
 -11الزجر يف وجدان ال�شعراء ،جملة كلية الآداب  ،جامعة عني �شم�س .
 -12االنتماء يف ال�شعر العربي القدمي ،جملة كلية الآداب  ،جامعة الإ�سكندرية.

الت�صوير
فاضل نور الدين

هــاتف2178221 :
فـاك�س2178223:
�ص.ب66225 :
الرمز الربيدي11576 :

الربيد الإلكرتوين

info@hamadaljasser.com
tohjcc@gmail.com
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ملحات من حياته
و�إن من يتتبع �سرية اجلا�سر و�أعماله ،ويطالع م�ؤلفاته
وحتقيقاته وم��ق��االت��ه – وم��ا �أك�ثره��ا و�أنفعها -ال ميلك �إال
�أن يكرب هذه العبقرية الفذة التي اجتمع لها العلم والوا�سع
واخللق الف�ضيل .وقف نف�سه طوال حياته يقر�أ ويكتب ويقوّم
ويهدي – على اعتالل �صحته و�ضعف ب�صره – فهو م�صاب
ب�ضعف الب�صر ،ف�إحدى عينيه ال تب�صر ،والأخ���رى نظرها
�ضعيف ،فلم تعقه العقبات ومل تثنه ال�صعاب وامل�صائب و�سوء
ال�صحة ،بل زادته عزمًا وت�صميمًا على ال�سري ُقدمًا حتى يبلغ
هدفه امل�أمول .فكان يعمل يف احلال والرتحال وعلى املن�شط
واملكره ويف الي�سري والع�سر ،بل �إنه �أبدع مع تزاحم العلل عليه،
وتق�سم نف�سه مع الأو���ص��اب والأوج����اع .ما ُذك��ر اجلا�سر �إال
ُّ
تذكرت قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :منهومان ال ي�شبعان،
طالب علم وطالب مال» ،فاجلا�سر من طالب العلم الذين ال
ي�شبعون منه� .إننا ونحن جنلو يف هذا الكتاب من �سرية هذا
الع ّالمة النادر ونع ّرف مب�ؤلفاته وحتقيقاته لنزداد معرفة به
وبها ،ولنق ّرب �سريته �إلى الأجيال اجلديدة ،لتجد فيها القدوة
والأ�سوة احل�سنة ،فنت�صرف �إلى العلم – بعد �أن هجره النا�س
هج ًرا غري جميل -تبذل يف �سبيله كل جهد م�ستطاع ،وتتعلق
بالف�ضائل واملثل فرتنوا ب�أب�صارها �إلى معايل الأمور.

�أعماله:

عقب تخرجه يف املعهد العلمي ال�سعودي �سنة 1353هـ
در�سا فمدي ًرا ملدر�سة ينبع �شمايل مكة املكرمة ،ثم اختري
عُ ينّ ً
قا�ضيًا على كره منه ،ولكنه �آثر التعليم ف�أجيب لرغبته بعد
عام من تو ّليه الق�ضاء ،ورج��ع �إل��ى املعارف معاو ًنا ملعتمدها
(مديرها) يف جدّه ،ثم ح�ضر �إلى م�صر وانت�سب عامًا واحدًا
بكلية �آداب جامعة القاهرة  ،ورج��ع لظروف ط��ارئ��ة ،فعينِّ
رئي�سا ملراقبة التعليم يف الظهران ،ثم معتمدًا للمعارف يف
ً
جند ،و�أُتيح له عقب ذلك �أن يقوم على �إدارة املعهد الديني
يف الريا�ض ،ثم مدي ًرا لكليتي ال�شريعة واللغة العربية بالريا�ض
حتى عام 1376هـ.

ا�شتغاله يف ال�صحافة:
�أ�صدر يف الريا�ض عام 1372هـ 1953 -م جملة اليمامة
(�شهرية) ،وكان يطبعها يف م�صر ثم يف مكة فلبنان ،مما بعثه
على التفكري ج ّديًا ب�إن�شاء مطبعة يف الريا�ض ،وكان من ذلك
�أن �أن�ش�أ (مطابع الريا�ض) عام 1374هـ 1955 -م ،وهي �أول
مطبعة �أن�شئت يف الريا�ض.
ويف العام التايل حتولت املجلة ال�شهرية �إلى �أ�سبوعية.
ويف ع��ام 1381ه���ـ 1962 -م نقل امتياز اليمامة عن
اجلا�س رفظلت ت�صدر دون �أن يكون له بها �أي �صلة ،حتى �إذا
�صدر نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحفية � َّأ�س�س هو و�آخرون (م�ؤ�س�سة
اليمامة) ،و�صدر عنها جريدة �أ�سبوعية با�سم (اليمامة) كان
اجلا�سر رئي�س حتريرها ،وكان تاريخ �صدور العدد الأول يوم
اجلمعة  7ذي القعدة 1383هـ� 20 -آذار 1962م.

نورد تفا�صيل الرحلة كما د َّونها ال�شيخ حمد اجلا�سر يف كتابه "رحالت حمد
اجلا�سر (" :")1يف �صباح اليوم ال�سابع والع�شرين من �شهر ربيع الثاين 1385
( ،)1965/8/24ك��ان الو�صول �إل��ى مدينة (ا�صطنبول) وك��ان النزول يف فندق
(ترا�س) يف ميدان (بايزيد) وكانت الزيارة الثالثة لهذه املدينة العظيمة ،التي ت�شتد
الرغبة يف زيارتها وتتجدد بتكرر الزيارات ،ويزداد ال�شوق �إليها بامتداد زمن الإقامة
فيها ،ذلك لأنها –كما قال ال�شاعر:
غريب
بال ٌد بها ما ميلأ الع َني بهج ًة
و ُي�سلي عن الأوطان ك َّل ِ
ً
اخلم�سة ( )1922/1453فحوت
تقارب
ا
ن
قرو
إ�سالمة
لقد كانت دار اخلالفة ال
َ
من تراثنا العلمي ما مل حتوه مدينة غريها ،وبقيت �آثارها خالدة متلأ العني بهجة
ورواء ،مل ت�ستطيع الأحداث على �شدتها �أن تطم�سها ،ومل تغريها الدهور بتكرارها
وطولها.

حي الآثار واملكتبات

وعندما ت�أ�س�ست �صحيفة ال��ري��ا���ض �سنة 1385ه���ـ -
1965م ر�أ����س حت��ري��ره��ا ،غ�ير �أن �صلة اجل��ا���س��ر مب�ؤ�س�سة
اليمامة ال�صحفية مل تطل ،فقد ترك العمل يف تلك امل�ؤ�س�سة
عام 1386هـ 1966 -م ،و�أن�ش�أ لنف�سه (دار اليمامة) للبحث
والرتجمة والن�شر) ،واتخذ لها مرك ًزا مبدينة الريا�ض ومكتبًا
بريوت (لت�سهيل عملية الطبع) ،وكان �أول عمل قامت به الدار
�إ�صدار جملة (العرب) �شهرية ،ثم �أ�صبحت ت�صدر يف ال�سنة
�ستة �أعداد عنها� )864( ،صفحة مت�سل�سلة ال�صفحات ،وتع ّد
جمهرة معارف �شاملة عن اجل��زي��رة العربية ،خا�صة فيما
له �صلة بتاريخ العرب و�آداب��ه��م وجغرافية بالدهم وتراثهم
الفكري ،وكان لها �ش�أن علمي كبرية� .صدر اجلزء الأول منها
ببريوت يف رجب 1386ه��ـ  -ت�شرين الأول 1966م وما زالت
ت�صدر وملا قامت احل��رب الأهلية اللبنانية عام 1375م نقل
املجلة �إل��ى الريا�ض ،وميكن �أن يعد عمل اجلا�سر ه��ذا من
�ضروب (اخلوارق) ملا يقت�ضي من جهد مت�صل و�أتعاب كثرية،
فاجلا�سر يحرر �أك�ثر من م��واد املجلة ،وه��و مع ذل��ك ي�ؤلف
ويحقق وي�شرف على طبع م�ؤلفات غريه ،ويكتب يف ال�صحف
واملجالت.
وقد �أن�شئت هذه الدار للأهداف التالية:
ن�شر – ما ت�ستطيع ن�شره – ممَّ ا يتعلق ببالد العرب وال
�سيما ال�سعودية من م�ؤلفات ،ممَّ ا قد يك�شف عن بع�ض النواحي
اخلفية من تاريخ تلك البالد �أو جغرافيتها �أو �آدابها �أو تراثها
الفكري.

ترجمة بع�ض امل�ؤلفات التي لها �صلة باجلزيرة العربية،
مما قد يلقي �ضو ًءا على جانب جمهول يتعلق بها من رحالت
�أو درا�سات .الإ�سهام بقدر الإمكان بن�شر م�ؤلفات �أبناء البالد،
مما ي�ضيف �إلى �أدبنا �أو ثقافتنا جديدًا ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدم
الدار من �إ�شراف على طبع ما يراد طبعه وفق رغبة �صاحبه،
مما يتفق مع �أهداف الدار من كافة املطبوعات.
وم��ن �أج��ل ما قامت به ال���دار� :إ���ص��دار معجم جغرايف
ملوا�ضع اجلزيرة العربية (املعجم اجلغرايف للبالد العربية
ال�سعودية) معجم مطول ،تعر�ض بع�ض م�ؤلفيه لتحقيق ما ورد
فيها من ال�شعر القدمي ،وقد �صدر منه:
(مقاطعة جازان) ملحمد بن �أحمد العقيلي (� )486صفحة.
(ب�لاد غامد وزه��ران) لعلي بن �صالح الزهراين ()316
�صفحة.
(عالية جند) ل�سعد بن جنيدل (� )1390صفحة يف ثالثة
�أجزاء.
(بالد الق�صيم) ملحمد بن نا�صر العبودي (� )1312صفحة
يف ثالثة �أجزاء.
(�شمال اململكة) حلمد اجلا�سر (� )1368صفحة يف ثالثة
�أجزاء.
(املنطقة ال�شرقية) حلمد اجلا�سر (� )1998صفحة يف
�أربعة �أجزاء.
(معجم اليمامة) لعبد اهلل بن خمي�س (� )1262صفحة يف
جزءين.
(بالد رجال احلجر) لعمر العمري (� )218صفحة.

احتاد ال�صحافة اخلليجية يكرم م�ؤ�س�سي
ورواد ال�صحافة يف اخلليج

برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سعد
بن عبدالعزيز نائب �أمري منطقة الريا�ض تلقى ال�شيخ حمد
اجلا�سر ،رحمه اهلل ،تكر ًميا �ضمن �أربعني م�ؤ�س�س ًا من رواد
ال�صحافة وقد ت�سلم ال��درع الأ�ستاذ عبداجلليل الأحمدي
يف ليلة احتفاء وتكرمي كبريين ّ
تو�شح فيها الوفاء بالعرفان
وامتزج فيها عبق املا�ضي ب�أ�صالة ورونق احلا�ضر.
من جانبه ق��ال الأ�ستاذ معن اجلا�سر« :تلقينا خرب
تكرميه من قبل احتاد ال�صحافة اخلليجية بال�شكر ،وهو �أمر
غري مفاجئ؛ لأنه ك ّرم مرارا قبل ذلك ،وكرم مرات عدة يف
حياته ،وبعد وفاته».
و�أك��د الأ�ستاذ معن اجلا�سر �أن للتكرمي ع��دة �أبعاد،
منها ح�ضور حمد اجلا�سر يف ذاكرة املثقفني والإعالميني،

من رحالته
يف مدينة ا�صطنبول

و�إ�صرار حمبيه على ت�أكيد رمزيته وريادته ،و�أن تكرميه،
ب�شكل عام ،يحفز مركز حمد اجلا�سر الثقايف املنبثق عن
امل�ؤ�س�سة على بذلك مزيد من العطاء ،و�أنهم يف امل�ؤ�س�سة
ي�ستثمرون ه��ذه املنا�سبة ل��دع��وة جميع اجل��ه��ات املعنية
الر�سمية ،وغري الر�سمني لالهتمام باملبدعني واملوهوبني من
ال��رواد ال�سابقني� ،أو املعا�صرين ،ومن جيل ال�شباب الذين
ننتظر �أن تكون لهم ب�صمة يف �صناعة م�ستقبل م�شرق ب�إذن
اهلل.
كما تلقى الأديب �سعد البواردي تكرميا هو الآخر و�ألقى
كلمة الرواد املك ّرمني قال فيها�« :إن لغة ال�صمت �أحيان ًا �أبلغ
و�سائل التعبري ،ومثل ال�صمت ي�أتي العجز عن التعبري حلظة
امتنان ملن ي�ستحق ال�شكر ك�أن يقال له�« :أنا عاجز عن ال�شكر

وقال جماد ًال ثقافة ال�صمت اللذيذ و�أجتاوز �أدبيات العجز
املباح و�أن �أق��ول با�سم املكرمني يف هذه االحتفالية تقدير
ملجهوداتهم ومعطياتهم على جادة ال�صحافة ودرب الكلمة
الهادفة خالل �سنوات ما قبل ظهور امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
ع��ام ١٣٨٣ه���ـ يف وطننا ال��غ��ايل وع�بر جمتمعنا اخلليجي
الواحد الواعد.
كما وجه الأ�ستاذ البواردي نيابة عن املكرمني ال�شكر
الحتاد ال�صحافة اخلليجية ولوزارة الثقافة والإعالم وعلى
ر�أ�سها وزي��ره��ا املثقف الدكتور عبدالعزيز حميي الدين
خوجة على ا�ست�ضافته لهذه االحتفالية كما ال�شكر على كل
مل�سة وفاء منحت ملن رحل �إلى جوار ربه وعلى كل مل�سة احتفاء
ملن هم بني ظهرانينا �أحياء يرزقون.

يتو�سط ميدان (بايزيد) �أهم املوا�ضع الأثرية ،من اجلوامع واملكتبات،
بحيث ال يحتاج املرء �إلى �أية و�سيلة من و�سائل النقل لزيارة املوا�ضع الأثرية
الإ�سالمية ،وخا�صة املكتبات ،و�أ�شهرها و�أحفلها بالنفائ�س.
 -2املكتبة العامة (مكتبة بايزيد).
 -1املكتبة ال�سليمانية.
 -4مكتبة (طوب قبو).
 -3مكتبة (نور عثمانية).
 -6مكتبة ملت (الفاحت).
 -5مكتبة (�أيا �صوفيا).
 -8مكتبة (راغب با�شا).
 -7مكتبة (كوبريلي).
 -10مكتبة البلدية.
 -9مكتبة جامعة ا�صطنبول.
ويف ه��ذه الناحية م��ن مدينة ا�صطنبول تقع �أف��خ��م اجل��وام��ع و�أح��ف��ل
(املتاحف) بالآثار .منها :كني�سة (�أيا �صوفيا) التي ح َّولها ال�سلطان حممد الفاحت
عندما ا�ستولى على الق�سطنطينية (ا�صطنبول) �إلى م�سجد ،والتي و�صفها �شوقي
بق�صيدته املعروفة:
لل�سيد
كني�س ٌة �صارت �إلى م�سجد
هدي ُة ال�سيد ِ
ويف العهد احلا�ضر ُجع َلت متح ًفا ،بعد �أن �أُزي��ل الطال َء الذي كان ُيخفي
ال�صور املنقو�شة يف مدخلها فربزت للعيان ،وبقربها يقع جامع ال�سلطان �أحمد
الثالث ،يتو�سط امليدان مبناراته وقببه ،ذلك اجلامع الذي ُيعترب �آية يف الفن
املعماري الإ�سالمي بجماله و�إحكام بنائه.
ثم ذل��ك املتحف ال��ذي ي�ضم من الذخائر والتحف والآث���ار ق��د ًرا كب ًريا
مما كان ال�سالطني يتفاخرون باقتنائه ،ويحر�صون على احل�صول عليه ،وكان
املتزلفون �إليهم واملتقربون منهم يف جميع �أنحاء اخلالفة الإ�سالمية يف �شرق
البالد وغربها ي�سارعون �إلى تقدميه لهم لنيل ر�ضاهم� ،أو للح�صول على رفدهم
وهباتهم ،حتى اجتمع لهم من ذلك ما مل يجتمع لغريهم ،و�أ�صبح متحف (طوب
قبو) – �أح��د ق�صورهم العظيمة – ي�ضم البقية الباقية من ذل��ك ،وم��ا هي
بي�سرية .وهذا املتحف غري (املتحف الرتكي الإ�سالمي) الواقع بقرب املكتبة
ال�سليمانية والذي ي�ضم جمموعة من العاديات ،من �أحجار تت�ضمن كتابات من
وح َكم و�أ�شعار ُكتبت ب�أقالم
القرن الثالث الهجري فما بعده ،ومن �آيات و�أحاديث ِ
م�شاهري اخلطاطني ،ومن م�صاحف وكتب يرجع تاريخ ن�سخ بع�ضها �إلى ما قبل
ع�شرة قرون.
�إن من بني تلك امل�صاحف ما ُكتب يف القرن الأول للهجرة (770/650م)،
ومن الكتب ما تاريخ ن�سخه يف �شهر رم�ضان �سنة  - 408ديوان �سالمة ابن جندل
بخط علي بن هالل من �أ�شهر اخلطاطني يف ذلك الع�صر ،ومن الأحجار ما
يرجع تاريخها �إلى  208و  252و 245و 299من ال�سنوات الهجرية ،بل هناك حجر
من حجر الأميال يحمل رقم امليل  107من دم�شق �إليه ،من عهد عبدامللك ابن
مروان ،وحجر �آخر ُكتب فوقه تاريخ بناء م�سجد عام 155هـ.
وها هي �صورة احلرم املكي ال�شريف تتو�سطه الكعبة ،من احلجر امللون
الزاهي املنظر (الكا�شاين) ب�أبدع ما تر�سمها يد فنان بارع يف الر�سم والت�صوير..
�إل��ى غري ذل��ك من روائ��ع الفن الإ�سالمي و�آي��ات الإب���داع فيه ،مما كتبت عنه
املجلدات ال�ضخمة ،وتناوله ذوو االخت�صا�ص به بالدرا�سات الوافية من جميع
جوانبه ،و�أ�صبح الباحثون املعن ُّيون بدرا�سة هذا اجلانب من الرتاث الإن�ساين ال
يجدون يف �أية مدينة من مدن العامل ما يجدونه يف مدينة (ا�صطنبول) من ذلك
الرتاث ،حتى �أ�صبحت هذه املدينة – بف�ضله –منتجع الق�صاد ،ووجهة الرواد.
وما �أريد بهذه الكلمات – التي �س�أحر�ص على مواالة ن�شرها – �سوى �إي�ضاح
جانب من جوانب م�شاهداتي يف هذه املدينة ،وانطباعاتي اخلا�صة املتعلقة
برتاثنا العربي ،التي تزخر به مكتبات (ا�صطنبول) وت�ضم من نفائ�سه ما ال يوجد
يف غريها� .أب��رز ظاهرة ي�شاهدها املرء يف مدينة
(ا�صطنبول) كرثة م�ساجدها ،والت�أ ُّنق يف زخرفة
تلك امل�ساجد ،و�إتقان بنائها وح�سن هند�ستها ،وق َّل
�أن ي�شاهد املرء م�سجدًا ال يرى بجانبه
مدر�سة �أو مكتبة� ،أو مقربة،
�أو رب ً
��اط��ا .ذل��ك �أنَّ
ك���ث�ي ً�را م���ن رج���ال
اخلالفة الإ�سالمية
يف العهد الرتكي كانوا
يتبارون ب�إن�شاء اجلوامع
وامل����دار�����س وامل��ك��ت��ب��ات،
ومل ي��ق��ت�����ص��ر ه����ذا على
ال�سالطني وحدهم بل �شمل
ال���وزراء وكبار �أعيان الدولة
و�أغنياءها من رجال ون�ساء.
وي��ت�رت����ب ع���ل���ى �إن�������ش���اء
امل���������س����ج����د -يف ك����ث��ي�ر م��ن
الأح��ي��ان� -إن�شاء مكتبة بجواره،
وه��ذا ي�ستلزم �إم��داد ه��ذه املكتبة
وتزويدها بالكتب.
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املو�سوعة العربية العاملية

املو�سوعات :عمل م�ؤ�س�سي علمي
نفتقره يف مناهجنا ومكاتباتنا العربية

قديري واعتزازي،
مقدمة افرتا�ضية �أُعبرِّ ُ عن َت ِ
بهذه اخلمي�سية لعاملني �أ�سا�سيني الأول هو الوفاء ملن احلركة
الأدب��ي��ة والتاريخية يف ه��ذا الوطن العزيز عليه رحمة
اهلل �شيخنا حمد اجلا�سر وما هذا احل�ضور يف هذا اليوم
الذي هو راحة للجميع �إال دليل على مكانته يف قلوب ه�ؤالء،
اجلانب اليوم الذي هو راحة للجميع �إال دليل على مكانته يف قلوب
ه�ؤالء ،اجلانب الآخر هو الوفاء ل�صاحب ال�سمو امللكي عليه رحمة اهلل يف
احلديث على اجلوانب امل�شرقة من عطائه لهذا الوطن العزيز وال��ذي قد
يختزله البع�ض يف العطاء الإن�ساين �أكرث من العطاء الثقايف.
د .عبدالعزيز املقو�شي
(مدير املحا�ضرة):
�أُع�ِّب�رِّ ُ عن َتقدِ يري واع��ت��زازي،
ب��ه��ذه اخلمي�سية لعاملني �أ�سا�سيني
الأول هو الوفاء ملن احلركة الأدبية
والتاريخية يف هذا الوطن العزيز عليه
رحمة اهلل �شيخنا حمد اجلا�سر وما
هذا احل�ضور يف هذا اليوم الذي هو
راحة للجميع �إال دليل على مكانته يف
قلوب ه�ؤالء ،اجلانب الآخر هو الوفاء
ل�صاحب ال�سمو امللكي عليه رحمة اهلل
يف احلديث على اجلوانب امل�شرقة من
عطائه لهذا الوطن العزيز والذي قد
يختزله البع�ض يف العطاء الإن�ساين
�أكرث من العطاء الثقايف وهي معلومة
�أ�شكر ه��ذه ال�ضحوية على الرتكيز
عليها� ،أو ُّد �أن �أذكر ب�أن الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز اهتم باجلانب الثقايف
ب�شكل مكثف وقوي من خالل فل�سفته
عليه رحمة اهلل وعنايته بالإن�سان،
ولعل من �أبرز جهوده يف املجال الثقايف
ما يتعلق بت�أ�سي�س �أول مركز لدرا�سات
ال�شرق الأو�سط والعلوم الإ�سالمية يف
واحدة من �أكرب اجلامعات الأمريكية
وه��ي جامعة كليفورنيا بايكلي قبل

�أكرث من ثالثة ع�شر عام وقد خ�ص�ص
عليه رح��م��ة اهلل وق��ف اب��ت��د�أ املركز
ب��ت��ط��وي��ر ذل���ك ال���وق���ف وع��م��ل عليه
وا�ستمر بعطائه و�أدائه ونحن نتابعه يف
م�ؤ�س�سة الأمري �سلطان اخلريية ب�شكل
م�ستمر ،ثم �أي�ض ًا عنايته يف اجلانب
الثقايف يف القارة الأوروبية من خالل
ت�أ�سي�س امل��ل��ك عبدالعزيز لدرا�سة
ال�����ش��رق الأو����س���ط ب��ج��ام��ع��ة كولونيا
ب�إيطاليا وكذلك دعمه مبا يتعلق بن�شر
الثقافة العربية برو�سيا م��ن خالل
جامعة مو�سكو وكذلك دعمه ملنا�شط
الإي�س�سكو املنظمة الإ�سالمية للرتبية
وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم يف ن�شر الثقافة
العربية ويف دعم احلركة التي ترتبط
بتعزيز الثقافة الإ�سالمية واحل��راك
الإ�سالمي يف القارة ال�سوداء و�أي�ض ًا
ما يتعلق بدعم منظمة اليون�سكو وهو
جهد كبري وفاعل وذا �أث��ر كبري على
القطاع العربي امل�شارك يف املنظمة
م��ن خ�لال قيامه رح��م��ة اهلل بتحمل
تكاليف تعريب املحتوى العربي ملنظمة
اليون�سكو وكذلك ترجمة بع�ض الكتب،
ال �أريد �أن �أطيل فدور الأمري �سلطان
حقيقة يف اجلانب الثقايف دور كبري

ودور يرتقي �إل��ى هامة ذل��ك الرجل
عليه رحمة اهلل و�إلى هامة هذا الوطن
لتحمل ر�سالة
الذي ي�سعى دائما
خ��دم��ة احل��رم�ين ال�شريفني وك��ل ما
يرتبط بها ولعل اللغة العربية والثقافة
الإ�سالمية �أح��د �أب��رز هذه اجلوانب،
و�أج��زم �أن زميلي و�أ�ستاذي الدكتور
�سلطان ال��ق��ح��ط��اين �سي�ضفي �أك�ثر
مم��ا يتحدث عنه يف ه��ذا اجل��ان��ب.
و�أعتذر �إن مل �أمتكن من قراءة ال�سرية
الذاتية الطويلة للمحا�ضر فهو علم من
�أعالم الثقافة العربية ولي�س ال�سعودية
فح�سب وغني عن التعريف ،فهو من
�أبرز املهتمني بالثقافة العربية ،و�أترك
املجال له للحديث.
د� .سلطان القحطاين
(املحا�ضر):
�شكر ًا �أخي عبدالعزيز لأنك مل
تذكر ال�سرية الذاتية فلو حتدثت من

دون هذه ال�سرية تكون قد خل�صتني
من عبء� ،شكر ًا لك و�شكر ًا للح�ضور
وال �أق��ول �إال اللهم ا�شرح يل �صدري
وي�سر يل �أم���ري يفقهوا ق��ويل� ،أيها
احل��ا���ض��رون جميع ًا ال�����س�لام عليكم
ورح���م���ة اهلل وب��رك��ات��ه و�أ���س��ع��د اهلل
�ضحاكم ب��اخل�ير وامل�����س��رات �أ�شكر
حقيقة �إدارة م��رك��ز حمد اجلا�سر
الثقايف والقائمني عليه و�أخ�ص بالذكر
ال��زم��ي��ل ال��دك��ت��ور ن��ا���ص��ر احلجيالن
الذي �شرفني باحل�ضور بينكم متتلمذ ًا
ومت�سائ ًال� ،أم��ا ما كنت �س�أقدمه عن
�سمو الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبدالعزيز
رح��م��ه اهلل فقد ك��ف��اين م���ؤون��ة ذلك
زميلي الدكتور عبدالعزيز املقو�شي
ال���ذي �أع��ط��ى ن��ب��ذة ع��ن �أع��م��ال ذلك
الرجل عليه رحمة اهلل الذي كان �سخ ًّيا
فيما يتعلق بالثقافة العربية والإن�سانية
ب�شكل عام �إ�ضافة �إلى �أعماله اخلريية

اللجنة الأ�سا�سية ه��ي جلنة الرتجمة وه��ذه جلنة
جمالها هو ترجمة املقاالت واملداخل وكل ما يتعلق بالعمل
املو�سوعي �إلى اللغة العربية ثم ت�أتي بعدها جلنة �أخرى
حتال �إلهيا وهي جلنة املراجعة ،مراجعة الن�ص من حيث
اللغة والأ���س��ل��وب واملعلومة ،وت��دخ��ل فيها جلنة علمية،
ولغوية وثقافية ،ثم جلنة التحرير التي تتولى حترير هذه
املداخل واملقاالت �إلى الن�شر ،ثم جلنة الإخراج ،هناك جلنة
�أي�ضا ت�سمى جلنة الت�أليف ،يف الواقع هي لي�ست للت�أليف
بل للإ�ضافات واملراجعة ،لكن هم �سموها جلنة الت�أليف
رمبا وجدوا هذا �أقرب م�سمى ،ثم جلنة امل�ست�شارين وطبع ًا
اال�ست�شارات .

التي يطور الوقت حتدثنا عنها.
�أما ما يتعلق بهذا العمل ال�ضخم
والذي ظهر منذ وقت مبكر يف ثقافتنا
يف ع��امل املو�سوعات فاحلديث عنها
يطول ولكني �س�أخت�صرها يف نقاط
قليلة ن��ظ��ر ًا للوقت ال��ذي امل��ت��اح لكم
يف مثل ه��ذا املجل�س ال��ك��رمي وعمل
املو�سوعات هو عمل م�ؤ�س�سي علمي
���ض��خ��م لكننا ن��ف��ت��ق��ره يف مناهجنا
ونفتقره يف مكتباتنا العربية ب�شكل
عام فلم جند �أي منهج يف مناهجنا
يتحدث عن املو�سوعات علم ًا وتطبي ًقا
�أو حتى �إ�شارة �إال �أن احلديث العامي
دائم ًا عندما يتحدث �شخ�ص يقولون
هذا مو�سوعي ولكنهم ال يعرفون كيف
املو�سوعي؟ وال كيف عمل املو�سوعات؟
ل��ق��د ب����د�أت امل��و���س��وع��ة حقيقة
بفكرة ك�أي م�شروع ثم يتطور ويناق�ش
وهذه الفكرة ب��د�أت من جمموعة من
الأ���س��ات��ذة والأدب����اء واملثقفني الذين
اهتموا مبثل ه��ذا العمل ووج���دوا �أن
البالد �أ�صبحت بحاجة ما�سة �إلى مثل
ه��ذا العمل املو�سوعي �أو مبعنى �آخر
�أنها ا�صبحت بحاجة �إلى املو�سوعة ،ما
هي املو�سوعة؟ وما هي �شروطها؟ وما
ميكن �أن نبني عليه ا�سم «مو�سوعة»؟
وكما قلت قبل قليل �أننا نفتقدها و�أن
املناهج مل تقدمها ومل تقدمها املراكز
البحثية كعمل علمي ،وكيف ت�صنع
مو�سوعة؟
ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��ه��ا ه��م �أ���س��م��اء
م����ع����روف����ة وال داع�������ي لأع�����دده�����م
ولكنهم �أخ����ذوا يف فح�ص كثري من
املو�سوعات كالأمريكية والفرن�سية
والرو�سية واليابانية ،بنظرة عامة

حتى وق��ع االخ��ت��ي��ار �أخ�ي�ر ًا على هذه
امل���و����س���وع���ة «world Book
 .. »internationهذه كخطوة
�أولى كم�شروع دار احلديث حول كيف
ي��ك��ون ه��ذا امل�����ش��روع؟ ُوج���د امل�شروع
الآن ولكن �ستبد�أ اخل��ط��وة الأ�صعب
فالتفكري يف الأم���ور ق��د يكون �سه ًال
ول��ك��ن التنفيذ دائ��م�� ًا ي��ك��ون �أ�صعب،
و�أحيان ًا قد يكون التنظري �سه ًال حتى
نطرح نظرية ،ولكن عندما نطرحها
على �أر�ض الواقع ت�صبح هناك عقبات
ك��ث�يرة .فالعقبة ال��ت��ي قابلت ه���ؤالء
الذين ابتكروا هذا املو�ضوع هي ق�ضية
الن�شر ،وق�ضية الن�شر كما تعرفون
عندنا هي الق�ضية التي ال حتل� ،أو كما
يقول �أ�صحاب املنطقة «فل�سفة» تدخل
عليها من الباب وتخرج من النافذة
ولكن ّ
�سخر اهلل لها هذا الرجل رحمه
اهلل ،وهو رجل �سخي فتربع بن�شرها.
واحلقيقة �أن املو�سوعة عندما
�سمعنا بها يف ذل��ك الوقت �أن هناك
مو�سوعة �سترتجم و�ست�ؤلف وحتتاج
�إلى جهود كبرية ،بقي احلديث يدور
حول كيف تقوم مو�سوعة بهذا ال�شكل
يف جمتمع يقر�أ املو�سوعات ولكنه ال
ي�ستطيع عملها ،فاحلديث ال��ذي دار
واختلفنا فيه �سن�أتي �إليه ،ولكن بد�أت
هذه املو�سوعة بتلك اجلهود بني �أخذ
وعطاء ورد حتى تكونت لها �إدارة وهذه
الإدارة بعد �أن ٌوجد النا�شر بد�أت يف
تكون جلان معينة ،البد لها من تتبع
ذل���ك ،فاللجان حقيقة ك��ث�يرة ولكن
اللجنة الأ�سا�سية هي جلنة الرتجمة
وه�����ذه جل��ن��ة جم��ال��ه��ا ه���و ت��رج��م��ة
املقاالت واملداخل وكل ما يتعلق بالعمل
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املو�سوعي �إلى اللغة العربية ثم ت�أتي
بعدها جلنة �أخ��رى حت��ال �إلهيا وهي
جلنة املراجعة ،مراجعة الن�ص من
حيث اللغة والأ�سلوب واملعلومة ،وتدخل
فيها جلنة علمية ،ولغوية وثقافية ،ثم
جلنة التحرير التي تتولى حترير هذه
املداخل واملقاالت �إلى الن�شر ،ثم جلنة
الإخ����راج ،هناك جلنة �أي�ضا ت�سمى
جلنة الت�أليف ،يف الواقع هي لي�ست
للت�أليف ب��ل للإ�ضافات وامل��راج��ع��ة،
لكن هم �سموها جلنة الت�أليف رمبا
وج��دوا ه��ذا �أق��رب م�سمى ،ثم جلنة
امل�ست�شارين وطبع ًا اال�ست�شارات حتال
�إلى جلان معينني ،يراجعونها ويرون
م���اذا ح�صل ف��ي��ه��ا ،و�أذك����ر يف ذل��ك
الوقت كنت �أترجم كتاب الفرو�سية
الذي �أ�صدرته مكتبة امللك عبدالعزيز
للغة العربية وجاء �أحد الزمالء عندنا
يف اجلامعة من اجلن�سية ال�سودانية
وك��ان يرتجم مقا ًال يف هذه املو�سوعة
عن احل�صان العربي وقال �أنا �سمعت
�أن��ك ترتجم ه��ذا املو�ضوع و�أن��ا �أري��د
�أن �أع����رف ع��ن احل�����ص��ان ال��ع��رب��ي،
ف�أخذت ما ترجمه ووجدت �أنه �أح�سن
م��ن كتابنا ال���ذي عمله ال��ع��رب عن
الفرو�سية ،وفيما يخ�ص املادة العلمية
عن احل�صان وجدت �أنه يفوق املو�ضوع
الذي كنا ب�صدده.
ال ���ش��ك �أن ل��ك��ل ع��م��ل �أه���داف
معينة ومل ت��غ��ب حقيقة ع��ن �إدارة
امل��و���س��وع��ة الأه������داف ال��ت��ي و�ضعت
وحقيقة �أن الأع�����ض��اء امل�ؤ�س�سون ملا
و�ضعوا ه��ذه ك��ان��وا يهدفون �إل��ى �سد
الثغرة امل��وج��ودة يف املكتبة العربية،
و�صناعة املو�سوعات �شبه املعدومة
وحتى القوامي�س وما يدور فيها قليلة
و�ضعيفة ولكن كان هناك �أهداف تفوق
ه��ذه الأه����داف وم��ن �ضمنها توجيه
هذه امل��واد التي ترجمت وح��ررت �إلى
كل �شرائح املجتمع ومل تكن مو�سوعة
م��ت��خ�����ص�����ص��ة ،ف��ه��ن��اك امل��و���س��وع��ة
الطبية والهند�سية واملو�سوعة اللغوية
ومو�سوعات كثرية ولكن هذه املو�سوعة
تعترب مو�سوعة ثقافية� ،أي مبعنى �أنها
�صاحلة لكل الطبقات والأجيال فكان

تعترب هذه املو�سوعة خطوة �أولى
ل�صناعة املو�سوعات
هذا هدف جدً ا من �أح�سن الأه��داف
امل��وج��ودة ودل��ي��ل على ذل��ك �أن اللغة
التي فيها لغة �سهلة غري متكلفة وتعالج
املو�ضوع يقدم بطريقة فيها مرونة،
م��ن امل��م��ك��ن �أن يفهمها �أي �إن�����س��ان
ب�سهولة ،وم�ستويات التعليم �أي�ض ًا
�أخذوها بعني االعتبار؛ وهناك �أي�ض ًا
توثيق وك��ان هناك اهتمام كبري جدا
يف توثيق املعلومات ،مع �أن��ه ال يوجد
عمل كامل ولكن هناك بع�ض الأ�شياء
�أن بع�ض املتخ�ص�صني اكت�شف �أن
هنالك نق�ص و�أنا �أحتدث عن الطبعة
الأولى،والتوثيق كان وا�ضح ًا وعلمي ًا
وم���رك���ز ًا وت��خ��ل��ل بع�ض ال��ق�����ص��ور يف
بع�ض الأم���ور ق��د يكون التب�س الأم��ر
على �أنه وثق لكذا وهو كان كذا ولكن
يبدو يل الأم���ور ممكن تالفيها بكل
���س��ه��ول��ة ،وه��ن��اك حت���ري للأن�صاف
حقيقة يف ه��ذه املو�سوعة مب��ا يتعلق
ب��ال��ع��رب وامل�����س��ل��م�ين ،ف��امل��و���س��وع��ة
حرروها من كل الأدي��ان واالجتاهات

و�أي�����ض�� ًا ان�صاف للديانات الأخ���رى،
حيث مل جند فهيا جتني على �أح��د،
هناك هدف وهو �أ�سمى من كل هذه
الأه���داف وه��و ت�أ�سي�س جتربة علمية
ل�صناعة �إنتاج املو�سوعات بدليل �أن
بعد هذه املو�سوعة ظهرت مو�سوعات
كثرية والربكة فيمن عملوها وال �أريد
�أن �أق���ول �أن ه��ذه املو�سوعة �أت��اح��ت
ال��ط��ري��ق فهي تعترب خ��ط��وة �أول���ى �أو
بداية ل�صناعة املو�سوعات كما قلت
يف بداية احلديث �أننا يف فقر �شديد
�إليها ال يف مكتباتنا وال يف مناهجنا
وال حتى يف الثقافة ،فالثالثني جزء
رمبا تكون عائق ًا �أم��ام بع�ض القراء،
وقد ال يقدر ما هي املو�سوعة فهو يظن
�أنها جمرد كتاب �سيقر�أ يف جل�سة �أو
ليلة ،هو ال يدري �أن هذه املو�سوعة هي
مو�ضوعة خ�صو�صية ،و�إن كنت �أحد
امل�صابني بداء القراءة فاعتربها نوع
من ال��ع�لاج ،فم�س�ألة الت�أ�سي�س �أنها
�أ�س�ست ل�صناعة املو�سوعة يف عاملنا

العربي نعم ه��ذا م��ا �أراه واحلقيقة
حتى ال �أط��ي��ل امل��و���س��وع��ة خ��رج��ت يف
ذلك الوقت وح�صل احلديث الطويل
العري�ض يف االو�ساط الثقافية حيث
كانت هناك انق�سامات فهناك من
�أي��د وهناك من عار�ض و�أم��ور كبرية
وهذه لي�ست غريبة يف عاملنا وخا�صة
جمتمعنا �أن �أي �شيء جديد البد من
ال��وق��وف �أم��ام��ه و�شجبه ب��دون علمية
�إال �أن��ه ال يريد ج��دي��د ًا ،فكان هناك
حول هذه املو�سوعة كان يدور احلديث
خافت ًا ال �أدري مل��اذا مل ي�صرح به �أو
مل ين�شر كما ح�صل لبع�ض الأعمال
�أو ما ُ�سمي مو�سوعات ،حيث انهالت
النا�س عليها �شجب ًا وكتاب ًة ومعار�ضة
وت�صحيح و�إل��خ� .إال �أن هذه يف �أغلب
م��ا ذك��ر فيها ه��و �أن ه��ذه �أغ��ل��ب ما
ذك��ر فيها ه��و م��دح خا�صة م��ن نا�س
خارج احلدود مثل امتداح �أمني العام
جلامعة ال��دول العربية لها ،لكن ما
ك��ان ي��دور يف الغالب ك��ان ي��دور خلف

الكوالي�س ويف املكاتب ويف جل�سات
املثقفني ،فاملعار�ضون احلقيقة كانوا
يرون �أنها جهد �ضائع ،فيها كثري من
الأخطاء ،و�أن��ا �أق��ول هذا الكالم كما
�سمعته ،ويلومون اللجان امل�شرفة على
امل�����ش��روع وي��ج��ب �أن تن�شئ مو�سوعة
ع��رب��ي��ة م��ن �صنع ال��ع��رب �أنف�سهم،
هذا حديث �أح��د كبار املثقفني الذي
�صرح بر�أيه حول هذه املو�سوعة :قال
ب���أن اللجان امل�شرفة كانت متواطئة
ومهملة» ،والقدح ما �أ�سهله ،والذين
ي�ؤيدون كانوا يرون �أن هذا العمل يجب
�أن يخرج و�أن يقتدى به و�أن��ه �إ�ضافة
للمكتبة ويف احلقيقة �أنه ت�أ�سي�س ملكتبة
و�أن هذه ثمرة وحان الوقت لقطافها
و�أنه يجب �أن ي�ؤ�س�س يف منهجنا مادة
ا�سمها «امل��و���س��وع��ات» �أو م��ا ي�سمى
«املكتبة العربية».
لكن ه��ن��اك ف��ري��ق ث��ال��ث كان
م��ع��ار���ض وم����ؤي���د ول���ه ال��ك��ث�ير من
املالحظات وهذا �شيء طبيعي و�أنا

�أحتدث عن الطبعة الأولى ورمبا �أنه
ر�أى �أكرث الر�سائل عجلت ما وقعت
يف الطبعة الأول��ى ،واحلقيقة ال �أود
�أن �أطيل عليكم فهذه �إ�ضاءة �سريعة
واملو�سوعة ا���ش�ترك فيها �أك�ثر من
�ألف �شخ�ص ما بني باحث ومرتجم
وخم����رج ،وال����ذي �أحت����دث ع��ن��ه هو
ج��زء ،وقد كانت الفهر�سة مبعاجم
على طريقة علمية جيدة ،وكان من
�ضمن الذين يلومون �أنها مل توزع
توزيع ًا كافي ًا ،و�أنا �أرى �أن املو�سوعة
لي�ست حقيقة رواي��ة حتى ن�ست�سهل
توزيعها ،هي دائما تكون للمراكز
ال��ب��ح��ث��ي��ة وه����ذه ح�����س��ب م���ا كتبت
عنها قبل ف�ترة� ،أنني وجدتوها يف
اجلامعات يف وزارة الرتبية والتعليم
يف ك��ث�ير م��ن امل���دار����س ق��ال��وا �أن��ه��ا
موجودة عندهم ،وكان توزيع ًا جيد ًا
بعد هذه ظهور هذه املو�سوعة ظهرت
مو�سوعات �أخرى ،واملو�سوعات التي
ظهرت من وجهة نظري �أنها جيدة
و�أنها خطوة �أولى كاملو�سوعة ال�شعبية
للدكتور �سعد ال�صويان ومو�سوعة
الأخ�لاق للدكتور م��رزوق بن تنباك
وال��ذي كان يفرت�ض �أن��ه حدثكم يف
ه��ذا اليوم ولكن كانت له ظروفه،
وله التجربة الكبرية يف املو�سوعات،
�أي�ض ًا مو�سوعة حالية هناك مو�سوعة
امل�����دن ك��م��و���س��وع��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة
ل��ل��زم��ي��ل ط��ا���ش��ك��ن��دي وخ����رج منها
الألف حرف الألف يف تقري ًبا �سبعة
�أج���زاء ويعملون عليها ،ومو�سوعة
ج��دة ال��ت��ي ي�شرف عليها �صديقنا
وزم��ي��ل��ن��ا ال��دك��ت��ور �أح��م��د الزيلعي
وهناك م�شاريع ملو�سوعات عن املدن
ومو�سوعات عن املياه ومو�سوعات
قدمت عن القالع ،ورمبا �أك��ون �أقل
من قر�أ هذه املو�سوعات.
�إن ظهور هذه املو�سوعة هو فتح
باب ت�شجيعي لظهور مو�سوعات �أخرى
عربية عربية ،واحلقيقة يبدو يل �أن
الوقت امل�سموح يل قد �أزف ،واعذروين
فقد حتدثت �إليكم يف جل�سة �أخوية ال
تعتربونه حديث ًا علمي ًا �أو تخ�ص�صي ًا،
�إمنا هو حديث الأحبة للأحبة.

جهود اململكة العربية ال�سعودية يف خدمة املخطوطات
�أو���ض��ح ال��دك��ت��ور ع��و���ض ال��ق��وزي �أنَّ
اململكة العربية ال�سعودية اهتمت بالكتاب
امل� �خ� �ط ��وط ،ون �� �ش �ط��ت م ��ؤ� �س �� �س��ات �ه��ا يف
احل�صول عليه �أ� ً
صال و�صورة ،حتى احتلت
موق ًعا متميزً ا ب�ين ال���دول الأك�ث�ر امتالكاً
للمخطوطات ،فقد �شغلت املرتبة اخلام�سة
ب�ين �أك��ب�ر ع�����ش��ر دول �إ���س�لام��ي��ة ام��ت�لا ًك��ا
للمخطوط؛ جاء ذلك يف حما�ضر ٍة �ألقاها يف
خمي�سية حمد اجلا�سر الثقافية يوم اخلمي�س
 28ذي احلجة 1432هـ ،وقد �أدار املحا�ضرة
�سعادة الدكتور عبدالعزيز التويجري.
و�أ����ش���ار امل��ح��ا���ض��ر �إل���ى �أن املكتبات
العاملية تفخر مبا حتويه من تراث خمطوط،
لأنه مي ِّثل الزاد الثقايف واحل�ضاري للأمة،
وقد �أول��ى علما�ؤنا الأول��ون املخطوط عناية
خا�صةْ � ،إذ كان اخللفاء يف الدولة العبا�سية
يجلبون العلماء واخلطاطني و ُيجرون عليهم
الأع��ط��ي��ات لين�سخوا ال��ك��ت��ب وي��ودع��ون��ه��ا
خزائن اخللفاء .وكانت ال�صعاب ال تثني
عزم طالب العلم �إن هم �سمعوا بوجود عامل
�أو عرفوا مكان كتاب ن��ادر؛ فكان الطالب
يرحلون من الأندل�س �إلى بغداد طل ًبا للعلم
وال�ستن�ساخ بع�ض الكتب وال��ع��ودة بها �إلى

املغرب والأن��دل�����س لن�شرها يف قومهم �إذا
رجعوا �إليهم .وظل االهتمام بالكتاب ُيو َّرث
جي ًال بعد جيل حتى يومنا هذا.
كما �أ�شار �إلى �أنَّ امل�ست�شرقني �أدركوا
قيمة الثقافة العربية وت��راث��ه��ا ،ف�أولوها
اهتماما بال ًغا ،ون َّبهوا �إل��ى ث��راء مكتبتنا
ً
العربية ،وبادروا باال�ستفادة منها عن طريق
الن�شر والرتجمة؛ بحكم تقدمهم العلمي
وال�صناعي.
و�أو����ض���ح �أنَّ الأم����ة ال��ع��رب��ي��ة �أخ���ذت
ت�صحو منذ منت�صف ال��ق��رن الع�شرين،

وب��د�أت طالئع املثقفني العرب ت�أخذ دورها
يف حت ُّمل الأع��ب��اء جت��اه ه��ذا ال�ت�راث .ومع
ن�����ش���أة ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود �-أول جامعة
�سعودية -ع��ام 1377ه���ـ 1957 /م ب��د�أت
اجل��ام��ع��ة تهتم ب���ال�ت�راث ،و�أخ�����ذت تنفق
ب�سخاء على �شراء املخطوطات يف مناحي
ال��ث��ق��اف��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وواك����ب ذل���ك �إدخ ُ
����ال
التقنية احلديثة يف املكتبات العاملية ،ومن
َّثم �إلى �أروقة هذه املكتبة ،فاجتُلبت �أجهزة
الت�صوير ،وال��ق��راءة ،والرتميم واحلفظ،
و�أ���ص��ب��ح��ت امل���وج���ودات م��ن ه���ذا ال�ت�راث

متاحة لل ُمطالع بطرق مي�سرة و�سهلة؛ وغدا
احل�����ص��ول ع��ل��ى م�����ص�� َّورات ه���ذه ال��ك��ت��ب ال
ميثل عقبة �أم��ام الدار�سني .كما �أثنى على
عمداء املكتبات يف اجلامعة وعلى ر�أ�سهم
الدكتور �أحمد ال�ضبيب والدكتور عبدالعزيز
الهالبي والدكتور نا�صر احلجيالن ،ورائد
املحققني الدكتور عبدالعزيز املانع ،الذين
قدموا جهودًا كبرية يف خدمة املخطوطات.
ذكر �أنَّ �إجمايل املخطوطات باجلامعة بلغ
حتى ع��ام 1424ه��ـ 2003 /م ()20.249
ً
خمطوطا �أ�صل ًّيا ،كما
منها ()10.840
بلغ ع��دد املخطوطات امل�صورة (،)1865
�أُ�ضيف �إليها ( )7544خمطوطة م�ص َّورة
على ميكروفيلم ،وميكروفي�ش� ،إل��ى جانب
جمموعة م��ن الوثائق اخلطية التي جرى
العمل على فهر�ستها وت�صنيفها.
كما �أ���ش��ار �إل���ى �أنَّ �أق���دم اخل��دم��ات
املكتبية َّ
املنظمة يف اململكة مل تكن متوفرة
قبل ع��ام 1391ه�����ـ1971/م ال��ذي اب��ت��د�أت
فيه جامعة امللك �سعود ب�إ�صدار الفهار�س
اخلا�صة مبقتنياتها من املخطوطات ،وما �إن
ظهرت تلك الفهار�س حتى �أخذت املكتبات
اجلامعية الأخ��رى يف ال�سري على الطريق

نف�سه ،فتبعتها بعد ذل��ك جامعة الإم���ام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ثم جامعة امللك
عبدالعزيز بجدة ،فجامعة �أم القرى مبكة
املكرمة ،ثم اجلامعة الإ�سالمية باملدينة
املنورة.
ويف خ��ت��ام حما�ضرته عقد مقارنة
موجزة بني هذه املكتبات ،و�أك��د �أن مركز
امل��ل��ك في�صل ي��ت�����ص��در ال��ق��ائ��م��ة يف ع��دد
مقتنياته املخطوطة وامل�����ص�� َّورة ،يليه يف
الرتتيب جامعة الإم���ام حممد ب��ن �سعود
الإ�سالمية ،فجامعة امللك �سعود ،ثم دارة
امللك عبدالعزيز ،فمكتبة امللك عبدالعزيز
العامة ،تليها املكتبة ال�سعودية ،ثم املكتبة
العامة التابعة ل��وزارة الرتبية والتعليم ،ثم
�أ�شار الدكتور �أحمد ال�ضبيب يف مداخلته
�إلى �أن �آخر �إح�صائية للمخطوطات املوجودة
يف جامعة امللك �سعود تفوق العدد املذكور،
و�أ َّك��دَ ذلك الدكتور عبدالعزيز املانع الذي
ك�شف �أنَّ �إح�صائية املخطوطات الأخرية يف
جامعة امللك �سعود جتاوز مائة �ألف خمطوط
و�أكرثها بجهود �شخ�صية ما يجعل اجلامعة
يف م�صاف �أكرث الدول عامل ًيا من حيث وفرة
املخطوطات.
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من إصدارات
المركز

الكتاب :عنيزة و�أهلها يف تراث حمد اجلا�سر
ت�أليف :د .عبدالرحمن ال�صالح ال�شبيلي.
الطبعة الثانية (1431هـ2010/م).
تكمن �أهمية الكتاب
يف كونه �إحدى الدرا�سات
التوثيقية ل�ت�راث عالمة
اجل����زي����رة ال�����ش��ي��خ حمد
اجل��ا���س��ر ،ويف ك��ون��ه رك��ز
العناية –كما يذكر امل�ؤلف
يف امل��ق��دم��ة -على اهتمام
ال�شيخ اجلا�سر برتاث عنيزة
الثقايف وت��ق��دي��ره مل��ن عَ ��� َر َف
من �أهلها .وقد هَ د ََف الكتاب
�إلى ا�ستك�شاف مدى هذا الإعجاب فيما كان يخ�ص به
اجلا�سر هذه املدينة ورجاالتها من اهتمام ،والهدف
الأ�سا�سي املو�ضوعي للكتاب هو م�ساعدة الباحثني على
ا�ستخال�ص �صورة عنيزة يف تراث اجلا�سر من امل�صادر
امل�ش َّتتة ،فقد َقدَّمت النماذج التي انتقاها امل�ؤلف ع ِّينة
ِلـ َما كتبه ال�شيخ اجلا�سر عن هذه املدينة.
الكتاب� :إطاللة حول العامل.
ت�أليف� :أ� .سعد البواردي
الطبعة الأولى (1431هـ2010 /م).
ي�����ص��وِّر ه���ذا الكتاب
ب��ع�����ض ج���وان���ب احل��ي��اة
من خ�لال الرحالت التي
ق��ام بها امل���ؤل��ف لعدد من
ال�����دول يف ���ش��ت��ى �أ���ص��ق��اع
ال���دن���ي���ا؛ وه�����ي :ال��ن��م�����س��ا،
وفرن�سا ،و�أملانيا ،وبريطانيا،
و�إي��رل��ن��دا ،و�إم����ارة موناكو،
و�سوي�سرا ،وبلجيكا ،وهولندا،
و�إي���ط���ال���ي���ا ،وال�����دمن�����ارك،
وال�����س��وي��د ،وف��ن��ل��ن��دا ،ورومانيا ،ورومانيا ،والت�شيك،
وال��ي��ون��ان ،وتركيا .وق��د ت��ن��اول امل���ؤل��ف �أب���رز اجلوانب
االجتماعية والعمرانية والثقافية والفنية والطبيعية
وال�سياحية والآثارية والتاريخية لتلك الدول ،بالإ�ضافة
�إل��ى �إي��راد �صور مل َّونة لأب��رز معامل امل��دن التي زاره��ا،
لينقل بذلك كله ر�ؤاه وم�شاهداته وانطباعاته عنها ،مبا
ال�سمات العامة التي َت ِ�س ُمها.
يزيد من ِّاطالع القارئ على ِّ
وقد قال امل�ؤلف عن هذه الرحالت« :ج��اءت هذه
الرحالت الق�صرية املتتالية حول العامل عا ًما بعد عام
ناقل ًة م�شاهد خاطفة و�سريعة ك ِق َ�صر �أيامها� ..إنها
لي�ست درا�سة بقدر ما هي انطباعات �سائح ا�ستقى
م�صادره م��ن امل�شاهَ دة ويف �أ�ضيق ح��دوده��ا� ..إنها
�أ�شبه بلقطات خاطفة لعالمَ كبري كبري ي�ضج باحلركة
واحلياة ..فيه ما يبهرك وفيه ما ينهرك� ..إن��ه عامل
الب�شر على كرته الأر�ضية».

د� .صالح بن حميد

د� .أحمد ال�ضبيب

تاريخ أمة في سير أئمة

أزمة اللغة العربية في التعليم

قدَّم معايل ال�شيخ الدكتور �صالح بن عبداهلل بن حميد نبذة
عن فكرة توثيق تراجم لأئمة احلرمني ال�شريفني وخطبائهما منذ
عهد النبوة �إل��ى الوقت احلا�ضر ،وهو مو�ضوع م�شروعه الثقايف
املو�سوم بهذا العنوان .وقد افتتح حما�ضرته مبقدمة ع�� َّرف من
خاللها علم التاريخ عند �أهل اللغة و�أهل اال�صطالح ،ثم دلف �إلى
�سرد �سريع ملنهج الكتاب ال��ذي جعله على ثالثة �أق�سام :الق�سم
الأول :يف تراجم �أئمة امل�سجد احل��رام؛ والق�سم الثاين يف �أئمة
امل�سجد النبوي؛ والق�سم الثالث :يف من مل يجد له ترجمة فد َّون ما
عرث عليه من ا�سمه �أو لقبه �أو كنيته ،مع ذكر امل�صدر والقرن الذي
شريا �إلى �أنه قدَّم املرتجم
كان فيه والإ�شارة �إلى من قال ب�إمامته ،م� ً
له ح�سب تاريخ وفاته ،كما هو عليه �أهل التاريخ.
ثم حتدث عن ف�ضل الإمامة وعن تاريخ احلرمني ال�شريفني
وعمارتهما .وعر�ض نبذة عن تاريخ تعدد الأئمة واملقامات التي
ك��ان ي�صلي فيها �أت��ب��اع �أئمة امل��ذاه��ب الأرب��ع��ة ،وذل��ك قبل �أن
ُيج َمع النا�س على �إمام واحد يف هذا العهد املبارك عهد الدولة
ال�سعودية ،مع ذكر ُن ُق ٍول نفي�سة لبع�ض �أهل العلم يف ذلك.

ا�سته َّل معايل الدكتور �أحمد ال�ضبيب حما�ضرته باحلديث
عن الأ�سباب العامة واخلا�صة التي �أدت �إل��ى �إخفاق التعليم
احلديث يف تعليم اللغة العربية .وقد بينَّ �أن الأ�سباب العامة ترتكز
يف �سببني :الأول :هو اال�ستعمار يف �شقَّيه الع�سكري والثقايف.
والثاين :هو مناخ التخلف العام الذي تعي�ش فيه �أمتنا العربية.
و�سرد املحا�ضر جملة من �أ�سباب انح�سار اللغة العربية
ومناف�سة اللغات الأجنبية لها ،ومن هذه الأمور :تر�سيخ ال�شركات
الأجنبية لغاتها عن طريق وكاالتها يف املنطقة ،ف�أ�صبحت اللغات
الأجنبية لغات الأعمال التجارية .وقد �أدى االحتكاك بني العربي
والآخ��ر �إلى التقليد الأعمى ،واالن�سياق وراء ثقافة الآخ��ر دون
انتقاءَّ ،
فحل التغريب حمل التحديث.
ويف ختام املحا�ضرة قال املحا�ضر« :عندما تُ�سرتد اللغة من
غربتها بني العرب وينظر �إلى تعلمها وتعليمها على �أ�س�س واقعية
حديثة؛ ف�إننا حينئذ ن�ستطيع القول ب�أننا جنحنا يف �إح��داث
�إ�صالح لغوي ي�ست�أ�صل ال�ضعف والركاكة اللغوية ،وي�ؤذن ببزوع
فجر جديد م�شرق يف حياة اللغة الأم؛ لغة النه�ضة ومفتاح
العبقرية».

د .نزار مدين

د� .سليمان املحيا

السيرة الذاتية بين التاريخ
والتجربة الشخصية

يونس بحري :األسطوري المغامر

ا�سته َّل معايل الدكتور ن��زار بن عبيد م��دين وزي��ر الدولة
ل��ل�����ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة حم��ا���ض��رت��ه ب��ت��ع��ري��ف ال�����س�يرة ال��ذات��ي��ة،
والإرها�صات الأول��ى لظهور هذا الفن ،وذكر �أن بداياته كانت
على �أيدي الكتَّاب والأدباء واملفكرين ،ثم انتقل يف الآونة الأخرية
�إلى ميدان ال�سيا�سيني والدبلوما�سيني وغريهم ،وقد بينَّ �أنَّ وفادة
هذا الفن �إلينا كانت من �أمريكا� ،ش�أنه �ش�أن كثري من الأم��ور
الوافدة من هناك .ثم �أ�شار �إلى الفرق بني املذكرات ِّ
وال�سيرَ
ً
ال�سيرَ الذاتية ومبي ًنا �أنَّ منها ما يكتبه
الذاتية،
م�ستعر�ضا �أنواع ِّ
امل�ؤلف عن نف�سه ومنها ما يكتبه عن غريه.
ث��م ول��ج بعد ه��ذا ال��ط��رح العلمي �إل��ى احل��دي��ث ع��ن كتابه
«دبلوما�سي من طيبة» ،مب ِّي ًنا ال�سبب من ت�أليفه ،ذاك�� ًرا ته ُّيبه
ال�شديد يف بداية الأمر من الإقدام على الت�أليف؛ لمِ َا يحتاجه هذا
العمل من ا�ستجماع ٍ للذاكرة ،وحت ٍّر �شديد للدقة والأمانة العلمية.
ثم ختم حديثه ببع�ض الن�صائح التي ت�ض َّمنها كتابه والتي هي
خال�صة جتارب واقعية عاي�شها.

حت��دَّث الدكتور �سليمان املح َّيا يف هذه املحا�ضرة عن الأ�سطورة
املغامر يون�س بحري ،الذي وُلد يف املو�صل عام 1903م ،ف�س َّلط ال�ضوء
على �شخ�صيته وق�ص�صه ومغامراته العجيبة ،وما ل�سريته من املواقف
والرحالت التي قام بها بني ال�شرق والغرب ،و�صداقاته املتعددة مع
ال�سيا�سيني والر�ؤ�ساء وامللوك �أمثال امللك غازي وامللك عبدالعزيز �آل
�سعود و�أدولف هتلر ..وغريهم كثري من ال�شخ�صيات.
ثم حتدَّث املحا�ضر عن براعة يون�س بحري يف كتاباته التي جتلت يف
م�ؤلفاته ،وجمال �أ�سلوبه ور�صانة لغته ،فقد كان يجيد لغات عدة ،وكان
خطي ًبا مفوهً ا وله �سحر بديع وبيان ينجذب �إليه �سامعه ويهوى اال�ستماع
�إل��ى رخامة �صوته ورن�ين حنجرته ،و�أ�شار �إل��ى �أن��ه كان يع�شق العرب
والعروبة؛ فهو امل�ؤ�س�س احلقيقي للإعالم ال�سيا�سي ال�ساخط والتعليقات
ال�ساخرة يف حياتنا العربية ،وو�صفه ب�أنه معت ٌّد بر�أيه ،مندف ٌع يف مواقفه،
وحينما تقدَّم به العمر �أ�صبح �إن�سا ًنا من نوع �آخر؛ فقد كانت تناق�ضاته
يف �أعماله �سب ًبا ل�ضياعه وخ�سارته لكثري من معجبيه وتخ ِّليهم عنه يف
�أيامه الأخرية التي عا�شها يف املو�صل يف منزل �أحد �أقاربه ،حيث تويف
مفل�سا ودُفن يف مقربة الغزايل يف مار�س عام 1979م لتنتهي �أ�سطورة
ً
املغامر يون�س بحري.
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ونقوشها اإلسالمية

�أ�شاد الدكتور �سعد الرا�شد م�ست�شار هيئة ال�سياحة والآثار باجلهود املبذولة
لإن�شاء متحف ال�صويدرة املرتقب الذي ُخ ِّ�ص�ص حلماية �آثارها والعناية بها� ،إذ �إنَّ
ً
وحفظا لآثار اململكة .جاء
�إيجاده بال�صويدرة نف�سها ُي َع ُّد �إنارة للتاريخ القدمي،
ذلك يف حما�ضرة �ألقاها يف خمي�سية حمد اجلا�سر الثقافية بعنوان «رحلة يف
�آثار ال�صويدرة ونقو�شها الإ�سالمية» ،و�أدارها �سعادة الدكتور �أحمد الزيلعي ع�ضو
جمل�س ال�شورى.
وق���د اف��ت��ت��ح حم��ا���ض��رت��ه ب��احل��دي��ث عن
موقع ال�صويدرة التي تبعد عن املدينة املنورة
 62كي ًال تقري ًبا �إلى ال�شرق وترتبط �إدار ًّيا بها
ب�صفة مبا�شرة ،وه��ي كبرية وكثرية ال�سكان
وت��ت��وف��ر فيها اخل���دم���ات احل��دي��ث��ة وامل��راف��ق
احلكومية املتعددة ،و�ساعد وقوعها على طريق
الق�صيم  /امل��دي��ن��ة (ال��ط��ري��ق ال��ق��دمي) يف
�إعطائها �أهمية خا�صة ويف منوها وازدهارها،
َّثم جاء �إن�شاء الطريق ال��دويل احلديث الذي
يربط الق�صيم باملدينة املنورة ثم ينبع والذي
يقع �إل��ى اجلنوب منها ليعطيها قفزة جديدة
نحو تنمية ع�صرية جديدة.
و�أ َّك�����د امل��ح��ا���ض��ر ع��ل��ى �أن ال�����ص��وي��درة
هي مو�ضع ُع��رف با�سم «ال َّ��ط��رف» بنا ًء على
تطابق امل�سافات التي و�ضعها اجلغرافيون
امل�سلمون بني َّ
الطرف (ال�صويدرة) وبطن نخل
(احلناكية) من جهة ،واملدينة املنورة من جهة
�أخرى .كما �أنَّ الآثار والنقو�ش الإ�سالمية التي
ظهرت فيها ت�ؤكد على �أن ال�صويدرة كانت
منطقة ا�ستقرار وم��ن��زل رئي�سي على طريق
احل��ج ،ونقطة تقاطع لطرق ع��دَّة يف الع�صور
الإ�سالمية؛ فالكتل ال�صخرية التي حتف وادي
ال�صويدرة مليئة بالنقو�ش اخلط َّية الإ�سالمية،
ومعها � ً
أي�ضا نقو�ش وخمرب�شات عربية قدمية
�سابقة ل�ل�إ���س�لام ،ور���س��وم �صخرية لمِ َ���ا قبل
التاريخ .وهذا يدل على �أن هذه املنطقة ظلت
نقطة عبور للم�سافرين على مر الع�صور وهي
� ً
أي�ضا مقر ا�ستقرار ب�شري.
وذك����ر �أنَّ ع��ات��ق ال���ب�ل�ادي ق���ال عنها:
«ال�����ص��وي��درة :ت�صغري م���ؤن��ث ال�����ص��ادر (�ضد
ال���وارد) .بلدة عامرة تقع على وادي جناز،
وق��د يقال وادي ال�صويدرة على الطريق من
املدينة �إلى الق�صيم � ..سكانها حرب ،و�سيل
واديها يذهب �إلى املخالط ثم �سد العاقول ،وهو
�ضيق بني اجلبال ،ال ترى القرية حتى ت�شرف
عليها عن قرب جدًّا ،.وكانت تُعرف َّ
بالطرف
 ..وقد �أخذت تنتع�ش وتتقدم بعد �أن ُع ِّبد طريق
الق�صيم فم َّر بها ،ووادي��ه��ا فيه مياه وزراع��ة

التح�سن".
�أخذت يف
ُّ
ث��م حت����دّث امل��ح��ا���ض��ر ع��ن ال��درا���س��ات
ال�سابقة ع��ن ال�����ص��وي��درة ،و�أه�� ُّم��ه��ا درا���س��ة
عبدالقدو�س الأن�صاري -رحمه اهلل -الذي
خا�صا ب�آثار
الذي ُيع ُّد �أول من اهتم
ً
اهتماما ً
ال�صويدرة؛ فقد زارها عام 1354هـ 1953 /م،
وبعدها بثالثة وثالثني عاما قام بزيارة ثانية
خ�ص
ل��ه��ا يف ع���ام 1387ه��������ـ1968/م .وق���د َّ
ال�صويدرة بف�صل م�ستقل يف كتابه "بني التاريخ
الآثار" ،وو�ضع عنوا ًنا مي ًال لذلك الف�صل وهو:
«ال�صويدرة وادي الآثار اجلميلة �أو اخلالء الذي
�أ�صبح مدينة ع��ام��رة» .ثم اختتم املحا�ضرة
بعر�ض �سريع للنقو�ش الأثرية التي حتدَّث عنها
ٍ
بالتف�صيل يف كتابه عن «ال�صويدرة» وال��ذي
ت َف َّ�ضل بتوزيعه على احلا�ضرين.
وع����ن ال���درا����س���ات امل��ي��دان��ي��ة �أو����ض���ح
الدكتور �سعد الرا�شد �أنه قام بزيارته الأولى
لل�صويدرة يف يوم الأحد 1393/5/1هـ املوافق
1973/6/3م غ�ي�ر �أن ال���وق���ت مل مي ّكنه
م��ن االط�ل�اع على �آث���ار املنطقة ب�شكل
م��ت��ك��ام��ل ،وك���ل م���ا ���ش��اه��ده بع�ض
الر�سوم والنقو�ش القدمية وبع�ض
الكتابات الإ�سالمية .كما �شاهد
يف اجلهة اجلنوبية ال�شرقية
م��ن البلدة �آث���ار �أط�ل�ال لمِ َ��ا
بدا له �أنه بقايا امل�ستوطنة
ال���ق���دمي���ة ل��ل�����ص��وي��درة
(ال ّ��ط��رف) ،وك��ان��ت تلك
الأطالل مبنية من �أحجار
ن��اري��ة ل��غ��رف ���ص��غ�يرة يف
�صفوف م�ستقيمة وركامات
�أخ����رى جل����دران متهدمة،
ومل مت ِّكن يف ذلك الوقت من
معاينة �أي �آثار لك�سر فخارية �أو
خزفية �أو زجاجية.
وقد تركت تلك الزيارة املبكرة
انطباعا م�ؤثر ًا ب�أهمية وادي ال�صويدرة
ً
و�آثاره القدمية والإ�سالمية ،وبخا�صة ارتباط

املوقع مب�سار طريق
احل���ج م���ن ال��ع��راق
�إل��ى مكة املكرمة واملدينة
املنورة ،وكون ال�صويدرة َّ
(الطرف
ق��د ًمي��ا) واح����دة م��ن حم��ط��ات الطريق
املتفرع من درب زبيدة �إل��ى املدينة املنورة.
وذك��ر املحا�ضر �أن��ه ومنذ �أول زي��ارة له ملوقع
ال�صويدرة متكن من القيام برحالت متتالية
ب�شكل
ومتقطعة للمنطقة بهدف جمع معلومات ٍ
مت�أنٍّ ودقيق عن الآثار الإ�سالمية للموقع ،وعلى
وجه اخل�صو�ص الكتابات املنقو�شة على �صخور
الوادي .وتركزت هذه الرحالت املتوالية على
حيز حم���دود م��ن وادي ال�����ص��وي��درة وف��روع��ه
القريبة من املجرى الرئي�سي تقدر مب�سافة
ع�شرة �أكيال ،متتد من بئر ال�صويدرة القدمية
جنو ًبا �إل��ى جبال امل�ضبرّ يف اجلهة ال�شمالية
الغربية.
وق���د ات�����ض��ح ل��ه م��ن خ�ل�ال امل�����ش��اه��دات
واملعاينات �أن ال�صويدرة كانت منطقة زراعية
يف الع�صور الأول��ى للإ�سالم؛ فقد �شاهد �آثار
القنوات ( )Canalsمتتد على جانبي ال�ضفة
الغربية للوادي وتتجه من اجلنوب لل�شمال،
وهذه القنوات كانت تُ�ستخدم لتل ِّقي الأمطار

وال�سيول
امل���ت�������س���اق���ط���ة
امل����ح����ي����ط����ة
على املنطقة املرتفعة
ب��ال��وادي من الناحية اجلنوبية الغربية حيث
مت ُ���ص�� ِّرف��ت �إل���ى امل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة �أو �إل��ى
م�ستودعات حفظ املياه التي ال جند لها �أث�� ًرا
الآن يف املنطقة ،وت َ
��داخ َ��ل ما تبقَّى منها مع
املن�ش�آت الزراعية احلديثة بالوادي.
ويبلغ ات�ساع القنوات التي ال يزال بع�ضها
باقي ًا ح��واف ال���وادي – ح��وايل ن�صف امل�تر،
ور�صفت �أر�ضياتها وبنيت جوانبها املحاذية
ملجرى ال��وادي بكتل حجرية كبرية ،وت�شاهد
القنوات �أي�ض ًا يف اجلهة ال�شمالية الغربية ويف
ال�شعاب املوالية ل��ل��وادي وبع�ضها تداخل مع
الزارع احلديثة.
وهناك �أم��ر �آخ��ر مهم ،وه��و وج��ود �آث��ار
ملقربة �إ�سالمية توجد على ميني املتجه �إلى
املدينة املنورة بعد عبور ج�سر الوادي ،وهذه
املغرب تقع �إلى الناحية ال�شمالية من
خط الإ�سفلت خلق منطقة املباين
احلديثة ول��ذا فال غرابة �أن
جن��د كثافة م��ن النقو�ش
الإ���س�لام��ي��ة املنت�شرة
على جنبات ال���وادي
مم������ا ي��������دل ع��ل��ى
اال�ستقرار الب�شري
يف هذه املنطقة.
ويف ����ض���وء
زي���ارات���ه امل��ت��ك��ررة
ل��ل�����ص��وي��درة ،فقد
متكن م��ن التعرف
ع���ل���ى م�����ا ي���ق���ارب
م���ن ث�لاث��م��ائ��ة نق�ش
�إ���س�لام��ي� ،أم����ا ال��ع��دد
الإجمايل للنقو�ش فيزيد
عن ذلك بكثري .وقد مت توثيق
ع���دد م��ن ال��ن��ق��و���ش الإ���س�لام��ي��ة
امل���ؤرق��ة بال�سنوات195 :ه���ـ205 ،ه��ـ،

233هـ240 ،هـ249 ،هـ .ويف
موقع مثل ال�صويدرة ي�صعب
ح�صر النقو�ش الإ�سالمية ب�شكل
دقيق مهما بلغت مهارة الباحث �أو
امل�ستك�شف ،وت���أت��ي تلك ال�صعوبة �أن
معظم النقو�ش كتبت على كتل �صخرية
مفككة وخمتلفة الأح��ج��ام ،كما �أن بع�ضها
متقارب على �شكل جمموعات وبع�ضها متباعد،
ول��ذا ف���إن العني تغفل عن بع�ض النقو�ش �إما
لظروف املناخ وتقلباته وقت العمل امليداين،
و�إم��ا ب�سبب �أ�شعة ال�شم�س التي تنعك�س على
الواجهات ال�صخرية فيتعذر متييز الكتابات
بع�ضها عن بع�ض� ،أو تكون الواجهات التي عليها
الكتابات منزوية ومتوارية ي�صعب مالحظتها،
ولهذا ف�إنه بالرغم من الزيارات املتعددة التي
قمنا بها للمنطقة �إال �أننا مل نتنبه لنقو�ش �أخرى
مهمة ،ومنها نق�ش م�ؤرخ ل�سنة 101هـ ،وي�ضاف
لهذه ال�صعوبات انت�شار امل��زارع و�سط الوادي
وعلى جوانبه ،مع وجود �سواتر ترابية و�أ�سوار
�شائكة وح��واج��ز حجرية وخر�سانية ،وجميع
هذه الإ�شناءات ت�سبب يف �إزال��ة �أع��داد كبرية
من الكتابات والر�سوم ال�صخرية.
وقد �أملح يف املحا�ضرة ب�إيجاز عن بع�ض
نقو�ش ال�صويدرة يف كتابه «درب زبيدة» ،كذلك
ن�شر بحثا منف� ً
صال عن الثالثة النقو�ش امل�ؤرخة
يف ال�سنوات195( :هـ205 ،هـ249 ،هـ) �أحدها
نق�ش �أحمد بن �أي��وب الأه��وازي الذي نوه عنه
عبدالقدو�س الأن�صاري يف كتابه.
كما حتدّث ب�شكل موجز عن ال�صويدرة
و�آث����اره����ا يف ك��ت��ي��ب «م��دي��ن��ة ال�����ص��وي��درة»،
ا�ستعر�ضنا فيه �أمثلة من معامل ال�صويدرة
ون��ق��و���ش��ه��ا ال��ق��دمي��ة وك��ت��اب��ات��ه��ا الإ���س�لام��ي��ة،
وخالل الزيارات امليدانية املتعددة لل�صويدرة
جمع ع��ددًا ال ب�أ�س به من الر�سوم ال�صخرية
والنقو�ش واملخرب�شات العربية قبل الإ�سالم،
و�ضمنها ب�شكل خمت�صر �ضمن درا�سته.
ث��م حت���دّث ع��ن امل��ن�����ش���آت البنائية من
بقايا �آبار ،وقنوات و�آثار املباين ال�سكنية التي
تدل بدون �أدنى �شك على وجود كثافة �سكانية
م�ستقرة يف ال�صويدرة َّ
(الطرف قد ًميا)،
ثم قام بتحليل النقو�ش وم�ضامينها وقام
بت�صنيف النقو�ش �إلى خم�سة وع�شرين مو�ضع ًا
ترتكز يف �إثبات ال�شهادة ،وطلب املغفرة و�إثبات
الإمي����ان وال�����ص�لاة على النبي واال�ستغفار،
و�أبيات من ال�شعر ،والدعاء ،وال�شكر والثناء
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�أحدث ا�صدارات الرواد يف كر�سي املانع
�أ���ص��در كر�سي د .عبالعزيز املانع
لدرا�سات اللغة العربية و�آدابها جمموعة
كتب منها" :الأ�سلوبيات الأدبية" للدكتور
حميي الدين حم�سب؛ و"نظ ٌر يف ال�شعر
القدمي" للدكتور ح�سني ال��واد؛ و"ن�شوة
الطرب يف تاريخ جاهلية العرب" لأبي
احل�سن علي بن �سعيد الأندل�سي؛ و"من
ا�سمه عمرو من ال�شعراء" لآبي عبداهلل
حممد اجل��� َّراح؛ و"ال�شعار على خمتار
ن��ق��د الأ�شعار" لنجم ال��دي��ن �سليمان
ال��ط��ويف؛ وج��اء يف ت�صدير ه��ذه الكتب
كلمة للم�شرف على الكر�سي قال فيها:
"منذ بدء العمل يف هذا الكر�سي البحثي
املعني بدرا�سات اللغة العربية و�آدابها
ّ
ا�ستقرت هيئته العلمية على �أن يكون من
حماور فاعلياته ن�شر الدرا�سات والبحوث
العلمية ذات اجل��ودة املعرفية الرفيعة.
الكر�سي
ومن َث َّ��م ف���إن امل�أمول من ن�شر
ّ
ل�سل�سلة متتابعة من هذه الدرا�سات �أن

يكون ك�� ٌّل منها حمق ًقا �إ�ضافة معرفية
ملمو�سة يف م�سار خدمة اللغة العربية
التي هي مك ِّون رئي�س يف ت�شكيل الهوية
الثقافية للأمة ،ويف جمال تعميق الوعي
ب���الأدب العربي ال��ذي ه��و حامل رئي�س
لآف���اق الطاقة الوجدانية و�أب��ع��اد ر�ؤي��ة
العالمَ لدى هذه الأمة نف�سها.
وب��ال��ن��ظ��ر �إل���ى ات�����س��اع الف�ضاءين
احل�ضاري والعلمي -ال َّل َذين تتحركفيهما اللغة العربية ،وال َّلذين يج�سدهما
تنوع اجتاهات الآداب العربية والدرا�سات
النقدية والبالغية والأ�سلوبية التي قامت
حولها ،وبالنظر �إلى امتدادات جماالت
َ
هذين الف�ضا َءين يف الأزمنة التاريخية
املتعاقبة ،والبيئات احل�ضارية املتنوعة؛
�أق��ول :بالنظر �إل��ى كل ذلك ف�إننا نريد
�أن تكون ه��ذه ال�سل�سلة من الدرا�سات
حماوالت جادة لتحقيق �أكرب قدر ممكن
م��ن جت�سيد ه��ذه الأب���ع���اد .ك��ذل��ك ف���إنَّ

من التوجهات املهمة التي ُعنيت الهيئة
العلمية للكر�سي ب�أن ينه�ض جت�سيدها يف
�سل�سلة هذه الإ�صدارات التوج َه �إلى ن�شر
جملة م��ن املخطوطات العربية املهمة
وف��ق �أ�صول التحقيق العلمي ومعايريه.
وعلى �ضوء ذلك كله ف�إننا ن�أمل ون�سعى
لأنْ تكون هذا الإ�صدارات ،وما �ستتبعها
ب���إذن اهلل -من �إ���ص��دارات ،مما يعززمن املكانة العلمية جلامعة امللك �سعود
وهي تبادر �إلى حتقيق �إجناز مرموق يف
جت�سيد معايري اجلودة اجلامعية.
ويف املح�صلة ف�إننا نتطلع �إل��ى �أن
إ�سهاما
يكون كل عمل يقوم به الكر�سي � ً
يف القيام ب�أعباء امل�س�ؤولية جت��اه اللغة
العربية العريقة املتجددة ،وجتاه الآداب
العربية املتنوعة املبدعة ،وجتاه �أعمال
مرموقة يكتنز بها ت��راث املخطوطات
العربية وما تزال ت�ست�شرف �أن ترى نور
التحقيق والن�شر".

كلمة العدد
حظي الف�صل الأول للمو�سم الثقايف
1433/1432ه����ـ بالعديد من الأن�شطة
واملحا�ضرات والندوات التي عقدت يف
اخلمي�سية �ضمن �أن�شطة مركز حمد
اجلا�سر الثقايف با�ست�ضافته ع��دد من
رم���وز الفكر وال��ث��ق��اف��ة وال��ب��اح��ث�ين من
داخ��ل اململكة وخارجها ،وي�صدر هذا
العدد عقب نهاية هذا الف�صل وتزامنا
م��ع افتتاح الف�صل ال��درا���س��ي ال��ث��اين،
حيث يغطي �سل�سلة م��ن املحا�ضرات
وال��ن��دوات التي ك��ان �أهمها املو�سوعة
العربية العاملية التي �أقامها املركز وفا ًء
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رحمه اهلل،
حر�صا من اخلمي�سية على �إبراز
وذلك ً
جهود الفقيد يف خدمة الثقافة العربية
وال�سعودية على وج��ه اخل�صو�ص .كما
يغطي ت�أبي ًنا للأديب الراحل عبدالكرمي
اجلهيمان يت�ضمن تراثه الفكري الذي
خ�� َّل��ف��ه ل�ل�أج��ي��ال وج���ه���وده ال�صحفية
وم���ؤل��ف��ات��ه ودوره ال���ري���ادي يف حفظ
امل��وروث ال�شعبي للجزيرة العربية؛ كما
ي�ستعر�ض جمموعة م��ن املحا�ضرات
وال��ن��دوات التي ُعقدت يف �إط��ار الفكر
والثقافة واملخطوطات والآثار.
ون�أمل �أن يق ّدم هذا العدد ً
عر�ضا
للأن�شطة الثقافية ويفتح املجال للتوا�صل
مع الأ�ساتذة الكرام ر َّواد اخلمي�سية.
و�إلى اللقاء يف العدد القادم مب�شيئة
اهلل تعالى.

املقهـى الثقافـي
�أن�ش�أ مركز حمد اجلا�سر الثقايف مقهى ثقاف ًّيا ي�ضم جل�سات مريحة
مع توفري القهوة وامل�شروبات ال�ساخنة والباردة والأكالت اخلفيفة،
بالإ�ضافة �إلى خدمة الإنرتنت ،وجمموعة متنوعة من الكتب واملجالت
املتاحة ِّ
لالطالع.
وحر�صا على تلبية اهتمامات رواد املقهى الكرام واال�ستفادة
ً
من مقرتحاتهم و�أفكارهم ي�س ُّرنا ا�ستقبال الآراء واملقرتحات على
الهاتف � 2690512أو 2691458
�أو الإمييل info@hamadaljassr.com
�إدارة املركز
قهوة وم�شروبات �ساخنة وباردة � -أكالت خفيفة � -إنرتنت  -كتب وجمالت

الريا�ض ــ طريق امللك عبدالعزيز ــ �شارع عبداهلل العنقري ــ بجوار مدار�س دلتا

