عدد خاص بمعالي األستاذ الدكتور ناصر الدين األسد رحمه اهلل (2015 - 1922م)
�ض ��من نه ��ج مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقافي ف ��ي احتفائه
خ�ص ���ص «ج�س ��ور»
بال ��رواد من العلماء والأدباء والباحثينُ ،ت ِّ
عدده ��ا الحالي لالحتفاء بتراث معالي الدكتور نا�ص ��ر الدين
الأ�س ��د الذي وافته المن َّية في يوم الخمي�س � 3ش ��عبان 1436هـ
الموافق � 12أيار (مايو) 2015م.
كان للدكت ��ور الأ�س ��د العديد من اللقاءات مع ال�ش ��يخ حمد
الجا�س ��ر ،وبعد وفاة الجا�سر �شارك في ندو ٍة عنه وعن جهوده
في دم�ش ��ق والريا�ض ،واختي َر ع�ض ًوا في مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
حم ��د الجا�س ��ر الثقافي ��ة ،وكان يحر�ص على ح�ض ��ور اجتماع
مجل�س الأمناء في ِّ
كل عام ،و�شارك في عدد من �أن�شطة مركز
حمد الجا�س ��ر الثقاف ��ي ،بما في ذلك م�ش ��اركته في ندو ٍة عن
الدكتور �أحمد ال�ض ��بيب ،وخالل زياراته للريا�ض كان يحر�ص
على الح�ضور في مجل�س حمد الجا�سر الأ�سبوعي وفا ًء له.
و�أعم ��ال معال ��ي الدكت ��ور نا�ص ��ر الدي ��ن الأ�س ��د –رحمه
اهلل -ال يمكن �أن تفيها ح َّقها �ص ��فحاتٌ �أو كتاب ،ولكن ت�س ��عى
«ج�سور» �إلى �إبراز �أهم �إنتاجه العلمي وتراثه الفكري والأدبي
والثقافي ،من خالل ا�ستكتاب نخبة من الرواد والمفكرين.
وج ًزا ل�سيرته
وتت�ض َّمن الن�ش ��رة �إلى جانب المقاالت عنه ُم َ
الذاتية ،و�أهم �أعماله خالل م�س ��يرته العلمية ،و�ص ��ور ًا له في
ملخ�صا لندو ٍة �أقامها المركز
منا�سبات متعددة ،كما تت�ض َّمن ً
ٍ
عقب وفاته ب�أ�سبوع� ،شارك فيها ك ٌّل من الدكتور محمد الهدلق
والدكتور عزالدين مو�سى و�أدارها الدكتور منذر كفافي.
رح ��م اهلل فقي ��د العل ��م والأدب ،وجزاه خير الج ��زاء ع َّما
قدَّم ،و�أ�سكنه ف�سيح ج َّناته.

أصداء رحيل معالي األستاذ الدكتور ناصر الدين األسد رحمه اهلل
المحدَ ثين الذين أخذوا أنفسهم بالمنهج العلمي
د .الضبيب :يُ َعدُّ في طليعة الدارسين العرب ُ
ُي َع ُّد الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د في ذلك ما ُك ِّلف به الدكتور الأ�سد من مه َّمات
طليع ��ة الدار�س ��ين الع ��رب الـ ُمحدَثي ��ن ر�س ��مية جليلة ،كان �أه ًال لها ،وانعك�س ��ت
أنف�س ��هم بالمنهج العلمي �آثار جهوده عليها �أكثر من انعكا�سها على
الذين �أخ ��ذوا � َ
التزام عجيب ،و�إ�صرا ٍر �صارم ،ولع َّل البحث العلمي .ولو َّ
تمخ�ض جهد الدكتور
في ٍ
يف�س ��ر قلة �إنتاجه -ن�س ��ب ًّيا� -إذا ما الأ�س ��د للبح ��ث والت�أليف َل َج َن ��ت الثقافة
ذلك ِّ
ً
�رات رائعة كتل ��ك التي � َ
أتحف
ُقورن ببع�ض لداته من الدار�س ��ين الذين العربية ثم � ٍ
لم يكن لديهم هذا االلتزامُ .ي�ضاف �إلى بها ق َّراء المكتبة العربية  ..التتمة �ص.2

د .الهدلق :من أبرز مناصري اللغة العربية الفصحى ،الداعين إلى رعايتها والدفاع عنها
الأ�س ��تاذ الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�سد رائ ٌد
من رواد الثقافة والفك ��ر في الوطن العربي
ك ِّل ��ه ،ر�أت عين ��اه النور �أول م ��رة في مدينة
العقبة ب ��الأردن ع ��ام 1922م (وهو من �أب
�أردن ��ي و�أم لبنانية) ،وتع َّل ��م مبادئ القراءة
والكتاب ��ة ف ��ي المدر�س ��ة االبتدائي ��ة الت ��ي
�أن�ش ��اها وال ��ده في ه ��ذه المدينة ،ث ��م تن َّقل
مع �أ�س ��رته في ع ��دد من المدن م ��ن بينها:

ال�ش ��وبك ،ووادي مو�س ��ى ،فمع ��ان ،وع َّمان،
والقد�س .وبعد ح�صوله على الثانوية العامة
م ��ن الأردن التح ��ق في �أواخر ع ��ام 1944م
بكلية الآداب بجامع ��ة ف�ؤاد الأول بالقاهرة،
وح�صل منها على �شهادة اللي�سان�س في عام
1947م ،ثم الماج�ستير في عام 1951م ،ثم
الدكتوراه في عام 1955م .. .التتمة �ص.7

سيرة معالي الدكتور ناصر الدين األسد -رحمه اهلل -وتراثه العلمي (ص)6-4

د .عزالدين موسى :لقد رحل ِآخر العمالقة من جيل النهضة العربية

و�صف الدكتور
عزالدين مو�س ��ى
الأ�س� � َد ب�أ َّن ��ه � ِآخر
العمالقة من جيل
النه�ض ��ة الذي ��ن
رحل ��وا ،وق ��ال �إن ��ه كان رج ًال ع�ص ��ام ًّيا،
وقو ًرا مهي ًبا� ،ص ��ار ًما ف ��ي منهجه العلمي،

مو�ض ��وع ًّيا في درا�ساته ،متوا�ض� � ًعا ي�أن�س
به جلي�س ��ه ِل َما يمتاز ب ��ه من روح الدعابة،
وفيه ُخ ُلق الأدباء ُ
وتوا�ض ��ع العلماء .و�أ�شاد
بجهوده بو�صفه �أحد �أع�ضاء مجل�س �أمناء
م� َّؤ�س�س ��ة حم ��د الجا�س ��ر الخيري ��ة ،ومن
ذلك م�ش ��اركته في ندو ٍة عن ال�ش ��يخ حمد
الجا�سر ودوره في خدمة التراث العربي.

المهذب الذي خ َّلف لنا ً
َّ
تراثا ثمي ًنا
د .الهالبي :فقدْ نا النبيل

ترك نا�صر الدين الأ�سد
عا َل َمنا وانتقل �إلى جوار
ر ِّب ��ه قب ��ل نحو � 8أ�ش ��هر
( 2 0 1 5 /5 /1 2م )
رحمه اهلل رحمة وا�سعة
و�أ�س ��كنه ف�س ��يح جنانه.
كان ��ت ترب ��ط الدكت ��ور

نا�صر الدين الأ�سد بع َّالمة الجزيرة العربية
حم ��د الجا�س ��ر عالق ��ة علمي ��ة و�شخ�ص ��ية،
وكان الأ�س ��د وف ًّي ��ا ل�ص ��ديقه ،فقد واظب –
عل ��ى الرغ ��م من كبر �س� � ِّنه -على الح�ض ��ور
�إلى الريا�ض �س ��نو ًّيا لال�ش ��تراك في جل�سات
مجل� ��س �أمن ��اء م�ؤ�س�س ��ة حم ��د الجا�س ��ر
الثقافي ��ة ...التتم ��ة � ��ص.8

العدد التا�سع ع�رش
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من مالمح المنهج العلمي للدكتور ناصر الدين األسد

د .أحمد الضبيب

رئي�س مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الثقافية

ُي َع ُّد الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�سد في طليعة الدار�سين العرب
التزام
الـ ُمحدَثي ��ن الذي ��ن �أخذوا � َ
أنف�س ��هم بالمنهج العلم ��ي في ٍ
يف�س ��ر قلة �إنتاجه -ن�سب ًّيا-
عجيب ،و�إ�ص ��را ٍر �صارم ،ولع َّل ذلك ِّ
�إذا م ��ا ُقورن ببع�ض لداته من الدار�س ��ين الذي ��ن لم يكن لديهم
هذا االلتزامُ .ي�ض ��اف �إل ��ى ذلك ما ُك ِّلف به الدكتور الأ�س ��د من
مه َّمات ر�سمية جليلة ،كان �أه ًال لها ،وانعك�ست �آثار جهوده عليها
�أكثر من انعكا�سها على البحث العلمي .ولو َّ
تمخ�ض جهد الدكتور
ثمرات رائع ًة كتلك
الأ�سد للبحث والت�أليف َل َج َنت الثقافة العربية ٍ
التي � َ
أتحف بها ق َّراء المكتبة العربية.
�إنَّ ه ��ذا المقال ال يطمح �إلى ح�ص ��ر المالمح العلمية لمنهج
الدكت ��ور الأ�س ��د ،بقدر ما ي�س ��تهدف الإ�ش ��ارة �إلى م ��ا َل َفتَ نظر
كاتبه منها عند القراءة الأولى لبع�ض �إنتاج هذا الباحث الكبير،
ويمك ��ن �أن ُي َع� � َّد تطوا ًفا في بع�ض درا�س ��ات الدكتور الأ�س ��د التي
�شملت الأدب واللغة.
�إن ه ��ذه المالمح تتبدَّى للق ��ارئ في �أعمال الدكتور الأ�س ��د،
وهي ذات �صفة غالبة على معظم �أعماله ،ولعل �أهمها ما يلي:
المو�ضوعية:
الحظ ف ��ي منهج الدكتور الأ�س ��د �أن ��ه ال يبد�أ
ِم ��ن �أبرز م ��ا ُي َ
بم�س� � َّلمات ،وال يحتكم �إلى فرو�ض �سابقة فيما يكتب ،فهو يبحث
المو�ض ��وع من جديد وك�أنه الباحث الوحيد ف ��ي هذا المجال ،ال
ُي�ش ِغل ذه َنه بما قيل حوله من �آراء ،بل يبد�أ بالحفر والتنقيب عن
الأ�س ��ا�س ،ينقر عن مو�ض ��وعه في الم�صادر الأ�ص ��لية والثانوية،
ويجمع مادته بعناية تامة ،ثم �إذا ا�س ��توت لديه المادة المطلوبة
و�أح ��اط بمو�ض ��وعه من جمي ��ع جهاته �أخ ��ذ يوازن بي ��ن الآراء،
وير�سم َّ
خطه الفكري الذي يمكن �أن يقود �إلى الر�أي الراجح في
نظره.
يقول في مقدمة «م�صادر ال�شعر الجاهلي وقيمتها التاريخية»:
خال�ص ��ا ،ال �أميل
«وقد بذلتُ �أق�ص ��ى الجهد �أن �أنهج ً
نهجا علم ًّيا ً
أتع�صب لر�أي ،وال �أعت�سف الطريق �أمامي اعت�سا ًفا.
مع هوى ،وال � َّ
بل لع َّل من ال�ص ��واب �أن �أذكر �أني حين دخلتُ في المو�ض ��وع لم
يك ��ن يحفزني �إ َّال المو�ض ��وع نف�س ��ه ،ولم يكن ن�ص ��ب عيني غاية
بذاته ��ا � َّ
أتوخاه ��ا و�أرمي �إل ��ى �إقام ��ة الدليل عليها ،غي ��ر الغاية
المج َّردة التي �س ��ينتهي �إليها البحث المو�ضوعي وحده ،فقد كان
قلبي مع هذا ال�ش ��عر حين كنتُ �أقر�أ ،وكان عقلي عليه حين كنتُ
يقين يجتمع عن ��ده �إقناع العقل
�أق ��ر�أ عنه ،ف�أردتُ �أن �أ�ص ��ل �إلى ٍ
واطمئن ��ان القلب م ًعا ،ولم يكن �أمامي �س ��بي ٌل لذل ��ك �إ َّال �أن �آخذ
نف�س ��ي بتح ِّري المنهج العلمي الدقيق ،والتزام حدوده التزا ًما ال
ُّ
ترخ�ص فيه» (.)1
ا�ستق�صاء المادة:
�إن التزام المو�ضوعية ،وتح ِّري ال�صواب في المنهج ،يقت�ضيان

م ��ن الباحث �أن يقف على �أر�ض �ص ��لبة من م�ص ��ادر مو�ض ��وعه،
وذلك ال يكون �إال بالتت ُّبع الواعي ال�شديد ِّ
لكل �صغيرة وكبيرة َت ِرد
في هذه الم�ص ��ادر حول المو�ض ��وع المطروق ،مما يقت�ضي جهدًا
هائل من المعلومات ،وت�ص ��نيفها وترتيبها
كبي� � ًرا في قراءة ك � ٍّ�م ٍ
زمن ًّيا ،والنظر في متونها و�أ�س ��نادها ،وذلك ما يفعله الأ�سد حين
مو�ضوعا للدرا�سة.
يتناول
ً
الموقف من الن�صو�ص:
يقت�ض ��ي اال�س ��تقراء ال�ش ��امل والتت ُّبع الدقيق وفر َة الن�صو�ص
كثير من الأحيان ،وهذه الن�ص ��و�ص لي�ست �سوا�سية في درجة
في ٍ
�ص ��حتها� ،أو �أحوال �إ�سنادها� ،أو �ص ��واب �أفكارها ،وعلى الباحث
الجاد �أن يح ِّقق في �صحة �إ�سنادها �إلى قائليها ،ومقابلة رواياتها
بع�ض ��ها ببع� ��ض للوقوف عل ��ى درجة ال�ص ��حة و�ص ��واب دالالتها
ِ
()2
وم�ض ��امينها  ،وق ��د يقت�ض ��ي الأمر مقابلة الن� ��ص في طبعات
مختلف ��ة ،بل في ُن َ�س ��خ مختلفة مطبوعة ومخطوط ��ة ،وذلك �أحد
مالمح المنهجية العلمية للدكتور الأ�سد.
الت�سرع والتعميم:
الحذر وكراهية
ُّ
يتجل ��ى ف ��ي منهج الدكت ��ور الأ�س ��د مي ٌل �ش ��دي ٌد �إل ��ى التح ُّرز
والح ��ذر ،وااللت ��زام بع ��دم �إلقاء ال ��كالم على عواهن ��ه ،وتج ُّنب
الأحكام القاطعة ،فهو ي�ؤمن ب�أنَّ «نتائج البحث الأدبي والتاريخي
عام ًة تعتمد -في �أغلبها -على الروايات والأخبار والن�ص ��و�ص»،
ولذلك ف�إنَّ «من الطبيعي �أن تجيء نتائج ظ ِّنية وترجيحية ال �سبيل
�إلى الو�ص ��ول �إليها �إ َّال بجمع هذه الروايات والأخبار والن�صو�ص،
وا�ستق�صائها ،ودرا�ستها درا�س� � ًة ِق َوا ُمها :مقابلة بع�ضها ببع�ض،
ومناق�ش ��تها ،و َن ْقد �إ�س ��نادها ومتنها ،بحيث ينته ��ي كل ذلك �إلى
تغلي ��ب َف َر ٍ�ض على � َآخر� ،أو ترجيح رواي ٍة على غيرها� ،أو تف�ض ��يل
خب � ٍ�ر على �س ��ائر الأخبار ،وال �س ��بيل في مثل ه ��ذه الأبحاث �إلى
اليقي ��ن القاطع والقول الف�ص ��ل ،ال َّل َذ ْين ال يتوافران �إ َّال في العلم
التجريب ��ي وحده ،حين ي�س ��تطيع المرء في معمل ��ه �أو مختبره �أن
ُيعيد التجربة عمل ًّيا ل ُيقيم البرهان على �صحة ما يذهب �إليه»(.)3
وم ��ن �أجل ذلك يق ��ول« :تج َّنب ��تُ �أن �أُلق ��ي الأحكام �إلق ��ا ًء عا ًّما
قاط ًعا ،و�إنما ُ�س ْق ُتها في ِ�ص َي ٍغ ترجيحي ٍة غالبة» (.)4
ومن مظاهر الحذر كراهيته للتعميمات واالفترا�ضات التي ال
دليل وا�ضح ،مما قاده �إلى ر ِّد بع�ض �آراء الم�ست�شرقين
ت�ستند �إلى ٍ
م ��ن �أمث ��ال «فارم ��ر» الذي كت ��ب عن الغن ��اء ف ��ي الجاهلية دون
تمحي�ص ( ،)5و َر ْف�ض ��ه للتعميمات ال�س ��ائدة لدى بع�ض الباحثين
م ��ن �أنَّ الغناء العربي �إنما يميل �إلى الأوزان الق�ص ��يرة الخفيفة
التي ت َّتفق في ُي ْ�سرها وخ َّفتها مع �ألحان الغناء ،كما يرف�ض -تب ًعا
لذل ��ك� -أن تكون ه ��ذه البحور غير التامة من مجزوء وم�ش ��طور
ومنهوك مم ِّثل ًة لتجديد غنائي في الع�صر الأموي ا�ستدعاه �شيوع
الغناء وانت�شاره (.)6
ومعالجات ��ه -ف ��ي �أكثر الأحيان -ال تذهب �إل ��ى فر�ض الر�أي،
و�إنم ��ا ت َّتجه �إلى ترجيحه م ��ن خالل المعطي ��ات المتوافرة التي
الحجة
حين و� َآخر �إذا ما ا�س ��تج َّد ما يفوقه ��ا في َّ
ق ��د تتغ َّير بي ��ن ٍ
َّ
وينت�صر عليها في البرهان .فعند مناق�شة ق�ضية تعليق المعلقات
في كتاب «الم�صادر» يذهب -بعد عر�ض الآراء ومناق�شتها� -إلى
الر�أي ال ��ذي ي َّتجه نحو �إمكانية حدوث تعليقها على الكعبة �أو في
خزانة الملك �أو ال�س ِّيد ،ويع ِّقب على ذلك بقوله« :و�أما نحن ف�إننا
نحب �أن نعت�س ��ف
ال نمل ��ك و�س ��يلة قاطعة للإثب ��ات �أو النفي ،وال ُّ
الطريق ونقتحم كما يقتحم غي ُرنا ،وكل ما ن�س ��تطيع �أن نقوله �أنَّ
االعترا�ض الذي ق َّدم ��ه القدماء كاعترا�ض ابن النحا�س ،والذي
قدَّمه المح َدث ��ون ،ال يث ُبت في ر�أينا للتحقي ��ق والتمحي�ص ،ف�إذا
ما ا�س ��تطعنا �أن ننفي ه ��ذا االعترا�ض ،بقي الق ��ول الأول بكتابة
المع َّلق ��ات وتعليقها �س ��واء في الكعبة �أو خزانة الملك �أو ال�س� � ِّيد،
ٌ
اعترا�ض جدي ٌد ينفيه �أو
ترجيحا ال يقي ًنا� ،إلى �أن ُيتاح
قو ًال قائ ًما
ً
()7
�سن ٌد جدي ٌد ي�ؤ ِّيده و ُيثبته» .
وم ��ن �آثار هذا التح ُّرز ا�ش � ُ
�تراطه في بحثه اللغوي لت�ص ��حيح
ا�س ��تعمال ال�صيغة اللفظية (بعد اال�س ��تقراء والقيا�س) �أن تكون
هذه ال�صيغة قد ك ُث َر دورانها في الل�سان وفي الكتابة في الأقطار

(*)

جمعون على خط�أ،
العربي ��ة ك ِّلها ،وك�أنه ي ��رى �أنَّ �أبناء الأم ��ة ال ُي ِ
و�أنَّ ما �ش ��اع بينهم بهذه الكثرة البد �أن يكون منحد ًرا عن �أ�ص � ٍ�ل
�حيح له وج ٌه في العربية ،وذلك في قوله« :فهل ن�س ��تطيع بعد
�ص � ٍ
ه ��ذا ك ِّله �أن نقول �أنَّ َمن ي�س ��تعمل لفظ (حما� ��س) في كالمه �أو
كتابته هو في م�أمن من التخطئة؟ وهل ن�س ��تطيع �أن نخطو خطو ًة
�أبع ��د ونق ��ول �إنَّ كث ��رة تعا ُق ��ب «فع ��ال» و«فعال ��ة» وتواترهما في
حجم عن تخطئة َمن ي�س ��تعمل
الم�ص ��ادر عن ��د القدماء تجعلنا ُن ِ
�ص ��يغة «فعال» ولو لم تذكره ��ا المعاجم وكتب اللغة واقت�ص ��رت
بقيد البد منه وه ��و �أن تكون اللفظة
عل ��ى �إيراد «فعالة»؟ وذل ��ك ٍ
التي على هذه ال�ص ��يغة قد َك ُث َر دورانها على الل�س ��ان وفي الكتابة
ف ��ي الأقطار العربية كلها ،حتى �أ�ص ��بحت من م�أل ��وف ذوق �أهل
الع�صر و�شائع ا�ستعمالهم» (.)8
التوا�ضع وعدم اال ِّدعاء:
لع� � َّل ِمن �أب ��رز مالمح منه ��ج الدكتور الأ�س ��د ذلك التوا�ض ��ع
ال ��ذي تتح َّلى به �شخ�ص ��يته العلمية ،فهو مع تطلُّعه �إلى ما ي�ش ��به
الكم ��ال في �أعماله من حيث ا�ستق�ص ��اء الم ��ادة ،والإحاطة بها،
ودرا�س ��تها درا�س ��ة تمحي�ص ��ية ،واالعتماد على الأدلة المبا�شرة
والأدلة اال�س ��تنباطية العقلية ،والو�صول بالق�ض ��ايا التي عالجها
�إلى ما ي�شبه االقتناع� ،إال �أنه ال ُي َح ِّمل الأمور �أكثر مما تحتمل ،وال
ُيدلي ب�آراء نهائية .وقد َ�س� � َب َقت الإ�ش ��ار ُة �إلى ر�أيه في �أنَّ البحوث
المتعلقة باللغة والأدب ال يمكن ال َبتُّ فيها بر� ٍأي قاطع ،و�أنَّ معظم
الآراء فيها ترجيحية ظ ِّنية ،وهو دائ ًما يفتح الأبواب لالجتهادات
الأخرى وللمحاوالت التي تت َب ُعه ،وخا�ص� � ًة �إذا �ض� � َّنت المعلومات
وتقا�ص ��رت المعطيات عن تحقيق ما ي�صبو �إليه .وكثي ًرا ما نجد
الإح�س ��ا�س بعدم انتهاء المو�ضوع �إلى ال�ص ��ورة التي يتط َّلع �إليها
من الكمال ماث ًال فيما كتب .ففي بحثه عن ُن َ�س ��خ ديوان قي�س بن
الخطيم ،لم يجد فيما َ
بحث من م�صادر وما رجع �إليه من فهار�س
الكتب ،رواي ًة ُم�س َندة من�سوبة للديوان «يرتفع �إ�سنادها �إلى رواي ِة
عا ِل ٍم من رواة الطبقة الأولى وعلمائها� ،س ��واء من الب�صريين �أو
من الكوفيي ��ن ،»..فيع ِّقب على ذلك بقوله« :ولئن كان تنقيبي قد
ق�ص� � َر حتى الآن عن بلوغ الغاية التي كان يتطاول �إليها ه ِّمي من
العثور على رواية من�س ��وبة �إلى رواية عا ِل ٍم ب�ص ��ري �أو رواية عا ِل ٍم
كوفي ،ف�إني �أرجو �أن يكون ُّ
حظ غيري خي ًرا من حظي ،و�أن تكون
ُط ْلبتنا في �إحدى المكتبات العامة التي لم ُتفه َر�س فهر�سة دقيقة
منظمة تد ُّل على ِّ
َّ
كل ما فيها� ،أو في �إحدى المكتبات الخا�صة في
م�شرقنا �أو مغربنا العرب َّي ْين» (.)9
واد على
وف ��ي بحث ��ه ع ��ن (ودي ��ان) و(�أودية) ال يج ��د َج ْم ��ع ٍ
(وديان) �إ َّال في م�س ��تدرك الزبيدي بتاج العرو�س ،وهو �أم ٌر ي�ؤ ِّيد
م ��ا يذه ��ب �إليه في هذا البحث ،فيع ِّقب عل ��ى ذلك بالقول« :ومع
ذل ��ك فهذا عا ِل ٌم �أورد في كتابه م ��ا كان يجول في النف�س ،ولي�س
�أق ��ل من �أن �أُثبت هنا ما جمع ُته عن هذا الأمر ،ع�س ��ى غيري �أن
ي�صل �إلى ما عجزتُ عنه من اليقين القاطع» (.)10
َر ّد الف�ضل �إلى �أهله:
م ��ن مزايا كرم النف� ��س وعظمتها االعتراف بالف�ض ��ل لأهله،
و�إبراز جهود ال�س ��ابقين وعدم طم�س ��ها �أو القفز عليها ،والإبانة
ع ��ن ا�س ��تفادة الباحث من غي ��ره ،وهذا ما يميز منه ��ج الدكتور
الأ�سد ،و�إليك �أمثلة على ذلك.
ين�شر الأ�سد ديوان قي�س بن الخطيم ن�شرة ثانية �سنة 1962م،
وكان ق ��د �س ��بقه في ذلك الم�ست�ش � ُ
�رق «كوفال�س ��كي» الذي ن�ش ��ر
الديوان في ليبزج �س ��نة 1914م ،ولكن الأ�س ��د ال ُيغ ِفل جهد هذا
المح ِّقق القديم ،وال يت�س َّقط �أخطاءه ،بل ُيثني عليه ثنا ًء عاط ًرا،
ويب ِّين الموا�ض ��ع التي �أفادها منه في َن ْ�ش� � َر ِته قائ ًال« :وال ن�ستطيع
�أن نم�ضي في الحديث قبل �أن ن�شير �إلى الطبعة الأوروبية لديوان
قي� ��س ب ��ن الخطيم ،و ُنثن ��ي �أطيب الثن ��اء على ما بذل ��ه مح ِّققها
الدكتور كوفال�س ��كي من جهد في قراءة م�ص� � َّورة مخطوط �أحمد
الثالث ون�س ��خة من مخطوط دار الكتب ،ومراجعة �شعر قي�س في
كثي ��ر من الم�ص ��ادر العربية ،و�إثبات ��ه للرواي ��ات المختلفة»(،)11
ث ��م يقول« :والح� � ُّق �أنني اعتمدتُ كثي ًرا عل ��ى الطبعة الأوروبية..
 ..يتبع في �ص3
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ندوة عن معالي الدكتور ناصر الدين األسد -رحمه اهلل -في مجلس حمد الجاسر
وف ��روق الرواي ��ة في الكت ��ب المختلف ��ة ،و�أنن ��ي واث ٌق �أنن ��ي لوال جهد
�اب عني كثي ٌر م ��ن المراجع العربية الت ��ي ذكر ُتها في
كوفال�س ��كي لغ � َ
ً
كثير من
التخريج ،ولذلك �آثرتُ -اعترافا بف�ض ��له� -أن �أذكر طبعات ٍ
الكتب العربية التي رجع �إليها كوفال�سكي نف�سه ،و�إنْ كانت قد ُطبعت
�ات حديثة ،وقد تح َّققتُ بنف�س ��ي من دقة
ه ��ذه الكتب بعد ذلك طبع � ٍ
كوفال�س ��كي و�أمانته و�إخال�ص ��ه في العمل برجوعي �إلى تلك الطبعات
وا�س ��تخراج ما فيها من �شعر قي�س ،لكي �أودِّي َّ
حق الأمانة من التث ُّبت
والتح ِّري» (.)12جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
إح�سا�سا بالف�ضل
ونجد في م�ؤ َّلفات الدكتور الأ�سد جه ًرا بال�شكر و� ً
الذي يغمر به �صدي َقه الأ�ستاذ محمود محمد �شاكر ال تكاد تجد مثله
كثير من الم�ؤلفين ،من مثل قول ��ه« :فطالما اغترفتُ من علمه،
عن ��د ٍ
و�أفدتُ من مكتبته ،وانتفعتُ بن�صحه وتوجيهه ،وما �أكثر ما كان ُينفق
ويب�ص ��رني بما لم �أكن
وقت يناق�ش معي فيه بع�ض وجوه الر�أيِّ ،
م ��ن ٍ
لأ�صل �إليه لوال غزير علمه و�سديد ن�صحه ،ولقد كان له �أكبر الف�ضل
ب�إخائ ��ه وعون ��ه الكريم -في َح ِّثي على موا�ص ��لة العمل ،وفي �إخراجكتاب يتداوله الق َّراء» (.)13
هذا البحث في ٍ
وي�شير �إليه في مقدمة تحقيقه ديوانَ قي�س بن الخطيم قائ ًال�« :أما
بعد ..ف�إنَّ �صاحب الف�ضل في �صدور هذا الديوان هو الع َّالمة الجليل
الأ�س ��تاذ محمود محمد �ش ��اكر ،فهو الذي بد�أ ِب َح ِّثي على العمل فيه،
و�أخ ��ذ يتع َّهد عملي بالت�ش ��جيع والرعاية والتوجيه ،ال ي�ض ��نُّ في ذلك
بجهد وال بوقت ،و�سمح لي ِّ
باالطالع على ن�سخ ٍة من الطبعة الأوروبية
ٍ
للدي ��وان ،وعليها كثي ٌر من التعليق ��ات والتخريجات التي د َّونها بخطهِّ
على هوام�شها ،ثم �أباح لي مكتبته الزاخرة بكتب مطبوعة ومخطوطة
علي الرجوع �إلى بع�ضها لو لم يبذلها لي ،ف�إنْ كنتُ عاج ًزا
كان يتعذر َّ
ِّ
عن بيان ف�ض ��له كله ،وعن �ش ��كره ال�ش ��كر الذي ينبغي له ،ف�إني �أ�س�أل
اهلل �أن يجزيه عني خير الجزاء»(.)14
ومن �ص ��ور الوف ��اء عن ��ده ،و َر ِّد الف�ض ��ل لأهل ��ه ،احتف ��ا�ؤه بالنقد
المخت� ��ص بالقبائل والموا�ض ��ع الذي ن�ش ��ره الع َّالمة حمد الجا�س ��ر
�حيح ما ورد في الطبعة ال�س ��ابقة
تعلي ًق ��ا عل ��ى ديوان الحادرة ،وت�ص � ُ
للكت ��اب بنا ًء عل ��ى ذلك النقد ،والإ�ش ��ارة �إل ��ى ذلك ،مع َن ْ�ش ��ر ن�ص
المقال الذي ن�شره حمد الجا�سر في ُم َلحق الديوان.
�إنَّ ن�س ��بة الف�ضل �إلى ذويه ،واالعتراف بجهود العلماء ال�سابقين،
أدب رفيع ،وثق ٍة
وعدم َغ ْمطها �أو َح ْجبها ،ين ُّم عن مروء ٍة مت� ِّأ�ص ��لة ،و� ٍ
في النف�س ،تط َب ُع المنهج العلمي القويم الذي ي�ستهدف َّ
الحق ويقتدي
بالعلماء المخل�صين من �س ��لفنا ال�صالح� ،أولئك الذي كانت الحكمة
�ضا َّل َتهم ،والحقيقة ُبغيتهم ،و�أَن ِع ْم به من منهج.
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(*) َّ
مو�س ��ع بعن ��وان «قراءة في المنهج العلمي للدكتور نا�ص ��ر
ملخ�ص من بحث َّ
ُ
الدين الأ�سد» ،ن�شر في الكتاب التكريمي له بمنا�سبة بلوغه الثمانين.
( )1م�صادر ال�شعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ،المقدمة� ،ص.7
( )2انظر :م�صادر ال�شعر الجاهلي� ،ص.8
()3المو�ضع نف�سه.
( )4المو�ضع نف�سه.
( )5القيان والغناء� ،ص.117
( )6نف�سه� ،ص.195
( )7م�صادر ال�شعر الجاهلي� ،ص.170
( )8مجلة مجمع اللغة العربية.44/34 ،
( )9ديوان قي�س الخطيم� ،ص.17
( )10مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة.31/29 ،
( )11ديوان قي�س بن الخطيم� ،ص.27
( )12نف�سه� ،ص.28
( )13م�صادر ال�شعر الجاهلي ،المقدمة� ،ص.10
( )14ديوان قي�س بن الخطيم� ،ص ،31وانظر �ص 191و ،208وما ذكره عن
محمود �شاكر في ديوان الحادرة� ،ص 35و 40و 95و.101

اختت ��م مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي
فعالياته للمو�سم الثقافي (1436-1435هـ)
بندوة علمية عن معالي الدكتور نا�صر الدين
الأ�س ��د –رحمه اهلل� -ص ��باح يوم ال�سبت 12
�ش ��عبان 1436ه� �ـ المواف ��ق � 30أي ��ار (مايو)
2015م�.ش ��ارك فيها الأ�ستاذ الدكتور مح َّمد
الهدلق والأ�س ��تاذ الدكتور عزالدين مو�س ��ى،
و�أداره ��ا الدكتور من ��ذر كفافي� ،س� � َّلط فيها
الم�ش ��اركان ال�ض ��وء عل ��ى �س ��يرة الدكت ��ور
الأ�س ��د ،وم�سيرته العلمية ،وجهوده في خدمة
الأدب والفك ��ر الثقافة ،وم�ؤ َّلفات ��ه التي �أَ ْث َرت
المكتب ��ة العربية ،وو�ص ��فوا رحيل ��ه ب�أنه َف ْق ُد
�آخِر عمالقة النه�ض ��ة الفكرية والثقافية من جيله.
وق ��د افتت ��ح الندوة �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور مح َّم ��د الهدلق،
فتح� �دَّث عن الم�س ��يرة العلمية والعملية لمعالي الأ�س ��تاذ الدكتور
نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د من ��ذ ر�أت عيناه الن ��ور �أ َّول مرة ف ��ي مدينة
العقبة بالأردن عام 1922م حتى وافته المنية في � 21أيار (مايو)
2015م ،فقد تع َّلم مبادئ القراءة والكتابة في المدر�سة االبتدائية
عدد
التي �أن�ش� ��أها والدُه في مدينة العقبة ،ثم تن َّقل مع �أ�سرته في ٍ
من المدن من بينها :ال�ش ��وبك ،ووادي مو�س ��ى ،وع َّمان ،والقد�س.
وبعد ح�صوله على الثانوية العامة في الأردن التحق في �أواخر عام
1944م بكلي ��ة الآداب بجامعة ف�ؤاد الأول بالقاهرة وح�ص ��ل منها
على �ش ��هادة اللي�س ��ان�س في عام 1947م ،ثم الماج�س ��تير في عام
1951م ،ثم الدكتوراه في عام 1955م ،وقد �أ�ش ��رف على درا�سته
في مرحل َتي الماج�ستير والدكتوراه الأ�ستاذ الدكتور �شوقي �ضيف،
وكان مو�ضوع ر�سالته للدكتوراه« :م�صادر ال�شعر الجاهلي وقيمتها
التاريخي ��ة» ،ولقي الكتاب فور �ص ��دوره ا�س ��تقبا ًال مم َّي� � ًزا من ِق َبل
الدار�س ��ين والباحثين ِل َما ا َّت�صف به من عمق التحليل ومو�ضوعية
البحث.
و�س� � َّلط ال�ض ��و َء عل ��ى جه ��ود الدكتور الأ�س ��د في خدم ��ة اللغة
حر�ص ��ه على تل ِّقي الندوات واللقاءات العلمية التي
والأدب ،وذك َر َ
كان يعقدها كبار الأدباء الم�صريين �أمثال د .طه ح�سين ،ومحمود
�ش ��اكر ،والع َّق ��اد ،و�أحم ��د �أمي ��ن ،والز َّي ��ات ،وكام ��ل الكيالني..
وغيره ��م خالل مراحله الدرا�س ��ية المختلفة ف ��ي القاهرة ،ونق َل
انطب ��اع الدكت ��ور الأ�س ��د عن تل ��ك الن ��دوات والمجال� ��س وبع�ض
ذكرياته ال�شائقة مع �أ�ساتذته.
ثم تح� �دَّث عن المنا�ص ��ب التي �ش ��غلها الدكتور الأ�س ��د ،بد ًءا
م ��ن عمله في الأمانة العامة لجامعة ال ��دول العربية خالل الفترة
1959-1954م ،وعمل ��ه مد ِّر ً�س ��ا لطلب ��ة الماج�س ��تير ف ��ي معه ��د
�نوات عدَّة ،وعميدًا
البحوث والدرا�س ��ات العربية في القاهرة ل�س � ٍ
لكلي ��ة الآداب والتربية في الجامع ��ة الليبية ببنغازي خالل الفترة
1961-1959م ،ث ��م ا�س� � ُتدعي �إلى الأردن للم�س ��اعدة في �إن�ش ��اء
الجامع ��ة الأردني ��ة بع َّم ��ان ،وق ��د عمل �أ�س ��تا ًذا في اللغ ��ة العربية
رئي�س ��ا للجامع ��ة
والآداب فيه ��ا ،ث ��م عمي� �دًا لكلي ��ة الآداب ،ث ��م ً
خ�ل�ال الفت ��رة 1968-1962م ،ثم عم� � َل وكي ًال ل�ل��إدارة الثقافية
بجامع ��ة الدول العربية ،والمدي َر العام الم�س ��اعد الم�ش ��رف على
ال�ش� ��ؤون الثقافية في المنظم ��ة العربية للتربي ��ة والثقافة والعلوم
بالقاه ��رة خالل الفترة 1977-1968م ،كما عم َل �س ��في ًرا للأردن
ل ��دى المملكة العربية ال�س ��عودية خالل العا َمي ��ن 1978-1977م،
رئي�س ��ا للجامع ��ة الأردنية مرة �أخرى ف ��ي الفترة -1978
ثم عُ ِّين ً
1980م ،ثم وزي ًرا للتعليم العالي في الأردن خالل الأعوام -1985
ورئي�س ��ا للمجم ��ع الملكي لبحوث الح�ض ��ارة الإ�س�ل�امية
1989مً ،
عدد
خ�ل�ال الأع ��وام 2000-1980م .والدكتور الأ�س ��د ع�ض ��و في ٍ
من المجام ��ع والمجال�س العلمية في م�ص ��ر ،و�س ��وريا ،والأردن ،
والمغرب ،والهند ،وال�صين ..وغيرها.
وذك ��ر د .الهدلق ال ِـم َنح والجوائز التي ُم ِنحت للدكتور الأ�س ��د

تقدي ًرا لإ�سهاماته العلمية والثقافية المم َّيزة ،و�أثنى على م�ؤ َّلفاته
الكثي ��رة التي �أَ ْث َرت المكتب ��ة العربية ،وا�س ��تعر�ض الم�ؤ َّلفات التي
ُكتبت عن عمله ومالمح حياته و�أدبه ونقده و�ش ��عره وفكره وجهوده
في النه�ضة الثقافية.
وو�ص ��ف الدكتو َر الأ�س َد ب�أ َّنه من �أبرز منا�ص ��ري اللغة العربية
الف�صحى ،الداعين �إلى رعايتها والدفاع عنها �ض َّد هجمة اللغات
وبخا�ص ٍة اللغة الإنجليزية.
الأجنبية عليها
َّ
وتحدَّث الم�ش ��ارك الثاني الأ�س ��تاذ الدكتور عزالدين مو�س ��ى
عن ذكرياته مع الدكتور الأ�س ��د وال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر و�إح�سان
عبا�س -رحمه ��م اهلل -في بيروت ،وعن الأ�س ��د الم�ؤ ِّرخ والأديب،
وو�ص ��فه ب�أنه � ِآخر العمالقة من جيل النه�ض ��ة الذين رحلوا ،وقال
�إنه كان رج ًال ع�ص ��ام ًّيا ،وقو ًرا مهي ًبا� ،صار ًما في منهجه العلمي،
مو�ضوع ًّيا في درا�ساته ،متوا�ض ًعا ي�أن�س به جلي�سه ِل َما يمتاز به من
روح الدعابة ،وفيه ُخ ُلق الأدباء ُ
وتوا�ضع العلماء.
و�أ�ش ��ار �إلى �أنه كان �أحد �أع�ض ��اء مجل�س �أمناء م� َّؤ�س�س ��ة حمد
الجا�س ��ر الخيري ��ة ،و�أن ��ه �س ��بق �أن �ش ��ارك ف ��ي ندو ٍة عن ال�ش ��يخ
حمد الجا�س ��ر ودوره في خدمة الت ��راث العربي َّنظمتها الملحقية
الثقافية ال�سعودية في دم�شق و�شارك فيها مجموعة من المفكرين
والعلم ��اء ،وكان الدكت ��ور الأ�س ��د ي ��زور المملك ��ة كثي� � ًرا وله فيها
�أ�صدقاء ومح ُّبون ُك ُثر.
وو�ص ��ف الدكتو َر الأ�س� � َد ب�أنه ف ��ي الأدب مد ِّق ��ق ،وفي التاريخ
َث ْبتٌ مح ِّق ��ق ،وفي الثقافة بحر ،وفي الكتاب ��ة والمخاطبة العربية
الف�ص ��حى ك�أن ��ه كت ��اب ،وق ��ال� :ش ��هد ُته في بي ��روت وال�س ��عودية
والمغرب والأردن والجميع يعدُّه �أ�س� �دًا �ش � ً
�امخا في العلم ُيخ�ش ��ى
و ُيرجى ،وفي العربي ��ة و�آدابها ،وفي التاريخ وفروعه ،وفي الثقافة
ودروبها ،وفي الفكر ودهالي ��زه ،له ِح ْذ ٌق وبا ٌع طوي ٌل مدي ٌد كقامته
المديدة وكهيبة طلعته البه َّية رحمه اهلل.
وق ��ال �إن ��ه م�ؤ ِّرخ ومث َّق ��ف ومف ِّكر ورائ ��د التعلي ��م الجامعي في
الأردن الحديث ،وكلُّنا عندما نتحدَّث عنه نح�س ��به من �أهل الأدب
ونن�س ��ى �أنه من �أهل التاريخ ،بل �إنَّ اهتمامه بال�ش ��عر الجاهلي هو
اهتما ٌم في �ص ��لب التاريخ ،وهو نظر �إلى ال�ش ��عر الجاهلي بو�صفه
م ��ر�آ ًة للمجتمع العربي ،ف�أراد �أن يتث َّبت من م�ص ��ادر هذا ال�ش ��عر
وم ��دى الثق ��ة بها .ووق ��ف مع عناوين ف�ص ��ول كتابه .وا�س ��تعر�ض
جه ��ودَه العلمي ��ة التي تكمن ف ��ي م�ؤ َّلفات ��ه التي �أ�ص ��بحت َمراجع
للباحثين والدار�سين ،وجهودَه في المجامع اللغوية.
وف ��ي ختام الندوة ُفت ��ح المجال للم�ش ��اركات التي تحدَّث فيها
الحا�ضرون عن ذكرياتهم مع الدكتور الأ�سد -رحمه اهلل -و�أه ِّمية
�إ�سهاماته العلمية ،تغ َّمده اهلل تعالى برحمته و�أ�سكنه ف�سيح ج َّناته.

العدد التا�سع ع�رش
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السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور ناصر الدين األسد رحمه اهلل

• هـو معالي الأ�س ��تاذ الدكتور نا�صر الدين بن محمد
ابن �أحمـد بن جميل الأ�سـد.
• ُولد في العقبة بتاريخ 1922/12/13م.
•حائز على درجة الدكتوراه في الآداب بتقدير ممتاز،
القاهرة 1955م.
من المنا�صب التي تو َّالها:
 1 .1منا�ص ��ب ثقافية ف ��ي الأمانة العام ��ة لجامعة الدول
العربية بالقاهرة (1959-1954م).
حا�ض ��ر ف ��ي معهد البحـ ��وث والدرا�س ��ات العربية
ُ 2 .2م ِ
بالقاه ��رة (لطلب ��ة الماج�س ��تير) ( ،1956و،1960
و ،1963و1970-1969م).
 3 .3عمي ��د كلي ��ة الآداب والتربي ��ة بالجامع ��ة الليبي ��ة
ببنغازي (1961-1959م).
4 .4الرئي� ��س الم� ِّؤ�س ���س للجامع ��ة الأردني ��ة ف ��ي ع َّمان،
و�أ�س ��تاذ اللغ ��ة العربية و�آدابه ��ا فيه ��ا ،وعميد كلية
الآداب ،ث ��م رئي�س الجامع ��ة (1968-1962م) ،ثم
رئي�سها للمرة الثانية (.)1980-1978
 5 .5المدي ��ر الع ��ام الم�س ��اعد الم�ش� �ـرف على ال�ش� ��ؤون
الثقافي ��ة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
بالقاهرة (1977-1968م).
� 6 .6س ��فير المملك ��ة الأردنية الها�ش ��مية ل ��دى المملكة

العربية ال�سعودية (1978-1977م).
 7 .7الرئي�س الم� ِّؤ�س�س لل َم ْج َمع الملكي لبحوث الح�ضارة
الإ�سالمية (م� َّؤ�س�سة �آل البيت) (2000-1980م).
 8 .8الوزي ��ر الم� ِّؤ�س ���س لـ ��وزارة التعليـ ��م العال ��ي ف ��ي
الأردن (1989-1985م) ،وللم ��رة الثاني ��ة
(1989/4/27م1989/12/4-م).
� 9 .9أ�ستاذ �شرف في الجامعة الأردنية من عام 1988م.
 1010رئي�س جامعة ع َّمان (الأهلية) (1993-1991م).
1111ع�ض ��و مجل� ��س الأعي ��ان بمجل� ��س الأمـ ��ة الأردن ��ي
(1993م1997-م).
1212رئي�س مجل�س �أمناء جامعة الإ�سراء بع َّمان (-1996
2006م).
ع�ضوية المجامع والمجال�س العلمية:
هو ع�ض ��و ف ��ي ع�ش ��رات المجال� ��س والمجام ��ع واللجان
المتخ�ص�صة ،منها:
الأردنية والعربية والدولية
ِّ
 1 .1ع�ض ��و مجامع اللغ ��ة العربية ،بدم�ش ��ق (1969م)،
والقاه ��رة ( ،)1973وع َّم ��ان (1977م) ،والهن ��د
(عليكرة1976 ،م) ،وال�صين (بكين1994 ،م).
المي�س ��رة
 2 .2رئي� ��س تحرير المو�س ��وعة الفل�س ��طينية َّ
(1974م).
 3 .3ع�ضو �أكاديمية المملكة المغربية (1988م).
 4 .4ع�ضو المجل�س اال�ست�شاري الدولي لم� َّؤ�س�سة الفرقان
للتراث الإ�سالمي بلندن (1991م).
 5 .5ع�ض ��و مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الثقافية
بالريا�ض منذ عام 2001م.
الجوائز:
1 .1جائزة الدكتور طه ح�س ��ين لأول الخ ِّريجين في ق�سم
اللغة العربية في جامعة ف�ؤاد الأول (1947م).
2 .2جائ ��زة المل ��ك في�ص ��ل العالمية ف ��ي الأدب العربي
(1982م).
3 .3جائزة �س ��لطان بن عل ��ي العوي� ��س الثقافية في حقل
الدرا�سات الأدبية والنقد (1995-1994م).

.4
.5
.6

.7

.8
.9

 4جائزة الخوارزمي العالمية� -إيران (2003م).
5جائ ��زة الدول ��ة التقديري ��ة ف ��ي الآداب -الأردن
(2003م).
6جائزة با�شراحيل التقديرية (2006م).
«7عباءة ع َّمان» من «بيت ال�شعر» الأردني (2008م)
8جائ ��زة نجي ��ب محفوظ من اتح ��اد الك َّت ��اب العرب
بالقاهرة (2011م).
9جائزة جبران خليل جب ��ران من هيئة �إحياء التراث
العربي في �أ�ستراليا (2013م).

الأو�سمة :
1 .1و�س ��ام اال�س ��تقالل الأردن ��ي م ��ن الدرج ��ة الأول ��ى
(1966م).
2 .2و�سام التربية الممتاز من المملكة الأردنية الها�شمية
(1976م).
3 .3الو�س ��ام الذهبي (الميدالية الذهبية) من المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم (1977م).
�4 .4شهادة « اليوبيل الف�ض ��ي» التكريمية في الآداب من
الأردن (1977م).
5 .5و�سام الكوكب الأردني من الطبقة الأولى (1984م).
6 .6و�سام القد�س للثقافة والآداب والفنون من فل�سطين
(1991م).
7 .7و�سام النه�ضة الأردني من الطبقة الأولى (1993م).
8 .8ميدالية الح�س ��ين الذهبية للتفوق م ��ن الفئة الأولى
(1995م).
9 .9و�س ��ام الح�س ��ين للعطاء المم َّيز م ��ن الدرجة الأولى
(2000م).
1010و�س ��ام المنظمة الإ�س�ل�امية للتربية والعلم والثقافة
(الإي�سي�سكو) من الدرجة الأولى (2000م).
1111و�س ��ام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من م�ص ��ر
(2001م).
1212و�س ��ام ال�س ��لطان قابو�س بن �س ��عيد للثقافة و العلوم
والفنون (2007م).

ندوة علمية في معهد المخطوطات العربية عن معالي د .ناصر الدين األسد

ا�س ��تعر�ض ك َّتاب ومثقفون و�أكاديميون جهود العالمة الأردني
الراح ��ل الدكتور نا�ص ��ر الدي ��ن الأ�س ��د ،وذلك في ن ��دوة فكرية
َّنظمه ��ا معهد المخطوط ��ات العربية بالتعاون م ��ع معهد البحوث
والدرا�س ��ات العربي ��ة بالقاه ��رة ،حمل ��ت عن ��وان «نا�ص ��ر الدين
الأ�سد :م�شروع فرد ،م�ش ��روع �أمة» ،تقدي ًرا للدكتور الأ�سد ،الذي
ُي َع ُّد قام ًة فكرية عربية �إ�سالمية ،و�أحد الأعالم الكبار في القرن
الع�شرين.
وقد �شارك في الندوة ك ٌّل من :الدكتور �صالح ف�ضل ،والدكتور
محم ��د محمد �أب ��و مو�س ��ى ،والدكتور خال ��د زيادة �س ��فير لبنان
بالقاهرة ،وب َّينت الندوة �أن الأ�سد �أثرى الحياة الفكرية والثقافية
والأدبية العربية ،وترك  74عم ًال ما بين تحقيق وت�أليف ودرا�س ��ة
وترجمة ،كما � َّأ�س ���س عدد ًا من الم� َّؤ�س�س ��ات البحثية والأكاديمية،
رئي�س ��ا له ��ا م َّرتين،
منه ��ا ت�أ�سي�س ��ه للجامع ��ة الأردنية التي كان ً
�إ�ض ��اف ًة �إلى َ�ش ْغله منا�ص ��ب ثقافية مهمة في الجامعة العربية في
خم�سينيات القرن الما�ضي وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم في ال�ستينيات وال�سبعينيات ،منها المدير العام الم�ساعد
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،وكان �أ�ستا ًذا في معهد
البحوث والدرا�س ��ات العربية في تلك الحقب ��ة ،وفي الثمانينيات
كان ع�ض ًوا في المجل�س اال�ست�شاري لمعهد المخطوطات العربية.
افتتح الندوة -التي �ص ��احبتها مجموعة من ال�صور المتنوعة
من حياة نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د وكتبه -الدكتور في�ص ��ل الحفيان
مدي ��ر معهد المخطوط ��ات العربية ،الف ًتا �إلى �أن الدكتور الأ�س ��د
ان�ش ��غل بالأ�س ��ئلة الكبيرة الت ��ي تتو َّقف عليها النه�ض ��ة ،وال تقوم

التنمي ��ة �إال به ��ا ،مث ��ل �أ�س ��ئلة تطوير التعلي ��م و�إ�ش ��كاليات اللغة
والإبداع والعالقة بالتراث.
وتحدَّث الدكتور �صالح ف�ض ��ل عن ن�ش�أة الدكتور نا�صر الدين
الأ�س ��د العلمية ،وتكوين ��ه المتم ِّي ��ز باللغة الإنجليزي ��ة في الكلية
العربي ��ة بالقد� ��س ،وع َّرج بع ��د ذلك على عالقة الأ�س ��د بمحمود
�ش ��اكر وطه ح�سين ،و�أن ر�س ��الته في الدكتوراه كان من�ش�أ فكرتها
هو الرد على كتاب «في ال�شعر الجاهلي» لطه ح�سين.
و�أ�ش ��اد الدكتور �أبو مو�س ��ى بغيرة الراحل عل ��ى اللغة العربية
ومنا�ص ��رته له ��ا ولإحيائها وت�ص ��حيح الحديث عنه ��ا ،مب ِّي ًنا �أنه
من الم�ؤ�س ��ف �أنَّ َمن مثل الأ�س ��د يذهبون ولي�س لهم بدائل وتبقى
�أماكنهم �شاغرة ،وكان من الواجب على علماء الأمة وعقالئها �أن
يدر�سوا هذا ال�ش�أن؛ لأن ذهاب الكفاءات نذير خطر لهذه الأمة،
فقد كان �أهل الجاهلية القدامى قبل الإ�سالم بزمان يذكرون �أنه
�إذا غاب منهم كوكب ظهر فيهم كوكب؛ لأنهم ال يقبلون �أن تغيب
نجومهم وكفاءاتهم وتبقى �أماكنهم خالية.
و�س� � َّلط ال�س ��فير اللبنان ��ي الدكتور خال ��د زيادة ال�ض ��وء على
جان ��ب � َآخر من �شخ�ص ��ية الأ�س ��د ه ��ي ر�ؤيته الح�ض ��ارية وخطه
وتوجهه الإ�ص�ل�احي ال ��ذي يدع ��م القومية
الفك ��ري التقدم ��يُّ ،
العربي ��ة المعتدلة التي ال ُتلغ ��ي القوميات الأخ ��رى ،قائ ًال« :لقد
كان الأ�س ��د هو الوجه الأدبي والتربوي للأردن ،و�إذا كان قد تق َّلد
منا�ص ��ب عديدة منها ال�س ��فارة والوزارة ،ف�إن ��ه كان على الدوام
خ�ضم النقا�ش
الرجل التربوي مد ِّر ً�س ��ا و�أ�ستا ًذا وعميدًا ،ن�ش�أ في ِّ
الفكري والثقافي ،وظ َّل �أمي ًنا على تراث الإ�ص�ل�اح العروبي الذي

�أطلقته الثورة العربية الكبرى بقيادة ال�ش ��ريف ح�سين الها�شمي
ف ��ي مكة ع ��ام 1916م ،والتي �ش ��ارك فيه ��ا �س ��وريون وعراقيون
ولبنانيون وم�صريون ،والتي �أعادت االعتبار للعروبة المت�صالحة
م ��ع الإ�س�ل�ام ،هذه ه ��ي البيئ ��ة الثقافي ��ة وال�سيا�س ��ية والفكرية
التي ن�ش� ��أ فيها الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د ،ولعل �إ�سهامه كان
ف ��ي الإحي ��اء الأدبي واللغوي قبل �أيِّ �ش ��ي ٍء � َآخر ،وم ��ع ذلك ف�إنه
بو�صفه �أحد �أبناء هذه المدر�سة الإ�صالحية -نظ َر �إلى العروبةعلى �أنها �إرث ح�ض ��اري وتعبير عن ال�شخ�ص ��ية العربية ،ولي�ست
دعوة �سيا�س ��ية ،والأ�س ��د �آمنَ ب�أن الإ�سالم هو �أحد �أبعاد العروبة
(فك ُّل م�س � ٍ�لم عرب� � ٌّي بالمعنى الثقاف ��ي ،ولي�س كل عربي م�س ��ل ًما
بالمعن ��ى الديني) ،وكان الإ�س�ل�ام عنده �إ�ص�ل�اح ًّيا ال �سيا�س� � ًّيا،
فالمنطل ��ق الدين ��ي عند الأ�س ��د ه ��و المنطل ��ق الم� ِّؤ�س ���س للوعي
والمعرف ��ة العلمي ��ة ،ويقوده ذلك �إل ��ى ما ُيط َلق عليه تع ُّقل ُ�س� � َنن
مفتوحا على م�صراعيه.
الكون ،وهو ما يترك باب العلم ً
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.1

1جوامع ال�سيرة وخم�س ر�سائل �أخرى البن حزم (تحقيق
باال�شتراك)( ،م�صر :دار المعارف1955 ،م).
2م�ص ��ادر ال�ش ��عر الجاهلي وقيمتها التاريخية( ،م�صر:
دار المع ��ارف ،م ��ن ط1956 ،1م ،حتى ط1982 ،6م)،
(بي ��روت :دار الجي ��ل ،ط1988 ،7م  ،وم ��ا تاله ��ا م ��ن
طبع ��ات)( ،ع َّم ��ان :دار الفت ��ح للدرا�س ��ات والن�ش ��ر،
مو�سعة ومن َّقحة).
2009م ،ن�شرة َّ
3االتجاه ��ات الأدبي ��ة الحديث ��ة ف ��ي فل�س ��طين والأردن،
(القاهرة :معهد الدرا�سات العربية العالية1957 ،م) ،
(ع َّمان ،دار الفتح للدرا�سات والن�شر ،ط2008 ،2م).
4القيان والغناء في الع�صر الجاهلي( ،بيروت :دار �صادر
ودار بي ��روت ،ط1960 ،1م)( ،م�ص ��ر :دار المع ��ارف،
ط1968 ،2م)( ،بي ��روت ،دار الجي ��ل ،ط1988 ،3م)،
(الأردن :وزارة الثقافة ،ط2010 ،4م).
5ال�ش ��عر الحديث في فل�سطين والأردن( ،القاهرة :معهد
الدرا�س ��ات العربي ��ة العالي ��ة ،ط1961 ،1م)( ،ع َّمان،
دار الفت ��ح للدرا�س ��ات والن�ش ��ر ،ط2008 ،2م؛ و ط،3
2009م).

1963م) ( ،ع َّمان ،دار الفتح للدرا�س ��ات والن�شر ،ط،2
2008م).
1010ف ��ي وداع ال�ش ��هيد  :الكلم ��ات والق�ص ��ائد الت ��ي �أُلقيت
ف ��ي حفل ت�أبين الملك الح�س ��ين بن علي بالقد�س �س ��نة
1931م (ا�س ��تخراج وتدقيق وتقدي ��م)( ،ع َّمان :دائرة
الثقافة والفنون1966 ،م).
1111ليبي ��ا الحديث ��ة -ت�ألي ��ف مجي ��د خ ��دوري (مراجع ��ة
الترجم ��ة) -ترجم ��ه م ��ن الإنجليزي ��ة  :الدكت ��ور نقوال
زيادة( ،بيروت :دار الثقافة1966 ،م).
1212درا�س ��ات في الثورة العربي ��ة الكبرى (تحري ��ر وتقديم
وم�ش ��اركة في كتابة ف�ص ��ل)( ،ع َّمان :ال�شركة الأردنية
العالمية للن�شر والتوزيع 1967 ،م).
1313ديوان �ش ��عر الح ��ادرة (تحقيق)�( ،ض ��من مجلة معهد
المخطوطات بجامعة الدول العربية ،مج1969 ،15م)،
(بيروت :دار �صادر ،ط1973 ،2م؛ و ط1991 ،3م).
1414مح َّمد روحي الخالدي  :رائد البحث التاريخي الحديث
ف ��ي فل�س ��طين( ،القاه ��رة :معه ��د الدرا�س ��ات العربية
العالي ��ة ،ط1970 ،1م)( ،ع َّمان :دار الفتح للدرا�س ��ات
والن�شر ،ط2008 ،2م).

.6

6تاريخ نجد -ت�أليف ح�سين بن غ َّنام (تحرير وتحقيق)،
(القاهرة :مطبع ��ة المدن ��ي1961 ،م)( ،القاهرة :دار
ال�شروق ،ط1985 ،2م).
7ديوان قي�س ب ��ن الخطيم (تحقي ��ق)( ،القاهرة :مكتبة
دار العروبة ،ط1962 ،1م)( ،بيروت :مكتبة دار �صادر،
ط1967 ،2م)( ،ع َّمان :وزارة الثقافة ،ط2010 ،4م).
8يقظة الع ��رب -ت�أليف ج ��ورج �أنطونيو� ��س (ترجمة من
الإنجليزية باال�ش ��تراك)( ،بيروت :دار العلم للماليين،
ط1962 ،1م ،و ط1966 ،2م ،وما تالها من طبعات).
9خليل بيد�س :رائد الق�صة العربية الحديثة في فل�سطين،
(القاه ��رة :معه ��د الدرا�س ��ات العربي ��ة العالي ��ة ،ط،1

المي�س ��ر -تحرير وتحقيق
المف�س ��ر َّ
1515م�ص ��حف ال�ش ��روق َّ
لمخت�ص ��ر اب ��ن �ص ��مادح التجيـبي الأندل�س ��ي لتف�س ��ير
الإمام الطبري ( ،القاهرة :دار ال�شروق1977 ،م).
1616ت�ص ُّورات �إ�سالمية في التعليم الجامعي والبحث العلمي،
(ع َّم ��ان :النا�ش ��ر الم�ؤ ِّل ��ف1993 ،م)( ،ع َّم ��ان :مكتبة
والن�شر2009 ،م).
روائع مجدالوي ،ط1996 ،2م).
1717نحن وال َآخر� ..صراع وحوار( ،بيروت :الم�ؤ�س�سة العربية بالإ�ض ��افة �إلى عدد من البحوث والمقاالت المن�شورة ،في النقد
والأدب واللغ ��ة والتاري ��خ والدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية ،و�إلى ع�ش ��رات
للدرا�سات والن�شر ،ط1997 ،1م).
ر�س ��ائل الدكتوراه والماج�س ��تير التي �أ�ش ��رف عليها �أو ا�شترك في
1818نح ��ن والع�ص ��ر ..مفاهي ��م وم�ص ��طلحات �إ�س�ل�امية ،مناق�شتها ،وعدد كبير من الندوات والم�ؤتمرات.
(بيروت :الم�ؤ�س�س ��ة العربية للدرا�س ��ات والن�ش ��ر ،ط،1
1998م).

.2

.3
.4

.5

.7
.8
.9

1919ن�ش� ��أة ال�ش ��عر الجاهل ��ي وتطوره :درا�س ��ة ف ��ي المنهج،
(بيروت :الم�ؤ�س�س ��ة العربية للدرا�س ��ات والن�ش ��ر ،ط،1
1999م).
2020الحياة الأدبية الحديثة في فل�س ��طين والأردن حتى �سنة
1950م( ،بيروت :الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر،
وع َّمان :م�ؤ�س�سة عبد الحميد �شومان ،ط2000 ،1م).
 2121تحقيقات لغوية( ،بيروت :الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر 2003 ،م).
2222الأمال ��ي الأ�س ��دية :محا�ض ��رات عل ��ى طلب ��ة الدكتوراه
�سجلها وخ َّرجها الدكتور �إ�سماعيل
بالجامعة الأردنيةَّ -
القي ��ام( ،الأردن :الم�ؤ�س�س ��ة العربي ��ة الدولي ��ة للن�ش ��ر
والتوزيع2006 ،م).
2323تحقيقات �أدبية( ،ع َّمان� :أمانة ع َّمان الكبرى2006 ،م).
2424وقع ��ة �أجنادي ��ن( ،الأردن :الم�ؤ�س�س ��ة العربي ��ة الدولية
للن�شر و التوزيع2006 ،م).
هم�س وبوح -ديوان �شعر( ،بيروت :الم� َّؤ�س�سة العربية للدرا�سات
ٌ 2525
و الن�شر2007 ،م).

2626الج ��راد في الت ��راث العرب ��ي( ،ع َّم ��ان :دار الفتح للدرا�س ��ات
والن�شر2008 ،م).
2727محم ��د �أحم ��د الأ�س ��د� :س ��يرة وثائقي ��ة( ،ع َّم ��ان :دار الفت ��ح
للدرا�سات والن�شر2008 ،م).
�2828ألف ��اظ م ��ن الق ��ر�آن الكريم( ،ع َّم ��ان :دار الفتح للدرا�س ��ات
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1 .1ف�ص ��ول �أدبي ��ة وتاريخية لمجموعة م ��ن العلماء
والأدباء ُمهداة �إلى الدكتور نا�صر الدين الأ�سد-
تحرير :الدكتور ح�س ��ين عط ��وان( ،بيروت :دار
الجيل1993 ،م).
2 .2ال�ش ��عر الجاهل ��ي ومناه ��ج بحثه بي ��ن كتابين،
ت�أليف  :الدكتور محم ��د �إبراهيم ح ّور( ،ع َّمان:
1996م).

ُطبع بدعم من وزارة الثقافة2008 ،م).

َم ّي مظفر( ،القاهرة :الدار الم�صرية اللبنانية،
2000م).
1010كت ��اب تكري ��م الأ�س ��تاذ الدكت ��ور نا�ص ��ر الدين
الأ�س ��د :مجموعة محا�ض ��رات ودرا�س ��ات عنه،
6 .6نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د بين التراث والمعا�صرة-
(الريا�ض :منت ��دى ثلوثية بامح�س ��ون الثقافية،
لمجموعة من �أ�ساتذة الجامعات والنقاد (ندوة
2008م).
�أعدَّتها م�ؤ�س�س ��ة �ش ��ومان)( ،بيروت :الم�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر2002 ،م).
1111نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د :الح�ض ��ور الدائم -وقائع
ندوة �أقامه ��ا في ع َّمان مرك ُز درا�س ��ات الوحدة
 7 .7نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د ناقدًا و�ش ��اعـ ًرا -ت�أليف:
الإ�سالمية (ع َّمان) بالتعاون واال�شتراك الكامل
�أحمـ ��د الم�ص ��لح( ،ع َّم ��ان :وزارة الثقاف ��ة،
م ��ع جمعي ��ة الدع ��وة الإ�س�ل�امية العالمي ��ة في
2002م).
طرابل�س -ليبيا ،في 2010/ 7/4-3م.
8 .8نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د  :العا ِلم المفك ��ر والأديب

3 .3قط ��وف دانية ُمهداة �إلى نا�ص� �ـر الديـن الأ�س� �ـد
(مجل ��دان) -لمجموعة من العلم ��اء والأدباء-
تحري ��ر :د .عب ��د الق ��ادر الر َّباع ��ي( ،بي ��روت:
الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر1997 ،م).
ال�ش ��اعر ،ت�أليف� :أحمد العالونة( ،دم�ش ��ق :دار 1212نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د :الفك ��ر والمنه ��ج -وقائع
الندوة التكريمية التي �أقامتها جامعة فيالدلفيا
القلم2004 ،م).
�َ 4 .4س� � َف ٌر في المدى -نا�ص ��ر الدين الأ�سد :مالمح
بتاري ��خ 2014/4/29م ،تكري ًما للدكتور نا�ص ��ر
م ��ن حياته و�أدبه ،ت�أليفَ :م � ّ�ي مظفر( ،بيروت9 .9 :ندوة الدكتور نا�صر الدين الأ�سد :ندوة تكريمية
الدين الأ�سد.
الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر1998 ،م).
�أقامتها رابط ��ة الكتاب الأردنيي ��ن عام 2004م
(مجموعة محا�ضرات ودرا�سات عنه)( ،ع َّمان:
5 .5نا�ص ��ر الدين الأ�سد ج�س ٌر بين الع�صور ،ت�أليف:

جدة الدولي للكتاب
مشاركة مم َّيزة لمركز حمد الجاسر الثقافي في معرض َّ
�ش ��ارك مركز حمد الجا�س ��ر الثقافي في معر�ض جدَّة الدولي وثقافي ��ة عالية ،بالإ�ض ��افة �إلى �إ�ص ��دارات المركز الأخرى
لمتخ�ص�صين في �ش َّتى الحقول المعرفية.
ِّ
للكت ��اب ،المقام خالل الفترة  11-1ربي ��ع الأول 1437هـ (–12
 22كانون الأول (دي�س ��مبر) 2015م) ،و�شهدتْ �إ�صدارا ُته �إقبا ًال
والمخت�ص ��ين في علوم
وا�س� � ًعا ِم ��ن ِق َب ��ل الباحثي ��ن والمث َّقفي ��ن
ِّ

كم ��ا و َّف ��ر المركز القر�ص الم�ض ��غوط لمجل ��ة «العرب»
الذي يحوي ( )44مجلدًا بحيث ي�شمل ك ُّل مجلد �أعداد عام
زمع المركز �إ�صدار �أعدادها في قر�ص بعد
من المجلة (و ُي ِ
�إتمامها  50عا ًما من ُع ْمرها).

الأن�س ��اب والتاري ��خ والجغرافي ��ا وغيرها من المج ��االت العلمية
�أهداف ��ه ف ��ي �إثراء الثقافة وخدم ��ة التراث العرب ��ي ،متط َّلع ًا �إلى
والثقافية المختلفة؛ وال�س� � َّيما �إ�ص ��دارات ع َّالمة الجزيرة ال�شيخ
ويحر�ص المركز على الم�ش ��اركة في معار�ض الكتاب – داخل تحقيق مزيد من العطاء؛ للإ�سهام مع بقية المراكز والم� َّؤ�س�سات
حم ��د الجا�س ��ر -رحم ��ه اهللِ -ل َم ��ا ا َّت�س ��متْ به من قيم ��ة علمية المملك ��ة وخارجه ��ا  -لكونها ُت�س� � ِهم في �أدائه لر�س ��الته وتحقيق الثقافية في النه�ضة والبناء الح�ضاري.
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د .حممد الهدلق

ع�ضو مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الثقافية

الأ�س ��تاذ الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د رائدٌ م ��ن رواد الثقافة
والفك ��ر في الوطن العرب ��ي ك ِّله ،ر�أت عيناه الن ��ور �أول مرة في
مدين ��ة العقب ��ة بالأردن ع ��ام 1922م (وهو م ��ن �أب �أردني و�أم
لبنانية) ،وتع َّلم مبادئ القراءة والكتابة في المدر�سة االبتدائية
الت ��ي �أن�ش ��اها والده في ه ��ذه المدينة ،ثم تن َّقل مع �أ�س ��رته في
ع ��دد من الم ��دن من بينها :ال�ش ��وبك ،ووادي مو�س ��ى ،فمعان،
وع َّمان ،والقد�س .وبعد ح�صوله على الثانوية العامة من الأردن
التح ��ق في �أواخر عام 1944م بكلية الآداب بجامعة ف�ؤاد الأول
بالقاهرة ،وح�صل منها على �شهادة اللي�سان�س في عام 1947م،
ثم الماج�ستير في عام 1951م ،ثم الدكتوراه في عام 1955م.
وقد �أ�ش ��رف على درا�سته في مرحل َتي الماج�س ��تير والدكتوراه
الأ�ستاذ الدكتور �شوقي �ضيف .وكان مو�ضوع ر�سالته للدكتوراه:
«م�ص ��ادر ال�ش ��عر الجاهلي وقيمتها التاريخي ��ة» ،ولقي الكتاب
فور �صدوره ا�س ��تقبا ًال مم َّي ًزا ِمن ِق َبل الدار�سين والباحثين ِل َما
ات�صف به من عمق التحليل ومو�ضوعية البحث.
عجب ُ
بع�ض �آراء الدكتور الأ�س ��د ال ��واردة في هذا الكتاب
ولم ُت ِ
�أ�س � َ
�تاذه الدكت ��ور طه ح�س ��ين ،فق ��د ذك ��ر الدكتور الأ�س ��د �أن
�س ��كرتير طه ح�سين ،الأ�ستاذ فريد �ش ��حادة� ،أبلغه ب�أنه عندما
كان يقر�أ هذا الكتاب على الدكتور طه ح�س ��ين كان هذا الأخير
منزعجا.
يقف من مقعده
ً
وعندم ��ا كان الدكتور الأ�س ��د يتل َّقى العلم ف ��ي القاهرة حر�ص
�اءات العلمية الت ��ي كان يعقدها
على �أن يغ�ش ��ى
الندوات واللق � ِ
ِ
كبار الأدباء الم�ص ��ريين في منازلهم ،م ��ن �أمثال الدكتور طه
ح�س ��ين ،ومحم ��ود �ش ��اكر ،والع َّق ��اد ،و�أحمد �أمي ��ن ،والز َّيات،
وكامل الكيالني ..وغيرهم.
مجل�سه
يقول الدكتور الأ�سد عن مجل�س طه ح�سين « :كنتُ �أ�ؤ ُّم َ
حي ��ن كان ال يج ��د المر ُء موط � َ�ئ َقدَم في ذل ��ك المجل�س الذي
مجل�س ��ه ولي�س فيه
ا�س ��تم َّر ع�شرين �س ��نة ،حتى �أ�ص ��بحتُ �أ�ؤ ُّم َ
�س ��وانا هو و�أنا َو ْحدنا بعد �أن َم ِر َ�ض و�أ�ص ��بح ال ينفع وال ي�ضر..
هذه حال الدنيا».
وللدكتور الأ�سد ذكريات �شائقة عن بع�ض �أ�ساتذته ُتلقي مزيدًا
من ال�ض ��وء على ت�صرفاتهم و�شخ�ص ��ياتهم ،فقد ذكر الدكتور
الأ�س ��د �أن الدكتور �أحمد �أمين د َّر�س ��ه مادة النق ��د الأدبي ،ثم
�أ�ض ��اف قائ ًال� :إن لأحمد �أمين �شخ�ص ��يتين� :شخ�ص ��ية كتابية
و�شخ�صية تدري�سية ،و�شخ�صيته الكتابية �أف�ضل من �شخ�صيته
التدري�س ��ية .كان �أحمد �أمين «يلج� ��أ دائ ًما �إلى اللهجة العامية،
ح�س ��ن االرتجال �أو الحديث �أو التدري�س باللغة العربية
وكان ال ُي ِ
الف�ص ��يحة� ...إنما الكتب التي �أ�صدرها بعد ذلك ..كان لها �أثر
كبير في َمن لج�أ �إلى البحث العلمي» ،ويقول الدكتور الأ�سد �إنه
ال يميل �إلى �أ�س ��لوب �أحمد �أمين ف ��ي الأدب ،وهو يرى �أن �أحمد
�أمين ج ِّيد في ميدان التاريخ الأدبي ،لكنه لي�س �أدي ًبا.
وعن ذكرياته عن الدكتور زكي مبارك يقول الدكتور الأ�سد� :إن
زكي مبارك ُظ ِل َم كثي ًرا ،ولذلك كان كثير ال�شكوى مما وقع عليه
�سبب ذلك �إلى
من ظلم وبخا�ص ٍة من الدكتور طه ح�سين .وعزا َ

ما في َط ْبع الدكتور زكي مبارك من حدَّة وعدم مجاملة .و�أ�شار
الأ�س ��د في هذا ال�سياق �إلى �سل�س ��لة المقاالت التي ن�شرها زكي
مبارك في مجلة «الر�س ��الة» تحت عن ��وان« :جناية �أحمد �أمين
على الأدب العربي وال�ش ��عر العربي» ،وق ��د بلغت هذه المقاالت
اثنتين وع�شرين مقالة.
وذكر الدكتور الأ�سد �أنه عندما كان في ال�سنة الأخيرة في كلية
الآداب ق� � َّرر هو وزميل ��ه العراقي الدكتور نا�ص ��ر الحاني زيارة
الدكتور زكي مبارك ،فات�ص ��ل به الدكتور الأ�سد لترتيب موعد
لقاء مع ��ه ،وا َّتفقا على �أن يكون اللقاء ف ��ي مقهى الأمريكيين،
وه ��و مقهى معروف في و�س ��ط القاهرة ،وبع ��د �أن انتهى اللقاء
دعاهما الدكتور زكي مبارك �إلى الع�ش ��اء على ح�سابه الخا�ص
في �أحد المطاعم الم�ش ��هورة في (التوفيقية) ،و�أثناء الع�ش ��اء
�س� ��أل الأ�س� � ُد الدكتو َر زكي مبارك عن ق�ص ��يد ٍة له َن َ�ش ��رها في
مجلة «الر�سالة» التي منها هذا البيت:
تنا�سي ُتكم َع ْمدًا ك�أني �سلو ُت ُكم
ُ
وبع�ض ال َّت َنا�سي ال َع ْم ِد من ُ�ص َو ِر الو ِّد
		
وي�ضيف الدكتور الأ�سد� :إنه ما �إنْ �أكمل �إن�شاد هذا البيت «حتى
وقف زكي مبارك ..كان ي�أكل ف َت َر َك الطعام ووقف ،وبد�أ ين�ش ��د
عال ،فالجمهور كلهم ترك ��وا الأكل ،وبد�ؤوا
الق�ص ��يدة ب�ص � ٍ
�وت ٍ
ُين�ص ��تون �إليه ُي ِن�ش ��دها �إن�ش ��ادًا فيه تطريبُ ،ي ِن�شد الق�صيدة
كامل� � ًة ،ويبك ��ي و ُي ِن�ش ��د ..ويبكي و ُي ِن�ش ��د» ،وبع ��د �أن انتهوا من
الطعام قال للأ�س ��د والحاني :ادفعا الح�ساب! مع �أنه هو الذي
دعاهما على ح�س ��ابه كما ذكرتُ  .ويقول الدكتور الأ�سد �إن زكي
مب ��ارك قد �أحرجهما به ��ذا الموقف الذي و�ض ��عهما فيه وهما
لم ي�س ��تعدَّا ل ��ه ،ف�أخذ الدكتور الأ�س ��د يجمع م ��ا معه من نقود
والدكتور نا�صر الحاني يجمع ما معه �إلى �أن َف َر َجها اهلل .ويقول
الدكتور الأ�س ��د� :إن زكي مبارك «رجل فنان ،وعلى �س ��ج َّيته؛ ال
ُيقيم وز ًنا لأ�شياء خارجة عن م�شاعره وعن �إح�سا�سه وتفكيره».
وزار الدكتو ُر الأ�س� � ُد الأ�س � َ
�تاذ عبا�س محمود الع َّقاد في منزله،
َ
فا�س ��تقبله ا�س ��تقبا ًال حا ًّرا فيه كثير من الم�ؤان�س ��ة والب�شا�ش ��ة
والترحي ��ب ،عل ��ى الرغ ��م مما ُع � ِ�رف ع ��ن الع َّقاد م ��ن تج ُّهم
وجبروت .ويذ ُكر الأ�س ��د �أنه لم يكن يميل كثي ًرا �إلى الع َّقاد ،بل
نف�سه من �أن�صار م�صطفى �صادق الرافعي.
كان ُي ِع ُّد َ
وقد �ش ��غ َل الدكتو ُر نا�ص ��ر الأ�س ��د منا�ص ��ب ثقافية في الأمانة
العام ��ة لجامعة ال ��دول العربية خالل الفت ��رة 1959-1954م،
كما �أنه د َّر�س طلبة الماج�س ��تير في معهد البحوث والدرا�س ��ات
�نوات عدَّة ،وعمل عمي� �دًا لكلية الآداب
العربية في القاهرة �س � ٍ
والتربي ��ة ف ��ي الجامعة الليبي ��ة ببنغازي خ�ل�ال الفترة -1959
1961م ،ثم ا�س ُتدعي �إلى الأردن للم�ساعدة في �إن�شاء الجامعة
الأردنية بع َّمان ،وقد عم َل �أ�س ��تا ًذا للُّغ ��ة العربية والآداب فيها،
رئي�س ��ا للجامعة خالل الفترة -1962
وعميدًا لكلية الآداب ،ثم ً
1968م .ث ��م عم� � َل وكي�ل ً�ا ل�ل��إدارة الثقافي ��ة بجامع ��ة ال ��دول
العربية ،ومدي ًرا عا ًّما م�س ��اعدًا م�ش ��ر ًفا على ال�ش�ؤون الثقافية
في المنظمة العربية للتربي ��ة والثقافة والعلوم بالقاهرة خالل
الفت ��رة 1977-1968م .كما عم َل �س ��في ًرا للأردن لدى المملكة
العربية ال�س ��عودية خ�ل�ال العامي ��ن 1978-1977م .ث ��م ُع ِّين
رئي�سا للجامعة الأردنية م َّر ًة �أخرى في الفترة 1980-1978م،
ً
رئي�سا لل َم ْج َمع الملكي لبحوث الح�ضارة الإ�سالمية خالل
ُوع ِّينَ ً
الأعوام 2000-1980م ،ووزي ًرا للتعليم العالي في الأردن خالل
الأعوام 1989-1985م.
والدكتور الأ�سد ع�ضو في عدد من المجامع والمجال�س العلمية
في م�ص ��ر ،و�س ��وريا ،والأردن ،والمغرب ،والهند ،وال�ص ��ين..
وغيرها.
وتقدي ًرا لإ�س ��هاماته العلمية والثقافية المتم ِّيزة فقد ُم ِن َح عددًا
من الجوائز المه َّمة ،من بينها :جائزة الملك في�ص ��ل العالمية
ف ��ي الأدب العربي ،وجائزة �س ��لطان العوي�س الثقافية ،وجائزة
الدول ��ة التقديرية في الآداب م ��ن الأردن ،وجائزة الخوارزمي
العالمية من �إيران .كما ح�صل على عدد كبير من الأو�سمة من
جهات عدَّة.
ٍ
وللدكتور الأ�س ��د م�ؤ َّلفاتٌ كثيرة ال ي َّت�سع المقام لإيراد عناوينها
ناهي ��ك ع ��ن الحديث عنه ��ا ،وهي تتناول �ش� � َّتى المو�ض ��وعات

قديمها وحديثها.
متخ�ص�صة من بينها:
كتب ِّ
وقد �أُ ِّل َفتْ عن الدكتور الأ�سد ٌ
نا�صر الدين الأ�سد�َ ..س َف ٌر في المدى :مالمح من حياته و�أدبه،
ت�أليف َم ّي مظ َّفر.
نا�صر الدين الأ�سد ِج ْ�س ٌر بين الع�صور ،ت�أليف َم ّي مظ َّفر.
نا�صر الدين الأ�سد ناقدًا و�شاع ًرا ،ت�أليف �أحمد الم�صلح.
نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د :العا ِلم المف ِّكر والأديب ال�ش ��اعر ،ت�أليف
�أحمد العالونة.
كتاب �أعدَّته عنه
نا�صر الدين الأ�س ��د بين التراث والمعا�صرةٌ ،
م� َّؤ�س�سة عبد الحميد �شومان.
وبالإ�ض ��افة �إلى م�ؤ َّلفاته الأكاديمية الر�ص ��ينة ،وبحوثه العلمية
المتم ِّي ��زة؛ ف�إن الدكتور الأ�س ��د ينظم ال�ش ��عر � ً
أي�ض ��ا ،وهذا ما
ال يعرف ��ه كثي� � ٌر من الق َّراء ،وقد �ص ��در له ديوان �ش ��عر عنوانه:
«هم�س و َب ْوح»َ ،ق َ�س� � َمه �إلى ق�سمين؛ ي�ض ُّم �أ َّولهما �أ�شعا ًرا َن َظ َمها
ٌ
َ
َ
قبل الع�ش ��رين من عمره ،وي�ض ُّم ال َآخر ما نظ َمه بعد ذلك .وقد
ذكر الدكتور الأ�س ��د �أنه م َّزق بع�ض �أ�شعاره ،ثم ندم �أخي ًرا على
ت�سجل مراحل عزيزة عليه من عمره.
تمزيقه لها لأنها ِّ
والدكتور الأ�سد بحكم تكوينه الأدبي وثقافته التراثية يميل �إلى
ما ُيع َرف بال�ش ��عر العمودي ،ويرى �أنه �أ�ص� � ُّح �أ�شكال ال�شعر ،مع
اعتراف ��ه ب�أن بع�ض هذا ال�ش ��عر ال ُي َع ُّد �ش ��ع ًرا حقيق ًّيا و�إنما هو
َن ْظ ٌم ال قيمة له.
�أما ق�ص ��يدة النثر ف�إن الدكتور الأ�س ��د ال ي�ست�س ��يغها وال يعدُّها
من ال�ش ��عر في �ش ��يء ،ويت�س ��اءل عنها بح َّد ٍة قائ ًال« :هل يمكن
�أن تك ��ون ق�ص ��يد ًة ونث� � ًرا؟! كيف تكون ق�ص ��يد ٌة نث� � ًرا؟! لماذا
ال يقول ��ون نث� � ًرا فن ًّيا كم ��ا كنا نقول عن كتابات طه ح�س ��ين في
«الأيام» وكتابات م�ص ��طفى �ص ��ادق الرافعي؟ ...لماذا ت�شويه
الم�صطلح؟! لماذا الإ�س ��اءة �إلى العقل بت�شويه الم�صطلح على
هذه ال�صورة؟!».
والدكتور الأ�س ��د ِمن �أبرز منا�ص ��ري اللغة العربية الف�ص ��حى،
الداعين �إلى رعايتها والدفاع عنها �ضد هجمة اللغات الأجنبية
عليه ��ا وبخا�ص� � ٍة اللغة الإنجليزية التي ت�س ��عى �إلى �إزاحتها عن
موقعها لغ� � ًة للعرب وتراثه ��م الفكري والأدبي .وي ��رى الدكتور
الأ�س ��د �أنَّ �أعظم َت َح ٍّد يواجه اللغة العربية اليوم هو عدم �إيمان
تفاوت بينهم -باللغة
�أ�ص ��حاب النفوذ في البالد العربية -على ٍ
العربي ��ة ،يق ��ول« :و�إذا كان الق ��ادة ال�سيا�س ��يون ،والتربويون،
واالجتماعيون ،واالقت�ص ��اديون ،غي َر م�ؤمنين بهذه اللغة؛ فهذا
هو التحدي الأكبر لها».
الدكتور الأ�س ��د يزور المملكة كثي ًرا وله فيها �أ�ص ��دقاء ومح ُّبون
ُك ُث ��ر ،وه ��و ع�ض� � ٌو ف ��ي مجل�س �أمن ��اء م� َّؤ�س�س ��ة حمد الجا�س ��ر
الثقافي ��ة ،وله ��ذا ف� ��إن رواد خمي�س ��ية ال�ش ��يخ حم ��د الجا�س ��ر
(ال�سبتية الآن) َي ْ�س َعدون بر�ؤيته م َّر ًة واحد ًة في العام في الأقل،
وقد �سعدتُ بح�ضور بع�ض المحا�ضرات الق ِّيمة التي �ألقاها في
هذه الخمي�س ��ية ال�ش ��هيرة ،كما كان لي �ش ��رف الم�شاركة معه
ومع �أ�س ��اتذة �أج َّالء من المملكة ،و�سوريا ،وفل�سطين ،في ندو ٍة
َّنظمتْها الملحقية الثقافية ال�س ��عودية في دم�ش ��ق عام 1421هـ
عن ال�شيخ حمد الجا�سر ودوره في خدمة التراث العربي.
كم ��ا ت�ش� � َّرفتُ بتقدي ��م ورقة عن معالي ��ه بح�ض ��وره ،وذلك في
الحف ��ل ال ��ذي �أقامه منت ��دى الدكتور عمر بامح�س ��ون الثقافي
لتكريمه منذ �سنوات.
رحم اهلل معالي الأ�س ��تاذ الدكتور نا�صر الدين الأ�سد ،و�أ�سكنه
َ
ف�سيح ج َّناته.
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د .عبدالعزيز بن صالح الهالبي

ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر الثقافية

ترك نا�صر الدين الأ�سد عا َل َمنا وانتقل �إلى جوار ر ِّبه قبل نحو 6
�أ�شهر (2015/5/12م) رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح
جنانه.
كان ��ت تربط الدكت ��ور نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د بع َّالم ��ة الجزيرة
العربية حمد الجا�س ��ر عالقة علمية و�شخ�ص ��ية ،وكان الأ�س ��د
وف ًّيا ل�ص ��ديقه ،فق ��د واظب –على الرغم من كبر �س� � ِّنه -على
الح�ض ��ور �إلى الريا�ض �س ��نو ًّيا لال�ش ��تراك في جل�س ��ات مجل�س
�أمن ��اء م�ؤ�س�س ��ة حمد الجا�س ��ر الثقافية ،وكان بح�ض ��وره ُيثري
مجل� ��س الأمناء بم ��ا كان يطرحه من �أفكار �أثناء المناق�ش ��ات،
وي�ش ��ارك في �ض ��حويات «مجل�س حمد الجا�س ��ر» الت ��ي ُيقيمها
مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقافي في �ض ��حى كل خمي� ��س ،ثم في
�ضحى كل �سبت بعد ذلك.
ومركز حمد الجا�س ��ر قا َب َل وفاء الدكتور الأ�س ��د بوفاء� ،إذ �أقام
له بعد وفاته مبا�ش ��ر ًة جل�سة ت�أبين �ش ��ارك فيها مح ُّبوه وعارفو
ف�ض ��له ،ف�أل َق ��وا ال�ض ��وء عل ��ى جوانب تم ُّي ��زه العلم ��ي والبحثي
و�س ��يرته العملي ��ة ومناقبه ال�شخ�ص ��ية .و ُي ِكم ��ل المركز جميل
�ص ��نيعه ب�إ�صدار عدد خا�ص من �ص ��حيفة «ج�سور» عن الدكتور
الأ�سد رحمه اهلل.
�ص ��لتي بالأ�س ��د ب ��د�أت عندما �ش ��رعتُ بكتابة بح ��ث عن «مدى
انت�ش ��ار الكتاب ��ة في الجزي ��رة العربي ��ة عند ظهور الإ�س�ل�ام»،
ود َّلتني الـ َمراجع على �أن الأ�س ��د تناول هذا المو�ضوع بالدرا�سة
في ثنايا �أطروحته للدكتوراه «م�صادر ال�شعر الجاهلي وقيمتها
التاريخي ��ة» ،ووجدتُ �أن الكتابة عند العرب �ش ��غلت من الكتاب
نحو �س ��بعين �صفحة ،وكان بح ًثا ي َّت�ص ��ف باال�ستق�صاء والنقد،
وه ��و ِمن �أف�ض ��ل ما قر�أتُ في المو�ض ��وع .ثم �ش ��رعتُ في كتابة
بح � ٍ�ث ع ��ن «التركيب ال�س ��كاني لمنطقة �ش ��مال الخليج العربي
عند ظهور الإ�س�ل�ام» ،ووجدتُ له بح ًثا عن القبائل في �ش ��رقي
الجزيرة العربية في الحقبة نف�سها ،ولع َّله �أراده �أن يكون مقدِّ م ًة
لدرا�سة �شعراء المنطقة ،و�أفدتُ منه كذلك.
من ح�س ��ن حظي �أنني ُ�ش� � ِّرفتُ بع�ض ��وية مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
حمد الجا�س ��ر الثقافية لأكون بج ��وار نخبة من العلماء الأج َّالء
الذي ��ن �أفدتُ م ��ن علمهم ونبله ��م وتجربتهم ،وف ��ي مقدمتهم
�أ�ستاذنا الدكتور نا�صر الدين الأ�سد.
و�أنا هنا �س ��وف �أ�ش ��ير �إ�شارات خفيفة -فالم�س ��احة المتاحة ال
ت�س ��مح ب�أكثر من ذلك� -إل ��ى عنايته بق�ض ��ايانا الراهنة ،وهي
لي�س ��ت ميدانه البحثي الرئي�س (الذي �أترك الحديث عنه لأهل
االخت�صا�ص فهم �أق َد ُر مني على ذلك).
لقد �أهداني -رحمه اهلل -كتا َب ْيه «نحن وال َآخر� :ص ��را ٌع وحوار»
و«نحن والع�ص ��ر :مفاهيم وم�صطلحات �إ�س�ل�امية» ،وقر�أ ُتهما
فوجد ُتهم ��ا مح َّب َبي ��ن �إل ��ى النف� ��س ويعالجان ب�أ�س ��لوب الفاهم
المتع ِّم ��ق الوا�س ��ع الأفق هم ��وم �أمتنا ،وما تعانيه م ��ن تحدِّ يات
خ�صو�ص ��ا عالقتنا بالغرب التي تزداد كل
معي�ش ��ية وح�ضارية،
ً
يوم تو ُّت ًرا وتعقيدًا.
وفي �س ��ياق العالق ��ات المتو ِّترة والمت�ش� � ِّنجة �أحيا ًنا بين الغرب

وبين العرب والم�سلمين كتب �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية الأمريكي
فران�سي�س فوكوياما في نهاية الحرب الباردة التي انتهت بانهيار
منظومة االتحاد ال�س ��وفييتي مقال ًة ع ��ام 1989م بعنوان «نهاية
كتاب م�ض ��مو ُن ُه
التاري ��خ» وط َّوره ��ا الح ًقا في ع ��ام 1992م في ٍ
ا�ست�ش ��راف ٌّي �أق ��رب منه �إل ��ى التقري ��ر� ،أن انت�ص ��ار الليبرالية
ُي َع� � ُّد نهاي ًة ل�ص ��راع الأيديولوجيات في العال ��م بعد ما انهزمت
ال�ش ��يوعية وتداعت مجتمعاتها و�أخذت تبحث عن خال�صها في
ِ�ص� � َيغ الديموقراطيات الغربية .وا�س ��تجاب ًة له ��ذا الكتاب كتب
�س ��امويل هنتنجتون �أ�س ��تاذ فوكويام ��ا ع ��ام 1992م مقال ًة في
«�صدام الح�ضارات» ،وط َّورها
مجلة ال�ش� ��ؤون الخارجية بعنوان ِ
كتاب عام 1996م ،وجوهر نظريته� :أن الحروب التي
الح ًقا في ٍ
�ستن�ش� ��أ بعد انتهاء الحرب الباردة �سوف تكون نتيج ًة الختالف
الهويات الدينية والثقافية؛ �أي �صراع ح�ضارات.
هذه الطروح -وخا�ص ًة َط ْرح هنتنجتون الذي َّ
وظف في نظريته
�أف ��كار بيرن ��ارد لوي�س ف ��ي مقالته «جذور غ�ض ��ب الم�س ��لمين»
�جال ل ��م
(1990م) -ا�س ��تدرجت الك َّت ��اب والباحثي ��ن �إل ��ى �س � ٍ
يقف عن ��د طرح هنتنجتون ب ��ل تجا َو َزه �إلى ح ��وارات وتعليقات
ون ��دوات وبخا�ص� � ٍة في العا َلم العربي والإ�س�ل�امي .وفي و�س ��ط
ذلك ال�ض ��جيج الإعالمي الذي ا�س ��تدرجته هذه النظرية ،نجد
كتابة هادئة ر�صينة قر�أتْ واقع العرب والم�سلمين قراءة مت�أنية
فاح�صة وم�س ��تندة �إلى فهم عميق لتراث الم�سلمين وتجاربهم
و�إل ��ى ا�س ��تيعاب الواق ��ع ،ور�ؤية ا�ست�ش ��رافيةَ ،ت َج َّ�س ��د ذلك في
كتاب الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�سد «نحن وال َآخر� :صرا ٌع وحوار»
(1997م).
يقول الأ�س ��د في مدخ ��ل كتابه (�صَ « :)13ك ُث� � َر المتحدثون في
مو�ضوع هذا الكتاب ،و�أُ ِّل َفتْ
فيه بف�صوله المختلفة �-أو
في بع�ض �أجزائه -ع�شرات
الكتب ،ومع ذلك ف�إنَّ تجدُّد
الأحداث و َت َواليها وت�شا ُبهها
ومعا�ص ��رتها تفر�ض علينا
�أن نعي ��د الحدي ��ث ف ��ي
المو�ض ��وع ،لنقف منه عند
معالم �أ�سا�سية ،ن�ستذكرها
ون�س ��تخل�ص منها الدرو�س
والعظات ،ونو�ضح الت�شابه
والتقارب بين الالحق منها
وال�س ��ابق ،دون الدخول في تف�ص ��يالت الأحداث نف�سها حتى ال
ت�ض ��يع في ط َّياتها �أبعا ُد ال�صورة .فالمو�ضوع مت�ش ِّعب الأطراف
ي ��كاد ي�ش ��مل الحياة ال�سيا�س ��ية للوط ��ن العربي كله ��ا خالل ما
يق ُرب من ثالثة �أرباع القرن.
وربم ��ا كان �أ َّول م ��ا يب ��رز �أمامن ��ا ونح ��ن ن�س ��تذكر الأح ��داث
ونعر�ض ��ها� ،أن هذه المنطقة -التي �أ�ص ��بح ُي ِ�ص� � ُّر البع�ض على
ت�س ��ميتها بال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وح ُّقها �أن ُت�س� � َّمى الوطن العربي
للداللة على هذا الجزء من دار الإ�سالم الذي يمت ُّد من المغرب
الأق�صى �إلى العراق و�ساحل الخليج حتى ُع َمان -هذه المنطقة
�رحا لح ��روب متعدِّ دة ِمن �أقدم الع�ص ��ور التي
كانت دائ ًما م�س � ً
ُّ
عرفه ��ا التاريخ ،و�س ��تظل كذلك �إلى �أن ي ��رث اهلل الأر�ض و َمن
عليها».
ويحاور الأ�س� � ُد في ف�ص ��ل «الديموقراطية وحقوق الإن�سان بين
العالمية والخ�صو�ص ��ية» (�ص )60قائ ًال« :وتك ُثر الأ�س ��ئلة التي
واجه المتحدثين عن الديموقراطية وحقوق الإن�س ��ان ،وت�ش ��ت ُّد
ُت ِ
حيرة المت�سائلين والذين يحاولون الإجابة م ًعا .فلو �أخذنا مثالً
(الخمار)� ،أو ما ُي�س َّمى خط ً�أ بـ(الحجاب)،
على ذلك مو�ض ��وع ِ
(الخمار)
كان
إذا
�
ؤل:
�
�ا
�
س
الت�
من
�نا
�
س
أنف�
لوجدن ��ا �أننا ال نملك �
ِ
ح ًّقا رمز ًّيا دين ًّيا ،فهل يجوز منع الفتيات والن�س ��اء من ارتدائه،
ف ُيح َرمن من حرية ممار�س ��ة حريتهنَّ الدينية ،و ُت�ص ��ادَر منهنَّ
حرية العقيدة التي ت�ض َّمنتها المادة الثامنة ع�شرة من الإعالن
ن�صت على �أن« :لكل �شخ�ص
العالمي لحقوق الإن�سان ،وهي التي َّ
الح ��ق في حرية التفكير وال�ض ��مير والدِّ ين ،وي�ش ��مل هذا الح ُّق
حري ��ة تغيير ديانته �أو عقيدته ،وحري ��ة الإعراب عنها بالتعليم
والممار�سة و�إقامة ال�شعائر ،ومراعاتها �سواء كان ذلك �س ًّرا �أم
مع الجماعة».

ف� ��إذا كان ��ت هذه الحق ��وق والحري ��ات تنطبق على تعلي ��ق ُح ِل ّي
ال�ص ��ليب على �ص ��دور الم�س ��يحيات ،وتعليق ِحلي ��ة نجمة داود
على �ص ��دور اليهودي ��ات� ،أفال تنطب ��ق على ارتداء الم�س ��لمات
الخمار؟!».
ِ
وطرح �س� ��ؤا ًال في �ص :98كيف تكون العالقة بين �أوربا والعرب؟
وقب ��ل �أن يجي ��ب عل ��ى ه ��ذا ال�س� ��ؤال عر� ��ض لمق ��والت زعماء
�سيا�سيين ورجال دين �أوربيين تعك�س تكا ُتف الأوربيين واليهود،
حا�ض ًرا وم�ستقب ًال ،وعدم �إعطائهم وز ًنا لغيرهم وخا�ص ًة العرب
والم�س ��لمين ،ثم �أجاب عن ال�س�ؤال في �ص 101بقوله« :الخطوة
الأول ��ى في ه ��ذا الطريق هي :المعرفة ال�ص ��حيحة لهذا العا َلم
ال ��ذي تفر�ض علين ��ا طبيع ُة العالق ��ات االجتماعي ��ة ومتط َّلباتُ
الحي ��اة والتوا�ص ��ل �أن نعقد عالق ًة به .وال ب ��د �أن تكون معرفتنا
�ش ��املة للجوانب التاريخي ��ة ،والتكوينات الديني ��ة ،والتج ُّمعات
العرقي ��ة ،والعوام ��ل االجتماعي ��ة واالقت�ص ��ادية ،فن�ؤ ِّلف لذلك
جماع ��ات البحث وم� َّؤ�س�س ��اته ،على �أن تكون درا�س ��تنا وبحوثنا
التع�ص ��ب والتط� � ُّرف ،لت�أتي م�ص� � ِّور ًة
مو�ض ��وعية ،بعي ��دة عن ُّ
للحقيق ��ة والواقع ،فن�س ��تفيد منه ��ا ح ًّقا ،ونر ِّتب عل ��ى نتائجها
يف�ص ��ل في الخط ��وات الأخرى ال�ل�ازم �إنجازها
مواق َفن ��ا» ،ثم ِّ
لتحقيق الهدف.
�تتباعا لذلك طرح �س� ��ؤا ًال جوهر ًّيا في � ��ص 104هو« :كيف
وا�س � ً
ُن ِقي ��م عالقات م ��ع غيرنا قبل �أن ُن ِقيم ه ��ذه العالقة بيننا ،ومع
ونقدر على البعيد
�أنف�س ��نا؟ هل نعجز عن القريب ونف ِّرط فيهِ ،
ونحر� ��ص عليه؟!� ..ألي�س تحقيق ذلك من �ص ��ميم م�ص ��لحتنا،
حت ��ى لو �أغفلنا روابط القومية وم ��ا تقوم عليه عندنا من وحدة
الدِّ ي ��ن والثقاف ��ة واللغ ��ة والتاريخ؟ �ألي�س ��ت بيننا نح ��ن العرب
م�ص ��الح م�ش� � َت َركة -بغير ِّ
كل الروابط الت ��ي ذكرناها -تفر�ض
ُ
وجب �إقامة اقت�ص ��اد
أنواعا من التقا ُرب
علين ��ا � ً
والتعا�ض ��د ،و ُت ِ
متكامل و�سوق عربية م�شتركة؟! ..فكيف ال نعمل على تحقيقها،
ل َن ْق َوى بها من �ض ��عف ،وننه�ض ِمن بعد طول عثار ،ون�ستطيع �أن
نقف �أمام �أوربا موق ًفا فيه �ش ��ي ٌء من التوازن والتكاف�ؤ والندِّ ية،
حينئذ �سترنو �إلينا �أوربا كما نرنو �إليها».
ٍ
�وات ثال ًثا لتحقيق هذا الم�ش ��روع ،يمك ��ن �إيجازها
وح� �دَّد خط � ٍ
فيما ي�أتي (�ص:)117
أمر � َآخر -بتنظيم البيت العربي من داخله،
 -1البدء -قبل �أيِّ � ٍ
وج ْم ��ع كلمة �أهله وتوحيد �ص ��فوفهم ،والدخول ف ��ي �أي حوار �أو
َ
�شراكة (كتلة عربية واحدة متما�سكة).
 -2وهذا التوحيد لل�ص ��ف والجمع للكلمة والت�ضامن بين �أقطار
الأمة ،هو الكفيل ب�أن يجعلنا نحافظ على م�ص ��الحنا ،و�إذا كنا
ال ن�س ��تطيع �أن نتكاف� ��أ م ��ع غيرنا في القوة الع�س ��كرية و التقدُّم
العلمي ،ف�إنَّ �أمامنا فر�ص ��ة التكاف�ؤ والتوازن في الم�صالح ..وال
قيم ��ة لأي �ش ��راكة بين َمن هم ف ��ي موقع ال َّتعال ��ي و َمن هم في
م�سك ب�أز َّمة �أمورنا ب�أيدينا ،ون�ستطيع �أن
موقع الدُّونية .وحين ُن ِ
حينئذ �س ��تكون لنا ق َّوة بف�ضل توا ُزن
نحافظ على م�ص ��الحناٍ ..
الم�ص ��الح ،ن�س ��تطيع بها �أن ن�ص ��بح على َق ْد ٍر من الم�ساواة مع
غيرن ��ا ،وال يك ��ون ذل ��ك �إال بالإخال�ص في الت�ض ��امن ،وتوحيد
المواقف وال�صفوف.
 -3وم ��ع هاتي ��ن الخطوتين ت�أت ��ي الخطوة الثالث ��ة ،وهي العمل
عل ��ى �ص ��ياغة م�ش ��روع نه�ض ��وي عرب ��ي متكام ��ل ،ندخ ��ل فيه
الخطاب الإن�س ��اني العالمي ونتفاعل معه ،ويكون مُ�س� �تَمَدًّا من
حقيقة �أمتنا ،وفي الوقت نف�س ��ه مواك ًبا لروح الع�ص ��ر وتطلُّعات
الم�ستقبل.
رحم اهلل نا�صر الدين الأ�سد ،المفكر الكبير ،والباحث والناقد
َ
ً
َّ
ً
والمح ِّق ��ق ،ال ��ذي خل ��ف لنا تراث ��ا ثمينا م ��ن فكره ودرا�س ��اته
وتحقيقات ��ه ،فلق ��د فق ْدن ��ا النبيل المه� � َّذب ،والـ ُمح ��اور ال ِّل ِبق،
والمدافع عن الحق دون مواربة.
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الجديد من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي:
«اللغة المهرية المعاصرة بين عرب َّي َت ْين»

ت�أليف :د .عامر فائل محمد بلحاف
�أ�صدر مركز حمد الجا�سر الثقافي كتاب
«اللغة المهرية المعا�ص ��رة بي ��ن عرب َّي َت ْين»،
للدكتور عامر فائل محمد بلحاف (�أ�س ��تاذ
اللغ ��ة والنح ��و الم�ش ��ارك ،بكلي ��ة العل ��وم
والآداب ب�شرورة -جامعة نجران).
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
ويتح� �دَّث ه ��ذا الكت ��اب ع ��ن (اللغ ��ة
المهري ��ة) التي هي لغ� � ٌة محك َّية في جنوب
الجزي ��رة العربي ��ة ،وق ��د تنا َوله ��ا بع� ��ض
�نوات َخ َل ��تْ  ،وال ت ��زال
الدار�س ��ين من ��ذ �س � ٍ
كثير منهم ع�ص� � َّي ًة على الك�ش ��ف،
في نظر ٍ
وبحاج ��ة �إل ��ى كثي � ٍ�ر م ��ن البح ��ث والدر�س
والتنقيب ،وي�أتي هذا الكتاب محاولة ُت�ضاف ِل َما �سبقها.
والفك ��رة التي يقوم عليها هذا الكتاب –كما ي َّت�ض ��ح م ��ن العنوان -هي �أن
المهري ��ة تقع بي ��ن عرب َّي َت ْين؛ الأولى :ه ��ي العربية الجنوبية بلغاتها :ال�س ��بئية
والمعينية والح�ض ��رمية ،والثانية :هي العربية الف�صحى ،لغة القر�آن الكريم،
ت ��اج الر�ؤو�س و َم ْب َعث الفخر واالعتزاز .وقد تبدَّت هذه الفكرة فر�ض ��ي ًة علمي ًة
تحت ��اج �إل ��ى �إثبات .و�أ�ش ��ار الم�ؤ ِّلف �إلى �أنه كان المنا�س ��ب �أن ي�ص ��طلح على
المهري ��ة بـ(اللغ ��ة) ال بـ(اللهجة)؛ �إذ العنا�ص ��ر اللغوية فيها لي�س ��ت واحدة،
والعادات الكالمية � ً
أي�ضا لي�ست واحدة.
واعتمد الم�ؤ ِّلف على المنهج الو�صفي التحليلي في المقام الأول ،وهو منه ٌج
ُيعنى بو�صف الظاهرة اللغوية م�ستندًا �إلى اال�ستعمال المعا�صر ،ثم �أَ ْت َب َع ذلك
الو�ص � َ�ف ب�شي ٍء من التحليل والتطبيق ،ولم يغفل الإفادة من الم�صادر اللغوية
حر�ص على الإكثار من الأمثلة رغب ًة في �إي�ص ��ال
والدرا�س ��ات ال�س ��امية ،كما َ
اال�س ��تقراء �إل ��ى درج ��ة علمية مقبول ��ة ،وكانت لغة ه ��ذه الأمثلة ه ��ي العربية
الف�صحى.
ت�أ َّل َف الكتاب من خم�س ��ة ف�صول م�س ��بوقة بتمهيد مق َت َ�ضب ُع َني بالحديث
ع ��ن (المه ��رة) ،ه� ��ؤالء الأقوام الذي ��ن عر� َ��ض ِل ُل َغتهم ،فتحدَّث عن ت�س ��مية
(مهرة) ،وعن تاريخها القديم ،والإ�سالمي ،وتعا ُقب الدول والإمارات عليها.
والف�ص ��ل الأول كان ف�ص ًال �ص ��وت ًّياُ ،خ ِّ�ص ���ص لتبديد فكرة �سائدة بوجود
�أ�ص ��وات زائدة ف ��ي المهرية عددها �أربعة �أو خم�س ��ة ،وقد اتخذ الف�ص ��ل من
أنموذجا لإثبات �أنَّ هذا ال ��ر�أي غير دقيق علم ًّيا ،كما
حرف ال�ض ��اد الجانبية � ً
ع َّرج على بقية تلك الأح ُرف المزعومة.
ُوعني الف�ص ��ل الثاني بالحديث عن جوانب في الفعل ،فكان فيه كال ٌم على
وبع�ض ِمن ِ�ص َيغه .وكان فيه � ً
أي�ضا كال ٌم على لواحقه ،وعلى
�أق�سامه ،و�أوزانهٍ ،
داللته.
ُ
وخ ِّ�ص ���ص الف�ص ��ل الثال ��ث لبع�ض جوانب اال�س ��م ،فكان في ��ه ٌ
حديث عن
وج ْمع ��ه ،وتعريفه ،والن�س ��بة �إليه ،كما كان في ��ه ٌ
حديث عن
ت�أنيث ��ه ،وتثنيت ��هَ ،
داللة بع�ض الأ�سماء ال�ش ��ائعة ،مثل� :ألقاب الأ�سرة ،و�أع�ضاء الج�سم ،والطير
والحيوان� ..إلخ.
وجم َع الف�ص ��ل الرابع بع�ض المو�ض ��وعات اللغوية المتنوعة ،كال�ض ��مائر،
والإ�شارة ،والمو�صول ،واال�ستفهام ،وال�شرط ،والظرف ،والعدد ،وفيه تف�صي ٌل
و�ص َيغها ،وم�ستوياتها ،ونظامها.
عن� :أق�سامهاِ ،
�أما الف�ص ��ل الخام�س فحم َل عنوان (ن�صو�ص ومناق�شات وت�أمالت) ،وكان
اله ��دف منه في مبحثه الأول َع ْر�ض عدد من الن�ص ��و�ص اللغوية التي تحدثت
عن المهرية ،ومناق�ش ��تها ،وتقويمهاُ .
وهدف المبحث الثاني مناق�شة العالقة
المزعومة بين المهرية واللغة الأكادية القديمةُ .
وختم الف�صل بمبحثه الثالث:
ت�أمالت في �أ�سماء بع�ض ُقرى ال�ساحل المهري.
و�أو�ض ��ح الم�ؤ ِّلف �أنَّ هدف هذا الكتاب لم يكن اال�ستق�ص ��اء وال�ش ��مول ،بل
كان هد ُف ��ه َع ْر� ��ض فكرة وقوع المهرية بين عرب َّي َت ْي ��ن ،وتجلية بع�ض الغمو�ض
الذي اكتنفها منذ زمنَ ،وع ْر�ض الأفكار �أكثر من تقرير الأحكام ،لذا قد يجد
القارئ في �صفحات متفرقة من هذا الكتاب �أكثر من فكرة قد ت�صلح للبحث،
و�أكثر من فر�ضية قد تحتاج �إلى �إثباث.
وقد �صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في هذا العام 1437هـ2016/م ،في
� 191صفحة من القطع المتو�سط.
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أ .عبداهلل احلقيل

�أمين عام دارة الملك عبدالعزيز �سابق ًا

بداي ��ة المعرفة بالأ�س ��تاذ الدكتور
نا�ص ��ر الدين الأ�سد في منزل الع َّالمة
ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر �س ��نة 1418هـ،
وق ��د دار بيني وبينه حدي � ٌ�ث في اللغة
والأدب ،ث ��م التقيتُ به في مركز حمد
الجا�س ��ر الثقاف ��ي خ�ل�ال الفعالي ��ات

المختلفة ،وفي حفل تكريمه في
ثلوثية بامح�سون.
هو �شخ�صية ثقافية ت َّت�صف
بال ُع ْمق والتم ُّكن العلمي ،ويمتاز
بالح�س الثقاف ��ي العميق ،و ُي َع ُّد
ِّ
ف ��ي طليع ��ة الدار�س ��ين العرب
أنف�س ��هم بالمنهج
الذين �أخذوا � َ
بالتزام و�إ�ص ��رار ،وقد
العلم ��ي
ٍ
�ش ��ملت بحوث ��ه اللغ ��ة والأدب،
نق ��ر�أ ذل ��ك ف ��ي كتب ��ه مث ��ل
«م�ص ��ادر ال�ش ��عر الجاهل ��ي
وقيمته ��ا التاريخي ��ة» و«دي ��وان
قي� ��س ب ��ن الخطي ��م»� ،إل ��ى جان ��ب
كتب عدَّة ،فهو
معالجاته اللغوية في ٍ
ٌ
باحث لغويٌّ دقيق .وقد �أودع المكتبة
العربية �أكثر من ثمانين كتا ًبا في اللغة
والت ��راث والفك ��ر والترجم ��ة والنق ��د
والتحقي ��ق ،ول ��ه ف ��ي ه ��ذه المجاالت
م�ؤ َّلفاتٌ رائدة ُت َع ُّد م�صادر رئي�سة في
حقلها.
وقد �شغ َل منا�صب �أكاديمية و�إدارية

�أبر ُزها كونه �أول وزي ��ر للتعليم العالي
في الأردن ،وكان ع�ض ًوا بمجامع اللغة
العربي ��ة ف ��ي ك ٍّل م ��ن الأردن وم�ص ��ر
و�س ��وريا والمغ ��رب ،و َر�أَ� � َ�س العدي ��د
م ��ن الم�ؤتم ��رات اللغوية التي �س ��عدتُ
بح�ضورها والم�ش ��اركة فيها ،وكان له
ح�ض ��ور كبير ف ��ي المحاف ��ل الثقافية
واللغوي ��ة العربية ،وقد َ�س� � ِعدْنا باللقاء
ب ��ه ف ��ي الريا� ��ض ف ��ي م�ؤ�س�س ��ة حمد
الجا�س ��ر الثقافي ��ة وندوة بامح�س ��ون
وفي الجامع ��ات ال�س ��عودية ،ولع َّل ِمن
�أبرز ما يميزه التوا�ضع الذي تتح َّلى به
�شخ�ص ��يته العلمية ،وهو يزور المملكة
كثي ًرا وله فيها �أ�صدقاء و ُم ِح ُّبون.
�إنه رائ� � ٌد من ر َّواد الأدب واللغة في
الوطن العرب ��يِ ،ومن �أبرز ُمنا�ص ��ري
اللغة العربية الف�ص ��حى الداعين �إلى
رعايته ��ا والدفاع عنه ��ا ،فهو رم ٌز من
رموزن ��ا العربي ��ة والعلمي ��ة والثقافية
واللغوية.
رحمه اهلل بوا�سع رحمته.

د .ناصر الدين األسد ..ومصادر الشعر الجاهلي
مهي ًبا� ،صار ًما في منهجه العلمي،
مو�ض ��وع ًّيا ف ��ي درا�س ��اته ،كارهً ا
للت�س� � ُّرع والتعمي ��م ،وم ��ع ِّ
كل ذلك
جلي�سه ،فيه
كان متوا�ض ًعا ي�أ َن ُ�س به ُ
ُخ ُلق الأدباء ُ
وتوا�ضع العلماء.
كان �أحد �أع�ضاء مجل�س الأمناء
لم�ؤ�س�س ��ة ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر،
وقد قطع ��ه المر� ��ض في �س ��نواته
الأخي ��رة عن ح�ض ��ور الجل�س ��ات،
حتى الجل�سة التي ُك ِّرم فيها ،وكان
ِمن �أ�ص ��دق �أ�صدقاء حمد الجا�سر
و�أوفاهم له.
ترك عددًا م ��ن الم�ؤ َّلفات التي
د .عائض الردادي
�س ُتبقيه ح ًّيا بين الأجيال� ،أبر ُزها
ع�ضو مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الثقافية كتاب «م�ص ��ادر ال�ش ��عر الجاهلي
وقيمتها التاريخية» ،وهو الكتاب الذي
نعى الناعي �أ .د .نا�صر الدين الأ�سد حاز به درجة الدكتوراه تحت �إ�ش ��راف
يوم الخمي� ��س 1436/8/3هـ الموافق د� .ش ��وقي �ض ��يف ،وناق�ش ��ه في ��ه د.
2015/5/21م ع ��ن ُع ْم � ٍ�ر ناه� � َز � 93إبراهيم �س�ل�امة ،وم�ص ��طفى ال�سقا،
عا ًما ،وقد و�صفه دار�سو �آثاره الثقافية ود .عبداللطي ��ف حم ��زة ،وال�س ��باعي
ب�أن ��ه رج ��ل الأوائ ��ل ،و� ِآخ ��ر العناقيد بيوم ��ي ،وق ��د ت�ص� �دَّت الدرا�س ��ة ِل َما
الكبار ،وال�ضمير النقي للأمة العربية ،طرح ��ه د .طه ح�س ��ين ف ��ي كتابه «في
و� ِآخر العنقود من �ص ��فوة ال�صفوة في ال�ش ��عر الجاهلي» الذي � َ
أحدث �صدو ُره
تاريخ الأدب العربي المعا�صر ،وعا�شق �آن ��ذاك دو ًّي ��ا ثقاف ًّي ��ا و�ص ��ل �إل ��ى َم ْنع
العربي ��ة وحاميه ��ا ،العا ِل ��م ،الباحث ،الكت ��اب ،يق ��ول د .نا�ص ��ر الدين« :ثم
الم�ستق�ص ��ي� ،ش ��يخ العلماء ،وج�س ��ر قر�أتُ ُ -قبيل دخول ��ي الجامعة -كتاب
التواف ��ق بي ��ن الح�ض ��اراتَ ..
وح ْ�س� � ُبه الأ�ستاذ الدكتور طه ح�سين «في ال�شعر
ذلك.
الجاهلي» ،ففتح �أمامي �آفا ًقا ف�س ��يح ًة
والدكت ��ور الأ�س ��د من جي � ٍ�ل مبارك م ��ن التفكير ،ودفعني �إلى �أن �أنظر في
�أث ��رى ال�س ��احة الثقافي ��ة ،وتم َّي ��ز هذا ال�ش ��عر نظر المت�سائل عن قيمته
بالأ�صالة والعروبة ،والدفاع عن دينه ،و�ص ��حته ،وحملني على �أن �أ�ستق�ص ��ي
والع�ص ��امية ف ��ي حيات ��ه ،كان وق ��و ًرا المو�ض ��وع م ��ن ج ��ذوره ،و�أتت َّبع ��ه من

�أطراف ��ه .»..وق ��د تت َّبع المو�ض ��وع من
�أطراف ��ه� :آراء العرب القدماء في َن ْحل
ال�ش ��عر ،و�آراء الم�ست�ش ��رقين ،و�آراء
الع ��رب المحدَثي ��ن ب ��د ًءا بم�ص ��طفى
�صادق الرافعيُ ،م�س ِه ًبا في ر�أي د .طه
ح�س ��ين وردود َمن ردُّوا عليه ،وقد ق َّوم
م�ص ��ادر ال�ش ��عر الجاهلي ومدار�س ��ه،
مما جعل الكتاب فريدًا ومنفردًا ،وقد
مرات عدَّة ،و�ص ��ار ا�س ��م الكتاب
ُطبع ٍ
ُيق ��رن با�س ��م الم�ؤ ِّلف �إذا ُذك ��ر ،و َمن
ق ��ر�أ الكتاب يقف عل ��ى الجهد المم َّيز
والمو�ض ��وعية من الم�ؤ ِّل ��ف ،مما جعل
كتا َب ��ه ُيك َتب له الخلود ..ب ��ل هو ُع ْمره
الثاني بع ��د �أن انتقل �إل ��ى رحاب ر ِّبه،
وق ��د ف ��از فيم ��ا بع� � ُد بجائ ��زة الملك
في�صل الدولية للآداب.
الدكت ��ور نا�ص ��ر الدين َ
حا�ض� � َر في
عدد من الجامع ��ات ،و َر�أَ َ�س كثي ًرا من
الم�ؤ�س�س ��ات الثقافية ،و� َّأ�س�س الجامعة
الأردني ��ة ،وعم� � َل ف ��ي الدبلوما�س ��ية،
وعا� ��ش ف ��ي �أكث ��ر م ��ن بيئ ��ة عربي ��ة،
وتع َّرف �إلى كثير من الأعالم من جيل
النه�ضة وكان واحدًا منهم.
رحم ��ه اهلل ،فق ��د فق ��دت العربي ��ة
عا ِل ًم ��ا جلي�ل ً�ا ال يع ِّو�ض عن ُخ�س ��رانه
�إ َّال م ��ا تركه من علم ناف ��ع على رفوف
المكتبات ،وما �أ�س ��هم به من جهد في
�إن�شاء الم�ؤ�س�سات الثقافية.
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ٌ
إسهامات ال ُتنسى
ناصر الدين األسد..
في ن ��دو ٍة عن معال ��ي الدكتور �أحمد ال�ض ��بيب ع ��ام 1434هـ،
�صد ُرها مركز
وقدَّم للعدد الثاني من مجلة «الخمي�سية» التي ُي ِ
حمد الجا�س ��ر الثقافي ،وذلك في عام 1430هـ .وبالطبع كان
ي�ش� � ِّرف االجتماع الأ�سبوعي لمجل�س حمد الجا�سر عند وجوده
في الريا�ض.
كنتُ وبع� ��ض زمالئي في الم� َّؤ�س�س ��ة نحر�ص عل ��ى مقابلته
في ِّ
كل الأيام التي يح�ض ��ر فيها �إلى الريا�ض لح�ضور االجتماع
طلب في
ال�سنوي ،وك َّنا نعر�ض عليه �أن نرافقه حيث �أراد ،وقد َ
�إح ��دى زياراته �أن يرى (الدرع َّية) القديمة ،وفي زيار ٍة �أخرى
�أراد ر�ؤية (منفوحة) لكونها ديار الأع�ش ��ى ،وعندما �أراد �أداء
العمرة رافقه �أحد الإخوان �إلى مكة المك َّرمة.

معن بن حمد اجلاسر

�أول لقائي بمعالي الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د �ضي ًفا عزي ًزا
حينم ��ا كان وال ��دي حمد الجا�س ��ر -رحمهما اهلل تعال ��ىُ -يو ِلم
ل�ض ��يوف م� َّؤ�س�س ��ة المل ��ك في�ص ��ل الخيري ��ة من �أع�ض ��اء لجان
التحكي ��م والفائزين بجوائزها ال�س ��نوية .وكان رج�ل ً�ا �أني ًقا في
ملب�س ��ه ،وكانت مالحظاته وتعليقاته غاي ًة في البالغة والحكمة،
والفكاه ��ة �أحيا ًنا ،ومن ذلك �أنني عر�ض ��تُ عليه لح ًما ذات م َّر ٍة
نباتي»!
فاعتذر قائ ًال�« :أنا �أ�س ٌد ّ

وم َّرت ال�س ��نون ،وانتقل والدي �إلى رح ��اب ر ِّبه ،وكان الدكتور
الأ�س ��د ممن دُعي لع�ض ��وية مجل�س �أمناء م� َّؤ�س�س ��ة حمد الجا�سر
فرحب -رحمه اهلل -بذل ��ك ،وكان من �أكثر
الخيري ��ة الثقافي ��ةَّ ،
حر�ص ��ا على الم� َّؤ�س�س ��ة و�أدائها ،ولم يبخل عليها َقطُّ
الأع�ض ��اء ً
حر�ص ��ه على ح�ض ��ور االجتماع ال�سنوي
بوقته وجهده ،ومن ذلك ُ
لمجل�س �أمناء الم� َّؤ�س�س ��ة بانتظام ،وتقديم اقتراحاته التطويرية
اجتماعا تح�ض ��ير ًّيا لمجل�س الأمناء ،وهو
الب َّناءة ،كما �أنه تر�أَّ َ�س
ً
االجتماع الذي ي�س ��بق االجتماع ال�سنوي ،والذي يناق�ش الأع�ضاء
فيه جدول �أعمال المجل�س قبل �أن ينعقد برئا�س ��ة الأمير �س ��لمان
بن عبدالعزيز (�آنذاك) الرئي�س الفخري للم� َّؤ�س�سة .كما �شارك

و�أذك ��ر في �إحدى زياراته الأولى لح�ض ��ور اجتماع المجل�س
ال�س ��نوي� ،أ َّنن ��ي كن ��تُ والأ�س ��تاذ الباحث خال ��د المانع (وكان
يعمل في مركز حمد الجا�س ��ر الثقافي حينها) في �صالة كبار
ال�شخ�ص� � َّيات في المطار ننتظر الطائرة الأردنية القادمة من
ع َّم ��ان والتي كان على متنها ،ونتر َّقب ا�س ��تقباله ف ��ور نزوله من
الطائرة ،وح�ص ��ل �أن َو َ�ص� � َلت الطائرة قبل موعدها ،فخرج من
ال�ص ��الة دون �أن ننتبه لذلك ،وعندما لم يجد �أحدًا في ا�ستقباله
وتوجه �إلى الفندق دون �أن ي َّت�صل بنا ،مما �س َّبب
ا�س ��تق َّل �س ��يار ًة َّ
حرجا حينها.
لنا ً
َر ِح َم اهلل �أ�س ��تاذنا الكبير رحم ًة وا�سعة ،و�أثابه على �إنجازاته
وعلى وفائه لحمد الجا�سر وللم� َّؤ�س�سة الخيرية الثقافية والمركز
الثقافي ال َّل َذ ْين حمال ا�سمه.

عددٌ جديدٌ من مجلة «العرب»

�ص ��در ع ��د ٌد جدي� � ٌد من مجل ��ة «الع ��رب» (� ��س ،51ج 9و،10
الربيع ��ان 1437ه� �ـ  /كان ��ون الثاني و�ش ��باط (يناي ��ر وفبراير)
2016م) ،وق ��د ت�ض� � َّمنَ �س ��تة �أبح ��اث ،بالإ�ض ��افة �إل ��ى البابين
الثابتين.
جاء البحث الأول عن «النزعة الوطنية عند الأندل�سيين :ل�سان
الدين ابن الخطيب وابن �س ��عيد المغرب ��ي �أنموذجين» ،بقلم د.
�آمنة من�صور ،ذكرتْ فيه تعلُّق الأندل�سيين بالأندل�س تعلُّ ًقا ناد ًرا،
و�أرجعتْ ال�س ��بب في ذلك �إلى ال�شعور الم�س ��تمر عند الأندل�سي
ب�أنه �سيفقد الأر�ض يو ًما ،لذلك يتفانى في ح ِّبها ،ثم ا�ستعر�ضتْ
َت َغ ِّني ال�ش ��عراء بها ومبالغة الأدباء في َو ْ�ص ��فها وتف�ض ��يلها على
بق ��اع الأر�ض لجمالها ،وذلك من خ�ل�ال �أنموذجين :الأول «ابن
الخطي ��ب» الذي َّ
ف�ض ��ل الأندل�س عل المغرب مع �أنها احت�ض ��نته

م� �دَّة نفيه؛ والثان ��ي «ابن �س ��عيد» الذي َّ
ف�ض ��ل الأندل� ��س ومعها
انتق�ص منهما واحتقرهما،
المغرب على الم�ش ��رق ،ردًّا على من َ
وح ْ�سن �أدب.
وك ُّل ذلك في
اعتدال ُ
ٍ
ال�ص ��غاني
والبح ��ث الثاني ع ��ن «دارات الع ��رب و ُبرقها عن َّ
بحث كان قد
( ،»)2بقل ��م د� .أحمد خ ��ان ،وهو الجزء الثاني من ٍ
ُن�شر الجزء الأول منه في (�س ،36ج 7و ،8مح َّرم و�صفر 1422هـ
/ني�سان و�أيار (�أبريل ومايو) 2001م) ،وجاء هذا الجزء الثاني
من البحث لي�س ��رد في ��ه د .خان عددًا من ال ��دارات التي ذكرها
ال�صغاني (ت650هـ) في معجمه
الح�س ��ن بن محمد بن الح�سن َّ
«العب ��اب الزاخ ��ر واللباب الفاخ ��ر» ،الذي لم يكت � ِ�ف فيه َبج ْمع
�أ�س ��ماء ال ��دارات فقط ،بل ح�ش ��اها ب�ش ��واهد كثيرة م ��ن ديوان
العرب.
وج ��اء البح ��ث الثالث بعن ��وان «الإبل في الأندل� ��س» ،بقلم د.
خال ��د ب ��ن عبدالكريم البكر� ،أو�ض � َ�ح في ��ه �أن الأثر الح�ض ��اري
للإ�سالم في �إ�سبانيا لم يقت�صر على الإنتاج العلمي الوفير الذي
�أبدعه الم�سلمون في تلك البالد ،وال على ما ا�ستنبتوه في �أر�ضها
من مح�ص ��والت زراعية ،و�إنما �ش ��مل كذلك �أ�ص ��نا ًفا من الثروة
الحيوانيةُ ،ت َع ُّد الإبل ِمن �أه ِّمها و�أوفرها.
كما ج ��اء البح ��ث الرابع بعن ��وان «�أدباء في الظ ��ل :عبداهلل
أنموذجا» ،للأ�س ��تاذ محمد ب ��ن عبدالرزاق
ال�س ��ليمان المزروع � ً
الق�ش ��عمي ،و�أ�ص ُله محا�ض ��ر ٌة �ألقاها في جمعية الثقافة والفنون
بالأح�س ��اء بتاري ��خ 1436/11/10هـ .وقد �أورد �أ .الق�ش ��عمي ما
قاله ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر في تقديمه لكتاب «و�ص ��ايا �أ�ساطين
الدِّ ين والأدب وال�سيا�س ��ة لل�ش َّبان» الذي ُطبع عام 1407هـ با�سم
ال�ش ��يخ عبداهلل المزروع� ،أي بعد وفاته باثنين وع�ش ��رين عا ًما،
و�أور َد � ً
أي�ض ��ا م ��ا قال الجا�س ��ر عنه في «من �س ��وانح الذكريات»،
و�أو�ض � َ�ح �أنه جمع عن المزروع معلومات وافية ،وكتب عنه �ضمن

مجموع ��ة �أخرى من (�أع�ل�ام في الظل) ب ��د�أت المجلة العربية
بن�ش ��رها ابتدا ًء من �شهر المح َّرم 1436هـ ،و�سيجمعها فيما بع ُد
في كتاب.
والبحث الخام�س بعنوان «مخطوطات ر�سائل ابن كمال با�شا
في مكتبة �آل حبت» ،بقلم د� .إ�س ��لم بن ال�س ��بتي ،تحدَّث فيه عن
ترجمة ابن كمال با�شا وم�ؤ َّلفاته ،وعن مفهوم الر�سالة و�أنواعها،
وعن تراث ابن كمال با�ش ��ا ال ِّر�سالي ،من خالل الحديث عن 15
ر�سالة له.
والبحث الأخي ��ر للدكتور عبدالحميد محمد ب ��دران ،عنوانه
«�ألقاب ال�ش ��عراء في �أ�ش ��عارهم :توثيق ودرا�سة ( ،»)2وقد ُن�شر
الجزء الأول من البحث في العدد ال�سابق .ور َّكز الباحث في هذا
الج ��زء على الظواهر النقدي ��ة للألقاب ،من خالل �أربعة محاور
هي :الخالف في �س ��بب اللقب ،و�إهمال ا�س ��م ال�شاعر واالكتفاء
بلقبه ،و�إ�ض ��افة اال�سم �إلى اللقب �أو �إ�ضافة اللقب �إلى القبيلة �أو
الأم ،وتعدُّد الألقاب وتك ُّررها.
ثم ج ��اء الباب ��ان الثابتان« :بري ��د العرب» ال ��ذي تحدَّث عن
الإمام ال�س ��يوطي :والدت ��ه ،ون�ش� ��أته ،ومكانته العلمي ��ة ،ووفاته؛
و»مكتبة العرب» الذي ت�ض� � َّمنَ ً
عر�ضا لكتاب «�آل ع�صفور� :أ�سر ٌة
حكمت الخليج مئ ًة وخم�س ��ين عام ًا» لم�ؤ ِّلفه الدكتور خالد النزر.
ثم َ�س ْرد للكتب والمجالت التي �أُهديت �إلى مكتبة «العرب».
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ناصر الدين األسد اإلنسان
تع َّرفتُ �إلى معالي الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د عام 1989م
عندم ��ا كنتُ بمع َّية الأخ �ص ��بيح الم�ص ��ري �إ َّبان م ��ا كان الدكتور
نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د وزي ًرا للتعليم العالي بالأردن ال�شقيق ،وكان
ه ��دف زيارتي له قب ��ول عدد من طالبن ��ا بالجامع ��ات الأردنية.
عر�ض ��تُ الأمر على معاليه وكانت �إجابته� :إن �ش ��اء اهلل .ورجعتُ
2013ملي �إن
أبريلمعاليه قال
لها� :إن
جمادىمديرة
في اليوم الثاني �إلى
اآلخرةمكتبه وقلتُ
1434هـ -
علي :ما دام قال لك معاليه �إن �ش ��اء اهلل؛
�ش ��اء اهلل .وكان ردُّها َّ
أح�ض ْر مل َّفات طالبك .وكنتُ قد �أح�ضرتُ مجموعة من
فاذهب و� ِ
الملفات مع ��ي ولكني ترك ُتها في الفندق ،فرجعتُ �إلى الفندق في
يديك.
الحال و�أح�ضرتُ الملفات وقلت لها :هذه هي الملفات بين ِ
فا�ستعر�ض ��تْ �ش ��هاداتهم الثانوية وكلُّهم من الطالب الحا�صلين
علي :اطمئنّ  ،ف�إنَّ قبولهم �س ��يتم �إن
عل ��ى درجات عالية ،ف ��ردَّت َّ
�ش ��اء اهلل .ومن ذلك التاريخ ا�س ��تمرت الجامعات الأردنية بقبول
ع ��دد م ��ن طالبنا يق� � ُرب من خم�س ��ين طال ًب ��ا وطالب ��ة يتو َّزعون
على �أرب ��ع جامعات :الجامع ��ة الأردنية التي كان لمعاليه �ش ��رف
ت�أ�سي�س ��ها في ِّ
ظل عهد الملك ح�س ��ين رحمه اهلل و�أ�س ��كنه ف�سيح
ج َّناته ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا ،وجامعة اليرموك في مدينة
�إربد ،وجامعة م�ؤتة في منطقة الكرك.
وا�س ��تمرت عالقتي بمعاليه منذ ذل ��ك التاريخ ،فما من زيارة
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ل ��ي للأردن -وق ��د تع َّودتُ على زي ��ارة الأردن من ذل ��ك التاريخ-
�إ َّال و�أت�ش� � َّرف بزيارت ��ه ف ��ي مكتب ��ه الخا�ص بع ��د َت ْركه ال ��وزارة،
و ُي ِ�ص� � ُّر على تكريمي بح�ض ��ور ع ��دد من رجال الفك ��ر في الأردن
ال�شقيق ،وحدي ُثه ال يخلو من م�ستقبل اللغة العربية التي هي محل
اهتمامه ،خا�ص ًة بعد ما عرف � ِّأن لدينا �سبعة معاهد للُّغة العربية
في �إندوني�س ��يا؛ مما جعل ��ه يهت ُّم دائ ًما بال�س� ��ؤال عنه ��ا ف�أُ َط ْم ِئنه
على م�س ��ارها وتطورها ،و�أنه قد �أ�صبحت لدينا �أربعة مراكز للُّغة
العربية في الجامعات الإندوني�س ��ية بالإ�ض ��افة �إلى المعاهد التي
�أ�شرتُ �إليها ،فكان هذا الحديث ُي�سعده وي�ش ُّد من �أزري.
وق ��د كان لثلوثيتن ��ا �ش � ٌ
�رف بتكريمه ِل َم ��ا قدَّمه لخدم ��ة اللغة
العربي ��ة بخا�ص ��ة ،وللثقاف ��ة بعام ��ة ،و�أ�ص ��درنا عنه كتا ًب ��ا بهذه
كتب فيه كثي ٌر من مح ِّبيه في المملكة العربية ال�سعودية.
المنا�سبة َ
خا�صا
وها هو مركز ال�شيخ حمد الجا�سر الثقافي ُي ِ
�صدر عددًا ًّ
عن الدكتور الأ�سد ،يتحدَّث فيه مح ُّبوه عن م�آثره وما قدَّمه للمكتبة
العربية من كتب وبحوث ق ِّيمة ،وخا�ص ًة في مجال الثقافة العربية
وكتابه عن ال�ش ��عر في الع�صر الجاهلي ردًّا على كتاب طه ح�سين
الذي �أنكر فيه على �أمتنا ثقافتها في ع�صر ما قبل الإ�سالم ،وقد
تحدَّث الدكتور الأ�سد في كتابه عن ال�شعر الجاهلي ،وتحديدًا ما

�أث َب َت ُه من المع َّلقات
ال�س ��بع الم�ش ��هورة
وكب ��ار �ش ��عراء
الع�ص ��ر الجاهلي،
وعلى ر�أ�س ��هم امر�ؤ
القي� ��س ال�ش ��اعر
ال ِك ْن ��دي اب ��ن ملك
ح�ض ��رموت خ�ل�ال
ازدهار ح�ض ��ارتها
في عهد دولة ِك ْندة
الح�ضرمية.
د .عمر باحمسون
�س ��يظ ُّل نا�ص ��ر الدين
الأ�س ��د رم ًزا عرب ًّيا في ذاكرة َمن عرفوه و�أح ُّبوه؛ ِل َما قدَّمه لأمته
العربية ،ولحر�صه على ثقافتها بعامة ،ولغتها بخا�صة ،في ع�صر
الهجمة على هذه الأمة في لغتها وعقيدتها ال�سمحاء ،ون�س�أل اهلل
�أن يتق َّب ��ل جميع �أعماله و�أن تكون نو ًرا في قبره ،و�أن يجعل الجنة
مثواه� ،إنه �سمي ٌع مجيب.

شهادة صدق في حق أستاذي
�إن العين لتدمع  ،و�إن القلب ليحزن  ،و�إ ّنا على فراقك يا نا�صر
الدين لمحزونون  ،ولكنها �س ��نة اهلل في خلقه ولن تجد ل�سنة اهلل
تبدي ًال  ،ويجد الإن�س ��ان �صعوبة بالغة عندما يكتب كلمات في حق
�إن�سان عالم جليل  ،فكيف �إن كان هذا الإن�سان �أ�ستاذ ًا لمن يكتب
؟ ف� ��إن الأمر يزداد �ص ��عوبة وحزن ًا و�ألم ًا  ،وي�ص ��بح القلم عاجز ًا
عن الكتابة  ،والل�سان ي قف حائر ًا �أمام هذا الم�صاب الحزين .
فقد كان  -رحمه اهلل تعالى � -أ�ستاذ ًا ومعلم ًا لي في �سنوات
خل ��ت  ،تتلم ��ذتُ على يدي ��ه الكريمتين العفيفتي ��ن ،وتعلمتُ منه
ال�ش ��يء الكثير علمي ًا واجتماعي ًا ُ
وخلقي ًا  ،فال ي�س ��تطيع ال�شخ�ص
�إال �أن يق ��ف وقفة احت ��رام وتقدير وعرفان وامتن ��ان لهذا العالم
الإن�سان ،الذي �أم�ضى هذه ال�سنوات الطويلة من عمره في خدمة
لغته ووطنه و�أمته .
�إن العالمة نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د  -رحم ��ه اهلل تعالى -كان
مث ��ا ًال للأ�س ��تاذ الأب فل ��م يكن ُي�ش� � ِعر طالب ��ه �أنه يفوقه ��م علم ًا
ومكانة  -و�إن كان هذا هو الواقع الفعلي  -ولكن بتعامله الإن�ساني
الأخالق ��ي الأب ��وي فق ��د كان من �أكثر الأ�س ��اتذة قرب� � ًا �إلى قلوب
الطالب  ،وي�شهد بذلك جميع من عرفه وتعامل معه من الطالب
وزمالئه والعمال الب�س ��طاء حيث كان يتعام ��ل معهم بكل احترام
وي�س ��ر حتى في فترة رئا�س ��ته للجامعة الأردنية  ،فلم َي�ش ��عر �أح ٌد
بفرق بين نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د الإن�سان الأ�س ��تاذ الأب  ،ونا�صر
الدي ��ن الأ�س ��د رئي�س الجامع ��ة  ،ويعترف الجمي ��ع �أن �أكثر رئي�س
محب ��وب للجامعة الأردنية على مر ال�س ��نين كان هو  -رحمه اهلل
تعالى  -لإن�سانيته و�أخالقه وتعامله الراقي .
ويذك ��ر كل م ��ن عرفه مدى �ص ��رامته في الجان ��ب العلمي ،
فعل ��ى الرغم من �إن�س ��انيته ُ
وخ ُلقه الكريم  ،غير �أن ��ه كان حازم ًا
ف ��ي الأم ��ور العلمية  ،فال يت�س ��اهل في عدم الجدي ��ة من الطالب
� ،أو حت ��ى الوقوع في تل ��ك الأخطاء النحوي ��ة واللغوية والإمالئية
والمعلوماتي ��ة ،فف ��ي محا�ض ��رة من محا�ض ��راته العلمية غ�ض ��ب
غ�ض ��ب ًا �ش ��ديد ًا من �أحد الطالب ف ��ي تلك الفت ��رة ؛ لأنه وقع في
خط� ��أ نحوي في كتابة بحثه لمقرر من مقررات مرحلة الدكتوراه

،فاهتمام ��ه به ��ذه الأم ��ور العلمية الدقيق ��ة كان من واق ��ع �أمانته
العلمية  ،عل ��ى الرغم من �أن ذلك كان ي�أخذ من الوقت الطويل ،
وهذا كله يدل على خلق الإن�سان العالم الذي ال ير�ضى لطالبه �إال
الأف�ضل والأعلى في الأمور العلمية .
وتظهر �صرامته العلمية في مناق�شاته العلمية الهادفة للر�سائل
الجامعي ��ة  ،فال نجده �إال ذلك العالم ال ��ذي يقدم للطالب كل ما
يفيده ب�أ�س ��لوب علمي منطقي وا�ض ��ح ومفيد  ،على الرغم من �أنه
كان ال ي�أخذ وقت ًا طوي ًال في مناق�ش ��اته  ،غير �أن ملحوظاته كانت
محل اهتمام الح�ضور قبل الطالب المنا َق�ش.
و�إذا َ
تحدث الإن�س ��ان عن كرمه ف�إن نا�صر الدين الأ�سد كان
مثا ًال ًيحتذى به في هذا الجانب  ،فجوانب كرمه كثيرة �س ��واء في
بيته � ،أم في عمله ،وال �أدل على ذلك �أنه كان – رحمه اهلل تعالى
– يتول ��ى �س ��داد الر�س ��وم الجامعية لمجموعة كبي ��رة من الطلبة
العاجزي ��ن ع ��ن ذلك  ،وكان ي�ش ��ترط ع ��دم ذكر ا�س ��مه للطالب
المحتاج خ�شية �إ�شعاره بالحرج .
�أما عن �إن�س ��انيته في رحالته م ��ع الطالب والزمالء  ،فمما
�أذك ��ره في ه ��ذا الجانب �أن ��ه كان  -رحم ��ه اهلل تعالى � -إن�س ��ان ًا
متوا�ض ��ع ًا ف ��ي مثل هذه الرح�ل�ات التي كان ينظمها ق�س ��م اللغة
العربي ��ة و�آدابه ��ا بالجامع ��ة الأردني ��ة  ،ف ��كان يخال ��ط الطالب
ويتحدث معهم ويمازحهم ويجل�س بينهم بكل توا�ضع  ،فال ت�شعر
ب�أنه �أ�س ��تاذ لمن يتحدث معهم  ،وهذا ي ��دل على خلق نبيل امتاز
به .
وكان ��ت مكتبته العلمية الخا�ص ��ة مفتوحة لطالبه وغيرهم ،
ف�ل�ا �أذكر في يوم من الأيام �أنني طلبتُ منه كتاب ًا �أو �أكثر ورف�ض
ذل ��ك  ،ب ��ل كان يدعونا لزيارت ��ه والنظر فيما نحت ��اج من كتب ،
ومن طرائف ما ح�ص ��ل لي في هذا الجان ��ب �أنني ذهبتُ في يوم
اجل�س وو ّق ْع
�إل ��ى مكتبته و�أخذتُ مجموعة من الكتب  ،فق ��ال ليْ :
على هذه الورقة  ،فا�س ��تغربتُ الأمر  ،وعندما جل�ستُ ونظرتُ في
الورقة و�إذ به كتب عليها مجموعة الكتب التي �أخذ ُتها من مكتبته،
وكتب على الورقة مازح ًا مداعب ًا �( :سرق مني منذر كفافي الكتب

الآتية)  ،وهذا ي�شير
�إلى روحه المرحة ،
وحر�صه على كتبه .
وعل ��ى الرغ ��م
من مر�ض ��ه ال�شديد
ف ��ي �أيام ��ه الأخيرة
غير �أن ��ه بقي محب ًا
للعل ��م و�أهل ��ه ،فقد
زرت ��ه قب ��ل وفات ��ه
بفترة زي ��ارة تلميذ
د .منذر ذيب كفايف
لأ�ستاذه ،وولد لأبيه ،ومتعلم
لمعلم ��ه ،فم ��ا كان من ��ه  -رحم ��ه اهلل تعالى � -إال �أن �س� ��ألني عن
�آخ ��ر ما كتب ��تُ  ،داعي ًا �إلى ع ��دم التوقف عن العط ��اء والكتابة ،
وهو موقف يعز نظيره بين النا�س هي هذه الأيام ،فكيف �إن كان
الموقف من �أ�ستاذ لتلميذه؟
وقد نال  -نال رحمه اهلل تعالى – عدد ًا كبي ًرا من الأو�س ��مة
والجوائز العلمية  ،و�شغل عدد ًا ال ُيح�صى من المنا�صب ال�سيا�سية
الإداري ��ة  ،ولك ��ن العمل والمن�ص ��ب الوحيد ال ��ذي كان يفتخر به
ويردده دائم ًا �أنه �أ�س�س الجامعة الأردنية في عمان عام  1962م ؛
وذلك لأن مثل هذه الم�ؤ�س�س ��ة العلمية هي التي ترقى ب�أبناء الأمة
 ،وتدفعهم لما هو �أف�ضل في حياتهم ( كما كان يقول لنا دوم ًا ) .
وال ي�س ��تطيع الإن�س ��ان �أن يع ��دد مناقب ��ه فهي كثي ��رة وجليلة
وال ُتح�ص ��ى  ،وعزا�ؤنا في الأ�س ��تاذ الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�سد
رحم ��ه اهلل تعالى  -هذه الم�ؤلفات العلمي ��ة الكثيرة التي تزخربها المكتبة العربية .
وبوفاته في يوم  2015 / 5 /21م تنتهي حقبة عربية �أردنية
علمية ثقافية �أكاديمية ر�صينة  ،امتدت �أكثر من ن�صف قرن من
الزمان دون كلل �أو ملل.
فقد عا�ش ب�سالم  ،ومات ب�سالم  ،فعلى روحه ال�سالم .
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صور وذكريات لمعالي الدكتور ناصر الدين األسد رحمه اهلل

مع الملك خالد �أثناء عمله �سفيرا للأردن في ال�سعودية

في اجتماع مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الخيرية

مع ال�شيخ �أحمد المبارك ود .عبدالعزيز الخويطر ود .محمد البخيت

بجانب ال�شيخ حمد الجا�سر في حفل جائزة الملك في�صل

في مجل�س حمد الجا�سر

ً
متو�سطا الدكتور محمد عدنان البخيت ود .محمد بن�شريفة

في مجل�س حمد الجا�سر

اجتماعات ر�ؤ�ساء الجامعات العربية في القاهرة 1964م

في ندوة عن ال�شيخ حمد الجا�سر

في الجامعة الليبية  -كلية الآداب

في مجل�س الوزراء الأردني 1987م

13

13

جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

مع الملك الح�سن الثاني ملك المغرب

مع الأمير �سعود الفي�صل

مع الملك ح�سين

مع الم�ست�شرق الأوروبي بيرك

ً
متو�سطا ال�شيخ محمد نا�صر العبودي ود .محمد بن�شريفة

مجمع اللغة العربية م�صر مع مهدي عالم

مع عبداهلل التل قائد معركة القد�س 1942م

مع الملك ح�سين ملك الأردن

مع د .عبدالرحمن ال�شبيلي ود� .أبو�آو�س ال�شم�سان

مع �شفيق متري �صاحب دار المعارف

مع عبدالخالق ح�سونة با�شا الأمين العام ال�سابق لجامعة الدول العربية

مع د .محمد بن�شريفة

يتو�سط د .ال�ضبيب ود� .أبو �أو�س ال�شم�سان

مع د .محمد بن�شريفة
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ناصر الدين األسد -رحمه اهلل -المتب ِّتل في محراب العربية

د .حممد خري البقاعي

كانت الم َّرة الأولى التي انتهى فيها �إلى م�س ��امعي ا�س ��م الدكتور نا�ص ��ر
الدين الأ�س ��د -رحمه اهلل -في ال�س ��نة الأولى من درا�س ��تي في ق�س ��م اللغة
العربي ��ة و�آدابها في جامعة دم�ش ��ق ع ��ام 1976م من القرن الما�ض ��ي .ك َّنا
ال�س ��طلي الذي اعتنى
ند ُر� ��س الأدب الجاهل ��ي على الدكتور عب ��د الحفيظ َّ
َّ
ب�أم َّي ��ة ب ��ن �أب ��ي ال�ص ��لت الذي يط ��رح �ش ��ع ُره ق�ض ��ية االنتحال ،وق ��د اتبع
ال�س ��طلي منهج علم الحديث في نقد �شعر �أمية ،فنق َد رواية ال�شعر
الدكتور َّ
ب�س ��نده ،ناهيك عن نقد المتن اعتمادًا على معطيات منطقية .وكان �ضمن
الم�ص ��ادر التي طل ��ب منا العودة �إليها كتاب الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د
«م�ص ��ادر ال�ش ��عر الجاهلي وقيمته ��ا التاريخية»( .)1ق ��ر�أتُ الكتاب ،وكانت
المرحل ��ة مبك ��ر ًة لفهم منطق ��ه المح َكم ومنهج ��ه ال�ص ��ارم ،وقدرته على
ال�س ��طلي َف ِر ًحا بالكتاب لأنه
ا�س ��تنطاق الن�ص ��و�ص وتوظيفها .كان الدكتور َّ
ي ��ر ُّد عل ��ى ما جاء به الدكتور طه ح�س ��ين ف ��ي كتابه «في ال�ش ��عر الجاهلي»
(1926م) ،ثم «في الأدب الجاهلي» (1927م) ،وتوظيفه ما كان َ�س َب َقه �إليه
الن َّقاد العرب القدماء (كابن �س َّالم وغيره) والم�ست�شرقون (مثل تيودور ن.
نيلدكه في �سنة 1861م) في درا�سة ال�شعر الجاهلي ،كما َع ِل ْمنا بعد ترجمة
درا�ساتهم(.)2
والميزة الكبرى لكتاب طه ح�س ��ين �أنه �ألقى �صخرة عظيمة في م�ستنقع
راكد ف� َ
أحدث �ص ��دم ًة تلتها �أموا ٌج هادرة ،منها انفعال ٌّي عاطف ٌّي لي�س له من
()3
دليل �إ َّال العاطفة الدينية التي �أوالها مرجليو�س الح ًقا �أهمي ًة ُمبا َل ًغا فيها .
تهج ��م به على
لق ��د ج ��اء عب ��د الرحمن ب ��دوي في مقدم ��ة كتابه بم ��ا َّ
تعميم هو من نو ِع
الدار�س ��ين الذين ت�ص� �دَّوا ِل َما قال طه ح�سين ،فيقول في ٍ
ما ا�س ��تنكره« :فلم يقت�ص ��ر الأمر على الردود المم ِعنة في الجهل واالدِّعاء
التي ُن�ش ��رت ع ��ام 1927م وما تاله ،بل كان الأدهى هو ما كتبه (�أ�س ��اتذة)
الأدب العربي ِمن ُك ُتب ،وما َّ
ح�ض ��ره تالميذهم من (ر�سائل جامعية) ل َن ْيل
ِّ
الدكت ��وراه ،وكلُّها تك�ش ��ف ع ��ن جهل ه� ��ؤالء و�أولئك التام بكل ما ُن ِ�ش ��ر قبل
عام �أو يزيد من �أبحاث ودرا�سات َّ
ن�ضرت َو ْج َه البحث في ال�شعر
ذلك بمئة ٍ
خطوات هائل ًة هُ � ْ�م عنها جمي ًعا غافلون! وال �أريد �أن
الجاهل ��ي ،وتقدَّمت به
ٍ
�أذكر �أ�س ��ماء؛ لأني ال �أ�س ��تثني �أحدًا منهم» ( .)4ومنطق ه ��ذا ال ُـح ْكم الذي
�أ�صدره عبد الرحمن بدوي ال يختلف عن منطق الهجوم الذي ي�ستنكره.
ولم �أجد لتو�ض ��يح عالقة كتاب الدكتور الأ�سد بكتاب طه ح�سين �أف�ضل
مما �ص� � َّرح به الدكتور الأ�سد نف�س ��ه في حوا ٍر قال فيه« :ذهب كثيرون ممن
قر�ؤوا كتاب «م�ص ��ادر ال�ش ��عر الجاهلي وقيمتها التاريخي ��ة» �إلى ما ذهبتم
�إليه من �أنه ر ٌّد على الدكتور طه ح�س ��ين وعلى كتابه «في ال�ش ��عر الجاهلي»
الذي ُطبع �س ��نة 1926م وكان في �أ�ص ��له محا�ض ��راتٌ �ألقاها قبل �س ��ن ٍة من
طباعته على طلبة كلية الآداب بالجامعة الم�ص ��رية ،ثم عدَّل َ
بع�ض ما ورد
فيه وزاد عليه في طبعته الثانية التي �ص ��درت �سنة 1927م وتوالى �صدو ُرها
مرا ًرا .بل �إن الدكتور طه ح�سين نف�سه ذهب �إلى هذا الر�أي في البدء وظنَّ
�أنه ر ٌّد عليه.
ولك ��نَّ الحقيق ��ة �أن هذا الكتاب كان ت�ص ��وي ًرا للحي ��اة الثقافية العربية
في الجاهلية من جوانبها المختلفة ،وخا�ص� � ًة ما يتَّ�ص ��ل منها بمدى �ش ��يوع
الكتابة و�أنواعها و�أدواتها ،وموقف الرواة ِمن َن ْقل ال�ش ��عر الجاهلي ،وتوثيق
ه� ��ؤالء الرواة ،وتفني ��د كثير من الروايات والأحكام التي انت�ش ��رت في كتب
التراث عن الرواة وعن َن ْحل ال�شعر الجاهلي و َو ْ�ضعه ،وتقديم مقيا�س �أقرب
�إلى الدقة لمعرفة ال�صحيح من المو�ضوع في هذا ال�شعر.

وكان ال ب َّد لكل هذه المو�ض ��وعات �أن تت�ض� � َّمن من التو�ضيح وال�شرح ما
يق ِّلل من �ش� ��أن �آراء الدكتور طه ح�سين التي وردتْ في كتابه الأول ،وي�ض ِّعف
نظريته عن ال�ش ��عر الجاهلي .وقد ا�ستعملتُ كلم َتي (يق ِّلل) و(ي�ض ِّعف) هنا
ول ��م �أقل (ينق�ض) �آراءه ونظريته؛ وذلك لأن ال�ش ��عر الجاهلي الذي و�ص ��ل
�إلينا -في جملته� ،أو في مجموعه� -ش ��ع ٌر �ص ��حي ٌح �أ�ص ��يل ،ولكنَّ فيه �ش ��ع ًرا
أبيات َذ َك َرها الن َّقاد القدامى� ،أو ق�صائد وا�ضحة الو�ضع
مو�ضوعً ا يتم َّثل في � ٍ
والزيف ،وكذلك اختلف بع�ض الرواة في ن�س ��بة ق�س � ٍ�م من ال�ش ��عر ال�صحيح
الأ�ص ��يل �إلى قائله ،ولكن ذلك ال يجعله من ال�شعر المو�ضوع ،و�إنما هو �شع ٌر
قاله �ش ��اعر جاهلي من ال�شعراء الذين اختلفوا (�أي الرواة) في ن�سبته �إلى
ف�ص ��لتُ
�أحدهم لأ�س ��باب �أدبية واجتماعية ال مجال لذكرها هنا ،و�إن كنتُ َّ
القول فيها في الكتاب.
�أم ��ا الرد على �آراء الدكتور طه ح�س ��ين في كتابه «في ال�ش ��عر الجاهلي»
ثم «في الأدب الجاهلي» فقد ا�س ��توفاه عدد كبير من الذين ت�ص� �دَّوا له منذ
�نوات طوا ًال� ،سواء �أكانت
�ص ��دور كتابه �س ��نة 1927م وا�ستمروا في ذلك �س � ٍ
ردوده ��م ف ��ي مقاالت �ض ��افية في ال�ص ��حف والمجالت ثم جمعوا َ
بع�ض ��ها
كتب �أ َّلفوها ابتدا ًء ،وكانت ردود بع�ض ��هم
في �أ�س ��فار� ،أم كانت ردودهم في ٍ
()5
ً
بالتهجم» .
علمية منهجية ،وجاءت ردود � َآخرين دون ذلك حافلة
ُّ
ث ��م ق ��ال في الإجاب ��ة عل ��ى ردَّة فعل طه ح�س ��ين بع ��د �أن ق ��ر�أ الكتاب:
«اللق ��اء م ��ع طه ح�س ��ين حي ��ن �ص ��در كتابي في �ص ��يف ع ��ام 1956م .كان
الدكتور طه ح�س ��ين في رحلت ��ه المعتادة في �أوروبا ،وبعد عودته ات�ص ��ل بي
�س ��كرتيره فريد �ش ��حاتة و�أخبرني �أن ��ه يقر�أ للدكتور طه كتاب ��ي ،و�أنه يتوقع
�أن يتَّ�ص ��ل (البا�ش ��ا) ب ��ي قري ًب ��ا ،وه ��ذا ما ح ��دث� ،إذ فوجئ ��تُ -بعد نحو
�أ�س ��بوع -بفت ��ح باب مكتب ��ي ف ��ي الإدارة الثقافي ��ة بجامعة ال ��دول العربية
رئي�س ��ا ل َّلجنة
ودخول فريد �ش ��حاتة يقود الدكتور طه ح�س ��ين ،وكان ٍ
حينئذ ً
الثقافي ��ة بالجامعة العربية ،وكنتُ موظ ًفا ف ��ي �أول عهدي بالإدارة الثقافية
فرحبتُ بالأ�س ��تاذ الجليل ،وما كاد يجل� ��س حتى بادرني بهجوم
بالجامع ��ةَّ ،
عنيف نال من كتابي ومنهجي وانتق�ص من علمي ب�أغلظ الألفاظ مع لهجته
بحرف واح ��د ،وخرج فج�أ ًة كما دخل.
ال�س ��اخرة المعروفة عنه ،ولم �أنب�س ٍ
وبعد نحو �أ�س ��بوع دخل مكتبي -في ق�ص ��ة طويلة �س ��ابقة لدخوله -و�س�ألني
�إن كنتُ ما زلتُ غا�ض� � ًبا ،فت�ش � َّ�جعتُ وقلتُ � :أ�ش� � ّد الغ�ض ��ب .فط َّيب خاطري
وعلي» (.)6
بكلمات رقيقة و�أثنى على الكتاب َّ
اقتب�س ��تُ هذه الفقرة الطويل ��ة لأقول �إن الدكتور الأ�س ��د كان في حياته
ودرا�س ��اته مت�أن ًي ��ا في ال َق ْطع ،يتح َّمل العا ِلم المعا ِر�ض حتى ي�ص ��ل بنف�س ��ه
�إلى الحقيقة التي ير�ض ��ى بها .وهذه �سمات العالم المنهجي الر�صين الذي
يتم�سك بعمود منهجه ومنطقه في وجه الهجمات العا�صفة كهجمة الدكتور
َّ
طه ح�سين الذي ُنك ِبر فيه قراءته الكتب ،وعودته �إلى جادَّة ال�صواب عندما
بدا له –ربما� -أن الكتاب لم يكن في طبيعته المبا�شرة ردًّا عليه.
�إن ف ��ي مثل هذه المواقف ر�س ��ائل لأجي ��ال الباحثين الت ��ي تعاقبت بعد
الرجلي ��ن ،ولكن يب ��دو �أنها -في بع�ض الأحايين -ر�س ��ائل �ض� � َّلت طري َقها،
فوجدنا �سمات االنفعال والتجريح وال�سرقة واالدِّعاء هي التي �سيطرتْ بعد
هذه المرحلة.
كان ��ت قراءة الكتاب �ص ��عبة عل ��ى طالب ال�س ��نة الأولى في ق�س ��م اللغة
العربية الذي كن ُته ،ولكنه فتح الطريق �إلى م�ص ��ادر هذا ال�شعر ،ومنه ومن
ال�س ��طلي ،تف َّتقتْ �ش ��ي ًئا
دي ��وان �أم َّية الذي ح َّققه ودر�س ��ه �أ�س ��تاذنا الدكتور َّ
�اعر جاهلي ،تح َّول �-ش� ��أنه �ش�أن عنترة بن
ف�ش ��ي ًئا فكرة االهتمام ب�شعر �ش � ٍ
ال�س َير ال�شعبية ،وهو
�شدَّاد� -إلى �أ�سطورة في الفرو�سية ،ونجد له �شع ًرا في ِّ
ال يق ُّل فرو�س ��ي ًة عن عنت ��رة ،وال �أه ِّمي ًة عن �أم َّية ،ذل ��ك هو «ديوان دريد بن
ال�ص َّمة الجاهلي» (.)7
لق ��د كان للدكتور الأ�س ��د في كتابه عن الم�ص ��ادر وكتابه ال َآخر «ن�ش� ��أة
ال�ش ��عر الجاهلي وتط ُّوره (درا�س ��ة في المنهج :محاولة �أول ��ى) ( ،»)8كان له
منهج ور�ؤية تم َّثلتْ في ا�س ��تنطاق الن�ص ��و�ص و�ص ��ناعة الأد َّلة ،كما ي�ص ��نع
الفنان البارع لوحة الف�سيف�ساء ،على الرغم من �صعوبة الم�سلك ووعورته.
وقد امتدَّت اهتمامات الدكتور الأ�س ��د �إلى التحقيق ،ف�أخرج ديوان قي�س
بن الخطيم( )9وديوان الحادرة الذبياني( ،)10وكان هذان العمالن نموذجين
للمنه ��ج العلمي في التحقيق ،المنهج الذي تبدو معالمه وا�ض ��ح ًة في ديوان
قي� ��س ب ��ن الخطيم الذي ا�ستق�ص ��ى الدكتور م�ص ��ادره ومراجعه ،وكان في
نموذجا يجدُر االقتداء به� .أما ديوان
الأمانة العلمية و�إ�سناد الف�ض ��ل لأهله
ً
الحادرة فقد كان �ص ��غي ًرا فعم َل الدكتور على اال�ستفا�ض ��ة في ا�ستق�ص ��ائه

(َ )1ن ْ�ش ��ر دار المعارف بم�ص ��ر ،الطبعة الأولى �س ��نة 1956م حتى ال�ساد�سة �سنة 1982م ،والطبعة ال�سابعة َن ْ�شر دار الجيل في بيروت �سنة 1988م،
ثم ما تالها من طبعات.
(َ )2ج َم َعها الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه« :درا�سات الم�ست�شرقين حول �صحة ال�شعر الجاهلي» ،دار العلم للماليين في بيروت 1979م.
( )3عبد الرحمن بدوي ،الم�صدر ال�سابق� ،ص ،11وقد حذفتُ من كالمه (قد) التقليل؛ لأن العامل الديني في درا�سة مرجليوث كان مُبا َل ًغا فيه.
( )4الم�صدر ال�سابق� ،ص.13
ُوج َع بتاريخ ال�سبت 1437/2/16هـ
( )5حوار مازن حجازي مع �أ .د .نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د ،على موقع معالي الأ�س ��تاذ الدكتور نا�صر الدين الأ�سد .ر ِ
الموافق 2015/11/28م.
( )6الم�صدر ال�سابق.
َ
َ
الفحام رحمه اهلل.
�شاكر
الدكتور
أ�ستاذنا
�
ها
ب
ت
ك
ة
بمقدم
1980م،
عام
دم�شق
في
قتيبة
(� )7صدر عن دار
ٍ َ
َّ

والتعلي ��ق عليه ،حتى َل ُي َخ َّيل لمن يراجعه �أن ��ه با َل َغ في ذلك .وقد ُطرح عليه
هذا ال�س� ��ؤال ف�أجاب« :لي�س ف ��ي تحقيق ديوان الحادرة تز ُّيد وال ا�س ��تكثار،
فق ��د التزم فيه مح ِّق ُقه �أ�س ��لو ًبا م ��ن التحقيق جدي ٌر ب�أنْ ُي َّت َب ��ع في الدواوين
ال�صغيرة لل�ش ��عراء الـ ُمق ِّلين وفي الدواوين الكبيرة لل�شعراء الـ ُمك ِثرين على
ح ٍّد �سواء؛ وذلك لأنه اقت�صر على ما هو محتا ٌج �إليه في اختالف الروايات،
وف ��ي تخري ��ج الأبي ��ات في المظ ��انِّ الأخ ��رى ،وف ��ي التعريف بالمنا�س ��بات
التاريخية التي ورد ذك ُرها في ال�شعر ،وهذا كلُّه دون ح�ش ٍو وال ا�ستطراد».
أحب �أن �أقف هنا عند �إخراجه كتاب ح�سين بن غ َّنام (1225-....هـ=
و� ُّ
1811-....م) «رو�ض ��ة الأف ��كار والأفه ��ام ،لمرت ��اد ح ��ال الإم ��ام ،وتعداد
بتكليف من ال�ش ��يخ عبد العزيز
غ ��زوات ذوي الإ�س�ل�ام» ،و�أقول �إنه �أخرجه ٍ
�يح من ال�ش ��يخ �أحمد محمد �شاكر،
بن محمد بن �إبراهيم �آل ال�ش ��يخ بتر�ش � ٍ
الكتاب:
تقديمه
في
العزيز
رحم اهلل الجميع ،يقول ال�شيخ عبد
«فا�ست�شرتُ
ُ
�صديقي ال�شيخ �أحمد محمد �شاكر -رحمه اهلل -فيمن ينبغي �أن �أ�س ِند �إليه
علي بالأ�ستاذ الدكتور نا�صر الدين
هذه المه َّمة التي تب َّنيتُ فكرتها ،ف�أ�ش ��ار َّ
الأ�سد ،و�أثنى عليه خي ًرا...
فل َّما �أت َّمه َ�أ َج ْلتُ فيه نظري ،وقابلتُ بع�ض ف�صوله على �أ�صله ..م�ستعي ًنا
ببع�ض الم�ص ��ادر التاريخي ��ة لتلك الحقبة من الزم ��ن ،ف�ألفيتُ الدكتور قد
�أدَّى الأمانة على وجههاَ ،
وبذل غاية الجهد في تحرير الن�صو�ص وتحقيقها،
الكتاب
�سهل م�أنو�س ،حتى جال َ
وتهذيب عبارات الم�ؤ ِّلف و�صياغتها ب� ٍ
أ�سلوب ٍ
وي�س ��ره لطالب العلم ،ف�أ�ص ��بح الكتاب
ف ��ي هذه ال ُـح َّلة ،وق َّر َبه �إلى القارئَّ ،
()11
بذلك منه ًال عذ ًبا ومرج ًعا رح ًبا لمريدي تاريخ نجد في تلك الحقبة» .
لق ��د ط َّوف الدكتور -رحمه اهلل -في م�س ��ارات الفك ��ر والأدب بمختلف
ع�ص ��وره ،ول ��م يكت � ِ�ف بذلك ،ب ��ل كان ل ��ه وجهة نظر ف ��ي عالق ��ة العروبة
بالإ�س�ل�ام ،وفي الم�ض ��امين الإن�س ��انية لتراثن ��ا ،وفي العولم ��ة ،وفي كل ما
يم�س العا َلم العربي بتراثه الر�س ��مي وال�شعبي وم�ستقبله وعالقته بالعولمة.
ُّ
ومراجعة مت�أنية ِل َما ن�ش ��ر على موقعه من حوارات تك�ش ��ف لنا عن �شخ�صي ٍة
ا�ستطاعت �أن تك�سب و َّد كل من لقيتْهم وعا�شت معهم.
كان -رحمه اهلل -ع�ض� � ًوا في مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر رحمه
اهلل ،وكان قدومه �إلى الريا�ض فر�ص� � ًة لال�س ��تفادة من علمه وتجربته ،وقد
كان من الأ�صدقاء الذين يعت ُّزون ب�صداقة ال�شيخ الجا�سر رحمه اهلل ،يقول:
«كان الع َّالمة حمد الجا�سر -رحمه اهلل تعالىً -
�شيخا كبير ال�ش�أن في علمه
ُ
وخ ُل ِق ��ه ،وكان له تالميذ ُك ُثر من خالل كتبه ومجلة «العرب» التي كان يكتب
�الحا من مقاالتها ،ومن خالل مجال�س ��ه ف ��ي بيته العامر،
بقلم ��ه جز ًءا �ص � ً
وفي المنا�س ��بات التي كان يح�ض ��رها ،وكان بع�ض الذين يتمتَّعون ِّ
بكل ذلك
()12
ي�شعرون �أنهم � ً
أي�ضا من �أ�صدقائه المق َّربين �إليه ،وكنتُ واحدًا منهم» .
وه ��و يتح ��دث عن الحرك ��ة الأدبية ف ��ي المملك ��ة فيقول�« :أم ��ا الحركة
الأدبية في المملكة ف�س ��اح ُتها وا�سعة متعددة ،تتمثل في �أ�ساتذة الجامعات،
وال�صحف الكثيرة و َمالحقها الأدبية ،والمجالت ،والأندية ،والمحا�ضرات،
وال�ش ��عراء ،والن َّقاد ،والمجال�س الأ�س ��بوعية التي يعقدها بع�ض المفكرين،
�صدره في �شتَّى التخ�ص�صات ،ويجد المرء �صعوبة
وفي حركة المطابع وما ُت ِ
بالغ ��ة ف ��ي متابعة كل هذا الن�ش ��اط الفكري الثقافي المب ��ارك .و�أحاول في
حدود جهدي ووقتي �أن �أتابع َ
بع�ضه» (.)13
وكان �ش ��اع ًرا يميل �إلى نمط اب ��ن زيدون .وكان ُم ِح ًّب ��ا للجمال والأناقة
ها�شا ًّ
في الحديث والملب�س والت�ص ��رفات ،وال ي�ستطيع َمن يلقاه ًّ
با�شا �إال �أن
يقترب من هذه ال�شخ�صية الف َّذة التي تركتْ ب�صماتها في �أعداد كبيرة من
الط�ل�اب والمريدين .ولعل �أحد طالبه ومح ِّبيه ف ��ي الأردن -وهم ُك ُثر� -أن
كتاب يكون �أني ًقا
خرجها في ٍ
يقوم بجمع �ش ��هادات طالبه و َمن عا�ص ��روه و ُي ِ
وبلي ًغا �أناق َة المق�صود به وبالغته.
ورحم �أعالم جيله
رحم اهلل معالي الأ�ستاذ الدكتور نا�صر الدين الأ�سدَ ،
َ
ً
ُّ
الذين ترك ��وا لنا �إرثا وفك ًرا ينبغي تمثله والنظر �إليه نظرة مو�ض ��وعية كما
حاولتُ �أن �أفعل في هذا المقال .واهلل من وراء الق�صد.

(َ )8ن ْ�شر الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر في بيروت ،الطبعة الأولى �سنة 1999م.
( )9ن�شرته مكتبة دار العروبة بالقاهرة ،الطبعة الأولى �سنة 1962م ،ومكتبة دار �صادر في بيروت ،الطبعة الثانية �سنة 1967م.
( )10ن�ش ��ره �أو ًال في مجلة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ،المجلد الخام�س ع�ش ��ر �سنة 1969م ،ثم ن�شرتْه م�ستق ًّال دار �صادر في بيروت
�سنة 1973م ،و�صدرت الطبعة الثالثة �سنة 1991م .وانظر ما قاله ح�سن كامل ال�صيرفي عن هذا الديوان في مقدمة ن�شره ديوان المثقب العبدي،
معهد المخطوطات 1971م� ،ص.5
( )11تاريخ نجد الم�س� � َّمى «رو�ض ��ة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإ�س�ل�ام» ،ح َّرره وح َّققه د .نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د ،دار
ال�شروق ،ط1415 ،4هـ1994/م� ،ص.6-5
( )12موقع الدكتور نا�صر الدين الأ�سد ،حوار �أجراه معه عبد الكريم العفنان.
( )13الم�صدر ال�سابق.
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جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

أحمد العالونة

كنتُ في القاهرة ي ��وم الخمي�س 2015/5/21م ،وفقدتُ
في ال�ص ��باح �ص ��دي ًقا حبي ًبا �إلى نف�س ��ي ،ارتحتُ �إليه وارتاح
�إل � ّ�ي ،وكان ك ٌّل من ��ا يع ِّل ��ق الآمال عل ��ى الآخر ،و ُيف�ض ��ي �إليه
بهموم ��ه ،فت�ألمتُ كثي ًرا لفقدي �إ َّياه ،وم ��ا �إنْ جاء ُظ ْهر ذلك
اليوم حتى ُفجعتُ بوفاة �أ�ستاذنا الدكتور نا�صر الدين الأ�سد
رحمه اهلل ،وتم َّثلتُ بقول المتنبي:
َف ِ�ص ْرتُ �إذا �أ�صابتني ِ�سها ٌم
ت َك َّ�س َر ِت ال ِّن ُ
�صال
�صال على ال ِّن ِ
تعود �صلتي بالع َّالمة الدكتور نا�صر الدين الأ�سد -رحمه
قرن م ��ن الزمان ،تع َّرفتُ �إلي ��ه عام 1990م،
اهلل� -إل ��ى ربع ٍ
ومنذ ذل ��ك الوقت تو َّث َقت �ص�ل�ات ال ��و ّد بينن ��ا ،وبقيت هذه
ال�صالت بمن�أى عن ِّ
كل ما ي�شوبها �إلى �أن �أن�شبت فيه الـ َم ِن َّية
ِّ
�أظفارها.
انتفعتُ بعلمه و�أدبه ومجال�س ��ته ،وكان في مجال�س ��ه ينثر
الفوائ ��د نث ًرا ،كنتُ �أ�س� ��أله فيجيب من غير �إفا�ض� � ٍة ال فائدة
أ�شخا�ص فيجيب ب�إن�صاف ،ولم �أ�سمع منه
منها ،و�أ�س�أله عن � ٍ
َّ
يو ًما �شتيم ًة لأيِّ �ش ��خ�ص ،و�إن كان يح ُّز في نف�سه قلة الوفاء
(خ�صو�ص ��ا بعد �أن ترك
أح�س ��نَ �إليهم وتن َّكروا له
ً
أنا�س � َ
من � ٍ
المنا�ص ��ب) ،وكان يروي لي ً
بع�ض ��ا من ذلك ،وكان يروي لي
� ً
أي�ضا بع�ض الأ�سرار ال�سيا�س ��ية التي عرفها ،والتي ُتروى وال
ُتك َتب �أو ُتذاع.
�س� ��أله م� � َّر ًة �أح ُد �أ�ص ��دقائه :لم ��اذا ال تكت ��ب مذكراتك؟
ف�أج ��اب� :إن ��ي ال �أح ��ب �أن �أورث الع ��داوة لأوالدي .لأنه كان
�س ��يتحدث ع ��ن الأ�ش ��خا�ص الذين عرفه ��م ول ��ه ر�أيٌ فيهم،
خ�صو�صا ال�سيا�سيين منهم.
ً
و�س� ��أل ُته م َّر ًة :لماذا ال ت�ض ��ع لقب (الدكتور) قبل ا�سمك
على م�ؤ َّلفاتك؟ ف�أجابني ب�أن الدكتوراه �أ�صبحت مهزلة.
كان ُيط َل ��ق عليه عندنا في الأردن (الم� ِّؤ�س ���س)؛ ذلك �أنه
� َّأ�س�س الجامعة الأردنية عام 1962م ،و� َّأ�س�س الـ َم ْج َمع الملكي
لبح ��وث الح�ض ��ارة الإ�س�ل�امية (م� َّؤ�س�س ��ة �آل البي ��ت) عام
1980م (والذي كان في عهده َم ْج َم ًعا عالم ًّيا ي�ض� � ُّم م�شاهير
توجهاتهم وبلدانهم) ،و� َّأ�س ���س وزارة
العلماء على اخت�ل�اف ُّ
التعليم العالي عام 1985م.
َ�ص � ِ�ح ْب ُته عام 2007م �إلى اجتماع مجل�س �أمناء م�ؤ�س�س ��ة
حمد الجا�س ��ر الثقافية مع �أ�س ��تاذنا الم� ��ؤ ِّرخ الكبير الدكتور
محم ��د عدنان البخي ��ت ،وكان الجميع يح � ُّ�ب �أن يجل�س معه
ويفيد منه حتى عل ��ى طاولة الطعام؛ ِل َما ُعرف عنه من علم
وبيان وف�ص ��احة نطق .ومن طريف تلك الرحلة �أنه كانت لي
محا�ض ��رة في خمي�س ��ية ال�شيخ حمد الجا�س ��ر -رحمه اهلل-

ع ��ن الأعالم في كتابه «من �س ��وانح الذكريات» ،فطلبتُ منه
مداخلة على قول (ما ال ُيد َرك كلُّه ال ُيت َرك ِقلُّه) وهو ت�صحي ٌح
لمقول ��ة (ماال ُيد َرك كلُّه ال ُيت َرك كلُّه) كما �أفاد ال�ش ��يخ علي
الطنط ��اوي رحمه اهلل ،ف�أجاب ب�أن كالم ال�ش ��يخ علي �أقرب
�إل ��ى المنطق ،وعندم ��ا �أراد التح� �دُّث ومع ��ه (الميكرفون)
مازحا :ق ِّرب وال
كان بعيدًا عن فمه ،فقال له �أحد الح�ض ��ور ً
تخف .ف�أجاب ب�س ��رعة بديهة� :إن الأ�س ��د ُيخيف وال َيخاف.
ف�ضحك الح�ضور و�ص َّفقوا له.
كان -رحم ��ه اهلل� -ص ��احب نكت ��ة ،ومن ذل ��ك �أنني كنتُ
معه �أنا و�ض ��يوف مركز حمد الجا�س ��ر بفندق الخزامى عام
2007م ،ف�س�أ َل َنا الأخ معن حمد الجا�سر :هل تتغدون هنا في
الفن ��دق �أم نتغدى في مطعم خارج الفندق؟ ف�أجابه الدكتور
نا�ص ��ر :كله واحد؛ لأن الغداء على ح�س ��ابك �سواء هنا �أو في
الفندق .ف�ضحكنا كثي ًرا.
وتعود �ص ��لة النا�س به �إلى قبل �س ��تين �س ��نة ،حين �أ�صدر
كتابه ال َّن َّفاع «م�صادر ال�شعر
الجاهلي» ،ذل ��ك الكتاب
العلمي الر�صين الذي ر َّد
فيه ردًّا غير مبا�ش ��ر على
كت ��اب �أ�س ��تاذه الدكت ��ور
ط ��ه ح�س ��ين «في ال�ش ��عر
الجاهلي» ،ف�ش� � َّرق كتا ُبه
وغ� � َّرب ،و ُق� � ِّرر ف ��ي كثير
م ��ن الجامع ��ات العربية؛
ِل َما فيه م ��ن منهج علمي
ر�صين ،ومن �أدب الحوار
والمناق�شة.
كان منهج ��ه العلمي يق ��وم على جمع المادة من �أ�ص ��ولها
ال�ص ��حيحة ،وترتيب ه ��ذه الم ��ادة ومناق�ش ��تها ومحاكمتها
محاكم ��ة عقلي ��ة ،والتميي ��ز بي ��ن �أجزائه ��ا لبيان م ��ا َت ْرجح
�ص ��حته ،وا�س ��تبعاد الم�ش ��كوك في �ص ��حته �أو في قيمته ،ثم
ترتي ��ب النتائ ��ج المنطقي ��ة على تل ��ك المقدم ��ات التي هي
المادة المح َّللة المع َّللة ال�صحيحة.
وه ��و ف ��ي كتابات ��ه المت�ص ��لة بالبح ��ث العلم ��ي ال يتق َّي ��د
بموقف فل�س ��في مع َّين� ،إنما ينطلق من موقف الحياد ،لتقوده
الن�ص ��و�ص والروايات بعد مناق�شتها ومحاكمتها �إلى النتائج
العلمي ��ة ،ف ��كل باحث يدخل في مو�ض ��و ٍع بفكرة �س ��ابقة �إنما
يز ِّيف النتائج ،ويلوي ُع َنق الروايات والمعلومات والمواد من
�أجل �أن ي�صل بها �إلى ما يريد ،وهذا من �أكبر َمعايب البحث
العلمي و�شوائبه.
ُولد الدكتور نا�ص ��ر في مدين ��ة العقبة جنوبي الأردن عام
1922م ،وتخ َّرج في ق�سم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام
1947م ،وكان الأول عل ��ى دفعت ��ه ،فن ��ال جائزة طه ح�س ��ين
لأ َّول الخ ِّريجي ��ن ف ��ي ق�س ��م اللغ ��ة العربية ،ون ��ال الدكتوراه
م ��ن جامع ��ة القاه ��رة ع ��ام 1955م ،وكان �أول �أردن ��ي ينال
الدكت ��وراه منها ،وعم� � َل في الإدارة الثقافي ��ة بجامعة الدول
العربي ��ة بالقاهرة (1959-1954م) ،وف ��ي الجامعة الليبية
(1961-1959م) ،وا�س� � ُتدعي �إلى الأردن لت�أ�سي�س الجامعة
الأردني ��ة ،ف َو ِل � َ�ي رئا�س� � َتها (1968-1962م) ،ث ��م عاد �إلى
العم ��ل بجامع ��ة ال ��دول العربي ��ة (1977-1968م)ُ ،وع ِّي ��ن
�س ��في ًرا بال�س ��عودية (1978-1977م) ،و َر�أَ� � َ�س الجامع ��ة
الأردني ��ة م� � َّر ًة �أخ ��رى (1980-1978م) ،و� َّأ�س ���س الـ َم ْج َمع
الملكي لبحوث الح�ضارة الإ�سالمية وتو َّلى رئا�سته (-1980
2000م)ُ ،وع ِّي ��ن وزي� � ًرا للتعليم العال ��ي (1989-1985م)،
ورئي�س ��ا لجامعة ع َّمان الأهلية (1993-1991م) ،وع�ضــــــ ًوا
ً

بمجل�س الأعيان (-1993
ورئي�سا لمجل�س
1997م)ً ،
�أمن ��اء جامع ��ة الإ�س ��راء
(1996م).
واختي َر ع�ض ًوا بمجامع
اللغ ��ة العربي ��ة بع َّم ��ان
ودم�شق والقاهرة ،وع�ض ًوا
بالـ َم ْج َم َعي ��ن العلم َّي ْي ��ن
الهن ��دي والم�ص ��ري،
وع�ض ًوا ب�أكاديمية المملكة المغربية.
ون ��ال جائ ��زة المل ��ك في�ص ��ل العالمي ��ة ل�ل��أدب العربي
(1982م) ،وجائ ��زة �س ��لطان العوي� ��س الثقافي ��ة (-1994
1995م) ،وجائ ��زة الخوارزم ��ي العالمي ��ة م ��ن طه ��ران
(2003م) ،وجائزة الدولة الأردنية التقديرية (2003م).
�أب ��ر ُز كتبه الت ��ي �أوالها جميعه ��ا ح َّقها من اال�س ��تيفاء:
«م�ص ��ادر ال�ش ��عر الجاهلي وقيمتها التاريخي ��ة» ،و«القيان
والغن ��اء ف ��ي الع�ص ��ر الجاهل ��ي» ،و«االتجاه ��ات الأدبي ��ة
الحديث ��ة ف ��ي فل�س ��طين والأردن» ،و«ال�ش ��عر الحدي ��ث
ف ��ي فل�س ��طين والأردن» ،و«�ألف ��اظ م ��ن الق ��ر�آن الكريم»،
و«ت�صورات �إ�سالمية في التعليم الجامعي والبحث العلمي»،
و«هم�س و َب ْوح» (�ش ��عر) ،و«ديوان قي�س بن
و«نحن وال َآخر»،
ٌ
الخطي ��م» (تحقيق) ،و«جوامع ال�س ��يرة الب ��ن حزم ،وخم�س
ر�س ��ائل �أخرى البن ح ��زم» (تحقيق باال�ش ��تراك مع الدكتور
�إح�سان عبا�س).
وقام الدكتور �إ�سماعيل محمود بجمع بع�ض �أمالي الدكتور
نا�ص ��ر على طلبة الدكت ��وراه في الجامعة الأردنية ،ف�أ�ص ��در
«الأمالي الأ�سدية».
اخترمت ��ه المن َّي ��ة قبل بل ��وغ الأمني ��ة؛ وهي َط ْب� � ُع مقاالته
لكتب غيره ،وت�أتي في خم�س ��ة مجلدات ،وهي َق ْيد
ومقدِّ ماته ِ
الطبع فيما �أعلم.
جم� � َع مكتبة حافلة في مختلف العلوم ت�ض� � ُّم نحو � 15ألف
كتاب مو َّزعة بين بيته ومكتبه ،وهي ُمفه َر�سة ،وفيها كثير من
الإهداءات� ،أو�ص ��ى بها �إلى الجامعة الأردنية التي � َّأ�س�س ��ها،
مبنى خا�ص فوق مكتبة الجامعة الأردنية ل ُت َ
و�ض ��ع
و�أُقي � َ�م لها ً
فيه.
بقي الق ��ول �إنَّ النا�س عرفوا الدكتور نا�ص ��ر �أدي ًبا ولغو ًّيا
وباح ًث ��ا ،ولم يعرف ��ه الكثير مفك� � ًرا و�ش ��اع ًرا و�إن�س ��ا ًنا� .أما
الفكر فتم ِّثله كت ُبه «ت�ص ��ورات �إ�س�ل�امية» ،و»نح ��ن وال َآخر»،
و»نحن والع�ص ��ر» ،و�أما ِّ
«هم�س وبوح» ،و�أما
ال�شعر فله ديوان ٌ
�إن�س ��انيته فقد ُعر َفتْ بعد وفاته بخا�صة� ،إذ كان ُيعيل �أرامل
و�أُ�س ًرا م�ستورة.
رحم اهلل �أ�س ��تاذنا الدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�س ��د ،و�أثابه
َ
ِكفاء ما قدَّم لأ َّمته.
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ومؤرخون في مجلس حمد الجاسر يقترحون إنشاء مركز متخصص للتاريخ الشفهي
رواد
َّ
ِّ
�أق ��ام مجل�س حم ��د الجا�س ��ر ن ��دو ًة بعن ��وان« :تجربتي مع
التاريخ ال�شفهي» ،يوم ال�سبت  11محرم 1437هـ� ،شارك فيها
الدكتور عبداهلل الع�سكر ،والأ�ستاذ محمد الق�شعمي ،و�أدارها
الدكتور عبداهلل المنيف.
وقد افتتح الدكتور عبداهلل الع�سكر الندوة بتعريف التاريخ
نا�س كان لهم
ال�ش ��فهي ب�أنه ت�س ��جيالتٌ تحتوي على ذكريات �أُ ٍ
م�ش ��اركة في ال�ش� ��أن العام ،وق ��ال �إن بداية الدخول الر�س ��مي
للتاري ��خ ال�ش ��فهي في دائ ��رة التاري ��خ كان ف ��ي بريطانيا قبل
ثمانين �س ��نة ،مو�ض � ً�حا �أنه يزداد في الغ ��رب بوتيرة مقبولة،
خ�صو�ص� � ًا ف ��ي بريطاني ��ا والوالي ��ات المتح ��دة الأمريكي ��ة،
و�أن هن ��اك مراك ��ز بحثي ��ة و�أر�ش ��يفية تهت ُّم بجمع ��ه وحفظه.
و�أ�ش ��ار الدكتور الع�س ��كر �إلى �أن �أول تجربة له في هذا المجال
كانت االن�ضمام �إلى جمعية التاريخ ال�شفهي في لو�س �أنجلو�س
في عام 1982م ،وقد م َّك َنتْه هذه الع�ض ��وية من ح�ضور ندوات
الجمعي ��ة وور�ش ��ات العم ��ل المهنية ،كم ��ا م َّك َنتْه م ��ن التع ُّرف
�إل ��ى المخت�ص ��ين والتحدث �إليه ��م واقتناء بع� ��ض م�ؤ َّلفاتهم،
�صد ُرها الجمعية.
والح�صول على الدورية التي ُت ِ
وج ��اءت تجربت ��ه الثانية في مطل ��ع عام 1985م� ،إذ �ش ��رع
بع ��د عودت ��ه من البعثة بت�أ�س ��ي�س وح ��دة التاريخ ال�ش ��فهي في
ق�س ��م التاري ��خ م ��ع مجموعة م ��ن زمالئ ��ه في جامع ��ة الملك
�س ��عود .ثم ج ��اءت التجربة الثالثة التي َي ُعدُّها تجرب ًة �أر�ض ��ت
طموحه� ،إذ قام في بداية حياته العلمية والأكاديمية في حدود
ع ��ام 1988م بالعم ��ل مع مجموعة م ��ن من�س ��وبي دارة الملك
عبدالعزي ��ز عل ��ى ت�أ�س ��ي�س مركز التاريخ ال�ش ��فهي ،وو�ض ��عوا
الخط ��وات والطرائ ��ق العملي ��ة لإج ��راء المقابالت ال�ش ��فهية
مع كبار ال�س ��ن في مختل ��ف مناطق المملكة م ��ن الذين كانت
له ��م تجارب مهني ��ة �أو �إدارية �أو معرفية ،و ُي َع� � ُّد مركز التاريخ
ال�ش ��فهي في دارة الملك عبدالعزي ��ز الآن المركز الوحيد في
المملك ��ة ،وق ��د قطع م ��ن عمره �أكث ��ر من عقد ون�ص ��ف عقد،
وق ��ال �إن المرك ��ز �أنج ��ز �أثن ��اء عمله في ��ه نح ��و  500مقابلة.
وب َّي ��ن الدكت ��ور الع�س ��كر �أن ه ��ذه التج ��ارب الث�ل�اث المثيرة
والمثمرة رافقها قيا ُمه ب�أعمال علمية ،و َن ْ�ش ��ره بع�ض البحوث،

والم�ش ��اركة ب�أوراق عم ��ل في ندوات
علمي ��ة ،وترجمة كتاب ع ��ن التاريخ
ال�شفهي و�آليات تطبيقه عام 2004م
وه ��و م ��ن ت�ألي ��ف الدكت ��ور روب ��رت
بيرك� ��س مدي ��ر الأر�ش ��يف الوطن ��ي
للت�س ��جيالت ال�ص ��وتية بالمتح ��ف
البريطان ��ي .وف ��ي خت ��ام م�ش ��اركته
تح� �دَّث عن عالقة التراث ال�ش ��فهي
بالتاريخ المد َّون ،ثم ذكر �أمثلة على
التاري ��خ ال�ش ��فهي الذي تح� � َّول �إلى
تاريخ مد َّون.
وجاءت الم�شاركة الثانية للأ�ستاذ
محمد عبدالرزاق الق�ش ��عمي ،الذي
ر َّكز في حديثه على �أهمية التاريخ ال�شفهي و َد ْور مكتبة الملك
فهد الوطنية وتوثيقها للتاريخ كما يرويه كبار ال�سن والمهت ِّمين
من ال ُّرواة خالل ع�ش ��رين �سن ًة ما�ضية ،م�شي ًرا �إلى �أن التاريخ
ال�شفهي ُعرف في المملكة قبل نحو  40عا ًما من الآن� ،إذ تولى
فريق عمل يتك َّون من �أ.د� .أحمد عبدالرحيم ن�صر؛ و د� .سامي
عنق ��اوي؛ و د� .س ��ليمان مالكي؛ و د� .أبي بك ��ر باقادر ،ومعهم
العدي ��د من الإخباريي ��ن والفنيين ف ��ي مركز �أبح ��اث الحج،
ت�س ��جيل العديد من المقابالت التي زادت عن مئة وخم�س ��ين
�ساعة ،وعند ت�أ�سي�س جامعة �أم ال ُقرى بمكة المكرمة انتقل هذا
الن�شاط من جامعة الملك عبدالعزيز بجدَّة �إليها ،ثم بد�أ من
خالل المهرجان الوطني للت ��راث والثقافة (الجنادرية) منذ
قرابة � 30س ��نة بزيارات ميدانية للمواقع الأثرية والم�شهورة،
و�س � ِّ�جل لعدد
وقد ُ�س � ِّ�جل ما ُيقا ِرب مئتين وخم�س ��ين �س ��اعةُ ،
مم ��ن عمل مع المل ��ك عبدالعزيز رحمه اهلل ،ث ��م ُف ِّرغت تلك
المقاب�ل�ات ُ
كتاب َ�ص� � َد َر من المهرج ��ان الوطني
و�ض� � َّمت في ٍ
للت ��راث والثقافة� ،أعدَّه عدد من الأ�س ��اتذة برئا�س ��ة الدكتور
عبدالرحمن ال�س ��بيت با�س ��م «كنتُ م ��ع عبدالعزي ��ز» ،تناول
ذكريات � 18شخ�ص� � ًا ُ�س � ِّ�جل لهم عام 1407ه� �ـ في منازلهم.

ث ��م تحدَّث ع ��ن َد ْور مكتبة الملك فه ��د الوطنية في العناية
بالتاري ��خ ال�ش ��فهي ،من خالل ا�ض ��طالعها بدوره ��ا الريادي
ف ��ي حفظ تاريخ المملكة وت�س ��جيله ،فقد َ�ش� � َر َعت المكتبة في
ه ��ذا النوع من الن�ش ��اط منذ منت�ص ��ف عام 1415ه� �ـ ب�إجراء
مقابالت مع عدد من الأدب ��اء والمثقفين ممن يم ِّثلون الرعيل
الأول من الحركة الثقافية في المملكة ،وكانت �أُ ْولى المقابالت
م ��ع الأ�س ��تاذ عبدالكري ��م الجهيم ��ان -رحم ��ه اهلل -بتاري ��خ
1415/4/20ه� �ـ ،وقام ��ت المكتبة بدعوة عدد من ال�ض ��يوف
لزيارة المكتبة والت�س ��جيل لهم ،والذي ال ي�س ��تطيع الح�ض ��ور
يق ��وم فريق المكتبة بزيارته في منزله �أو ال�س ��فر �إليه �إذا كان
في منطقة �أخرى .وقد جرى الت�س ��جيل مع الر َّواد وكبار ال�سن
من مختلف فئ ��ات المجتمع من رجال الدِّ ين والك َّتاب والأدباء
وال�س� � َفراء ومديري الجامع ��ات والوزراء
َّ
والتج ��ار والفناني ��ن ُّ
وكب ��ار الموظفين ،فقد �س � َّ�جلت المكتبة في �أكثر من ع�ش ��رين
عام� � ًا ِل َم ��ا يق ُرب من � 400ش ��خ�ص يمت� � ُّد اللقاء مع بع�ض ��هم
أيام عدَّة .ثم تحدَّث عن �إجراءات
لأكثر من ت�س ��ع �ساعات في � ٍ
المقابل ��ة ،وا�س ��تعر�ض وقف ��ات �س ��ريعة م ��ع بع�ض َمن ُ�س � ِّ�جل
لهم ،مث ��ل عزيز �ض ��ياء ،ومحمد علي خزن ��دار ،وعبدالكريم
الجهيمان ..وغيرهم.
ث ��م ُفت ��ح المج ��ال للم�ش ��اركات والمداخ�ل�ات الت ��ي �أَ ْث َرت
المو�ضوع.

د .البقاعي في مجلس حمد الجاسر ِّ
يحذر من «جرأة الجهل» على الدعوة اإلصالحية
وتو�س ��ع
ح َّذر الدكتور محمد خير البقاعي من خطورة انت�ش ��ار ُّ
دائ ��رة «ج ��ر�أة الجهل» على دعوة ال�ش ��يخ محمد ب ��ن عبدالوهاب
الإ�ص�ل�احية ،تلك الجر�أة التي يراه ��ا ُ
بع�ض َمن ال علم لهم وجه َة
نظ ��ر ُتج ِب ��ر ال َآخري ��ن على تق ُّبله ��ا ،و�أك ��د �أن هذه الدع ��وة قابلة
للتطور .جاء ذلك في محا�ضر ٍة بعنوان« :الدعوة المف َت َرى عليها»،
�ألقاه ��ا في مجل�س حمد الجا�س ��ر يوم ال�س ��بت  18محرم 1437هـ
المواف ��ق  31ت�ش ��رين الأول (�أكتوب ��ر) 2015م ،و�أداره ��ا الدكتور
عبدالعزيز الهالبي.
و�أو�ض ��ح د .البقاعي �أنه يجب التفري ��ق بين مرحلتين من هذه
الدع ��وة :م ��ا قبل �أح ��داث الدرعية وم ��ا بعدها ،و�أنَّ م ��ا طر�أ من
�أحداث كان له �أثره على الإطار المنهجي للدعوة.
ودعا �إل ��ى قراءة كتب ال�ش ��يخ محمد ب ��ن عبدالوهاب لمعرفة
�آرائه ،ال قراءة ما ُكتب عنه فح�س ��ب ،م�ؤكدًا �أن دعوة ال�شيخ دعوة
و�س ��طية ،وقد �أنكر ما �أُ ِخ َذ عليه من التكفير .مو�ض � ً�حا في الوقت
ذات ��ه �أن ال�ش ��يخ محمد ب ��ن عبدالوهاب لي�س مع�ص ��و ًما ولي�س ��ت
دعو ُته وح ًيا ،ولم ي َّد ِع �أح ٌد هذا على م ِّر ال�س ��نين ،و�إنما هي دعوة
�طراب كان يخ ِّيم عل ��ى المنطقة
�إ�ص�ل�احية بزغ ��ت في ظ � ِّ�ل ا�ض � ٍ
التي بزغت فيها ،وفي ِّ
قح َمت في الدِّ ين
ظل انت�ش ��ار ال ِبدَع الت ��ي �أُ ِ
الحنيف ،وقد عانى �صاحب الدعوة ما عاناه في محاولة �إي�صالها،

ول ��وال وج ��ود الحاج ��ة لفكر
م�س ��تنير َل َما عرف ��ت الدعوة
انت�شار ًا.
وب َّي ��ن �أن ��ه عن ��د �أَ ْخ ��ذ
عنا�ص ��ر الجن� ��س والبيئ ��ة
والزم ��ن في الح�س ��بان عند
درا�س ��ة ظاهرة انبثاق دعوة
ال�ش ��يخ و�ص ��عودها� ،س ��نجد
كثي ��ر ًا م ��ن االعترا�ض ��ات
والمواق ��ف المنا ِوئة تتداعى
�أم ��ام المنافع الكثي ��رة التي
جناه ��ا العب ��اد والبالد بهذه
الدعوة.
و�أ�ضاف د .البقاعي �أنَّ من الغريب الم�ضحك القول ب�أن الدعوة
الوهابي ��ة من عوامل ه ��دم الخالفة العثمانية ،م ��ع العلم �أن هذه
الحركة قامت حوالي عام 1811م ،والخالفة هُ دمت حوالي 1922م!
و�أ�شار �إلى �أن دعوة ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب الإ�صالحية كانت
�أول حرك ��ة في تاريخ الإ�س�ل�ام الحديث تعل ��ن الثورة على الجمود

والتقاليد وال ِبدَع والخرافات التي ت�ش� � ُّل تفكير الم�س ��لمين وت�ش� � ِّوه
تعالي ��م دينهم وتطم� ��س كثي ًرا من حقائقه ،وكانت -كما و�ص ��فها
الم�ست�ش ��رق الفرن�سي هنري الو�س ��ت -حركة �إ�صالح وتجديد في
ال�سيا�سة والدِّ ين.
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د .معراج مرزا في مجلس حمد الجاسر يستعرض تجربته في الدراسة الجغرافية لمكة المكرمة
ا�س ��تعر�ض الدكت ��ور مع ��راج م ��رزا تجربته في الدرا�س ��ة
الجغرافية لمك ��ة المكرمة ،في محا�ض ��ر ٍة �ألقاها في مجل�س
حمد الجا�س ��ر يوم ال�س ��بت  8ربي ��ع الأول 1437ه� �ـ ،و�أدارها
الدكت ��ور رم ��زي الزهراني ال ��ذي كان له � ً
أي�ض ��ا دو ٌر كبي ٌر في
عدد م ��ن الم�ؤ َّلف ��ات ت�ألي ًفا
المج ��ال ذات ��ه ،فقد ت�ش ��اركا في ٍ
وترجم ًة.جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
وق ��د افتت ��ح الدكتور مرزا المحا�ض ��رة بت�س ��ليط ال�ض ��وء
ال�س ��مات
عل ��ى ثمار جه ��وده في البح ��ث والتنقيب في مجال ِّ
الجغرافي ��ة والتاريخي ��ة لمك ��ة المك َّرمة ،ودرا�س ��ته لرحالت
الم�ست�ش ��رقين و�أدبي ��ات الح ��ج والعمرة ،وا�س ��تعر�ض العديد
من الدرا�س ��ات والكتب الت ��ي �أ َّلفها �أو ح َّققه ��ا �أو ترجمها في
الدرا�سة الجغرافية لمكة المكرمة.
كما �س� � َّلط ال�ض ��وء على �أث ��ر العوامل الطبيعي ��ة في النمو
العمران ��ي لمدينة مكة المك َّرمة ،وجغرافية مياهها ،والتقويم
البيولوج ��ي والكيميائ ��ي لمياهه ��ا الجوفية ،و َر ْ�ص ��د مختلف
الظواه ��ر الطبيعية فيها ،وتحقيق ��ه لكتاب «مكة المك َّرمة في
�ش ��ذرات الذهب للغ ��زاوي» ،وت�أليفه لكتاب «�أح ��وال الطق�س
في ال�ش ��تاء بمك ��ة المكرم ��ة» باال�ش ��تراك مع د .ب ��در الدين
يو�س ��ف محمد ،وكتاب «م�س ��يرة �إنجاز في بلد الإعجاز :مكة
المكرمة في عهد خادم الحرمين ال�ش ��ريفين الملك عبداهلل
ب ��ن عبدالعزيز رحمه اهلل» ،وترجمته لكتاب الم�ست�ش ��رق ك.
�س ��نوك هورخرونيه بعن ��وان «مكة المكرمة ف ��ي نهاية القرن
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الثال ��ث ع�ش ��ر الهج ��ري»
باال�ش ��تراك مع د .محمد
ال�س ��رياني ،وترجمت ��ه
لكت ��اب «�ص ��فحات م ��ن
تاريخ مكة» للم�ؤ ِّلف نف�سه.
وا�س ��تعر�ض م ��ا ج ��اء
ف ��ي «�أطل� ��س تاري ��خ مكة»
و«�أطل� ��س خرائ ��ط مكة»،
و�إع ��داده لكتاب «الأ�س ���س
الجيولوجي ��ة ودوره ��ا في
ن�ش� ��أة مظاه ��ر ال�س ��طح
لمنطق ��ة مك ��ة المكرم ��ة»
باال�ش ��تراك م ��ع د .محمد بن �س ��عد الب ��ارودي ،والذي تناول
ال�س ��مات المورفولوجي ��ة والخ�ص ��ائ�ص المورفومتري ��ة
في ��ه ِّ
والهيدرولوجية لأودية مكة المك َّرمة ،وذك َر �أنه كان يرجع في
�أغلب كتبه وم�ؤ َّلفاته �إلى كتب ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر ،و�أ�ش ��ار
�إلى ثناء ال�شيخ على كثير من �أعماله.
وتح� �دَّث عن زياراته العلمي ��ة والبحثية لمختلف المتاحف
والمكتب ��ات العالمي ��ة والمواقع الأثرية والجغرافي ��ة ،وت�أليفه
لكتاب «مكة المك َّرمة في عيون غير الم�س ��لمين» ،وتط َّرق �إلى
الرحالة الن�ص ��ارى
درا�س� � ٍة �أعدَّها تتن ��اول تقويم انطباعات َّ
ومعارفهم عن العا�ص ��مة المقدَّ�سة ،باال�شتراك مع د .محمد

ال�سرياني ،وكذلك ترجمته لكتاب مايكل .ن .بير�سون «الحج
�إلى مكة المكرمة من �ش ��به القارة الهندي ��ة 1800-1500م»
باال�ش ��تراك مع د .بدر الدين يو�س ��ف .كما تحدَّث عن «وادي
ُم َح ِّ�سر» وتحديد موقعه بالخرائط.
كم ��ا ا�س ��تعر�ض ف ��ي خت ��ام محا�ض ��رته كت ��اب «مكة من
ال�س ��ماء» الذي �أ َّل َفه باللغتين العربية والإنجليزية باال�شتراك
م ��ع مدي ��ر المحا�ض ��رة د .رم ��زي الزهران ��ي ،والذي ي�ض� � ُّم
معلومات و�ص ��و ًرا للم�سجد الحرام و�أحياء مكة المكرمة منذ
ٍ
ع ��ام 1385هـ ،ويب ِّين كيف �س ��ارت بخطى ثابت ��ة نحو التط ُّور
والنماء.

محاضرة في مجلس حمد الجاسر عن تجربة االنتخابات البلدية
تحدَّث الدكتور عبدالعزيز العمري عن االنتخابات البلدية
و�أهميته ��ا للمجتمع و�ض ��رورة م�ش ��اركة الم ��ر�أة والرجل على
ح ٍّد �سواء فيها ،بو�ص ��فها ا�ستجابة لتط ُّور التنظيم البلدي في
المملكة العربية ال�سعودية ،وت�ش ِّكل تن�سيق ًا طبيعي ًا بين المجتمع
وم�س�ؤوليه ،كما �أن في االنتخابات البلدية تطوير ًا للوعي العام
بق�ض ��ايا الوطن والمواطن .جاء ذلك في محا�ضر ٍة �ألقاها في
مجل�س حمد الجا�سر اليوم ال�سبت  4مح َّرم 1437هـ ،و�أدارها
المهند�س عي�سى العي�سى.
و�أ�ش ��ار المحا�ض ��ر �إل ��ى �أن المجال� ��س البلدية م�ؤ�س�س ��ات
مدني ��ة حديثة ُيم َّثل فيه ��ا المواطن مبا�ش ��ر ًة وباختياره ،ولها
ِّ
المتح�ضرة ،كما �أن النظام �أعطاها
دور كبير في المجتمعات
�ص�ل�احيات وا�س ��عة فيما يتعل ��ق بالرقاب ��ة و�إق ��رار الخدمات
البلدي ��ة المختلف ��ة ،وق ��د كان ��ت انتخاب ��ات �أول مجل�س بلدي
�س ��عودي في مك ��ة المكرمة ع ��ام 1344هـ بمبارك ��ة و�أمر من
الملك عبدالعزيز رحمه اهلل ،وعمدت الدولة في �شهر �شعبان
1424ه� �ـ بق ��رار م ��ن مجل�س ال ��وزراء �إل ��ى �إحي ��اء المجال�س
البلدية وتنظيمها وت�ش ��كيلها وتفعيل دورها ب�أع�ضائها مع َّينين
َ
ومنتخبين يختارهم المواطن لي�ش ��اركوا في �ص ��ناعة القرار،
وانطلقت بذلك الم�سيرة الجديدة للمجال�س البلدية.
و�أو�ض ��ح �أن المملك ��ة عا�ش ��ت قبل �أكثر من ع�ش ��ر �س ��نوات

�أجوا ًء خا�ص� � ًة لأول مرة �إذ
جرت انتخاب ��ات المجال�س
البلدي ��ة ف ��ي �ش ��تى �أنح ��اء
المملك ��ة بمدنه ��ا وبلدانها
ذات الم�ستويات المختلفة،
وقد حظيت تلك االنتخابات
بتغطي ��ة �إعالمي ��ة محلي ��ة
و�إقليمي ��ة وعالمي ��ة ،وكان
الإعالم الغربي خ�صو�ص� � ًا
متابع ًا جاد ًا لذلك الحدث.
وبد�أت تلك التجربة العملية
والبع ��د من هذا المنهج عبر الع�ص ��ور الإ�س�ل�امية المختلفة،
ت�ؤت ��ي ثماره ��ا بت�ش ��كيل
المجال�س ولجانها للنهو� ��ض بمهماتها المختلفة التي حدَّدتها م�ش ��ي ًرا �إلى �أنه مبد�أ مبا َرك في اختيار الأ�ش ��خا�ص والو�صول
�إل ��ى ال ��ر�أي ال�ص ��ائب ف ��ي المواق ��ف المختلفة ،وق ��د حظي
لها اللوائح والأنظمة والتعليمات.
باهتم ��ام خا� ��ص فيم ��ا كتب ��ه الفقه ��اء في مج ��ال ال�سيا�س ��ة
وقال �إنه الحظ -كما الحظ غيره -نجاح تجربة االنتخابات ال�ش ��رعية .مو�ض ��ح ًا �أن االنتخابات نوع من الممار�سة العملية
وتنظيمها ،وما جرى فيها من احترام متبادل وان�ضباط كبير ،في اختيار الأ�ش ��خا�ص لعمل مع َّين ،بو�سائل مختلفة من نظام
�س ��واء في الحم�ل�ات و�إدارة العملية االنتخابي ��ة �أم في �إعالن لنظام ومن ع�ص ��ر لع�ص ��ر ،وقد ح ��اول بع� ��ض الباحثين في
النتائ ��ج ،فكان ��ت محل تقدي ��ر جميع الرا�ص ��دين ،و�س ��تبقى ال�سيا�سة ال�شرعية الربط بين نظام االنتخابات العام المط َّبق
�صفحة بي�ضاء لمن عملوا على تنظيمها ونجاحها.
في الدول الحديثة ،وبين مبد�أ ال�شورى في الإ�سالم ،وا�ستد ُّلوا
كم ��ا تح� �دَّث ع ��ن ال�ش ��ورى وا�س ��تمرار الأم ��ة ف ��ي القرب على ذلك ب�شواهد �شرعية مختلفة.

العدد التا�سع ع�رش
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مالمح من العالقات بين الغرب والعالم اإلسالمي عبر العصور
تحدَّث الداعية الإ�سالمي الدكتور �أحمد بن يو�سف الدعيج
ع ��ن طبيعة العالقات بين ال�ش ��رق والغرب و�أنه ��ا لم تكن ودِّية
عل ��ى م� � ِّر الع�ص ��ور والح�ض ��ارات المتتالي ��ة من ��ذ الفتوح ��ات
الإ�س�ل�امية و�إلى اليوم ،والتي م َّرت بها الأمة بمراحل �ض ��عف
ً
م�ستعر�ض ��ا طبيع ��ة العالقات في كلت ��ا حال َتي
ومراح ��ل ق ��وة،
ال�ض ��عف والقوة للأم ��ة .جاء ذلك ف ��ي محا�ض ��ر ٍة �ألقاها في
مجل�س حمد الجا�سر يوم ال�سبت  25محرم 1437هـ الموافق 7
ت�شرين الثاني (نوفمبر) 2015م ،و�أدارها الدكتور عبدالعزيز
الهالبي.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن الإمبراطوري ��ة الروماني ��ة البيزنطي ��ة
وعا�صمتها «الق�سطنطينة» (ا�سطنبول حال ًّيا) -بقيت �سيدةالعالم الغربي في ع�ص ��رها قبل الفتوح الإ�س�ل�امية ،وا�ستولت
على ال�ش ��ام وم�ص ��ر والمغ ��رب العربي وغيرها ،حتى �س ��ارت
جيو� ��ش الم�س ��لمين ففتحت تل ��ك الب�ل�اد ،م�ؤ ِّك� �دًا �أن الجهاد
�أم� � ٌر عظيم �إذا ما التزم بال�ش ��روط التي حدَّدها الفقهاء ،فهو

يتط َّل ��ب موافقة والة الأم ��ور ،والدولة
هي التي تقدِّ ر الم�صلحة العامة.
وا�س ��تعر�ض د .الدعيج ما م َّرت به
الأم ��ة الإ�س�ل�امية من مرحلة �ض ��عف
بع ��د وف ��اة يزي ��د ب ��ن معاوي ��ة ،وكيف
ا�س ��تعاد عبدالملك بن م ��روان للأمة
مكانته ��ا ،و�أو�ض ��ح �أن الأمة دخلت في
�ص ��راعات قوية مع الغ ��رب �إذ تحدُث
تعدِّ يات من دول الغرب ك َّلما �ض ��عفت
الدول ��ة الإ�س�ل�امية .ث ��م تح� �دَّث عن
مكان ��ة الأمة في عهد هارون الر�ش ��يد
ونفوذها في العالم.
وحروب ��ه م ��ع البيزنطيين حتى ك�س ��ر �ش ��وكتهم ،ث ��م عن عهد
وب َّي ��ن �أن التج ��ارة لم تتو َّقف حت ��ى في �أ�ش ��دِّ الحروب بين
الم�أمون والمعت�ص ��م الذي ح َّقق انت�ص ��ا ًرا كبي ًرا في عمورية،
ال�شرق والغرب.
وتط� � َّرق �إل ��ى تاري ��خ الدول ��ة الفاطمي ��ة ،ث ��م مجيء النا�ص ��ر
وفي ختام المحا�ض ��رة �شدَّد على �ض ��رورة االعتزاز بالدِّ ْين
�ص�ل�اح الدين الأيوبي الذي انت�ص ��ر على ال�صليبيين انت�صا ًرا
كبي ًرا .بعدئ � ٍ�ذ �أثنى على الدولة العثمانية التي فر�ض ��ت قوتها الإ�سالمي و�أنه م�صدر ق َّوتنا عبر مراحل التاريخ.

التطور والتخ ُّلف على خط التماس
ُّ
�أو�ض ��ح الدكت ��ور جا�س ��ر الحرب� ��ش �أنَّ الأنم ��اط ال�سيا�س ��ية
والأ�س ��اليب الإدارية المق َّي ��دة بمرجعيات �سيا�س ��ية مركزية هي
الت ��ي تتح َّك ��م ف ��ي �إمكانات الق� � َّوة وال�ض ��عف والتط� � ُّور والتخلُّف
عن ��د الأم ��م وال�ش ��عوب ،وال عالق ��ة به ��ذا للأ�ص ��ول العرقية وال
االختالفات البيولوجية وال حتى الجغرافية والمناخية ،جاء ذلك
في محا�ض ��ر ٍة بعنوان« :التط ُّور والتخلُّف على ِّ
التما�س :مثال
خط
ّ
مق�س ��مة بين دولتين»� ،ألقاها في مجل�س حمد
من مدينة حدودية َّ
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كتاب بعنوان« :لماذا تف�ش ��ل
و�س� � َّلط المحا�ض ��ر ال�ض ��وء على ٍ
الأمم؟ �أ�ص ��ول الق َّوة واالزدهار والفقر» ،يقدِّ م تحلي ًال مك َّث ًفا عن
�أ�س ��باب الق َّوة وال�ض ��عف في المجتمع ��ات ،من ِق َب ��ل عا ِل َمين من
علماء االقت�ص ��اد� :أحدهما البروفي�سور دارون عا�صم �أوغلو ،وهو
�أمريكي من �أ�صول تركية ،يعمل في معهد ما�سا�شو�ست�س للتقنية،
والم�ؤ ِّل ��ف ال َآخ ��ر هو البروفي�س ��ور جيم�س� .أ .روبن�س ��ون؛ �أ�س ��تاذ
العلوم ال�سيا�سية واالقت�صاد في جامعة هارفارد.
و �أ�شار الدكتور الحرب�ش �إلى �أنَّ الف�صل الأول في الكتاب يبد�أ
بق�صة مدينتين كانتا يو ًما ما مدينة واحدة حتى عام 1821م هي
مدينة نوغال�س ،ثم انف�صلتا �إلى اثنتين ،واحدة �أمريكية والأخرى
مك�س ��يكية ،وثم ��ة حاجز في الو�س ��ط بي ��ن المدينتي ��ن ،وعندما
تق ��ف �أمام الحاجز وتنظر نحو ال�ش ��مال ت ��رى نوغال�س� -أريزونا
متو�س ��ط الدخل للأ�س ��رة يبلغ نحو ثالثين �ألف
الأمريكية ،حيث ِّ
دوالر في ال�س ��نة ،و�أغلب ال�ش ��باب فيها يذهبون للمدار�س ،و�أكثر
البالغي ��ن يحملون ال�ش ��هادة الثانوية ،وعلى الرغ ��م من ادِّعاءات
ال�س ��كان بق�صور العناية ال�صحية �إال �أنهم يتم َّتعون ب�صحة جيدة
وبمتو�س ��ط �أعم ��ار مرتف ��ع ،و�أغلبهم تعدَّى الخام�س ��ة وال�س ��تين
وم�س � َّ�جل في الت�أمين ال�صحي ،وهذه فقط �إحدى الخدمات التي
تقدِّ مه ��ا الحكومة الأمريكية لهم ويعدُّونه ��ا من البدهيات ،مثلها
مثل الكهرباء والهاتف وال�ص ��رف ال�صحي و�ش ��بكة الموا�صالت خا�ص ،ومواطنو نوغال�س� -س ��ونورا يتعاي�ش ��ون يوم ًّيا مع ارت�شاء التي َّ
تف�ضل المحا�ضر بالر ِّد عليها.

الت ��ي تربطه ��م ببع�ض ��هم وبالداخ ��ل
الأمريكي ،و�أهم من ذلك تم ُّتعهم بحماية
النظ ��ام والقانون في الوالي ��ات المتحدة
الأمريكي ��ة ،حيث يمار� ��س المواطنون في
نوغال�س� -أريزون ��ا �أعمالهم دون الخوف
عل ��ى حياته ��م �أو القل ��ق م ��ن ال�س ��رقات
وم�ص ��ادرة المم َت َلكات ال�شخ�صية .وعلى
الرغ ��م م ��ن التذ ُّم ��ر م ��ن بع� ��ض نواحي
الق�ص ��ور وبع�ض مظاهر الف�س ��اد� ،إال �أنَّ
�س ��كان نوغال�س� -أريزونا َي ُع� �دُّون التزام
وتد ِّني كفاءة َّ
الموظفين وال�سيا�سيين المم ِّثلين لهم في الدولة.
الحكومة الأمريكية بم�صالحهم من الأمور
ث ��م ت�س ��اءل المحا�ض ��ر بع ��د المقدِّ م ��ة الو�ص ��فية للأو�ض ��اع
البدهية ،و�أ�ص ��بحت الديموقراطية الأمريكية بالن�س ��بة ل�س ��كان
نوغال�س� -أريزونا جز ًءا من اللحم والدم.
المتعاك�سة تما ًما لمدينتين متال�صقتين :كيف يت�أ َّتى �أن تكون هذه
ولك ��ن عن ��د �إدارة النظ ��ر نح ��و جن ��وب الخط الفا�ص ��ل ترى االختالفات الكبي ��رة موجودة في الح ِّي ��ز الجغرافي الواحد؟! ال
نوغال�س� -سونورا التابعة لدولة المك�سيك ،وعلى الرغم من وقوع توجد بي ��ن المدينتين �أية فوارق جغرافية �أو مناخية ،واحتماالت
نوغال� ��س� -س ��ونورا في جز ٍء ُي َع� � ُّد ال ب�أ�س به معي�ش� � ًّيا بالمقايي�س التع ُّر�ض لالجتياحات الـ َم َر�ض ��ية واحدة لأنَّ الجراثيم ال تعترف
المك�س ��يكية� ،إال �أنَّ متو�س ��ط الدخ ��ل العائلي فيه ��ا ال يتعدَّى ثلث بالفوا�صل ال�سيا�سية ،و�سكان المدينتين يعودون للأ�صول نف�سها،
مثيله في نوغال�س� -أريزونا المجاورة ،ف�أغلب ال�س ��كان البالغين وق ��د كانت المنطقة بكاملها تابعة للمك�س ��يك حتى انتقلت ُم ْلكية
فيه ��ا لم يح�ص ��لوا عل ��ى التعليم الثان ��وي ،وكثير من ال�ش ��باب ال
الق�سم ال�شمالي منها للواليات المتحدة الأمريكية عام 1821م.
يذهبون للمدار�س ،وفي هذه المدينة تتعاي�ش الأمهات مع ن�س ��بة
وفي ختام المحا�ض ��رة �أ�ش ��ار �إل ��ى �أنَّ الفارق الأكث ��ر �أهميةً،
عالية من وفيات الأطفال ،و�س ��وء الخدمات ال�ص ��حية فيها ُيزيل
التعج ��ب من تد ِّني �أعمار �س ��كانها مقارن ًة ب�س ��كان ي َّت�ض ��ح �أنَّ َت َبعي ��ة نوغال� ��س� -أريزون ��ا للدول ��ة الأمريكي ��ة فتحت
كل �إمكان ��ات ُّ
نوغال� ��س� -أريزون ��ا المجاورة ،و�أو�ض ��اع ال�ش ��وارع ف ��ي مدينتهم الأبواب لمواطنيها للم�ش ��اركة في �أنماط وفر�ص الحياة والتط ُّور
ف ��ي منتهى ال�س ��وء ،ومتط َّلب ��ات الأم ��ن والنظام م�ص ��ادر يومية الأمريكية� ،أ َّما َت َبعية نوغال�س� -سونورا للمك�سيك فجعلت �سكانها
لالنزعاج ،والجريمة هناك منت�شرة ،والمغامرة بافتتاح م�شروع يخ�ضعون لفر�ص و�أنماط متخ ِّلفة ،مثلما هو �سائد في بقية البالد
تج ��اري خا� ��ص مدع ��اة للخطر ،فلي� ��س عل ��ى الإن�س ��ان فيها �أن
المك�سيكية.
لل�سطو الم�س َّلح فقط ،ولكن عليه � ً
أي�ضا �أن يدفع الر�شوة
يتح�س ��ب َّ
َّ
َ
ِّ
ث ��م ُفتح المجال للمداخالت التي �أ ْث َرت المو�ض ��وع ،والأ�س ��ئلة
لكل َّ
الموظفين الذين تم ُّر بهم �أوراقه للت�ص ��ريح بم�شروع تجاري
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د .جالل الدين محمد صالح في مجلس الجاسر :أصول الحبشة عربية ِح ْم َيرية
�أو�ض ��ح الدكتور جالل الدين محمد �ص ��الح �أنَّ الأحبا�ش قلي ًال
ذعنون للحقائ ��ق التاريخية �أن الحب�ش ��ة تع ��ود بجذورها �إلى
م ��ا ُي ِ
وح ْم َير على وجه التحديد� ،إذ ال يمكن الف�ص ��ل بين تاريخ
العروبة ِ
ك ٍّل من الحب�ش ��ة واليم ��ن والجزيرة العربي ��ة� ،إذ ال يمكن الحديث
2013مالدولة
الحب�ش ��ة ،تلك
غير الحديث
جمادى من
عن الجزي ��رة واليمن
عن أبريل
1434هـ -
اآلخرة
العريقة في تاريخها والتي تقع في منطقة ا�س ��تراتيجية في القرن
الأفريق ��ي و�أم ُنها مرتب � ٌ�ط ب�أمن الجزيرة العربي ��ة .جاء ذلك في
محا�ض ��ر ٍة �ألقاها في مجل�س حمد الجا�س ��ر يوم ال�س ��بت � 2ص ��فر
1437هـ الموافق  14ت�ش ��رين الثاني (نوفمب ��ر) 2015م ،و�أدارها
الدكتور الخ�ضر عبدالباقي.
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وقال د� .صالح �إن كلمة الحب�شة جاءت من قبيلة ِح ْم َيرية ُتدعى
«ح ْب َ�ش ��ت» ،هذه القبيلة هاجرت من جنوب الجزيرة العربية ،وقد
َ
ذكر الم�ست�شرق الفرن�سي دروز حين قام بدرا�سة تحليلية للنقو�ش
«ح ْب َ�شت»� ،أن هذه القبيلة
الحب�شية التي ُعثر عليها وت�ض َّمنت كلمة َ
عربي ��ة هاج ��رت قبل الق ��رن الخام� ��س قبل المي�ل�اد بزمن طويل
و�أقامت مملكة ،وحا�ض ��رة هذه المملكة هي «�أك�سوم» التي تقع في
�شمال �إثيوبيا الآن في منطقة ُتع َرف ب�إقليم التجراي.
«ح ْب َ�ش ��تْ » توجد قبيلة «�أَ ْج ِعزْ» وهي
و�أو�ض ��ح �أنه بالإ�ضافة �إلى َ

قبيلة ِح ْم َيرية � ً
أي�ض ��ا هاجرت �إلى الحب�ش ��ة ،ومن لغتها ال ِـح ْم َيرية
كان ��ت اللغة الجئزي ��ة ،وما هذا بنطق غريب عل ��ى العربية فبع�ض

قبائ ��ل العرب يقلبون العين
همزة .و�أ�ش ��ار �إلى �أن اللغة
الت ��ي يتحدث به ��ا الرئي�س
الأريتيري �أ�س ��يا�س �أفورقي
هي اللغة الجئزية التجرية،
و�أن اللغ ��ات الث�ل�اث ف ��ي
الحب�ش ��ة (التجراي ��ت
والتجرية والأمهرية) تعود
كله ��ا �إل ��ى اللغ ��ة الجئزي ��ة
الت ��ي بات ��ت لغة عب ��ادة في
الكني�س ��ة ،وم ��ا م ��ن راهب
حب�ش ��ي �أو ق�س ��ي�س �إال ويتف َّقه باللغة الجئزية ،وم ��ا من ملك يقود
الحب�ش ��ة �إال ويتكلم الجئزية ،على الرغم من �أنها �ص ��ارت حبي�سة
المعبد والكني�سة.
وق ��ال �إن الر�س ��م الذي ُتكت ��ب به الجئزي ��ة يعود �إلى الر�س ��م
ال ِـح ْم َيري القديم وهو الخط الم�س� � َند ،وب ��ه كان �أبرهة يكتب من
اليم ��ن �إلى الملك الحب�ش ��ي .م�ش ��ي ًرا �إل ��ى �أن مما تتمي ��ز به هذه
اللغة الكلمات التي على وزن «�أفعول» ومنها جاء (�أك�س ��وم) ،وهذا
ال ��وزن ال يوج ��د عند عرب ال�ش ��مال ،لهذا تجد ف ��ي التجرية التي
يتح ��دث بها قبائل بني عامر في �ش ��رق ال�س ��ودان و�أفريقيا� ،أنهم
يجعلون «�أفرو�س» جمع َف َر�س ،و«�أبحور» جمع بحر ..وهكذا ،ومث ُل

ذل ��ك التجري ُة في مرتفع ��ات �أريتيريا ،كما يقدِّ م ��ون الفاعل على
الفعل ،وي�ستخدمون الكاف بدل تاء المتكلم ،فيقولون ُ
«بلعك» بدل
ُ
و«قتلك» بدل «قتلتُ ».
«بلعتُ »،
وف ��ي الخت ��ام ذ َّك َر ب� ��أن الإ�س�ل�ام دخل �إل ��ى الحب�ش ��ة قبل �أن
يدخل المدينة المنورة ،وب�أن الحب�ش ��ة اتخذت موقفين مهمين في
التاريخ؛ �أحدهما ُّ
تدخلها من �أجل ن�صرة ن�صارى نجران ،والثاني
ا�س ��تقبالها للمهاجرين الم�س ��لمين م ��ن مكة في بداي ��ات الدعوة
الإ�س�ل�امية .م�ؤك� �دًا �أن تاري ��خ الحب�ش ��ة مرتبط تراثي ًا و�سيا�س ��ي ًا
بتاريخ الجزي ��رة العربية ،لكن �أباطرة الأحبا� ��ش على م ِّر التاريخ
يحاولون ف�صل الحب�شة عن �أ�صولها.

رحلة لتحقيق مرابع امرئ القيس اليمامية
الباحث محمد الخ َّيال يتحدث عن ٍ
تحدَّث الباح ��ث محمد الخ َّيال عن تحديد الأمكنة ال�س ��تة
التي ا�ستوقفت امر�أ القي�س وخ َّلد ذك َرها في معلقته ،وتدفقت
فيها ذكرياته الباكية مع �أحبابه و�أ�ص ��حابه «ب�سقط اللوى بين
فحومل فتو�ض � َ�ح فالمقراة» ،و�أ�ص ��بحت تلك المنازل
الد َُّخ ِول
ِ
جز ًءا ال يتجز�أ من �إيقاع الق�ص ��يدة وجر�سها الجميل ،وجارية
عل ��ى �أل�س ��ن جميع م ��ن تغ َّنى ب�أبي ��ات المعلقة ،وا�ش� � ُتهرت مع
�أمكنة �أخرى من الجزيرة العربية .م�ش ��ي ًرا �إلى �إجماع روادنا
البلدانيين ال�شيخين حمد الجا�سر ومحمد العبودي ،وتا َب َعهم
الأ�س ��تاذ عب ��داهلل ال�ش ��ائع ،عل ��ى �أن �أمكنة ال َّدخ ��ول وحومل
وتو�ضح والمقراة واللوى و�سقط اللوى واقعة في ناحية التي�سية
(تيا�س) �ش ��ر ًقا من رمال ال�ش ��قيق (عروق الأ�س ��ياح)� ،ضمن
ما ُي�س� � َّمى قدي ًما (حزن بني يربوع) في �ش ��مال �شرق منطقة
الق�ص ��يم .ج ��اء ذلك في محا�ض ��ر ٍة �ألقاها ف ��ي مجل�س حمد
الجا�سر يوم ال�سبت � 9صفر 1437هـ الموافق  21ت�شرين الثاني
(نوفمب ��ر) 2015م ،و�أدار المحا�ض ��رة الدكت ��ور عبدالعزي ��ز
اللعب ��ون� .أو�ض ��ح الأ�س ��تاذ الخي ��ال �أن ه ��ذه المن ��ازل بقي ��ت
مجهولة الناحية والمكان �إال من لمحات �ش ��عرية وبلدانية �أتت
مق َت َ�ضبة ومتفرقة في معاجم البلدان وقوامي�س اللغة وروايات
�أيام العرب ،بحيث تنا َز َع البلدانيون الأقدمون والمعا�ص ��رون
الآرا َء ح ��ول تحديد موا�ض ��عها .وقدَّم مخ َت َ�ص ��ر ًا لآراء روادنا
البلدانيي ��ن عن تل ��ك الأمكنة ،وفي مقدمتهم ال�ش ��يخان حمد
الجا�س ��ر -رحمه اهلل -ومحمد العب ��ودي ،والبلداني عبداهلل
ال�شائع ،على وجود رمال حومل في �شرق التي�سية ا�ستنادًا �إلى

ال�ش ��واهد البلدانية و�أبيات
ال�شعر ال�صحيحة .و�أو�ضح
�أن البلدانيي ��ن ومحقق ��ي
طري ��ق الح ��ج الب�ص ��ري
ل ��م يذك ��روا �أي �إ�ش ��ارة �أو
لمحة بلدانية بوجود حومل
بالق ��رب من الين�س ��وعة �أو
محاذ ًي ��ا لطري ��ق الح ��اج،
بل ذكروا جوف ذي �إ�ض ��م
فق ��ط .وب َّي ��ن �أن الأ�س ��تاذ
عبداهلل ال�ش ��ائع �ألمح �إلى
تحدي ��د �ض ��فرة حومل في
�شمال �أقماع الدهناء (ال�سياريات) المحاذية لوادي الأجردي
بالقرب من خبراء �أم ع�شر الواقعة في طريق الحاج الب�صري،
على الرغم من تجاهُ ل مح ِّققي طريق الحج الب�ص ��ري لذلك،
كما ر�شح بئر �س ��امودة لتكون المقراة ،و�إمكانية وجود تو�ضح
�ش ��ما ًال من �س ��امودة بناء على ا�س ��تقراء وحد�س �شخ�صي مع
غي ��اب كامل للن� ��ص البلداني المكم ��ل ،مم ��ا �أدى �إلى تباعد
ال�ص ��ورة المكانية وال�ش ��عرية لتلك المرابع ،وقال �إن الأ�ستاذ
أح�سنَ حينما ا�ستدرك ذلك ون َّوه عن �صعوبة
عبداهلل ال�ش ��ائع � َ
رجح الم�ش ��ائخ محم ��د بن بليهد
تحقي ��ق هذه الأماك ��ن .كما َّ
و�س ��عد بن جنيدل وعبداهلل بن خمي� ��س -رحمهم اهلل -وجود
تلك الأمكنة في عالية نجد الجنوبية� ،إ�ض ��اف ًة �إلى اجتهادات

�شخ�صية منهم بخ�ص ��و�ص المعالم الأخرى دون ن�ص قوي �أو
�س ��ند مع َت َبر ،مع تجاهُ ل الن�ص ��و�ص البلدانية وال�ش ��عرية التي
�أ�شارت �إلى وجود تلك المرابع الجميلة �ضمن حزن بني يربوع
في ناحية نجفة مليحة و�أود .ثم و�صف رحلة التق�صي التي قام
بها برفقة الأ�ستاذ �سلطان الد�شا�ش والأ�ستاذ محمد المعارك،
للتع ُّرف �إلى الأمكنة ال�س ��تة المذكورة في الأبيات التي َن َظمها
ام ��ر�ؤ القي�س في معلقته ،وذلك في منطقة “التي�س ��ية” ،و�أكد
�أن تلك الرحلة تو�صلت �إلى تحديد تلك الأمكنة ،والتعرف �إلى
تل ��ك المنازل والمراب ��ع التي طالما ترددت على ال ُأل�س ��ن منذ
القديم.

العدد التا�سع ع�رش
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تصدر قريبًا عن مركز حمد الجاسر الثقافي :األعداد القديمة من مجلة «اليمامة»

ُت َع ُّد مجلة ثم �صحيفة «اليمامة» �أول مطبوعة
�ص ��حفية ت�ص ��در ف ��ي المنطق ��ة الو�س ��طى م ��ن
المملك ��ة العربية ال�س ��عودية ,على يد م� ِّؤ�س�س ��ها
ع َّالم ��ة الجزيرة ال�ش ��يخ حم ��د الجا�س ��ر تغ َّمده
للتو�س ��ع ف ��ي
اهلل برحمت ��ه الوا�س ��عة ,وال داع ��ي ُّ
بيان �أهميته ��ا وقيمتها فذلك وا�ض� � ٌح لكل متابع
للم�سيرة ال�صحفية والثقافية في المملكة.
والمركز الثقافي الذي يحمل ا�س ��م م� ِّؤ�س ���س
«اليمام ��ة» يدرك حجم م�س� ��ؤولياته تج ��اه �إبراز
تاريخها بو�صفه جزء ًا مه ًّما من تاريخ ال�صحافة
ال�س ��عودية بعا َّمة ,ومن هنا ن�ش� ��أت فك ��رة �إعادة
�إ�ص ��دار الأع ��داد القديم ��ة م ��ن «اليمام ��ة» منذ
العدد الأول لإ�صدار المجلة في �شهر ذي الحجة
1372هـ الموافق �آب (�أغ�س ��ط�س) 1953م ,حتى
�آخر عدد �أ�ص ��دره ال�ش ��يخ الجا�سر –رحمه اهلل -من ال�ص ��حيفة قبل انتهاء عالقته بها وانتقال
ملكيته ��ا من ��ه ,وهو العدد  317ال�ص ��ادر ف ��ي يوم الأحد � 12ش ��وال 1381هـ المواف ��ق  18مار�س
1962م.
وبد�أ العمل حثي ًثا لجمع الأعداد المطلوبة ,وترتيبها ,وم�س ��حها �ض ��وئ ًّيا ,ثم معالجة ال�ص ��ور
ف ِّن ًّيا لت�صبح وا�ضحة وخالية من العيوب الف ِّنية ,و�أثم َر هذا الجهد عن �إ�صدار �أعداد من المجلة
في مج َّلدَين �ض َّما ال�سن َتين الأُو َل َيين من ُع ْمرها ,ويعمل المركز على ا�ستكمال الم�شروع ب�إ�صدار
باق ��ي �أع ��داد «اليمامة» بع ��د تح ُّولها �إلى �ص ��حيفةِّ ,
ليغطي الم�ش ��روع كامل فترة ملكية ال�ش ��يخ
الجا�سر المتياز المجلة.

أقدم مركز حمد الجا�سر الثقافي على هذه الخطوة التوثيقية المه َّمة نتيجة �إدراكه التام
وقد � َ
ِلـم ��ا تم ِّثله من ِق َيم معرفية وتاريخية وفكرية و�سيا�س ��ية لمرحل ٍة ه ��ي غاية في الأهمية في تاريخ
ال�ص ��حافة في المملكة العربية ال�س ��عودية ,فهذا الم�ش ��روع يقدِّ م للباحثين والمهت ِّمين بال�ش� ��أن
الإعالمي والتاريخي والأدبي زادًا علم ًّيا للدرا�سة والبحث؛ لكون «اليمامة» ت�ص ِّور جوانب عديدة
في بنية الم�شهد الثقافي واالجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي ،وتم ِّثل مرحلة ت�أ�سي�سية في تاريخ
يج�س ��د جان ًبا مه ًّما من جوانب
ال�ص ��حافة ال�س ��عودية ,بالإ�ض ��افة �إلى �أنَّ هذا الم�ش ��روع الكبير ِّ
�شخ�ص ��ية ال�شيخ حمد الجا�سر هو الجانب الإعالمي ،ودوره التنويري الرائد ,ال�س َّيما �إذا نظرنا
�إلى الظروف المرافقة لإقدامه وم�ض ِّيه في ت�أ�سي�س مجلة و�صحيفة «اليمامة» ورئا�سة تحريرها،
تل ��ك الظروف المتم ِّثلة في غياب �أب�س ��ط مق ِّومات العمل ال�ص ��حفي ,كعدم وج ��ود مطبعة ,وقلة
ال�ص ��حفيين المحترفي ��ن ،وقل ��ة الق َّراء� ....إل ��خ ,فتوثيق الأع ��داد الت�أ�سي�س ��ية لـ«اليمامة» ُيبرز
للدار�س ��ين والمهت ِّمين ريادة ال�شيخ حمد الجا�س ��ر رحمه اهلل ،وقدرته على تحدِّ ي تلك الظروف
المحيطة على الرغم من م�س�ؤولياته الج�سام.
ذكريات �ض َّمتها «اليمامة»
وبالإ�ضافة �إلى القيمة المعرفية العالية لهذا الم�شروع ,ف�إنه ُيحيي
ٍ
يع ُّز الح�ص ��ول عليها م ��ن غيرها ,فـلليمامة رمز َّيته ��ا ومكانتها التي يدركه ��ا كل من يقدِّ ر قيمة
وجدَّيتها,
وجدَّة المو�ض ��وعات ِ
الحقيقة ,والدفاع عن الق�ض ��ايا الـ ُم ِح َّقة ,وفتح الأبواب المغلقةِ ,
والإيم ��ان بمب ��د�أ الإ�ص�ل�اح مع الحف ��اظ على المب ��ادئ ...وغيرها م ��ن المبادئ ال�س ��امية التي
التزمتها «اليمامة» وم� ِّؤ�س�سها الكبير ,ف�ش َّكلت ظاهرة �صحفية وثقافية ت�ستح ُّق مزيدًا من الت�أ ُّمل
والدرا�سة الجادَّة.

مركز حمد الجاسر الثقافي ِّ
يدشن موقعه الجديد على اإلنترنت

َّ
د�ش ��نَ مركز حمد الجا�س ��ر الثقافي موقعه الجديد على
الإنترنت ب�إجراء العديد م ��ن التحديثات بالمقارنة بالموقع
ال�سابق.
وم ��ن تل ��ك التحديثات َر ْب ��ط الموقع بو�س ��ائل ال َّت َوا�ص ��ل
االجتماعي «في�س بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» ،لت�س ��هيل مه َّمة
التوا�صل مع المركز ومتابعة �أن�شطته.
كم ��ا يت�ض� � َّمن الموق ��ع تعري ًف ��ا ب�إ�ص ��دارات المرك ��ز؛
ب�إفراد نافذة تت�ض� � َّمن ً
عرو�ض ��ا لها ،و�إتاحة ن�ص ��و�ص بع�ض
الإ�ص ��دارات ،ويعت ��زم المرك ��ز �إتاح ��ة بع�ض ��ها ال َآخر على

الموقع ،بما في ذلك �إ�صدارات ال�شيخ حمد الجا�سر رحمه
اهلل تعالى ،لت�س ��هيل ِّ
االطالع عليها ِّ
لكل الباحثين وت�س ��هيل
مه َّمة البحث .كما ي�ض� � ُّم الموقع �أر�شي ًفا لأعداد المجالت
ال�ص ��ادرة من المركز ،والأع ��داد الحديثة من
وال َّن�ش ��رات َّ
مج َّل ��ة «الع ��رب» ،ويج ��ري تحمي ��ل الأع ��داد القديم ��ة من
المج َّلة ليت�س َّنى للباحثين الح�صول عليها ب�سهولة.
و ُتتاح المحا�ض ��رات التي ُتلقى في مجل�س حمد الجا�سر
عل ��ى موق ��ع «يوتي ��وب» و ُيح ��ال �إليها م ��ن موق ��ع المركز،
لي�س ��تفيد منها �أكبر َقدْر من المهت ِّمين والمتابعين ،و َت ْ�سهُل
العودة �إليها في �أيِّ وقت .كما ُت َح َّمل المحا�ض ��رات ال�س ��ابقة
ب�ص� � َيغ مختلفة على الموقع ،ويت�ض� � َّمن الموقع �أر�شي ًفا
كا َّفة ِ
َّ
لملخ� ��ص المحا�ض ��رات م ��ع ال�ص ��ور ،وتج ��ري �أر�ش ��فة كل
اللق ��اءات والمقاب�ل�ات التلفزيوني ��ة المتع ِّلقة بال�ش ��يخ حمد
الجا�سر رحمه اهلل.
وي�ض� � ُّم الموقع � ً
ً
وعرو�ضا
أي�ض ��ا �أخبار الر َّواد ومقاالتهم،
لإ�ص ��داراتهم الثقافية والفكرية ،وم�شاركاتهم في الندوات
والمحا�ضرات والفعاليات المختلفة.
ويت�ض ��من �أر�ش ��يف ًا خا�ص ًا بال�ص ��وتيات لجميع الفعاليات كم ��ا ُ�ص� � ِّم َم الموقع وف ��ق برنامج خا� ��ص بالهات ��ف الجوال
القديمة والحديثة لت�سهيل عملية البحث واال�ستفادة منها .لت�سهيل الو�صول للمعلومة ومواكبة التقنية الحديثة.

امل�رشف العام

مدير التحرير

رئي�س الق�سم العلمي

الإخراج الفني

الت�صوير

د .فريح الشمري

محمد المقرمي

محمد النقشبندي

محمد حيدر

فاضل نور الدين

info@hamadaljasser.com

هــاتف 2690512:فـاك�س� 2691458:ص.ب 66225 :الرمز البريديwww.hamadaljasser.com 11576 :

