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المركز يحتفي باألستاذ الدكتور محمد الهدلق
د� .أحم��د ال�ضبي��ب :الدكتور الهدلق �شخ�ص ��ية اجتماعية ف� � َّذة ،مت�أ ِّلقة كت�أ ُّلق ��ه في التدري�س
والإدارة والبح ��ث العلم ��ي� ،شخ�صي ��ة معتدلة الم ��زاج ،متوا�ضع ��ة ال َّن ْف�سَ ،م ِر َحة ال ��روح ،ب َُ�شو�شة
ُعا�صرة في �آنٍ واحد ،وذلك بع�ض ما يعرفه عنه مُحِ ُّبوه.
المح َّيا ،نبيلة المواقف� ،أ�صيلة وم ِ
د .عبدالعزي��ز المان��ع :ل ��م يكن الدكت ��ور الهدلق -وه ��و الم�سك ��ون بالقراءة المع َّمق ��ة ل ُك ُتب
الت ��راث -ليق ��ف فق ��ط عند وظيف� � ٍة تد ُّر عليه ُق� � ْوت يومه وت�ؤمِّن ل ��ه حياة هادئ ��ة م�ستق َّرة مهما
وح ْ�سن الأحدوثة
كان ��ت طبيع ��ة هذه الوظيفة ،و�إ َّنما كان يبحث عن عملٍ ي�ؤمِّن ل ��ه خلود ال ِّذ ْكر ُ
على المدى البعيد.
د .عب��داهلل الغذامي:ا�س ��م مح َّم ��د الهدلق يت� �وِّج كلمات ال�شكر ف ��ي عد ٍد مِ ن ُك ُتب ��ي ،و�صور ُته
عرفت و�أ�صدق مَن ُ
الذهني ��ة وجر� � ُ�س ا�سمه ير َّنان في ذاكرتي بو َْ�صفه واحدًا م ��ن �أع ِّز مَن ُ
زاملت
وو َق � َ�ف بوف ��ا ٍء بجانب ��ي وجان ��ب الزمالء ك ِّله ��م ،فهو همزة الو�صل ف ��ي ق�ص�صنا ك ِّله ��ا ،وهو الذي
يجمع �صفحات الذكريات ك ِّلها ب�أنواعها ك ِّلها؛ المازح الهازل منها والجا ّد ال�صارم.
د� .أب��و �أو���س �إبراهيم ال�شم�س��ان :عرف � ُ�ت الدكتور الهدلق دائ ًم ��ا هادئ الطبع ،ل ��م �أَ َر ُه يومًا
غا�ض ًبا مهما َو َج َد مِ ن َع َنت ال َآخرين ،وله قدرة عجيبة على َك ْ�سر جمود العمل واللقاءات ُ
بط َر ٍف
يُو َّفق �إلى ابتكارها ببداه ٍة ُتنا�سِ ب المواقف.
لرواد المركز إلى تركيا
رحلة علمية َّ

�ضم ��ن �أن�شط ��ة مرك ��ز حم ��د الجا�سر الثقاف ��ي ،قام
الدكت ��ور �أحم ��د ال�ضبي ��ب ،والدكت ��ور عبدالرحم ��ن
ال�شبيل ��ي ،والدكت ��ور عبدالعزي ��ز المان ��ع ،والدكت ��ور
عبدالعزيز الهالبي ،والدكتور مح َّمد الهدلق ،والأ�ستاذ
مع ��ن الجا�سر ،برحلة علمية �إل ��ى الجمهورية التركية،
وت�أت ��ي هذه الرحلة �ضمن �سل�سلة من الرحالت العلمية
التي يقوم بها ر َّواد المركز و�أع�ضاء لجنته العلمية� ،إذ
يخ�ص� ��ص المركز ف ��ي ِّ
كل عام رحلة علمي ��ة �إلى �أبرز
ِّ
المعال ��م الأثرية والتاريخية ف ��ي دول العالم ،تج�سيداً
للتبادُل الثقاف ��ي ،وتعميق العالق ��ات التاريخية ،و َفتْح
التوا�صل مع مختلف الثقافات العالمية ،وللبحث
ج�سور ُ
والخا�صة.
عن المخطوطات في المكتبات العا َّمة
َّ

ندوة علمية عن الدكتور عبداهلل العثيمين رحمه اهلل

صدور عدد جديد من مجلة العرب
�ص ��در عد ٌد جدي ٌد من مج َّل ��ة «العرب»
الحج ��ة 1437ه� �ـ)
(ذو القع ��دة وذو َّ
مت�ض ِّم ًنا �ستَّة بحوث ،جاء �أ َّولها للأ�ستاذ
عبداهلل بن عيني بعنوان «النقد العربي
القديم من ال� � َّذ ْوق �إلى التعليل» ،تحدَّث
في ��ه ع ��ن النق ��د العرب ��ي ف ��ي الع�ص ��ر
الجاهل ��ي ،مو�ضح� � ًا �أنَّ المنطق ال َي ْق َبل
�أن تكون الق�صيدة  ..التتمة في �ص.8
من إصدارات المركز :اللغة المهرية المعاصرة بين عربيتين

�أق ��ام مجل� ��س حم ��د الجا�س ��ر
الثقافي ندوة عن الم� ��ؤ ِّرخ وال�شاعر
والأكاديمي الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل
اب ��ن �صال ��ح العثيمين ،ال ��ذي وافته
المن َّية يوم الثالثاء 1437/7/12هـ
المواف ��ق 2016/4/19م� ،ش ��ارك

فيه ��ا ك ٌّل من الدكتور محمد الهدلق
والدكت ��ور عبدالعزي ��ز الهالب ��ي،
و�أداره ��ا الدكت ��ور عبدالرحم ��ن
ال�شبيل ��ي ،وذل ��ك ي ��وم ال�سب ��ت 16
رج ��ب 1437هـ المواف ��ق  23ني�سان
(�أبريل) 2016م .التتمة في �ص9

�أ�ص ��در مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر
الثقاف ��ي كت ��اب «اللغ ��ة المهرية
المعا�ص ��رة بي ��ن عرب َّي َت ْي ��ن»،
للدكتور عامر فائل محمد بلحاف
(�أ�س ��تاذ اللغة والنحو الم�شارك،
بكلي ��ة العلوم والآداب ب�ش ��رورة-
جامع ��ة نجران) .ويتح� �دَّث هذا
الكتاب عن (اللغة المهرية) التي
هي لغ ٌة محك َّية ...التتمة �ص.6

العدد العشرون
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محمد الهدلق الباحث الناقد
الدكتور
َّ

أ .د .عبدالعزيز املانع
الأ�ستاذ الدكتور مح َّمد بن عبدالرحمن الهدلق باحث
وناقد مم َّيز ،ومح ِّقق َث ْبت ،و�أ�ستاذ �أكاديمي بارز.
عرفتُ ال�صديق الدكتور الهدلق منذ زمن طويل جدًّا ،يزيد على
خم�سين عا ًما ،فلقد زامل ُته في المدر�سة االبتدائية في (�شقراء)،
ثم في المعه ��د العلمي هناك ،ثم في ك ِّلية اللغة العربية بالريا�ض،
ث ��م في جامعة الأزهر بم�صر ،ثم ف ��ي الإعادة بق�سم اللغة العربية
بك ِّلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بمكة المك َّرمة ،ثم في البعثة
�إل ��ى بريطانيا ،ث ��م في ق�سم اللغ ��ة العربية بك ِّلي ��ة الآداب بجامعة
المل ��ك �سع ��ود بالريا�ض ،ث ��م في ع�ضوي ��ة مجل�س الن ��ادي الأدبي
بالريا� ��ض ،ثم في مجل� ��س �أمناء م� َّؤ�س�سة حم ��د الجا�سر الخيرية،
ث ��م في مجل�س �أمناء مركز الملك عب ��داهلل بن عبدالعزيز الدولي
لخدم ��ة اللغة العربية ،و�أخي ًرا :نعمل �سو ًّي ��ا الآن في كر�سي المانع
لدرا�س ��ات اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابه ��ا بمكتبين متجاوري ��ن ال يف�صل
بينهما �سوى جدار م�ش َت َرك.
ذك ��رتُ ه ��ذا الر�ص ��د التف�صيلي لأب ِّي ��ن �أنَّ معرفت ��ي بالدكتور
الهدلق لي�س ��ت معرفة عابرة ،وال مبن َّية على لقاء �أو لقا َء ْين ،و�إنما
هي مبن َّية على زمالة ُع ْم ٍر لي�ست بالق�صيرة.
كان الهدل ��ق متفو ًقا ف ��ي درا�سته الجامعي ��ة ،وكان هذا التفوق
رئي�سا ف ��ي تر�شيحنا م ًعا بع ��د التخ ُّرج للعمل ف ��ي المحكمة
�سب ًب ��ا ً
متخ�ص�ص ��ان في اللغة
الم�ستعجل ��ة الثاني ��ة بالريا�ض ،رغ ��م �أننا ِّ
العربي ��ة ولي�س ف ��ي ال�شريعة ،وقد َع ِم ْلنا فع�ل ً�ا في المحكمة ب�ضعة
�أ�شهر ،ثم انتقلنا �إلى رئا�سة الق�ضاة (وزارة العدل حال ًّيا).
لم يك ��ن الدكتور الهدلق -وه ��و الم�سكون بالق ��راءة المع َّمقة ل ُك ُتب
يوم ��ه وت� ِّؤمن له حياة
ال ُّت ��راث -ليقف فق ��ط عند وظيف ٍة تد ُّر عليه ُق ْوتَ ِ
هادئة م�ستق َّرة ،مهما كانت طبيعة هذه الوظيفة ،و�إنما كان يبحث عن
عم � ٍ�ل ي� ِّؤمن ل ��ه خلود ِّ
وح ْ�سن الأحدوثة عل ��ى المدى البعيد ،لهذا
الذ ْكر ُ
ال�سب ��ب ر�أي ُته يكاف ��ح بق َّوة من �أجل التخلُّ�ص م ��ن العمل في المحكمة،
لينتق ��ل مرحل ًّيا �إلى العمل ف ��ي وظيفة �إدارية برئا�س ��ة الق�ضاة (وزارة
الع ��دل الآن) ،ولم يمنعه العم ��ل الإداري في ق�س ��م المحا�سبة برئا�سة
نف�س ُه في
الق�ض ��اة من التعلُّق ب�أهداب م�شروع ��ه الم�ستقبلي ،فقد �شغ َل َ
هذه الفترة بالدرا�سة منت�س ًبا من �أجل الح�صول على درجة الماج�ستير
في ك ِّلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ،وقد ح�صل على هذه الدرجة في
العام 1389هـ1969 /م .وعندما َ�س َن َحت له فر�صة الح�صول على وظيفة
ُمعيد في ق�سم اللغة العربية بك ِّلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بمكة
عام �أو �أق ّل قلي ًال
المك َّرم ��ة اغتنم هذه الفر�صة وانتقل �إلى مك ��ة ،وبعد ٍ
من تعيينه ف ��ي هذه الوظيفة وممار�سته التدري� ��س بق�سم اللغة العربية
هن ��اك� ،أوفد ْت� � ُه ك ِّلي ��ة ال�شريعة والدرا�س ��ات الإ�سالمية �إل ��ى بريطانيا
للح�ص ��ول عل ��ى �شهادة الدكت ��وراه ،وقد ح�صل على ه ��ذه ال�شهادة من
جامع ��ة �أدنبرا في العام الجامع ��ي 1978-1977م ،وذلك على ر�سالته
ذات العن ��وان�« :ضي ��اء الدِّ ين اب ��ن الأثير وجهوده ف ��ي البالغة» ،وعاد
بعدها �إلى المملكة ليبد�أ عمله الأكاديمي الجاد.

الن�شاط العلمي:
�أ-داخل الجامعة:
�إ�ضاف ًة �إلى تدري�س ��ه النقد العربي القديم ِوع ْلم البالغة لطلبة
الق�س ��م ولطالب الدرا�س ��ات ال ُعليا فيه ،عم َل ع�ض� � ًوا في عدد من
المجال�س واللجانِ ،ومن ذلك �أنه:
•ع�ضو مجل�س ك ِّلية الآداب بجامعة الملك �سعود.
•ع�ضو مركز البحوث بك ِّلية الآداب.
•رئي�س لجن ��ة الدرا�سات ال ُعلي ��ا بق�سم اللغ ��ة العربية في ك ِّلية
الآداب.
•ع�ضو لجنة التطوير الأكاديمي بجامعة الملك �سعود.
والمحا�ضري ��ن
•ع�ض ��و اللجن ��ة الدائم ��ة ل�ش� ��ؤون المعيدي ��ن
ِ
ومد ِّر�سي اللغات بالجامعة.
•ع�ضو لجنة االبتعاث والتدريب بجامعة الملك �سعود.
•ع�ضو اللجنة التح�ضيرية لندوة «ال�شيخ حمد الجا�سر وجهوده
العلمية» التي �أقامتها ك ِّلية الآداب عام 1424هـ.
•رئي� ��س لجن ��ة المعيدي ��ن ورعاي ��ة المتف ِّوقين في ق�س ��م اللغة
العربية و�آدابها.
ب -خارج الجامعة:
�شارك في عدد كبير من اللجان ،ومن ذلك �أنه:
•ع�ض ��و اللجنة العلمية بمعهد الدرا�س ��ات الدبلوما�سية التابع
لوزارة الخارجية.
•�سكرتي ��ر لجن ��ة درا�سة �إن�ش ��اء الك ِّليات والمعاه ��د الجديدة
بوزارة التعليم العالي.

الر�سائل التي �أ�شرف عليها:
�أ�ش ��رف عل ��ى �أرب ��ع ر�سائ ��ل ماج�ستي ��ر ودكتوراه ،و�ش ��ارك في
مناق�شة �إحدى ع�شرة ر�سالة علمية.
الم�ؤتمرات والندوات:
�شارك في العديد من الم�ؤتمرات والندوات ،منها:
•الم�ؤتم ��ر ال�سن ��وي للجمعي ��ة البريطاني ��ة لدرا�س ��ات ال�شرق
الأو�سط الذي ُعقد في مدينة النك�ستر ببريطانيا.
•ندوة «قراءة جديدة لتراثنا النقدي» ،التي �أقامها نادي جدَّة
الأدبي الثقافي عام 1409هـ.
•ن ��دوة «ت َّي ��ارات الفك ��ر ف ��ي المغ ��رب والأندل� ��س :الرواف ��د
والمعطيات» ،التي ُعقدت بك ِّلية الآداب في جامعة عبدالمالك
ال�س ْعدي في تطوان بالمغرب.
َّ
•المهرجان الوطني ال�سابع لل ُّتراث والثقافة.
•ندوة «الأندل�س :قرو ٌن من العطاءات والتقلُّبات» ،التي �أقامتها
مكتبة الملك عبدالعزيز بالريا�ض 1414هـ.
•الملتق ��ى العلمي الدولي ال ��ذي َّنظم ْت ُه جامع ��ة تون�س للآداب
والفن ��ون والعل ��وم الإن�ساني ��ة بتون�س ،بمنا�سبة م ��رور ثالثين
عام ًا على ت�أ�سي�س حول َّيات الجامعة التون�سية.
•ملتق ��ى الدرا�سات المغربي ��ة الأندل�سية ال ��ذي �أقام ْت ُه جامعة
ال�س ْعدي في تطوان بالمغرب عام 1995م.
عبدالمالك َّ
•اجتماع م� َّؤ�س�سة جائزة البابطين للإبداع ال�شعري الذي ُعقد
في �أبو ظبي عام 1996م.
•الم�ؤتمر الدولي للم�ست�شرقين الذي ُعقد في مدينة بوداب�ست
بالمجر عام 1997م.
•الم�ؤتمر الدولي الرابع للح�ضارة الأندل�سية الذي �أقام ْت ُه ك ِّلية
الآداب بجامعة القاهرة عام 1998م.

التراث -ليقف
لم يكن الدكتور الهدلق -وهو الم�س���كون بالقراءة
المعمقة ل ُك ُتب ُّ
َّ
تدر عليه قُ ْو َت ِ
م�س���تقرة ،مهما كانت
يومه وت� ِّؤمن له حياة هادئة
فق���ط عند وظيف ٍة ُّ
َّ
طبيعة هذه الوظيفة ،و�إنما كان يبحث عن ٍ
وح ْ�سن الأحدوثة
عمل ي� ِّؤمن له خلود الذ ِّْكر ُ
على المدى البعيد.
•�سكرتي ��ر اللجنة التح�ضيري ��ة لدرا�سة احتي ��اج المملكة من
م� َّؤ�س�سات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي.
•ع�ض ��و لجن ��ة معا َدل ��ة ال�شه ��ادات الجامعية ب ��وزارة التعليم
العالي لفترتين.
•م�ست�شار غير متف ِّرغ بمكتب وزير التعليم العالي.
•مم ِّث ��ل وزارة التعلي ��م العالي في اللج ��ان الم�ش َت َرك ��ة التالية
لدورات عدَّة :اللجنة ال�سعودية الأ�سترالية ،اللجنة ال�سعودية
ٍ
الأيرلندية ،اللجنة ال�سعودية البلجيكية اللوك�سمبورجية..
•مم ِّث ��ل الجامع ��ات ال�سعودية ف ��ي اجتماع الفري ��ق المخت�ص
بتن�سيق متط َّلبات التخ ُّرج في �أق�سام اللغة العربية بجامعات
دول مجل�س التعاون الخليجي في عام 1408هـ.
•ع�ض ��و لجان تقويم خط ��ط الدرا�سة بك ِّليات البن ��ات التابعة
للرئا�سة العام لتعليم البنات في عام 1409هـ.
•مم ِّث ��ل جامع ��ة الملك �سع ��ود ف ��ي مجل� ��س �إدارة دارة الملك
عبدالعزيز لمدَّة ثالث �سنوات.
•ع�ضو الأ�سرة الوطنية للُّغة العربية بوزارة المعارف.
•ع�ضو فريق التقويم ال�شامل للتعليم في المملكة.

•م�ؤتمر النقد الأدبي ال�سابع الذي �أقام ْت ُه ك ِّلية الآداب بجامعة
اليرموك بالأردن عام 1998م.
•الندوة الفكري ��ة الدولية حول «فن ال َق ّ�ص ف ��ي الأدب العربي
قديمه وحديثه» بمدينة �سو�سة في تون�س عام 1998م.
•الملتق ��ى الثاني لقراءة الن�ص ،ال ��ذي ُعقد في النادي الأدبي
الثقافي بجدَّة عام 1423هـ.
•الملتقى الثالث لقراءة الن� ��ص ،الذي ُعقد في النادي الأدبي
الثقافي بجدَّة عام 1424هـ.
َ
الم�صط َل ��ح التي عقد ْتها وح ��دة البحث «النقد
•ن ��دوة حركية
وم�صطلحاته» في مدينة �سو�سة بتون�س في عام 2005م.
ال�سلطة في الثقافتين الغربية والعربية» بجامعة
•ندوة َّ
«حج ��ة ُّ
منوبة بتون�س.
•ن ��دوة «الأنموذج وال َّن ْم َذجة في الإن�سانيات» بجامعة تون�س في
مدينة تون�س 2007م.
•ملتق ��ى النقد الأدب ��ي في المملكة العربي ��ة ال�سعودية ،الدورة
الثانية ،في النادي الأدبي بالريا�ض 2008م.
•الم�شارك ��ة ف ��ي خمي�سي ��ة ال�شيخ حم ��د الجا�س ��ر بمحا�ضر ٍة
عنوانها« :ت�أ ُّمالت في مناظرة الحاتمي و�أبي الط ِّيب المتنبي»
عام 2008م.
 ..يتبع في �ص3
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•الم�شارك ��ة بكلمة في منتدى الثلوثي ��ة الثقافي احتفا ًء بالدكتور نا�صر الدِّ ين الأ�سد في
عام 2008م.
المخ�ص�ص للق�صة الق�صيرة عام 1429هـ.
•الم�شاركة في ملتقى نادي الق�صيم الأدبي
َّ
•الم�شاركة في ندوة «قراءة في �إ�صدارات نادي الريا�ض الأدبي» عام 2009م.
•الن ��دوة الثقافية التي يقيمه ��ا ق�سم اللغة العربية و�آدابها بك ِّلي ��ة الآداب مرتين في ِّ
كل
مرات عدَّة.
�شهر ،وقد �شارك في هذه الندوة ٍ
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

الإنتاج العلمي:
•النقد الأدبي في مقامات الحريري.
•مخطوط «الرو�ض الزاهر في محا�سن الـ َم َثل ال�سائر» لل�سمي�ساطي (قراءة تقويمية).
•«الإغري�ض في الحقيقة والمجاز والكتاب والتعري�ض» لتقي الدِّ ين ال�سبكي (تحقيق).
•موقف ابن المعتز من �شعر �أبي ت َّمام.
•ر�سالة �أبي الح�سن بن طباطبا ال َع َلوي في ا�ستخراج المع َّمى (تحقيق).
•ابن قتيبة و�آرا�ؤه التربوية.
•زين الدِّ ين الرازي و�أعماله البالغية النقدية.
المتر�سل وال�شاعر» لأبي �إ�سح ��اق �إبراهيم بن هالل ال�صابئ
•«ر�سال ��ة في ال َف ْرق بي ��ن
ِّ
(تحقيق).
•�أبو الح�سن المرغيناني وكتابه «المحا�سن في ال َّن ْظم وال َّن ْثر».
• َن ْقد �أم جندب ل�شعر امرئ القي�س وعلقمة ال َف ْحل.
•موق ��ف ح ��ازم القرطاج ِّني م ��ن ق�ضية الغمو� ��ض في ال�شع ��ر ُمقا َرن ًا بمواق ��ف الن َّقاد
ال�سابقين.
•الثقافة النقدية لأبي الط ِّيب المتن ِّبي.
•ر�أي حازم القرطاج ِّني في ق�ضية ال�صدق والكذب في ال�شعر.
• ُظالمة �أبي ت َّمام للخالدي :الر�ؤيا والواقع.
َ
المفا�ضلة بين �أب ��ي �إ�سحاق ال�صابئ وبديع الزمان
•خ�ل�اف بين �أدي َب ْين �أندل�س َّي ْين في
الهمذاني.
•ق�صيدة �أب ��ي �إ�سحاق الإلبيري �إلى بادي�س بن حبو� ��س ال�صنهاجي :دوافعها وت�أثيرها
على �أهل غرناطة.
•ت�أويل ال�شريف المرت�ضى للن�ص ال�شعري.
•�أ�سطورة يونانية في مقام ٍة لبديع الزمان الهمذاني.
•دعوى �سرقة ال�شعر بين ال�سريِّ الر َّفاء والخالد َّي ْين.
•ال�شيخ حمد الجا�سر الع َّالمة ال َف ّذ.
•م�آخذ ابن معقل الأزدي على ُ�ش َّراح ديوان �أبي الطيب المتن ِّبي.
•اهتمام ال�شيخ حمد الجا�سر بال�شعر وال�شعراء كما يبدو من كتابه «مع ال�شعراء».
•�أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري �أديب ًا.
•موقف مو�سى بن عزرا من البيان العربي.
•ن�صو� ��ص النظري ��ة النقدي ��ة في ال ُّت ��راث العرب ��ي وطريق ��ة تقديمها �إل ��ى الدار�سين
المحدَثين.
َ
الم�صط َلح والداللة.
•الهزروف والقول ال�شعري:
الح َجاج ب�ش�أن الأح ِّقية في الخالفة بين الخليفة العبا�سي �أبي جعفر المن�صور ومح َّمد
• ِ
َ
بن عبداهلل بن الح�سن ال َعلوي.
•الأنموذج ال�شعري القديم وموقف �أبي ت َّمام.
َ
المفا�ضلة بين ال�شعر والنثر في النقد العربي القديم.
• ِخطاب
•مناظرة الحاتمي والمتن ِّبي :الواقع والمتخ َّيل.
ال�صبي ال ��ذي ر�أى النوم» لعدي
•ال ُب ْع ��د الثقافي ف ��ي المجموع ��ة الق�ص�صية «حكاي ��ة
ِّ
جا�سر الحرب�ش.
و�أبحاث ��ه ه ��ذه مبثوث� � ٌة في المج�ل�ات العلمي ��ة المح َّكمة ،وق ��د ا�ستطاع كر�س ��ي المانع
لدرا�س ��ات اللغة العربية و�آدابها -بحمد اهلل� -أن يقنع ��ه بطباعتها و َن ْ�شرها في ُك ُت ٍب �ضمن
للمتخ�ص�صين م ��ن الن َّقاد والباحثين ،وق ��د �صدر -بحمد اهلل-
مي�سر ًة
ِّ
�إ�صدارات ��ه لتك ��ون َّ
الكتاب الأ َّول منها.
هذا هو الدكتور الهدلق العا ِلم الناقد الأديب.

تتج َّل ��ى �ص ��ورة �شخ�صي ��ة الأ�ست ��اذ الدكت ��ور
مح َّم ��د الهدلق لمن يعرفه من خ�ل�ال مالمح عدَّة،
و�ضوحا �ص ��ورة الأ�ستاذ الجامعي،
لع َّل ِم ��ن �أ�شدِّ ها ً
المخل�ص لمه َّمته ،والمتفان ��ي في �سبيل �أكاديم َّيته،
فهو الملت ��زم دائ ًما ب�شروط الأداء المتم ِّيز للأ�ستاذ
الجامعي ف ��ي مختل ��ف الظ ��روف ،والحري�ص على
�إعط ��اء تالميذه الوق ��ت والجهد ال َّل َذ ْي ��ن يم ِّكنانهم
م ��ن الإتقان والتف� � ُّوق ،والعا ِلم ال ��ذي يملك مفاتيح
دخل طالبه �أبوا ًبا
ُّ
تخ�ص�صه باقتدار ،وي�ستطيع �أن ُي ِ
ً
وا�سعة من المعرفة.
الدكت ��ور الهدل ��ق ي�ستح� � ُّق -في نظ ��ري -طال ًبا
متم ِّيزي ��ن ذوي تطلُّعات عالي ��ة ،ي�ستطيعون مواكبة
علم ��ه وخبرت ��ه وقدرات ��ه الكبي ��رة ،وم ��ن الظلم �أن
يقوم بتدري�س مجموعات طالبية متهالكة من حيث
الإمكانات الذهنية والعلمية.
وف ��ي الو�س ��ط الجامع ��ي � ً
أي�ض ��ا َي ْظ َه ��ر الدكتور
رئي�س
الهدل ��ق مت�أ ِّل ًقا ف ��ي مج ��ال العم ��ل الإداريَ ،
ق�سم وعميدًا ،وع�ض ًوا في لجان الجامعة المختلفة،
ٍ
ومجال�سها المتعدِّ دة.
وهنا يب ُرز َم ْل َمح � َآخر من مالمح �صورة �شخ�صية
الهدلق الجامعية المتم ِّيزة� ،سواء في ا�ستيعابه
العم ��ل الإداري الجام ��ع �أو ف ��ي �إلمام ��ه بال ُّن ُظم
واللوائح الجامعية ،يبدو ذلك جل ًّيا في االجتماعات
الإداري ��ة المتع ِّلق ��ة بالعمل الجامعي الت ��ي كثي ًرا ما
ي�شارك فيها وينا ِق�ش فيها عن خبرة طويلة وتم ُّكن.
ث ��م ت�أتي بعد ذل ��ك �شخ�صية الأ�ست ��اذ الباحث،
وح ْ�سن التت ُّبع ِل َما يريد
وهي �شخ�صي ٌة تتم َّيز بالد َّقةُ ،
المتعجلي ��ن الذين
بحث ��ه ،فه ��و لي�س م ��ن الباحثين
ِّ
ف ��ي كثير م ��ن الأحي ��ان -يكفيهم الخب ��ر الواحد،�أو الم�ص ��در اليتي ��م ،كال ..الهدل ��ق باح � ٌ�ث �صبور،
طوي ��ل ال َّن َف�س ،يق ِّلب الأمور على وجوهها المختلفة،
ف� ��إذا ا�ستق ��ام له الأم ��ر م�ضى فيه .كم ��ا �أنه ينتقي
مو�ضوعاته بعناي ��ة ،محاو ًال النف ��وذ �إلى جوانب لم
�صح ًحا.
ُيل َت َفت �إليها كثي ًرا� ،أو ُم�ضي ًفا و ُم ِّ
وم ��ع تن� � ُّوع نتاج ��ه البحث ��ي �إال �أن ��ه -وه ��و م ��ن
الن َّق ��اد ال�سعوديي ��ن الكب ��ار� -آ َث� � َر �أن تك ��ون معظم
بحوث ��ه النقدية م َّت�صلة بال ُّت ��راث ،ولذلك لم ُيخ ْ�ض
م ��ع الخائ�ضين ف ��ي النق ��د الحديث ،ول ��م ي�شارك
ف ��ي مو�ضوع ��ات الج ��دل ال�ساخنة بي ��ن الحداثيين
والتقليديي ��ن ،وق ��د م� � َّرتْ عا�صف ��ة الحداث ��ة وكان
الدكت ��ور الهدل ��ق فيه ��ا ُمرا ِق ًب ��ا ،وه ��و �أم� � ٌر ي َّتف ��ق
و�شخ�صيت ��ه الهادئ ��ة البعي ��دة عن ُب� ��ؤَر التو ُّتر ،كما
ي َّتف ��ق � ً
أي�ضا م ��ع �شخ�صيت ��ه االجتماعي ��ة والبحثية
المت�سامحة.
تن َّوع ��ت كتاب ��ات الدكت ��ور الهدل ��ق البحثية بين
تحقي ��ق بع� ��ض م�ؤ َّلف ��ات ال ُّت ��راث النق ��دي القدي ��م
وبين البحث ،فف ��ي المجال الأول ح َّق ��ق ر�سالة �أبي
المتر�سل وال�شاعر،
�إ�سحاق ال�صابئ في ال َف ْرق بين
ِّ
ور�سالة الإغري� ��ض في الحقيقة والـ َمج ��از والكناية
والتعري� ��ض ،لتق � ِّ�ي الدِّ ي ��ن ال�سبك ��ي ،ور�سال ��ة ابن
طباطبا العلوي في ا�ستخراج المع َّمى.
وتناولت بحو ُثه العديدة في النقد الأدبي القديم

أ .د .أحمد الضبيب
�االت مختلف ��ةُ ،
بع�ضه ��ا مواقف بع� ��ض النقاد
مج � ٍ
القدم ��اء م ��ن ن�صو� ��ص �أو ق�ضايا نقدي ��ة ،كموقف
مو�س ��ى بن عزرا من البي ��ان العربي ،وموقف حازم
القرطاج ِّن ��ي من ق�ضية الغمو�ض ف ��ي ال�شعر ،ور�أيه
ف ��ي م�س�أل ��ة ال�صدق والك ��ذب في ال�شع ��ر ،وموقف
اب ��ن المعتز م ��ن �شعر �أب ��ي ت َّمام ،وت�أوي ��ل ال�شريف
المرت�ضى للن�ص ال�شعري.
و�شملت بحو ُثه �شخ�صي ��ات نقدية قديمة ج َّالها
م ��ن خالل ما �أ�سهم ��ت به من نتاج �أدب ��ي �أو علمي،
مث ��ل بحثه عن زين الدِّ ين الرازي و�أعماله البالغية
والنقدي ��ة ،و�أب ��ي الح�س ��ن المرغينان ��ي وكتاب ��ه
«المحا�سن في ال َّن ْظم والنثر».
ومن بحوث ��ه ما يتناول بع� ��ض الق�ضايا النقدية،
مث ��ل الثقاف ��ة النقدي ��ة عند �أب ��ي الط ِّي ��ب المتن ِّبي،
ودعوى �سرقة ال�شعر بين ال�سريّ الر َّفاء والخالد َّي ْين،
َ
الم�صط َلح والداللة،
والهزروف والق ��ول ال�شع ��ري:
الح َجاج ب�ش� ��أن الأح ِّقية ف ��ي الخالفة بين
وق�ضي ��ة ِ
الخليف ��ة �أبي جعف ��ر المن�صور ومح َّم ��د ذي ال َّن ْف�س
الزك َّي ��ة ،وه ��ي بح � ٌ
�وث مب َت َكرة ت ��د ُّل عل ��ى ُع ْم ٍق في
وج َّد ٍة في التن ��اول ،ورغب ٍة في الك�شف عن
البح ��ثِ ،
مزيد من الحقائق في المو�ضوعات المطروقة.
ٍ
ُي� َؤخذ على الناقد والباحث مح َّمد الهدلق �أنه لم
ُ
ين�شر كتا ًبا حتى الآن ،ولع َّل ذلك راج ٌع النهماكه في
�أعمال ��ه الأكاديمية والبحثية ،ولك ��ن من ح ِّقنا عليه
يتي�س ��ر لق َّرائه من الطالب
�أن نطالب ��ه بذلك ،حتى َّ
والباحثين �أن ي َّت�صلوا ب�أعماله الفكرية ،التي تختبئ
ف ��ي المجالت البحثي ��ة ،وفي �سج�ل�ات الم�ؤتمرات
العلمية.
تلك هي �شخ�صية �أب ��ي خالد الهدلق الأكاديمية
والعلمي ��ة ،وهي �شخ�صي� � ٌة ال �أريد الق ��ارئ �أن يظنَّ
متزمتة كما ُي�ش ��اع عن بع�ض
�أنه ��ا �شخ�صية جا َّف ��ة ِّ
�أ�سات ��ذة الجامع ��ة الجا ِّدي ��ن ،ف�أب ��و خال ��د الهدلق
ينطوي على �شخ�صية اجتماعية ف َّذة ،مت�أ ِّلقة كت�أ ُّلقه
ف ��ي التدري� ��س والإدارة والبحث العلم ��ي� ،شخ�صية
معتدل ��ة الم ��زاج ،متوا�ضعة ال َّن ْف� ��سَ ،م ِر َحة الروح،
َب ُ�شو�ش ��ة المح َّيا ،نبيلة المواق ��ف� ،أ�صيلة ومعا�صرة
في � ٍآن واحد ،وذلك بع�ض ما يعرفه عنه ُم ِح ُّبوه.

العدد العشرون
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محمد الهدلق :همزة الوصل في قصصنا ك ِّلها
شيمته الكتب..
َّ
حينم ��ا �س�ألني بعد �شهر من تلك الزيارة� :أين �صدي ُقك؟ ولم يعلم
�أنَّ الهدل ��ق ق ��د جاء لزي ��ارة �سريعة و�أن ��ه يد ُر�س ف ��ي ال�شمال في
�أدنبرة� ،إنها بعيدة بعي ��دة ،وهذه هي كلمة �صاحب المكتبة حينما
�سمع قولي ع ��ن الهدلق و�أدنبرة ،وهكذا هو الهدلق ..رج ٌل تتذ َّكره
الكتب وي�س�أل عنه �أ�صحاب المكتبات.

د.عبداهلل الغذامي
ك َّن ��ا في الثامن من مار� ��س 1972م �إذ خرجنا م ًعا �أنا ومح َّمد
الهدل ��ق م ��ن المكتب ��ة المركزية في جامع ��ة �أدنب ��رة -ا�سكتلندا،
وكان ��ت ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�شرة ظه� � ًرا وهو وقت الغ ��داء والراحة
لم� �دَّة �ساعة حت ��ى الواحدة ،ولك ��نَّ مح َّمد الهدلق تل ��ك الم َّرة لم
يكن في َّ
خطته غدا ٌء وال قهوة ،وقد َع ِل َم بالأم�س عن مكتبة تجارية
تبي ��ع الكتب الم�ستع َملة وذكرها لي ،فق َّررن ��ا م ًعا �أن ن�ستغ َّل �ساعة
واحد م َّنا بع�ض
الراحة هذه بزيارة لتلك المكتبة ،وهناك وجد ك ُّل ٍ
�ضا َّلت ��ه ،حي ��ث ت�سللتْ �أيدينا و�سط رفوف الكت ��ب القديمة ما بين
م�سرحي ��ات �شك�سبير وروايات ديكن ��ز و�أعمال ديفيد هيوم ،ولهذا
الفيل�سوف نكه ��ة خا�صة في مدينة �أدنبرة فهو ا�سكتلندي ،وتحمل
�إح ��دى بناي ��ات الجامع ��ة ا�س َمه :برج هي ��وم ،وب ُك ُتب ��ه و ُك ُتب غيره
تكدَّ�س ��تْ �أيدين ��ا كت ًبا ومعه ��ا حما�س رفيع في نفو�سن ��ا ،كيف ال؟!
وه ��ي ُك ُت ٌب مه َّم ٌة جدًّا وبطبعات عريقة وتاريخية ،وفي الوقت ذاته
المهم والرخي�ص،
هي رخي�صة ،و�س ُتع َم ��ر مكتباتنا الخا�صة بهذا ّ
أن�س منظرنا ونحن عائدان م ��ن رحلة المعرفة تلك ،ومح َّمد
ول ��م � َ
الهدل ��ق يم�سك بي ��ده كتا ًبا من هذه الكتب وه ��و ي�سير على طرف
الر�صي ��ف ،ويفح�ص �سع َر ُه ال ��ذي كان مج َّرد (بن�سات) ولم ي�صل
حت ��ى لربع جني ��ه ،ولم َي ُف ْت ُه �أن يقول لي :انظ ��ر لهذا ال�سعر ولهذا
الكتاب ،ولهذا ولذاك ..ويعر�ض الكتب واحدًا واحدًا ثم يقول� :إنَّ
كوب من القهوة ،وماذا ل ��و �أننا ا�شترينا قهو ًة
الواح ��د منها ب�سعر ٍ
ب ��د ًال م ��ن الكت ��اب؟! وال ين�سى مح َّمد هن ��ا �أن يق ��ارن بين م�صير
ك ��وب القهوة بعد ا�ستهالكه حيث �سينته ��ي عبر َم َ�سارب ال�صرف
ال�صح ��ي بعد دقائق ِمن ُ�ش ْرب ��ه ،بالمقارنة بالكتاب وم�صيره عبر
�سراديب الدماغ حيث ال يذوب وال يت�س َّرب.
كنتُ �أتماهى معه و�أقول له :نعم ،نعمُ ..مدر ًكا �أنني �أنا وهو ك َّنا
نالع ��ب �أنف�سنا ون�س ِّليها عن �ساعة راح ��ة �أهدرناها ولم نتغ َّد ولم
ووا�ص ْلنا
نحت� � ِ�س قهوتناُ ،وعدْنا �إلى عملنا ف ��ي المكتبة المركزيةَ ،
والكتاب بالكتاب.
بالجدِّ
َ
الج َّد ِ
ِ
الم�سجل على �صفحات الكتب التي
�أتذ َّكر تلك الرحلة بتاريخها
َّ
ا�شتري ُتها يومها ،والت ��زال مكتبتي معمور ًة بتلك الكتب الإنجليزية
التي جمع ُتها من مكتبات بريطانيا بطبعات قديمةُ ،
وبع�ضها �صار
الآن ناد ًرا وتراث ًّيا ،وهي كلُّها ترتبط عندي ب�صورة الهدلق وذكرا ُه
عندي.
ولق ��د َر َددْتُ له تلك الرحلة برحلة مثيلة لها بعد �أن تف َّرقتْ بنا
الدي ��ار� ،إذ انتقلتُ �أنا �إلى �إك�ست ��ر (جنوب غرب بريطانيا) وجاء
مح َّمد لزيارتنا ناز ًال من ال�شم ��ال �إلينا ،و�أخذ ُته يومها �إلى مكتب ٍة
ق�صا�صنا
تبيع الكت ��ب القديمة والم�ستع َملة (العين بالعي ��ن حيث
ُ
بالكتب) ،وراح مح َّم ��د ي�شتري منها ب َنه ٍَم نعرفه عنه بح ِّبه للكتب
وح ْر�ص ��ه عليها ،ول ��ن �أن�سى الرج ��ل الإنجليزي �صاح ��ب المكتبة
ِ

و�إنْ كان ه ��ذا ح ��دث لنا م ًعا في مطل ��ع ال�سبعينيات من القرن
الما�ضي �أثناء بعثتنا في بريطانيا ،ف�إنَّ عالقتي بمح َّمد قد ابتد�أت
قب ��ل ذلك بع�شر �سن ��وات ،وعلى التحديد ع ��ام 1385هـ1965/م،
وهي �أ َّول �سنة ل ��ي في الريا�ض في ك ِّلية اللغة العربية ،وقد �س َب َقني
مح َّم ��د �إليها بث�ل�اث �سنوات ،ولك َّنه كان �صدي ًق ��ا البن خالتي منذ
زمنهما م ًعا في (�شقراء) ،وقد جاء لزيارتنا في منزلنا الطالبي،
ِوم ��ن �أ َّول لحظ ِة لق ��ا ٍء بد�أ بيننا ٌ
نقا�ش في الكت ��ب والثقافة ،وكنتُ
حينه ��ا �أقر�أ ف ��ي ثالث َّية نجيب محفوظ ،وكان ��ت �أحداث الروايات
تتد َّف ��ق على ل�ساني بي ��ن زمالء ال�سكن ،وهذا ما فت � َ�ح با ًبا للكالم
من الهدلق الذي ك�شف لن ��ا وقتها عن ثقافته وب�صيرته في الكتب
والأدب ،وم ��ع قراءتي لمحفوظ وقتها و َت َماهي الهدلق في الحديث
الح َظ �أنن ��ي �أ�شتكي من
عن ��ه وعن الع َّقاد وزك ��ي نجيب محم ��ودَ ،
دم ��و ٍع في عيوني ،ولـ َّما �أبلغ ُته �أنن ��ي راجعتُ الدكتور الخولي ،بادر
مح َّم ��د وقال بلهجة م�صرية مت َقنة :عندك تراخوما ،عاوز عملية.
تعجبتُ من تقليده للكالم ث ��م ِمن َك ْ�شفه ما قاله لي الطبيب،
وق ��د َّ
م َّم ��ا جعلني �أ�س�أله ع َّما �إذا كان حا�ض ًرا ف ��ي العيادة حينما ك�شف
عل � َّ�ي الطبيب ،فقال :ال ،ولكن هذا هو ما يج ��ده النا�س عند ذلك
�وب البطحاء م�سر ٌح لهذا ك ِّله .تلك ذكرياتٌ
الطبيب ،وعيادته جن � َ
ب�ص َوره ��ا -الجادَّة منه ��ا والهازلة -تم ِّثل ل ��ي �صورة مح َّمد
ظ َّل ��ت ُ
الهدل ��ق الم�ستم َّرة معي ،فهو رج ٌل ِمن �أكث ��ر النا�س جدِّ ي ًة و�صد ًقا
وحر�ص ��ا ،وفي الوقت ذاته هو �إن�سان ظريف ومتحدِّ ث َم ِرن و َم َّزاح
ً
عميق المعنى ورا�سخ الر�ؤية.
عرفتُ مح َّمد الهدلق على م ��دى خم�س ٍة و�أربعين عا ًما ،وعرفه
عد ٌد غيري من زمالء البعثة ف ��ي بريطانياَ ،
وخ ِب ْر ُته �أنا على مدى
ه ��ذه ال�سنين ك ِّلها ،وكانَ �أَ ْح َ�سنَ ما في الأَ ْح َ�س ِن ِّ
ال�ش َي ُم -با�ستعارة
كلم ��ات المتنب ��ي -و�شيمة الهدلق هي الكت ��اب والكتب ،وما م َّر بي

بقبول طلبي هذا وتحقيق وعدك الذي ظللتَ وف ًّيا له.
وكم كنتُ �أرى مح َّمد الهدلق وك�أنما هو الوجه ال َآخر لي ،الوجه
المغا ِي ��ر ،ولي�س ه ��ذا بمعنى النقي� ��ض وال بمعنى ال�سال ��ب ،ولك َّنه
ال�ص ��ورة المعا ِك�س ��ة� ،أي �أنني �أنا رجل مندف ��ع ال ته ُّمني ح�سابات
تح�سب ،بينم ��ا هو رجل
الخط ��وة و�أق ��ول فكرت ��ي ب�ل�ا تح ُّف ��ظ وال ُّ
دقي ��ق ومد ِّقق في َخ ْطوه وفي نظرته ،وهذا ما يجعلني �أ�شعر دائ ًما
بحاجتي �إلى ر�أيه لأجعل ِمن م�شورته �ص َّم َام َ�ض ْبط و َو ْزن لحركتي،
و�أن ��ا الرج ��ل الذي ديد ُن ��ه المغا َم ��رة واالقتحام و�صاحب ��ي ديد ُنه
الحكمة والتر ِّوي ،ومن هاتي ��ن الخ�صلتين المتغايرتين -وال �أقول
المتناق�ضتي ��ن -ن�ش�أتْ حال� � ٌة من الثقة في نف�س ��ي تجاه �صاحبي،
جامل في ر�أيه وال يح�سد
ً
خ�صو�صا �أنه رج ��ل مخل�ص و�صادق وال ُي ِ
�أو يغار �أو يبخل ،وتلك عوام ُل ت�شجيع و�إغراء.
وفي � ِآخ ��ر محا�ضرة عامة لي في الجامع ��ة كان مح َّمد الهدلق
يجل�س ف ��ي ال�صفوف الخلفية من القاعة ،ول ��م �ألحظ هذا ،ولكن
المن�صة ،وما كان
بع� ��ض الزمالء ذكروا لي ذلك قبل �صعودي �إلى َّ
ذاك بمو�ض ��ع �س� ٍؤال عن ��دي ،و�صارت المحا�ض ��رة وانتهت وهو ما
زال في موقعه الخلفي ،وبع ��د ذلك بيومين قابل ُته في مم ِّر الك ِّلية،
وحينه ��ا بادرني بالثناء على المحا�ضرة وق ��ال لي �إنه كان متخ ِّو ًفا
منه ��ا حت ��ى �إنه رف�ض َت َو ِّل ��ي �إدارة تلك الجل�س ��ة لأنَّ المو�ضوع عن
وخ�شي من ح�سا�سية المو�ضوع وانفجار الموقف ِل َما في
القبائلية،
َ
حاذ ًرا ومتخ ِّو ًفا على �صاحبه م َّما
الأمر من محاذير ،ولذا ح�ضر ُم ِ
قد يحدُث ،ولك َّنه وهو يق ��ول هذا راح ُيثني على المحا�ضرة و ُيثني
عل ��ى �أ�سلوب ال َع ْر�ض حيث ر�آه يعتم ��د �أ�سلو ًبا مو�ضوع ًّيا ُمحا ِيدًا ال
وح ْ�سن التخلُّ�ص
ي�سي ُء لأحد ،وظ َّل يه ِّنئني عل ��ى ح�صافة ال َع ْر�ض ُ
م َّما عك�س مخاو َف ُه وبدَّد �شكو َك ُه وجعله يغ ِّير ر�أيه في المحا�ضرة.
ول ��م َي ُف ْتن ��ي �أن �أ�صطاد اللحظ ��ة بنكتة �أو نكتتي ��ن معه ،مع ِّ
كل
تقدير له عل ��ى و�ضوحه من جه ��ة وعلى �صدقه
م ��ا في نف�س ��ي من ٍ
جامل ال�صداق ��ة على ح�ساب
م ��ع نف�سه م ��ن جهة �أخرى� ،إذ ل ��م ُي ِ
الموق ��ف ،ث ��م خ َت َمها ب�أنْ ذك َر ل ��ي ق�صة َر ْف�ض ��ه لرئا�سة الجل�سة،
كام َل ق�صته معي ومع المحا�ضرة ور�أيه النهائي فيها.
وقال ِ

ٍ
و�صورته الذهنية
ع���دد ِمن ُك ُتبي،
يتوج كلمات ال�شكر في
ُ
محمد الهدلق ِّ
ا�س���م َّ
عرفت و�أ�صدق َمن
يرنان في ذاكرت���ي ب َو ْ�صفه واح ًدا من �أع ِّز َم���ن
وجر����س ا�سم���ه َّ
ُ
ُ
زامل���ت ووقَ َف بوفا ٍء بجانبي وجانب الزمالء كلِّهم ،فه���و همزة الو�صل في ق�ص�صنا
ُ
كلِّها ،وهو الذي يجمع �صفحات الذكريات كلِّها ب�أنواعها كلِّها؛ المازح الهازل منها
والجاد ال�صارم.
ّ

لكتاب ال �أجدُه في مكتبتي �إ َّال وجد ُته عند الهدلق،
يو ٌم احتجتُ فيه ٍ
وال �أحتاج �إ َّال �إلى مكالم ��ة هاتفية ق�صيرة وي�أتي الكتاب � َّإلي ،ولذا
ف�إنَّ مكتبة الهدلق الخا�صة �صارت عندي امتدادًا مكان ًّيا ومعرف ًّيا
أخ�ص بذلك ُك ُتب ال ُّتراث ،وا�س ��م مح َّمد الهدلق يت ِّوج
لمكتبت ��ي ،و� ُّ
وجر�س ا�سمه
كلمات ال�شكر في ٍ
عدد ِم ��ن ُك ُتبي ،و�صور ُته الذهنية ُ
ير َّن ��ان في ذاكرتي ب َو ْ�صفه واح� �دًا من � ِّ
أعز َمن عرفتُ و�أ�صدق َمن
زامل ��تُ وو َق َف بوف ��ا ٍء بجانبي وجان ��ب الزمالء ك ِّله ��م ،فهو همزة
الو�ص ��ل في ق�ص�صن ��ا ك ِّلها ،وهو الذي يجم ��ع �صفحات الذكريات
ك ِّلها ب�أنواعها ك ِّلها؛ المازح الهازل منها والجا ّد ال�صارم.
�أق ��ول �إنَّ مح َّمد الهدلق ل ��و َط َب َع بحو َث ُه في ُك ُت � ٍ�ب ل�صارتْ ُك ُتبه
مراج ��ع ِم ��ن �أهم مراج ��ع الجامع ��ات العربية في مج ��ال ال ُّتراث
النقدي ،وهو مرجع علمي موثوق و ُمع َت َبر في مو�ضوع النقد العربي
القدي ��م ،ولي َت ُه ُي ِت ُّم معرو َف ُه مع العلم والثقافة ويح�سم �أمره ويطبع
ُك ُت َب ��ه� .أال تفع ��ل يا مح َّمد؟! �أرج ��و �أن ُت ِكرم مح َّبت ��ي وتقديري لك

ه ��ذه �ص ��ور ٌة لمح َّمد الهدل ��ق ال�صادق من جه ��ة وال�صارم من
جه ��ة ثانية والوا�ضح من جه ��ة ثالثة ،وهو الرج ��ل النق ُّي في قوله
وفي تقديمه لنف�سه.
ولن �أختم حديثي قبل �أن �أ�شير �إلى �أنَّ مح َّمد الهدلق يقف وراء
مجيئ ��ي �إلى جامعة الملك �سعود ،ول ��وال موقف خا�ص و�شجاع منه
َل َت َع َّط ��ل �أمر انتقالي �إل ��ى الجامعة ،ولم �أكن �أع ��رف �أيَّ �شي ٍء عن
ذل ��ك ،ولم �أع ��رف �أنَّ معامل َة َن ْقلي قد تع َّر َ�ض ��تْ لم�ؤامرتين كادتا
ُت ْف ِ�سدان المو�ضوع و�أنا غائب هناك ال �أعلم ما يحدُث ،ولوال نباهة
�أب ��ي خالد و�ص ��دق الوقفة منه َلـ َم ��ا جئتُ �إلى الريا� ��ض وقد �أكون
هناك في هولندا �أو الإمارات �أو هارفارد ،وتلك ق�ص ٌة لم �أق ِّرر بع ُد
َك ْ�ش َف ِّ
كل تف�صيالتها ،غير �أني -فح�سبُ � -أن�س ُب الف�ضل ل�صاحب
الف�ض ��ل ،و�أ�شي ُر بالتقدي ��ر �إلى َد ْور هذا الرج ��ل الوفي وال�صادق:
مح َّمد الهدلق.
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محمد الهدلق
أستاذنا
َّ
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�أب ��و �أو�س �أ َّول م َّرة التقي ��تُ فيها ب�أ�ستاذي كانت في مبنى ك ِّلية
ات�صال من زميلي فهد
الآداب بالملز ،كنتُ راج ًعا من الكويت �إثر
ٍ
الملحق الثقافي
ب ��ن عمر �سنبل يُخبرني فيه ب�أن ��ه عَلِمَ من مكتب َ
�أنَّ مدي ��ر الجامع ��ة �أنهى بعثت ��ي �أو هو ب�سبي ��ل �إنهائها ،وكنتُ قد
تقدَّمتُ �إلى الق�سم قبل هذا بطلب تمديد لأُنهي � ِآخر ف�صل ك َّلفني
كتاب َت� � ُه �أ�ست ��اذي يو�سف خلي ��ف رحمه اهلل .دخل ��تُ على الدكتور
الهدل ��ق ذلك الي ��وم ،وكان �إلى ج ��واره �أ�ست ��اذي الدكتور مح َّمد
ال�شام ��خ ،ف�س َّلمتُ علي ��ه وجل�ستُ �إل ��ى جانبه ،وقد ق ��ام الدكتور
ليرحب بي ترحي ًب ��ا �شديدًا حتى قلتُ
مح َّم ��د الهدلق من كر�س ِّيه ِّ
ف ��ي نف�سي �أيعرفني ِمن َق ْبل؟ �شرح ��تُ الم�شكلة يومها ،فا�ستنكر
�أ�ستاذي ال�شام ��خ �أن تكون القرارات بغير ِع ْلم الق�سم .وفي ذلك
الي ��وم كان مجل� ��س الكلي ��ة ،و َت َر َكنا الدكت ��ور الهدل ��ق ذاه ًبا �إلى
المجل� ��س ،وكان وكيل الكلية في ذل ��ك الوقت هو الزميل الدكتور
عبداهلل ال�سيف ،فذهب ��تُ بعد انتهاء االجتماع �ألتم�س منه العون
والو�ساط ��ة لدى المدير ،يو َمها قال عن موقف الهدلق في مجل�س
الكلي ��ة« :م ��ا �شاء اهلل عليه ،م ��ا ذك َر �شي ًئا عن َف ْ�ص ��ل البعثة ،بل
دفاعا قو ًّيا» ،نعم ..هكذا فعل ،وكان هذا
داف ��ع عن طلب التمديد ً
�أم� � ًرا حا�س ًما جع َل مدي َر الجامعة يوم قابل ُته �أكثر تف ُّه ًما لحاجتي
مزيد من الوقت.
�إلى ٍ
لي� ��س ه ��ذا هو الموقف الوحي ��د ،فله مواقف كثي ��رة معي ومع
غيري من الزمالء َي ُط ْول َ�س ْردُها في هذه الم�ساحة ال�ض ِّيقة.
عرف ��تُ الهدل ��ق رئي� ��س ق�س ��م وعمي ��د ك ِّلي ��ة الآداب وعمي ��د
الدرا�س ��ات ال ُعلي ��ا ،وكان لي َ�ش َرف العمل معه ف ��ي لجان متعدِّ دة
كان ل ��ي فيه ��ا المع ِّل ��م الأول بما وهبه اهلل من د َّق ��ة ومعرفة قوية
بالإجراءات الإدارية.
رئي�سا للق�سم ل ��م �أعلم �أ َّنه �أُعي ��دتْ للق�سم معامل ٌة
حي ��ن كان ً
�أَ ْن َف َذه ��ا؛ لأنَّ الدكتور مح َّمد الهدلق ال يت ��رك مجا ًال للخط�أ ،و�أنا
أح�س باطمئنان �شديد �إلى
�إلى اليوم ك َّلما ر�أي ُته في مجل�س الق�سم � ُّ
َ�س ْي ��ر العمل؛ لأنه يرعى الق�سم وهو من بين �أع�ضائه كما ال يفعل
بيان �أو
�أح� � ٌد غيره ،فت ��راه ال يترك من الأمور ما هو بحاج ��ة �إلى ٍ
احتراز ،لأنه جري ٌء في ِّ
قول �أو َع َمل،
الحق ال يخ�شى غي َر اهلل في ٍ
وكنتُ �إذا ر�أي ُته �ساك ًتا عرفتُ �أنَّ الأمور في مجراها ال�صحيح.
وق ��د عرف ُت ُه دائ ًما ه ��ادئ الطبع ،ل ��م �أَ َر ُه يو ًم ��ا غا�ض ًبا مهما
َو َج� � َد ِمن َع َنت ال َآخرين ،وله قدرة عجيبة على َك ْ�سر جمود العمل
واللقاءات ُ
نا�سب المواقف.
بط َر ٍف ُيو َّفق �إلى ابتكارها ببداه ٍة ُت ِ
�أ َّم ��ا ِع ْل ُم� � ُه فهو الغزير ،و�أ َّم ��ا ِح ْف ُظ ُه فهو الـ َم ِك ْي ��ن ،ما �سمع ُته
يو ًم ��ا مع ِّق ًب ��ا على �أح � ٍ�د �إ َّال قلتُ في نف�سي كي ��ف اجتمعتْ له هذه
ال ِف َكر وكي ��ف ا�ستوتْ له هذه ال�صياغة ،و�إن ��ك ال تم ُّل من حديثه
وتعليقه.
وهو عل ��ى معرفته الغزيرة ِوع ْل ِمه ال َـج ّم و�سعة خبرته الإدارية
بم ��ا ُك ِّلف به من ال َع َمادات والأعمال الإدارية تجده بالغ ُ
التوا�ضع،
فت ��راه يه ِّون من نف�س ��ه في حين يرفع من �ش� ��أن ال َآخرين ً
حافظا

له ��م �أقدارهم .و�إنه م ��ن دواعي فخ ��ري واعت ��زازي �أنْ ت�ش َّرفتُ
بالعم ��ل مع هذا الأ�ست ��اذ الكريم الذي تع َّلمتُ ِم ��ن ُخ ُلقه ِوع ْلمه،
بال�صحة والعافية.
فال زال اهلل ُم ْن ِع ًما عليه
َّ
و�أ�ستا ُذن ��ا ِم ��ن �أزه ��د َخ ْل ��ق اهلل بالظه ��ور الإعالم ��ي ،فتراه
يتحامى ذلك تحام ًيا ،ولي�س َي ْق َبل منه �إ َّال ما ي�ضط ُّر �إليه �أو ُيح َرج
به ،وهو على غزارة علمه ومعرفته َع ُز ٌ
وف عن الكتابة ال�صحفية،
ُم ِق ٌّل ف ��ي الأعم ��ال �إنْ واز َّناه بغيره م ��ن الأ�سات ��ذة الأكاديميين،
المتخ�ص�صين� ،إذ
ولكنَّ �أبحاثه الت ��ي َن َ�ش َرها كانت َمثا َر �إعجاب
ِّ
�أُعي َد َن ْ�ش ُر بع�ضها بموافقته� ،أو ُ�س ِط َي عليها ،وال �أن�سى ذلك اليوم
�شخ�ص � َآخر لم يغ ِّير من البحث
وهو ُيريني بح َث� � ُه من�شو ًرا با�سم ٍ
حر ًفا واحدًا �سوى َنزْع ا�سم الهدلق و�إثبات ا�سمه عليه ،ومع ذلك
كان �أ�ستا ُذن ��ا غار ًقا ف ��ي ال�ضحك من ذلك ،وح ًّقا �ش� � ُّر البل َّية ما
�ضحك.
ُي ِ
وكان ِم ��ن ُح ْ�سن ِّ
حظي �أن �أتحفن ��ي ب� ِآخر �أعماله ،وهو ما ُن�شر
ِ�ض ْم ��ن �سل�سل ��ة الأعم ��ال ال ُّتراثية المح َّقق ��ة التي ُيوال ��ي َن ْ�ش َرها
كر�س� � ُّي الدكت ��ور عبدالعزي ��ز المان ��ع لدرا�س ��ات اللغ ��ة العربي ��ة
كتاب َ�ض َّم ثالث ر�سائل كان �أ�ستا ُذنا الدكتور مح َّمد
و�آدابها ،وهو ٌ
َ
َ
َّ
بن عبدالرحم ��ن الهدلق حققها ون�ش َرها ف ��ي دوريات علمية ،ثم
أح�سنَ في ذلك؛ لأنَّ في �إعادة
َج َم َعه ��ا لتخ ُرج في مج َّل ٍد واح ��د ،و� َ
الن�ش ��ر فر�صة �إعادة ال َّن َظر في الن�ش ��رة ال�سابقة ،ولأنَّ كثي ًرا من
الق َّراء والباحثين �أم َي ُل �إلى قراءة الكتب واالنتفاع بها ،وق َّلما نجد
بحوث ُن�شرت في المجالت
طالب الدرا�سات ال ُعليا يع ��ودون �إلى ٍ
الدورية.
�أ َّم ��ا الر�سال ��ة الأول ��ى فه ��ي «ر�سالة ف ��ي ا�ستخ ��راج ا ْل ُم َع َّمى»
لأب ��ي الح�سن مح َّمد ب ��ن �أحمد بن طباطب ��ا ال َع َلوي (ت322هـ)،
(ع َّمى) ،جاء في معجم «ل�سان
و( ُم َع َّمى) ا�سم مفعول من الفعل َ
َ
�سان
الع ��رب» البن منظ ��ور قول ��ه« :وال َّت ْع ِم َي� � ُة� :أنْ ُت َع ِّم َي َع َل ��ى ا ِلإ ْن ِ

ال�شع ��ر و�إنْ جاءت في َن ْظ � ٍ�م ِ�ش ْعريّ  ،كالألف َّيات الت ��ي ُتزوى فيها
العلوم ،فهي لي�ست �شعرية و�إنْ ا�ستعارت �شكل ال�شعر وهو َن ْظ ُمه.
ُ
ال�صابئ ر�سال َت ُه بقوله« :كن ��تَ �س�أل َتني �-أدام اهلل ِع َّزك-
افتت ��ح
المتر�سلين ال ُب َلغاء ال يفلقون في ال�شعر،
ع ��ن ال�سبب في �أنَّ �أكث ��ر
ِّ
بقول
التر�سل ،ف�أجب ُتك ٍ
و�أنَّ �أكث ��ر ال�شعراء الفحول ال ُيجيدون في ُّ
ف�ص ��ل» (�ص ،)71وهو ي ��ر ُّد ذلك �إلى
ُمج َم ��ل ووعد ُت ��ك َب�ش ْر ٍح ُم َّ
التر�سل في و�ضوحه
اختالف طريقة الإح�سان ف ��ي الف َّن ْين ،ف�س ُّر ُّ
يف�سر ع َّلة ذلك بما ُفر�ض لل�شعر
و�س ُّر ال�شعر في غمو�ضه ،وهو َب ْع ُد ِّ
من �أوزان مق ّيدة وبيوت منف�صلة بحيث ال يمت ُّد ال َّن َف ُ�س في البيت
ويدق ُ
ب�أكثر من مق ��داره ،فكان لزا ًما �أن يكتن ��ز بالمعنى َّ
ويلطف
م�ستخرجها،
حتى يكون المف�ضي �إليه فائ ًزا بذخيرة دفينة يظ َفر
ُ
التر�سل فه ��و مو�ضو ٌع ُيقر�أ م َّت� ً
صال ،وبالجمل ��ة فما ُي ْ�س َت َح ُّب
و�أ َّم ��ا ُّ
في ِّ
التر�سل ُي ْ�س َت ْك َره
التر�سل ،وما ُي ْ�س َت َح ُّب في ُّ
ال�ش ْعر ُي ْ�س َت ْك َره ف ��ي ُّ
في ال�شعر .وقد �أدرك النحويون ال َف ْرق بين لغة ال�شعر ولغة غيره،
فال َت َم ُ�س ��وا ال ُع ْذر لل�شاعر ف ��ي �أن ي�أتي من ال�ض ��رورة ما ُيعا ِند به
التر�سل �إذا كان له مندوحة
القواعد ،ول َّـحن ��وا َمن يفعل ذلك في ُّ
عن تلك المخا َلفة.
و�أ َّما الر�سال ��ة الثالثة فهي «الإغري�ض ف ��ي الحقيقة والـ َمجاز
ال�سبكي
علي بن عبدالكاف ��ي
والكناي ��ة والتعري� ��ض» ِّ
ّ
لتقي الدِّ ْي ��ن ّ
َ
(ت756ه� �ـ) ،و«ا ِلإ ْغ ُ
مثل ال َّل َب ِن َو َم ��ا َي ْن َ�ش ُّق َع ْن ُه
ري�ض ُك ُّل �أبي� �َ�ض ِ
َّ
الط ْلع» «ل�سان العرب» ،وهي ر�سالة مخ َت َ�صرة تزوي لك المق�صو َد
َ
الم�صط َلح ��ات البالغي ��ة،
عن ��د البالغيي ��ن والأ�صوليي ��ن به ��ذه
َّ
«فالحقيق ��ة :ال َّل ْفظ الم�س َت ْع َمل فيم ��ا ُو ِ�ض َع ل ��ه ،والـ َمجاز :الل ْفظ
الم�س َت ْع َم ��ل ف ��ي غير ما ُو ِ�ض� � َع له لعالقة» (� ��ص ،)95وهذه داللة
مبا�ش ��رة بخالف الكناية والتعري�ض «فال يد َّالن على المك َّنى عنه
والمع َّر� ��ض به ،و�إنما لهم ��ا بهما �إ�شعا ٌر يحتاج �إل ��ى قرينة �أو ن َّية»

عرفت الهدلق رئي�س ق�سم وعميد كلِّية الآداب وعميد الدرا�سات ال ُعليا ،وكان
ُ
ل���ي َ�ش َرف العمل معه في لجان متع��� ِّددة كان لي فيها المعلِّم الأول بما وهبه اهلل
دائما هادئ الطبع ،لم �أَ َر ُه
من دقَّ ة ومعرفة قوية بالإجراءات الإدارية .وقد عرف ُتهُ
ً
غا�ضبا مهما َو َج َد ِمن َع َنت الآخَ رين ،وله قدرة عجيبة على َك ْ�سر جمود العمل
يوم���ا
ً
ً
واللقاءات بطُ َر ٍف ُيوفَّ ق �إلى ابتكارها ببداه ٍة ُت ِ
نا�سب المواقف.

َ�ش ْي ًئ ��ا ف ُت َل ِّب َ�س ُه َع َل ْي ِه َت ْل ِبي�س ًاَ .و ِفي َح ِد ْي ِث ا ْلـ ِه ْج َر ِة :لأُ َع ِّم َينَّ َع َلى َمنْ
ي�س) َح َّت ��ى اَل َي ْت َب َع ُكما َ�أحدٌ.
َورائ ��ي ِ
(منَ ال َّت ْع ِم َي ��ة وا ِلإ ْخفا ِء وال َّت ْل ِب ِ
َوع َّم ْي ��تُ َم ْع َنى ا ْل َب ْي ��ت َت ْع ِم َي ًةَ ،و ِم ْن� � ُه ا ْل ُم َع َّمى ِمنَ ِّ
ال�ش ْع ��رَ ،و ُق ِر َئ:
} َف ُع ِّم َي ��تْ َع َل ْي ِه � ُ�م{(( )1الق�ص� ��صِ )66 :بال َّت ْ�ش ِد ْي ��د» .و َن َق� � َل لنا
�أ�ستا ُذن ��ا الهدلق َ
تعريف �أبي هالل الع�سك ��ري لمعنى التعمية في
ال�ش ْع ��ر« :والتعمي� � ُة �أن تجعل م ��كانَ ِّ
ِّ
حرف م ��ن البيت ا�س ًما..
كل ٍ
ف� ��إذا َم َ�ض ��ت الكلمة ُتدير دائ ��ر ًة على ذلك حتى ت�أت ��ي على � ِآخر
البيت» (�ص .)20وذك َر �أنَّ فنَّ المع َّمى عرب ُّي ال َو ْ�ضع منذ الخليل
�شرح في ر�سالته
وانتق ��ل �إلى ال َع َج ��م ف ُ�أغرموا به .وابن طباطب ��ا َ
كيفي ��ة االهتداء �إلى ما ُع ِّم َي في ِّ
ال�ش ْعر باال�ستعانة بمعرفة �أوزانه
و�إح�صاء حروفه ،وذك َر جمل ًة من الخطوات الم َّت َبعة الـ ُم ِع ْينة على
ك�شف المع َّمى ،والتعمية ف ��ي ع�صرنا الحا�ضر تعدَّدت � ُ
أغرا�ضها
وتع َّقدت �أ�سالي ُبها.
�أ َّم ��ا الر�سالة الثانية فال تق ُّل طراف ًة عن الر�سالة الأولى ،وهي
المتر�سل َّ
وال�شاعر» لأبي �إ�سحاق �إبراهيم
«ر�سال� � ٌة في ال َف ْرق بين
ِّ
�واب ل�س� ٍؤال ربما يخطر
بن ه�ل�ال ال�صا ِبئ (ت384هـ) ،وهي ج � ٌ
بعلوم
عل ��ى ب ��ال ٍ
كثير من النا�س حي ��ن يالحظ ��ون �أنَّ الم�شتغلين ٍ
ِّ
غير �أدبية �إبداعية ت�أتي لغ ُتهم �إ�شارية مبلغة لك َّنها لي�ست بالغية
الطابع كلغة الإب ��داع ال�شعري وما ُي�شا ِكل الإبداع ال�شعري ،وكنتُ
المالحظة عن ��د المحدَثين حت ��ى َّاطلع ��تُ على هذه
�أظ ��نُّ ه ��ذه
َ
الر�سال ��ة التي ُتجي ��ب على هذا فتتح� �دَّث عن َت َبا ُي ��ن ف َّن ْين لي�سا
بتباعد غيرهما ،كالكتابة ف ��ي النحو والفقه ب ُب ْعد لغتهما عن لغة
ُ

(� ��ص .)95والكناية قد تكون م ��ن الحقيقة �أو الـ َمجاز؛ لأنه لي�س
�س ��وى �إخفاء ل َّلفظ وتعبير عن معناه؛ �إذ «الكناية �أن تذ ُكر ال�شيء
بغي ��ر لفظه المو�ضوع ل ��ه» (�ص ،)99ومن هنا فه ��ي «�إ َّما حقيقة
ُ
فخالف
خا�ص ��ة ،و�إ َّما َم َجاز خا�ص» (� ��ص ،)100و�أ َّما التعري�ض
َّ
الت�صري ��ح ،فه ��و «�أنْ تذ ُك ��ر �شي ًئا تد ُّل ب ��ه على �شي ٍء ل ��م تذ ُكره،
كم ��ا يقول المحتاج للمحتاج �إليه( :جئ ُت ��ك لأ�س ِّلم عليك ،ولأنظر
ف ��ي وجهك الكري ��م) ..وك�أ َّنه �إمال ُة الكالم ع ��ن َع َر ٍ�ض يد ُّل على
ال َغ َر� ��ض» (�ص ،)100وهو يقع من حيث الداللة والـ َمجاز بح�سب
معن ��اه ،و�أ َّما ُّ
التفط ��ن �إلي ��ه و�إدراك ُمراد �صاحب ��ه فمتع ِّل ٌق بفهم
َ
المخاطب وفطنته.
والمده�ش في ر�سائل ال ُّتراث َج ْم ُعها بين غزارة ال ِف َكر ُوع ْمقها
ِ
َّ
َّ
ْ
ال�س ْبك الذي ُي ْب ِهج النف�س و َي ُ�س ُّر الخاطر ،فلعل �أبناءنا من
وجمال َّ
َّ
ِّ
الباحثين يطلعون عليها ل ُتذ ِكي مهاراتهم وتهذب لغة كتاباتهم.
تح َّية تقدي ��ر لأ�ستاذنا مح َّمد بن عبدالرحمن الهدلق ،حفظه
اهلل ورعاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ق ��راءة الجمه ��ور ب َفتْح العين وتخفي ��ف الميم ،وقر�أها ب�ض ��مِّ العين وت�شديد
المي ��م :الأعم� ��ش ،وجناح بن حبي� ��ش ،و�أبو زرعة ،و�أب ��و رزين العقيل ��ي ،و�أبو عمرو بن
عجم القراءات ،لعبداللطيف
جرير ،وقتادة ،و�أبو المتوكل ،وعا�صم الجحدري .انظرُ :م َ
الخطيب.66-56 :7 ،

العدد العشرون
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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
«اللغ ��ة المهرية المعا�صرة بي ��ن عرب َّي َت ْين»،
للدكتور عامر فائ ��ل محمد بلحاف (�أ�ستاذ
اللغ ��ة والنح ��و الم�ش ��ارك ،بكلي ��ة العل ��وم
والآداب ب�شرورة -جامعة نجران).
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
�وات َخ َل ��تْ  ،وال ت ��زال
الدار�سي ��ن من ��ذ �سن � ٍ
في نظر كثي � ٍ�ر منهم ع�ص َّي� � ًة على الك�شف،
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 يق ��وم عليها هذا الكتاب –كما ي َّت�ضح م ��ن العنوان -هي �أن
المهري ��ة تقع بي ��ن عرب َّي َت ْين؛ الأولى :ه ��ي العربية الجنوبي ��ة بلغاتها :ال�سبئية
والمعيني ��ة والح�ضرمية ،والثانية :هي العربية الف�صحى ،لغة القر�آن الكريم،
ت ��اج الر�ؤو�س و َم ْب َعث الفخر واالعت ��زاز .وقد تبدَّت هذه الفكرة فر�ضي ًة علمي ًة
تحت ��اج �إل ��ى �إثبات .و�أ�ش ��ار الم�ؤ ِّلف �إلى �أن ��ه كان المنا�س ��ب �أن ي�صطلح على
المهري ��ة بـ(اللغ ��ة) ال بـ(اللهج ��ة)؛ �إذ العنا�صر اللغوية فيه ��ا لي�ست 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 عل ��ى الإكثار من الأمثلة رغب� � ًة في �إي�صال
والدرا�س ��ات ال�سامي ��ة ،كما َ
اال�ستق ��راء �إل ��ى درج ��ة علمية مقبول ��ة ،وكانت لغة ه ��ذه الأمثلة ه ��ي العربية
الف�صحى.
ت�أ َّل � َ�ف الكتاب من خم�سة ف�صول م�سبوقة بتمهي ��د مق َت َ�ضب ُع َني بالحديث
ع ��ن (المه ��رة) ،ه� ��ؤالء الأقوام الذي ��ن عر� َ��ض ِل ُل َغتهم ،فتحدَّث ع ��ن ت�سمية
(مهرة) ،وعن تاريخها القديم ،والإ�سالمي ،وتعا ُقب الدول والإمارات عليها.
والف�ص ��ل الأول كان ف�ص�ل ً�ا �صوت ًّياُ ،خ ِّ�ص�ص لتبديد فك ��رة �سائدة بوجود
�أ�ص ��وات زائدة ف ��ي المهرية عددها �أربع ��ة �أو خم�سة ،وقد اتخ ��ذ الف�صل من
أنموذجا لإثبات �أنَّ هذا ال ��ر�أي غير دقيق علم ًّيا ،كما
ح ��رف ال�ضاد الجانبية � ً
ع َّرج على بقية تلك الأح ُرف المزعومة.
ُوعن ��ي الف�صل 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 جوان ��ب اال�سم ،فكان في ��ه ٌ
حديث عن
وج ْمع ��ه ،وتعريفه ،والن�سب ��ة �إليه ،كما كان في ��ه ٌ
حديث عن
ت�أنيث ��ه ،وتثنيت ��هَ ،
داللة بع�ض الأ�سماء ال�شائعة ،مث ��ل� :ألقاب الأ�سرة ،و�أع�ضاء الج�سم ،والطير
والحيوان� ..إلخ.
وجم َع الف�ص ��ل الرابع بع� ��ض المو�ضوعات اللغوية المتنوع ��ة ،كال�ضمائر،
والإ�شارة ،والمو�صول ،واال�ستفهام ،وال�شرط ،والظرف ،والعدد ،وفيه تف�صي ٌل
و�ص َيغها ،وم�ستوياتها ،ونظامها.
عن� :أق�سامهاِ ،
�أم ��ا الف�صل الخام�س فحم َل عنوان (ن�صو�ص ومناق�شات وت�أمالت) ،وكان
اله ��دف منه في مبحثه الأول َع ْر�ض عدد م ��ن الن�صو�ص اللغوية التي تحدثت
عن المهرية ،ومناق�شته ��ا ،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 ِّل ��ف �أنَّ هدف هذا الكتاب لم يك ��ن اال�ستق�صاء وال�شمول ،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.

الرواد
الدكتور الهدلقٌ :
أديب من جيل َّ

أ .عبداهلل احلقيل
الأ�ست ��اذ الدكت ��ور مح َّم ��د الهدل ��ق
َع َل� � ٌم من �أع�ل�ام الأدب والثقافة ،وبداية
المعرف ��ة ب ��ه ف ��ي مجل� ��س ال�شي ��خ حمد
�ات
الجا�س ��ر -رحم ��ه اهلل -ف ��ي منا�سب � ٍ
ثقافي� � ٍة عدَّة ،منها التكري ��م الذي �أقامه
الن ��ادي الأدب ��ي ف ��ي الريا� ��ض بتاري ��خ
1436/2/25ه� �ـ �إذ َم َن َحن ��ا الفر�ص ��ة

الثمين ��ة و�ش َّرفن ��ي و�إ َّي ��اه به ��ذا
التكري ��م في يوم االحتف ��اء باللغة
العربي ��ة ،وك ��ذا تكري ��م الجمعية
العلمية ال�سعودية للُّغة العربية لنا
ف ��ي تلك الليلة احتفا ًء بما قمنا به
من خدم ��ات ِل ُلغ ِة القر�آن الكريم،
ر�سخ في نف�سي
هذا التكريم الذي َّ
ونف�س الدكت ��ور الهدلق ُح َّب اللغة
العربي ��ة والمنا َفحة ع ��ن َح ْوزتها،
وامتدَّت العالقة والمودَّة معه.
وك ��م ه ��و جمي� � ٌل �أن تحتف ��ي
«ج�س ��ور» بالمبدعي ��ن والفاعلين
في الم�شه ��د الثقافي ،ومن بينهم
الأ�ست ��اذ الدكت ��ور مح َّم ��د الهدلق
ال ��ذي ت�شه ��د ل ��ه م�سير ُت� � ُه العلمي ��ة
الحافلة بالعط ��اء الفكري� ،إ�ضاف ًة �إلى
�إ�سهامات ��ه العلمي ��ة في جامع ��ة الملك
�سع ��ود �أ�ست ��ا ًذا وم�شار ًكا ف ��ي ندواتها
وم�ؤتمراته ��ا وم�شر ًف ��ا عل ��ى الر�سائ ��ل
الجامعية و ُمنا ِق�ش ًا لها.
والحديث عن الدكتور مح َّمد الهدلق
ٌ
حديث يت�ش َّعب ويتَّ�سع ب َقدْر ا ِّت�ساع ثقافته
الجامعي ��ة واهتمامات ��ه الأدبي ��ة ،فه ��و
�أدي ��ب متم ِّكن وناق ��د وباحث� ،إلى جانب
اهتمامه باللغة العربية والمحافظة على

َ
دائما مع ِّلمي!
ابق ً
د .فاطمة الوهيبي
ف ��ي بداي ��ة درا�ست ��ي الجامعي ��ة كنتُ قد
ع� � َّودتُ نف�سي عل ��ى الق ��راءة المك َّثفة وعدم
االكتف ��اء بم ��ا ُيعط ��ى لن ��ا م ��ن محا�ضرات،
وكنتُ �شديدة ِّ
ال�ض ْيق بمبد�أ االنغالق على ما
ُ
ً
َّ
ُيملى �أو ما ُيط َلب منا �أحيانا ِح ْفظه .وجاءت
م ��ادَّة النقد العربي القديم الذي د َّر َ�سنا �إياه
ف ��ي مرحل ��ة البكالوريو�س الأ�ست ��اذ الدكتور
مح َّم ��د الهدل ��ق ،وكان ِع ْل ًم ��ا جدي� �دًا تما ًما
بالن�سبة لنا ،لم َي ْ�س ِبق �أنْ تع َّلمناه �أو �شي ًئا منه
�أو �شي ًئ ��ا ُم�شا ِب ًه ��ا له في المراح ��ل ال�سابقة.
�أعجبتن ��ي الم ��ادَّة ،وغ� � َّذت جان ��ب َّ
ال�ش َغ ��ف
المعرف ��ي ِّ
بكل جدي � ٍ�د يفتق الذه ��ن ،ويدعو
�إلى الت�أ ُّم ��ل والتفكير ،ويفت ��ح منافذ الحوار
والج ��دل ،و ُي�ش � ِ�رع �آفا ًق ��ا ل�ل��آراء المختلفة.
أح�سنَ �أ�ستا ُذنا َع ْر َ�ضها
ُ�ش ِغ ْفتُ بالمادَّة التي � َ
ُ
فح َّب َبنا فيها ،ورحتُ �أقر�أ و�أجا ِدل ،و�أ�ستا ُذنا
ي�شج ��ع ويتح َّم ��ل حما�ستي َ
بالم�ضي
و�ش َغف ��ي
ِّ
ِّ
وراء ت�أوي ��ل الن�صو�ص و ُمحا َورة بع�ض الن َّقاد
من ُقدامى و ُمحدَثين.
وك َّلم ��ا تذ َّك ��رتُ تل ��ك المرحل ��ة �أُ ْك ِب� � ُر
ف ��ي �أ�ست ��اذي الدكت ��ور مح َّم ��د الهدل ��ق
و�س َع ��ة َ�صدْره الت ��ي كانت
ِع ْل َم ��ه و�سماح َت ��ه ِ
ُت ْف ِ�س ��ح للط�ل�اب فر�ص� � ًة لإظه ��ار ُقدْراته ��م
و�شخ�ص َّياته ��م ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن الوق ��ت
المخ�ص�ص لم ��ا َّد ٍة ُتدر�س عبر
ال�ض ِّي ��ق جدًّا
َّ
ال�شبكة ،م ��ع ازدحام اال�ستوديوه ��ات بموا َّد
ُتق َّل� ��ص �ساعا ُته ��ا الث�ل�اث �إلى �ساع ��ة يتيمة
َي ْ�ص َن ��ع خالله ��ا �أ�ستا ُذنا المر ِّب ��ي عددًا من
الم�ستحي�ل�ات متزامن ًة م ��ع بع�ضها :ي�شرح،
ِّ
ويغطي المنه ��جِّ ،
ويلخ�ص ،و ُيدرِّب ،و ُيحا ِور،
وبعد االختب ��ارات ُينا ِق�ش الإجاباتِّ ،
ويو�ضح
الأخطاء ،وهي مقدر ٌة رائعة ،وال �أزال -على
�سنوات
الرغ ��م م ��ن تدري�سي ف ��ي الجامع ��ة
ٍ
طويل ��ة -ال �أب ��رع فيما برع في ��ه �أ�ستاذي من
�إحكام و�سيطرة على الوقت.

كم ��ا �أذكر ِمن م�آثره �أنن ��ي حينما �أنهيتُ
مرحل ��ة البكالوريو� ��س والتحق ��تُ ببرنام ��ج
الدرا�س ��ات ال ُعلي ��ا ،كان اهتمام ��ي وتعلُّق ��ي
وا�ضح ��ا ،وكان اختي ��اري مح�سو ًما؛
بالنق ��د ً
أتخ�ص�ص في النقد .واخترتُ
فقد ق َّررتُ �أنْ � َّ
مو�ضوعً ��ا هو « َن ْقد ال َّن ْثر ف ��ي القر َن ْين الرابع
والخام�س الهجر َّي ْي ��ن» ،وقد تخ َّو َف كثي ٌر من
الأ�سات ��ذة حينها م ��ن �أنْ ال �أجد مادَّة كافية،
على الرغم م ��ن ت�سليمهم ب�أه ِّمية المو�ضوع،
ول ��م �أج ��د َمن ُي�ساندن ��ي حينه ��ا �إ َّال الدكتور
ي�شج ��ع ال َآخرين
مح َّم ��د الهدلق ،ال ��ذي راح ِّ
عل ��ى قب ��ول المو�ض ��وع لأه ِّميت ��ه ،وه ��ذا من
المواقف الت ��ي ال �أن�ساها مطل ًقا ،وهو ٌ
موقف
ي ��د ُّل على ُب ْعد نظر وعُ ْم ��ق معرفة ،ولم َي ِخ ْب
ظ ُّن ��ه ال ف ��ي المو�ض ��وع وال ف ��ي طالبته ،فقد
�أنج ��زتُ الر�سالة بامتياز ،ث ��م كان في لجنة
المناق�شة ع�ض� � ًوا وكان مد ِّق ًقا كعادته ولك َّنه
كان فخو ًرا!
ثم بعد ذل ��ك ب�سنوات َر َّ�شح الق�سم كتاب
« َن ْق ��د ال َّن ْث ��ر ف ��ي القر َن ْين الراب ��ع والخام�س
الهجر َّي ْين» لجائ ��زة الملك في�صل العالمية،
وهو في الأ�صل ر�سال ��ة ماج�ستير� .أقول هذا
ال ��كالم لأب ِّي ��ن �أنَّ الق�س ��م بالعلم ��اء الكب ��ار
الموجودي ��ن فيه م ��ن �أمثال الدكت ��ور مح َّمد
الهدلق ،كان ُمق َّد ًرا له �أنْ يحافظ على مكانة
علمية رفيعة وعلى م�ستوى علمي ر�صين ،وبه
وب�أمثال ��ه من �أ�ساتذتي الكب ��ار الذين ُي َعدُّون
�أعم ��دة الق�سم ،تخ َّر َجتْ �أجي ��ال ،وبف�ضلهم
حا َف � َ�ظ الق�س ��م عل ��ى م�سيرة علمي ��ة وتط ُّور
بحثي مم َّيز ا�ستم َّر في �أجيال متالحقة.
�أ َّما ال َّد ْر�س البارع والطريف م ًعا الذي ال
�أن�س ��اه �أبدًا للدكتور مح َّم ��د الهدلق� ،أنه و�أنا
�أد ُر� ��س معه م ��ادَّة النقد العرب ��ي القديم في
ال�سن ��ة الثانية م ��ن البكالوريو� ��سَ ،ت َ�صاد ََف
�أنْ كتب ��تُ في �أحد االختب ��ارات هذه العبارة:
(كان ��ت �أم جن ��دب -زوج ��ة ام ��رئ القي�س-
ذات معرف� � ٍة ِّ
بال�ش ْع ��ر) ،وكان ��ت الدرجة من
 20وح�صل ��ت عل ��ى  18فق ��ط ،وحينم ��ا و َّزع

�سالمتها ،والعمل عل ��ى النهو�ض بها في
ميادينها المتن ِّوع ��ة وجوانبها المختلفة،
وتحقي ��ق ازدهارها حتى تعود �إلى �سالف
مجده ��ا ال ��ذي كان َم ْب َع ًث ��ا لن ��ور ال ِع ْل ��م
وال ُف ْرق ��ان ،وم�شع�ل� ًا �أ�ض ��اء للإن�ساني ��ة
طريقها ،فهي رمز الح�ضارة الإ�سالمية
وقلبه ��ا الناب�ض ،وه ��ذه دالل ٌة على جالل
َقدْرها و�شرف منزلتها.
�إنَّ الدكت ��ور الهدل ��ق يم ِّث ��ل �شخ�صية
الأدي ��ب متع ��دِّ د المواه ��ب ،ولي َت� � ُه يكتب
�سيرت ��ه الأدبي ��ة والذاتي ��ة ،فه ��ي حافل ٌة
بالعطاء والمواقف ،ويتحدَّث عن تجربته
في العم ��ل الثقافي والأدب ��ي ،فهو �شاه ٌد
على ع�ص ��ره و�سا ِب� � ٌر لأغ ��واره ،و�ستكون
ال�س َير للأدب ��اء مرج ًعا لطلبة
مثل ه ��ذه ِّ
الدرا�س ��ات ال ُعلي ��ا عندما ي َّتخ ��ذون من
�ات لر�سائله ��م
ه� ��ؤالء الأدب ��اء مو�ضوع � ٍ
الجامعية.
وختا ًم ��ا ،فالدكت ��ور مح َّم ��د الهدل ��ق
ي�ستح� � ُّق تكري ًم ��ا وتقدي ًرا يلي ��ق بمقامه
وقامت ��ه الثقافي ��ة� .أَ َم� � َّد اهلل ف ��ي عمره،
ال�صحة والعافي ��ة ،و�أعانه على
و�ألب�س ��ه َّ
تكملة م�سيرته العلمية والثقافية.
الدرج ��ات �أع َل َمن ��ي بخطئ ��ي وقال ل ��ي �إنني
�أ�ستح� � ُّق الع�شري ��ن لوال خط�أ لغ ��وي هو كلمة
(زوج ��ة) .وبم ��ا �أنن ��ي كن ��تُ ُمجا ِدل ��ة م ��ن
ِّ
الط ��راز الأول
(المزع ��ج �أحيا ًن ��ا) فقد قلتُ
ِ
�إنَّ (زوج ��ة) م�ستع َملة و�صحيحة ،ظا َّن ًة �أ َّنني
عاميتنا،
(جئتُ بر�أ� ��س كليب) كما نقول في ِّ
ف�أجابن ��ي :نع ��م ،لك ��نَّ الأف�ص ��ح والأف�ض ��ل
(زوج) ب ��د ًال م ��ن (زوجة) ،وال يح� � ُّق لنا �أن
نت ��رك الأعلى ِل َما ه ��و �أق ُّل و�أدن ��ى في �سياق
الف�صاح ��ة!! َ
فخ ِر ْ�ستُ �أمام ُح َّج� � ٍة ال ُتقا َوم،
وتع َّلم ��تُ �أنَّ الإتقان والد َّق ��ة و َت َحا�شي ما هو
دون يج ��ب �أن يكون مطل ًبا ل � ِّ
�كل باحث .هذا
ال َّد ْر� ��س البارع تع َّل ْم ُته م ��ن �أ�ستاذي الدكتور
مح َّم ��د الهدلق من بين درو� ��س كثيرة تتالت
تع َّل ْم ُتها من �أخالق ��ه و�سلوكه وتعا ُمالته التي
تجمعها ك َّلها �صفة ال ُّن ْبل والتف ُّرد.
وث َّم ��ة مواق ��ف �أخ ��رى للدكت ��ور مح َّم ��د
الهدلق يعجز القلم عن �إيفائها ح َّقها ،لك َّنها
ك َّله ��ا ت�ؤ ِّك ��د �أنه نم ��وذج فريد م ��ن الأ�ساتذة
المر ِّبي ��ن ،بعلمه ��م ُ
وتوا�ضعه ��م واهتمامهم
ال ��ذي ال ينقط ��ع ب�أبنائه ��م الط�ل�اب ،وخي ُر
مث � ٍ�ال م ��ا فعل ��ه ب�صم ��ت م ��ن �أج ��ل �إعادتي
�إل ��ى الجامع ��ة بع ��د �أن ترك ُتها ف ��ي العا َم ْين
الما�ض َي ْي ��ن ،وقد �أ َّثر ذلك ف ��ي نف�سي ت�أثي ًرا
�إيجاب ًّي ��ا عمي ًق ��ا ،وكان ِم ��ن �أه � ِّ�م �أ�سب ��اب
موافقت ��ي على الع ��ودة مج َّددًا �إل ��ى الجامعة
واالن�ضم ��ام �إلى كوكبة الأ�سات ��ذة الذي كان
لهم ك ُّل التقدير واالعتزاز في نف�سي ،والذين
كتب ��وا معرو�ضهم من �أجل هذه العودة ،ذلك
الخط ��اب -ال ��ذي كان الدكت ��ور مح َّم ��د ِمن
ورائ ��ه متوار ًيا ب�أدبه وف�ضل ��ه ال َـج ّم -ع َّل َمني
�أنَّ عقل الأ�ستاذ المر ِّبي وقلبه الأبوي قادران
عل ��ى تفهُّم م ��ا ال تقوله ع َّزة ال�شب ��اب و�أَ َن َفته
وحما�سته!!
�شك ًرا �أ�ستاذيَ ،
وابق دائ ًما مع ِّلمي!
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الـم َتسامح
الـم َتصافي ُ
الدكتور الهدلقُ ..
الدكت ��ور مح َّم ��د
الهدل ��ق �شخ�صي ��ة
راثي
علم َّية جادَّة ،و ُت ّ
�أ�صي ��ل ،وعا�ش ��ق
عربي �صادق ارتوى
ِم ��ن َم ِع ْي ��ن الأ�صالة
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
وتر َّبى ف ��ي �أح�ضان
ال ُّت ��راث ،وما ُذ ِك َرت
الأ�صالة وال ُّتراث �إ َّال
اقت ��رن ا�س ��م الهدلق
معهما.
د .حممد املشوح
ق ��د ال �أُذي ��ع �س� � ًّرا �إنْ
قل ��تُ �إنه كان �أحد �ص َّمامات الأمان لمجل�س �إدارة نادي الريا�ض
الأدب ��ي ،وكان -في نظري -عند تعيينه �أح ��د ال ِّرهانات المه َّمة
للمعن ِّي ْي ��ن ف ��ي وزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام ،وك َّلما ه َّب ��ت عوا�صف
الغ�ضب حول مالمح الأ�سماء في نادي الريا�ض الأدبي ي�أتي ا�سم
د .الهدلق لي�ضع الثقل الالزم في احتواء العوا�صف العاتية تجاه
النادي.
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وف ��ي نظري؛ ر َّبم ��ا �أدرك الرا�سمون ل�سيا�س ��ة الأندية الأدبية
�أنَّ ت�شكيلة الأندي ��ة بحاجة �إلى ما ُيع َرف بـ(عيارات ثقيلة) تملأ
الفراغات الكب ��رى وتقطع الجدل َّيات ويلت � ُّ�ف حولها المختلفون.
و�إذا كان المعن ُّي ��ون ق ��د �أفلحوا ف ��ي ذلك عبر ب َّواب ��ة الهدلق في
ن ��ادي الريا�ض الأدب ��ي ،فقد ُح ِج َب ��تْ هذه النافذة ع ��ن الأندية
الأخ ��رى ،وربما يك ��ون ُع ْذ ُرهم افتقار تلك المناط ��ق �إلى �أ�سماء
علم َّية ر�صينة �أمثال الدكتور مح َّمد الهدلق.
ر َّبم ��ا �سوف �أُذي ��ع �س ًّرا قد َع ِل ْم ُته من م�ص ��در موثوق َّ
واطلعتُ
عل ��ى �أطراف ��ه� ،أنَّ د .مح َّمد الهدلق ُمو َلع بال ُّنكت ��ة �إلى درجة �أنه
مهوو�س (بالطرائف).
وه ��و يتم َّت ��ع ب ��روح هادئ ��ة ،وتق ��ر�أ في وجه ��ه تقاطي ��ع الأمل
و�س ْمته،
والتفا�ؤل بالم�ستقبل ،بال �ضجيج وال قلقُ .ي ْب ِه ُرك بهدوئه َ
ويحتويك ب�أدبه ُ
وخ ُلقه.
�إن ��ه �أبع ُد النا�س عن الخ�صومة ،وهذا ال�صنف قد ال يروق لي
كثير ًا (لكوني محام ًيا؛ فالخ�صماء هم عمال�ؤنا ،ك َّث َرهُ م اهلل!!)،
�أ َّم ��ا ِ�ص ْنف الدكت ��ور الهدلق الـ ُم َت�صاف ��ي الـ ُم َت�سامح حتى مع َمن
�أ�س ��اء �إليه ،فهم ق َّلة .وق�صة �سرقة بحث ��ه ال�شهير «النقد الأدبي
ف ��ي مقامات الحريري» -الذي ُن�شر ع ��ام 1402هـ -معروفة� ،إذ
ُ�س ِر َق ِم ��ن ِق َبل �أ�ستاذ جامعي � َآخر متقدِّ م ًا به ل َن ْيل درجة الترقية

م ��ن �إحدى الجامعات الم�صرية ،فما عال ُ
طي�شه �أو ارتفع �صو ُته،
ولك ��نْ تعا َم َل مع هذه الكارثة العلمية بت� ��ؤدة وعقالنية ،وقد َذ َك َر
«ال�سطو على البحوث
الق�ص َة تف�صي ًال ال ُأخ مح َّمد عبيد في مقاله َّ
العلمية وال�صعود �إلى �أ�سفل».
ٌ
معروف بالعناي ��ة بال ُّتراث وتحقيقه
والدكت ��ور مح َّمد الهدلق
و َن ْ�شره ،وكان لكر�سي الدكتور عبدالعزيز المانع جه ٌد م�شكو ٌر في
َن ْ�شر بع�ض �أعمال ��ه .وهذا العا�شق الأ�صيل لل ُّت ��راث ِ�ص ْن ٌو للجناح
ال َآخ ��ر د .عبدالعزي ��ز المان ��ع� ،إذ يجمعهم ��ا الم ��كان والزم ��ان
والعنوان.
والمتا ِب ��ع ل�صفحة الدكت ��ور الهدلق في «تويت ��ر» يدرك حجم
والمعا�صرة .كما
المخ ��زون الهائل لديه م ��ن الثقاف ��ة ال ُّتراثي ��ة
ِ
�أنَّ ا�ست�شهادات ��ه الق ِّيم ��ة في َم َوا�ضع الن�ص ُتب � ِ�رز كذلك الذائقة
الأدبية العالية التي يكتنزها.
و�إذا كان الدكت ��ور الهدل ��ق يط ��رق قريب� � ًا ب ��اب ال�سبعين من
عم ��ره ،ف�إنه يتن َّف� ��س برئتين هادئتي ��ن ،وي�ستن�شق َع َب � َ�ق الثقافة
الأ�صيلة ِّ
بكل دروبها.
تح َّي ��ة �صادق ��ة للأمين الذي يقف على حرا�س ��ة �أدبنا العربي
القديم ،الدكتور مح َّمد بن عبدالرحمن الهدلق.

ُ
عرفت الهدلق
هكذا
د .سعاد املانع

كل م ��ا كن ��تُ �أعرفه عن الأ�ست ��اذ الدكتور مح َّم ��د الهدلق في
متخ�ص ٌ�ص في مجال النقد
الثمانيني ��ات الميالدية هو �أنه �أ�ستا ٌذ ِّ
العرب ��ي القديم ،و�أنه رئي�س لق�سم اللغة العربية الذي �أنتمي �إليه.
كنتُ �آن ��ذاك مب َت َعثة من جامعة الملك �سع ��ود (جامعة الريا�ض)
للدرا�سات ال ُعليا في مرحلة الدكتوراه في الواليات الم َّتحدة ،ومن
الطبيع ��ي لأيِّ طالب مب َت َع ��ث �أن يعرف ا�سم رئي� ��س الق�سم الذي
ينتم ��ي �إليه ،لكن لم تحدُث �أثناء ابتعاثي �أية م�شكلة خا�صة تتع َّلق
باالبتعاث وتتط َّلب مني �أن �أ َّت�صل برئي�س الق�سم لح ِّلها.
لك ��ن بعد م�ض � ِّ�ي مرحل ٍة م ��ن الدرا�س ��ة ،والب ��دء بالبحث في
مو�ض ��وع الر�سال ��ة ،كانت ثمة م�سائ ��ل في البح ��ث ت َّت�صل ببع�ض
ق�ضايا النق ��د القديم ُتثير قلقي .لم ت�سعفني القراءة الكثيرة في
الو�ص ��ول �إلى �إجاب ٍة �أطمئنُّ �إليها ،مع �ش� �دَّة حر�صي على تت ُّبع ِّ
كل
ما ي�صل �إلى علمي �أن ��ه م َّت�صل بهذه الق�ضايا من الم�صادر ،ومع
وفرة الم�صادر العربية (وغير العربية بطبيعة الحال) في مكتبة
الجامع ��ة التي كنتُ �أدر�س فيها(� ،)1إال �أنَّ عدد ًا من الم�سائل التي
ُتقلقني في البحث ظ َّل دون �إجاب ٍة تبعث االطمئنان في النف�س.
م ��ن هن ��ا كان ال ب َّد م ��ن �س� ��ؤال المهت ِّمين به ��ذا المجال ،كما
يح� �دُث مع �أي باح ��ث �أو باحثة �سواء �أكانوا م ��ن الباحثين العرب
�أم م ��ن غيره ��م .وحي ��ن ح ��دث �أن �س�أل ��تُ �أ.د .عب ��د العزيز بن
نا�ص ��ر المانع ال ��ذي كان يعمل �آنذاك ُم َلح ًق ��ا ثقاف ًّيا في الواليات
الم َّتح ��دة (في كاليفورنيا) �إنْ كان يع ��رف َمن يمكن �أن �أ�ستف�سر
من ��ه في بع�ض هذه النواحي؛ ذك َر لي ا�س َم ْين� :أحدُهما بونيباكـــر
(  )S..A..Bonibakkerمح ِّق ��ق كت ��اب ُقدامة بن جعفر
« َن ْق ��د ال�شع ��ر» ،وكان �أ�ست ��ا ًذا معرو ًف ��ا ف ��ي مجال النق ��د العربي
القدي ��م ُي َد ِّر�س ف ��ي جامعة كاليفورنيا (لو� ��س �أنجلو�س)؛ وال َآخر
هو الدكتور مح َّمد الهدلق (و�أثنى على علمه ثنا ًء كثي ًرا) ،فبد�أتُ
�أع ��رف منذ ذل ��ك الوق ��ت ِّ -
بغ�ض النظر ع ��ن الأ�سئل ��ة الـ ُمق ِلقة
الم َّت�صلة ببحثي � -أنَّ د .مح َّمد الهدلق ينظر �إليه زمال�ؤه على �أنه
عا ِلم متم ِّيز في حقل اخت�صا�صه.
وبعد انتهاء الدرا�سة وعودتي للتدري�س في الق�سم في الجامعة
تيح ل ��ي �أن �أع ��رف الدكتور
نف�سه ��ا (جامع ��ة المل ��ك �سع ��ود)� ،أُ َ
الهدل ��ق من خالل جوانب �أخرى ،كان بع�ض هذه الجوانب ي َّت�صل
بالناحي ��ة العلمية ،وبع�ضها بالناحية ال َع َملي ��ة .لقد وجدتُ نف�سي
�أك� � ِّون ر�أيي الخا�ص عن الدكتور الهدل ��ق عبر حقبة غير ق�صيرة
ق�سم هو من �أع�ضائه البارزين.
من الزمن �أتاحت لي �أن �أعمل في ٍ

وفي مجال العمل العلمي الأكاديمي ي�ص ُعب �إفراد الناحية العلمية
عن الناحية ال َع َملية.
ت َّت�س ��م بح ��وث �أ .د .الهدل ��ق العلمي ��ة -الت ��ي �أُتي � َ�ح ل ��ي �أن
� َّأطل ��ع عليه ��ا -بالد َّق ��ة البالغة (وه ��ذه -بطبيعة الح ��ال� -إحدى
الخ�صائ� ��ص الأ�سا�سية للبحث العلم ��ي) ،وتبدو وا�ضح ًة في هذه
البح ��وث �صرام ٌة علمي� � ٌة غاي ُتها تح ِّري الحقيق ��ة .كما ت َّت�سم هذه
البح ��وث ب َك ْون جانب منها يتناول نواحي خف َّية في تراثنا النقدي
�أو نواح ��ي ن ��اد ًرا م ��ا ُيلقى عليها ال�ض ��وء ،مع �أنَّ له ��ا �أه ِّميتها في
تاريخ النقد العربي واللغة العربية.
و�أذك ��ر مثا ًال على ذل ��ك بحثه الق ِّيم (موق ��ف مو�سى بن عزرا
م ��ن البي ��ان العرب ��ي) (مجل ��ة «ج ��ذور الت ��راث» ،م ��ج ،9ج،21
1426ه� �ـ2005/م) ،الذي يتناول فيه مدى ت�أثي ��ر البيان العربي
على عا ِل ٍم من يهود الأندل�س عا�ش بين القر َن ْين الخام�س وال�ساد�س
َ
«المحا�ضرة
الهجر َّي ْي ��ن ه ��و اب ��ن ع ��زرا كما يظه ��ر م ��ن كتاب ��ه
والمذا َك ��رة» ،حيث َي ْعر� ��ض في هذا الكتاب ت�أثي ��ر البيان العربي
على كتابات اليهود في النواحي الم َّت�صلة بالبالغة .والكتاب �أُ ِّل َف
مكتوب بحروف عبرية.
بالعربية لك َّنه
ٌ
وب َق� �دْر تع ُّمق الدكتور مح َّمد الهدل ��ق في جوانب النقد العربي
القدي ��م ،يبدو من ناحي ٍة �أخرى -من خالل تعليقاته ومناق�شاته-
مطل ًع ��ا وا�سع ِّ
َّ
االط�ل�اع على نظريات النقد الأدب ��ي الحديث ،فلم
التخ�ص�ص ال
يك ��ن م َّمن يح�ص ��ر ِّاطالعه في جان ��ب �ض ِّيق م ��ن
ُّ
يتجاوزه.
وقد �أتاحت لي بع�ض مجاالت العمل الم�ش َت َرك -مثل الم�شا َركة
ف ��ي لجان مختلف ��ة تتع َّل ��ق بدرا�سة الطالب ��ات� ،أو ح�ض ��ور نقا�ش
الر�سائ ��ل الجامعي ��ة للطالب ��ات� ،أو الم�شا َركة في ن ��دوات علمية
ي�شارك فيها �أع�ضاء هيئة التدري�س (من �أق�سام الن�ساء)� -أتاحت
نواح ت َّت�صل بالعمل الجامعي.
ل ��ي بطريق ٍة �أو �أخرى �أن �أعرفه في ٍ
أنٍّ
ونظر في الأمر
تفكير مت�
ٍ
كانت �آرا�ؤه ت َّت�سم بال َّر�صانة ،وتن ُّم عن ٍ
ِّ
مو�ضع النقا�ش من جوان ��ب متعدِّ دة ،كما تن ُّم عن �سعة اطالع في
المجال الذي يتحدَّث في ��ه .وهو مثا ٌل للباحث الحق الذي ال يجد
علمي
�أدنى غ�ضا�ضة في �أن يذ ُكر في ٍ
بحث له �أنه ا�ستفاد من ر� ٍأي ٍّ
دار�س مبتدئ.
�أورده ٌ
وم ��ن الطبيعي �أن تكون هناك اختالفاتٌ في الر�أي في الق�سم
�أو ف ��ي اللج ��ان -كما يحدُث ف ��ي �أيِّ ق�سم وفي �أي ��ة لجنة ،في �أية
جامع ��ة من جامعات العالم) ،فكان الدكتور الهدلق َي ْ�صدَع بر�أيه
ال�صدْع بالر�أي ال
حت ��ى �إنْ كان ُمخا ِل ًفا لر�أي الجميع ،ولك ��نَّ هذا َّ
يقت ��رن ب�شي ٍء من الجفاء� ،أو ت�شوبه �شائب ٌة من اال�ستخفاف ب�آراء
الآخرين.

كان يحترم الزمالء جمي ًعا ،ويلتزم المو�ضوعية في �إبداء ر�أيه
ف ��ي �أعمالهم العلمية حي ��ن يتط َّلب الأمر �إبداء مث ��ل هذا الر�أي،
�سواء �أكانوا �صغا ًرا �أم كبا ًرا ،رجا ًال �أم ن�سا ًء.
لق ��د ه َّي� ��أَت التط ��ورات الأخيرة ف ��ي جامعة المل ��ك �سعود �أن
ت�ش ��ارك الأ�ست ��اذاتُ ف ��ي جل�س ��ات الق�س ��م ،وفي ح�ض ��ور ندوات
م�ش َت َرك ��ة عن طري ��ق ال�شبكة المغ َلق ��ة .وقد �أتاح ل ��ي هذا معرف ًة
�أف�ض ��ل بالدكت ��ور في مج ��ال الح ��وار والنقا�ش ،كما �أت ��اح لي ِمن
قب� � ُل عملي ف ��ي التدري�س وعمل ��ي وكيل� � ًة للق�سم (�ساب ًق ��ا) لم َّد ٍة
تزي ��د على �أربع �سنوات �أن �أع ��رف كثي ًرا م َّما يقوم به الأ�ساتذة �أو
الأ�ست ��اذات في مج ��ال التدري�س ،و�أن ي�صل �إل ��ى �سمعي ُ
بع�ض ما
تتداوله الطالب ��ات عن �أ�ساتذتهن �أو �أ�ستاذاته ��ن .وقد و�صل �إلى
علم ��ي ما تقوله الطالب ��ات عنه ،مثل َك ْونه �شدي� �دًا في التدري�س،
و�أن ��ه ُيطا ِلب الط�ل�اب والطالبات ب�أق�صى م ��ا عندهم من جهد،
و�أن ��ه ال يت�ساهل في قبول الأعذار ،لكن ل ��م ي�صل �إلى �سمعي َق ُّط
قا�س �أو ُم ْج ِح ٌف ِّ
طالب �أو طالبة .ومن الطبيعي �أن تكون
بحق ٍ
�أن ��ه ٍ
�شدَّة الأ�ستاذ في �صالح الطالب علم ًّيا.
وال�صالبة في �إبداء
وب َقدْر هذه ال�ش� �دَّة في مجال التدري� ��سَّ ،
رب �أ�سر ٍة حاني ًا ،وقد
ال ��ر�أي ،يبدو الدكت ��ور د َِم ًثا َر ْح َب ال�ص ��درَّ ،
�وات لي�ست بالقليل ��ة ال�س ِّيدة زوجته
�أ�سعدن ��ي �أنْ عرف ��تُ قبل �سن � ٍ
وبنات ��ه ال�س ِّي ��دة من ��ى والدكت ��ورة نوال (طبيب ��ة �أ�سن ��ان) و�أروى
و�ش ��ك �أن تتخ َّرج) .تبدو الأ�سرة تح ُّفها البهجة
(طالبة جامعية ُت ِ
بالجدّ.
والتفا�ؤل �إلى جانب ا ِّت�سامها ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كان ��ت المكتبة كبي ��ر ًة جدًّا ومتم ِّي ��زة في ه ��ذه الجامعة (جامعة
مي�شيج ��ان �آن �آربر) ،واهتمامها كبير بتت ُّب ��ع الم�ؤ َّلفات في مختلف اللغات
والح�ص ��ول عليها منذ بداية �صدورها ،فالكتاب المطبوع بالعربية في مكة
وجد في هذه المكتبة قبل �أن ي�صل �إلى الريا�ض.
مث ًال ُي َ
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ور وزاهدٌ في اإلعالم
عال ٌم وَ ُق ٌ
َّ
د.محمد الهدلقِ :
َ�س ِع� �دْتُ غاي ��ة ال�سعادة
عندم ��ا ُط ِل َب مني كتابة
�شه ��ادة ع ��ن �شيخ ��ي
و�أ�ست ��اذي الدكت ��ور
مح َّمد بن عبدالرحمن
الهدل ��ق؛ �إذ ه ��و م ��ن
ال�شخ�صي ��ات الالفت ��ة
ِع ْل ًم ��ا ُ
وخ ُل ًق ��ا ُ
وتوا�ض ًعا،
وت�ش َّرف ��تُ ب� ��أنْ �أك ��ون
�أحد تالمي ��ذه في ق�سم
اللغ ��ة العربي ��ة بك ِّلي ��ة
الآداب بجامع ��ة المل ��ك
د .عبداهلل احليدري
�سع ��ود في الم� �دَّة م ��ن -1402
1406ه� �ـ (1986-1982م)،
وكانت لأ�ساتذتنا هيبة كبي ��رة في نفو�سنا ،ولم نكن نتط َّلع لبناء
عالقة م ��ع �أحدهم خارج �إطار القاعة الدرا�سي ��ة ،بل ك َّنا نتردَّد
ف ��ي زيارتهم في مكاتبهم ،وهذا خط�أ كبير -في نظري� -أَ ْف َقدَنا
اال�ست ��زادة من العل ��م والوقوف عن ��د بع�ض الجزئ َّي ��ات التي لم
ت َّت�ض ��ح في �أذهانن ��ا �أثناء ال�ش ��رح ،وربما ك َّنا ق ��د ح�صلنا � ً
أي�ضا
على بع�ض م�ؤ َّلفات �أ�ساتذتنا عندما يلحظون جدِّ يتنا ورغبتنا في
مزيد من العلم.
ٍ
ودارت الأي ��امُ ،وع ِّي ْن ��تُ مذي ًع ��ا و ُم ِع� �دًّا للبرام ��ج ف ��ي �إذاعة
وتخ�ص�صتُ ف ��ي البرامج الثقافية،
الريا� ��ض في ع ��ام 1406هـَّ ،
ولك َّنني فوجئتُ ب�أنَّ �أ�ستاذي الكريم ومعه زمي ُله الأثير �إلى نف�سه
�أ�ستاذن ��ا الدكت ��ور عبدالعزيز المان ��ع لي�سا م ��ن مح ِّبي الإعالم
�إطال ًق ��ا ،ولديهم ��ا اال�ستع ��داد للجلو� ��س مع ��ك و�إفادت ��ك دون
�ضجي ��ج �إعالمي ،وهذا ٌ
موقف له تف�سي ��ره؛ �إذ َي َريان �أنَّ الإعالم
واالقت ��راب منه قد يج ُّرك �إل ��ى الحديث ف ��ي ِّ
كل مو�ضوع� ،سواء
التوجه ال يح ِّبذه
كان م ��ن اهتمام ��ك �أو بعي� �دًا عنك ،ومثل ه ��ذا ُّ
الإعالميون بال �شك؛ لأنهم �أمام برامج و�صفحات ال بد �أن ُتملأ،
والأ�ساتذة الجامعيون من �أهم المر َت َكزات لإثرائها.
ال�صرامة في �شخ�صية الدكتور الهدلق ،وهذا ُ
التوا�ضع
وهذه َّ

والزه ��د �أَ ْف َق َدن ��ا ح�ض ��ور عا ِلم متم ِّيز ف ��ي مجال اللغ ��ة العربية
و�آدابه ��ا ف ��ي و�سائل الإع�ل�ام ،بل اكت�شف ��تُ � ً
أي�ضا فيم ��ا بعد �أنه
ُم ِق ٌّل �إلى درجة ملحوظ ��ة في الم�شا َركة في الم�ؤتمرات والندوات
والمل َت َقي ��ات ،وتكاد م�شا َركاته -ح�سب علميُ -ت َع ُّد على الأ�صابع،
و�س ْمعته،
ولك َّن ��ه �إذا �شارك �أَ َع َّد ورقة مع َّمقة تلي ��ق با�سمه ِوع ْلمه ُ
أهم البحوث الت ��ي �أَ َعدَّها و�شارك بها ف ��ي مل َت َقيات داخل
وم ��ن � ِّ
المملك ��ة البحوث التالية« :اهتمام ال�شي ��خ حمد الجا�سر بال�شعر
وال�شع ��راء كما يبدو من كتابه (مع ال�شعراء)» (في ندوة «ال�شيخ
حمد الجا�سر وجهوده العلمية» عام 1424هـ) ،و»�أبو عبدالرحمن
ابن عقيل �أدي ًب ��ا» (في النادي الأدب ��ي بالريا�ض عام 1425هـ)،
و»الح�ضور التراث ��ي في الخطاب النقدي ل ��دى الدكتور عبداهلل
أنموذجا» (�ضمن بحوث الدورة
الغ َّذام ��ي( :الخطيئة والتكفير) � ً
الثاني ��ة م ��ن مل َت َقى النق ��د الأدبي ف ��ي المملكة ع ��ام 1429هـ)،
و»ال ُب ْع ��د الثقاف ��ي في (حكاي ��ة ال�صبي ال ��ذي ر�أى النوم) لعدي
الحرب� ��ش» (ف ��ي مل َت َق ��ى الق�ص ��ة بن ��ادي الق�صي ��م الأدبي عام
1429ه� �ـ) ،و»النقد الأدبي في َع ْ�صر َ�ص� �دْر الإ�سالم» (في ندوة
«�شع ��راء الر�سول �صل ��ى اهلل عليه و�سلم» بالمدين ��ة المن َّورة عام
1435ه� �ـ) ،وغيرها ،ولك َّنها تظ ُّل قليل ًة جدًّا بالقيا�س �إلى مكانته
العلمية.
وعندما ُع ِّين ع�ض ًوا في مجل�س �إدارة النادي الأدبي بالريا�ض
ف ��ي المدَّة من 1431-1427ه� �ـُ ،
ا�ضط َّر �إلى الخ ��روج من نطاق
الجامع ��ة ال�ض ِّي ��ق �إلى الم�شه ��د الثقافي الوا�س ��ع ،و َن َت َج عن ذلك
بع� ��ض الم�شا َركات في المل َت َقيات ،ومنها بع�ض البحوث ال�سابقة،
والم�شا َرك ��ة في بع� ��ض اللجان الت ��ي َف َر َ�ضها وج ��ودُه في النادي
الأدب ��ي بالريا�ض ،ومنها ع�ضوي ُته في اللجنة التح�ضيرية لمل َت َقى
النقد الأدبي في المملكة العربية ال�سعودية (الدورة الثانية) عام
ً
محظوظا في �أكون مع �شيخي ع�ض ًوا في
1429هـ2008/م ،وكنتُ
هذه اللجنة.
الحب ال�ص ��ادق لأ�ستاذي الكريم الدكتور مح َّمد
وتعبي ًرا عن ِّ
الهدلق اخترتُ �أن �أكتب عنه َم َ
دخ ًال في «قامو�س الأدب والأدباء
في المملكة العربية ال�سعودية» ،و ُن ِ�ش َر الـ َم َ
دخل في القامو�س عام
وجزة بنا ًء على
1435ه� �ـ2014/م ،ولك َّنه كان �سيرة مق َت َ�ضب ��ة ُم َ

رغبت ��ه؛ �إذ ل ��م يزودِّني �إ َّال بمعلوم ��ات مر َّكزة تعك� ��س �شخ�ص َّيته
المتوا�ضعة.
وتقدي� � ًرا لجه ��وده ف ��ي ت�أ�سي� ��س مرك ��ز المل ��ك عب ��داهلل بن
عبدالعزي ��ز الدول ��ي لخدم ��ة اللغ ��ة العربي ��ة ،وكون ��ه �أ َّول رئي�س
لمجل� ��س الأمناء ،طرحتُ على زمالئي ف ��ي مجل�س �إدارة النادي
عندم ��ا انته ��تْ م َّد ُته ف ��ي المرك ��ز �أن نك ِّرمه في احتف ��ال اليوم
العالم ��ي للُّغ ��ة العربية ع ��ام 1436ه� �ـ2014/م ،وم ��ن المواقف
الم�ؤ ِّث ��رة ف ��ي ه ��ذا الحفل ح�ض ��ور الدكت ��ور عبداهلل ب ��ن �صالح
�صحي َح ِرج لي�شارك َ
بمداخلة
العثيمي ��ن -رحمه اهلل -في َو ْ�ض ��ع ِّ
ع ��ن الدكتور الهدل ��ق ،وم َّما قال :ل ��ن �أن�سى وال يمك ��ن �أن �أن�سى
عندم ��ا ك َّنا م ًعا ف ��ي بريطانيا للدرا�س ��ات ال ُعليا فرح� � َة الدكتور
مح َّم ��د الهدلق بح�صول ��ي على الدكتوراه ،و�إ�ص ��راره على �إعداد
وليم ��ة غداء بح�ضور عدد م ��ن الزمالء به ��ده المنا�سبة؛ تعبي ًرا
عن ح ِّبه وتقديره لي ،وهذه الوليمة اليزال �أث ُرها باق ًيا في ذهني
وفي نف�سي ما حييت.
وتدريج ًّي ��ا ب ��د�أ الدكتور مح َّم ��د الهدلق يقترب م ��ن مجتمعه
ومح ِّبي ��ه �أكثر حين �أن�ش� ��أ ح�سا ًبا له في «تويتر» يفي�ض من خالله
على متابعيه بتغريدات مفيدة ونافعة ،و ُيعيد تدوير ما َي ْ�س َت ْح ِ�سن
من تغريدات الجادِّين من الفاعلين في «تويتر» ،وجاءت الب�شرى
كتاب له عن طريق كر�سي الدكتور
هذا العام (1437هـ) ب�صدور ٍ
كتاب جم َع في ��ه تحقيقاته لبع�ض الكتب
عبدالعزي ��ز المانع ،وهو ٌ
ال ُّتراثي ��ة ،وعنوانه «ر�سائل ُتراثية ف ��ي النقد والبالغة» ،وما كان
له �أن ي�صدُر لوال �إلحاح �صديقه المق َّرب �أ�ستاذنا الدكتور المانع،
ً
خرج لنا �أكث ��ر من كتاب لأ�ستاذنا
ولع َّله يمار� ��س
�ضغوطا �أكثر ل ُي ِ
الدكتور مح َّمد الهدلق ،و�أظنُّ �أنَّ بحوثه الم�شار لها �ساب ًقا ت�ص ُلح
للج ْمع في كتاب واحد يتو َّلى �إ�صدا َر ُه كر�س ُّي الأدب ال�سعودي.
َ
وختا ًم ��ا� ،أعت ُّز بالكتابة عن �شيخي و�أ�ست ��اذي الدكتور مح َّمد
بن عبدالرحمن الهدلق ،وهي كتاب ٌة ُ
تدخل في نطاق جهد الـ ُم ِق ِّل
وال تفي ��ه ح َّق ��ه وال توفيه َق� �دْره؛ ولك َّنها تعبي ٌر �ص ��ادق عن مح َّبة
عميقة و�إجالل كبير.

عددٌ جديدٌ من مجلة «العرب»
�صدر عد ٌد جدي ٌد
من مج َّل ��ة «العرب»
(ذو القع ��دة وذو
الحج ��ة 1437ه� �ـ)
َّ
مت�ض ِّم ًن ��ا �س َّت ��ة
بح ��وث ،ج ��اء �أ َّولها
للأ�ستاذ عبداهلل بن
عيني بعنوان «النقد
العرب ��ي القديم من
ال َّذ ْوق �إلى التعليل»،
تحدَّث فيه عن النقد
العربي ف ��ي الع�صر
الجاهل ��ي ،مو�ضح� � ًا
�أنَّ المنط ��ق ال َي ْق َبل �أن تكون الق�صي ��دة الجاهلية نا�ضج ًة ُن ْ�ض َجها
يوجهها َن ْقد ،و�أنَّ الق�صيدة المت َقنة تط َّورت عن
المع ��روف دون �أن ِّ
مقطوع ��ة رجزية ورعاها النقد -دون �ش � ٍّ�ك -بالتهذيب والتوجيه.
ث ��م تحدَّث عن النقد في الع�ص ��ر الإ�سالمي �إذ كان النقد خا�ض ًعا
ً
محتفظا بالمي ��زات الجاهلية ،و�أ�شار
لل ��ذوق والآن َّية في الغال ��ب،
�إل ��ى �أنَّ النقد ف ��ي الع�صر الأموي ظ َّل م�صطبغ� � ًا ب�صبغة الت�أ ُّثرية
والخ�ض ��وع لل� � َّذ ْوق ف ��ي �إ�ص ��دار الأحكام ،ول ��م َي ْج َنح �إل ��ى التعليل
والتحلي ��ل ،ثم تط� � َّرق �إلى النقد في الع�ص ��ر العبا�سي مو�ضح ًا �أنه
تط َّور بتط ُّور العقل العربي.

وجاء البحث الثاني للدكتور عبدالعزيز بن نا�صر المانع بعنوان
«الدكت ��ور الجعاف ��رة وتحقي ��ق الت ��راث» ،تحدَّث فيه ع ��ن تحقيق
«ديوان �أبي الط ِّي ��ب المتن ِّبي ب�شرح الواحدي» ،الذي ح َّقق الأجزا َء
الثالث ��ة الأولى منه الدكتور �أنور �أبو �سويلم ،وح َّقق الجز�أين الرابع
والخام� ��س الدكتو ُر ماجد الجعافرة ،و�أ�شار الدكتور المانع �إلى �أنه
وجد في تحقيق الدكتور �أبي �سويلم روح المح ِّقق المت�أ ِّني المد ِّقق،
وعندما انتقل �إلى الجز�أَ ْي ��ن ال َآخرين (الرابع والخام�س ،بتحقيق
الدكت ��ور ماجد الجعافرة) وجد فرق ًا مذه ًال بين ال َع َم َل ْين لتحقيق
�وان واحد ،وقال �إنَّ عم ��ل الدكتور الجعافرة ال ي�ص� � ُّح �أن ُي ْن َ�شر
دي � ٍ
لكث ��رة الأخطاء في قراءة ِّ
ال�ش ْعر وفي قراءة ال َّن ِّ�ص وتحريره ،وفي
تخريج الأ�شعار والإحاالت ،وغير ذلك من المالحظات الأخرى.
وجاء البحث الثالث للدكت ��ور عبدالحميد مح َّمد بدران بعنوان
«الأ�سع ��د ب ��ن م َّمات ��ي� :أخباره وم ��ا َت َب َّقى م ��ن �شع ��ره» ،تحدَّث في
المبح ��ث الأول منه عن ا�سم الأ�سع ��د بن م َّماتي و َن َ�سبه وم�ص َّنفاته
ال�سم ��ات الفنية ل�شعره،
ووفات ��ه ،وفي المبح ��ث الثاني تحدَّث عن ِّ
حي ��ث �أ�شار �إلى �أنه وقف على مئتين و�سبع ٍة وخم�سين بي ًتا ،ت�ض ُّمها
�سبع ق�صائ ��د و�سب ٌع و�أربعون َّ
مقطعة ،وتح� �دَّث عن بنية الق�صيدة
مو�ضح� � ًا �أنَّ ال�شاع ��ر انته ��ج نهج الق�صي ��دة الجاهلي ��ة في بع�ض
المح�سنات البديعية في �شعر
مط َّوالته ،وذكر الدكتور بدران كثرة
ِّ
بن م َّماتي ،وتكرار المعانيُ ،
وتداخل �شعره في �شعر غيره.
وجاء البح ��ث الرابع للدكتور مح َّمد زيو� ��ش تكمل ًة للجزء الأول

المن�ش ��ور في العدد ال�ساب ��ق بعنوان ِّ
«ال�ش ْعرية العربي ��ةِ ،من َت َعا ِلي
البني ��ة �إلى انفت ��اح الن�ص :قراءة ف ��ي مفهوم ِّ
ال�ش ْعري ��ة وتط ُّورها
ف ��ي الدر�س النقدي العربي التراث ��ي» ،وتحدَّث في هذا الجزء عن
ال َو ْع ��ي بتح ُّوالت ِّ
ال�ش ْعرية العربية ،والتل ِّقي و َد ْوره في تحويل ماه َّية
ِّ
ال�ش ْعرية العربية ،وانفتاح الن�ص و�س�ؤال القيمة الجمالية.
وكان البح � ُ�ث الخام� ��س الج ��ز َء الثاني من بح ��ث «ال�سفينة في
المعجمي ��ة العربي ��ة :ق ��راءة ف ��ي �آفاق الق ��درة والمرون ��ة اللغوية»
ال�صغرى
للدكت ��ور خالد فهمي �إبراهيم ،تحدَّث فيه ع ��ن البني َت ْين ُّ
المعجم) ،وعن
(ال�س ُفن الإ�سالمية على حروف َ
والكبرى لمعج ��م ُّ
َن ّ�ص المعجمَّ ،
وك�شافات ��ه ،والعالقات الح�ضارية للعربية في �ضوء
ال�سفينة في العربي ��ة ،وم�صطلح
نتائ ��ج الت�أ�صي ��ل اللغوي لأ�سم ��اء َّ
ال�سفينة في العربية� :أنماطه ودالالته.
َّ
بحث بعنوان «�شعر
ال�ساد�س فقد كان جز ًءا ثال ًثا من ٍ
�أ َّما البحث َّ
عنترة ب ��ن �شدَّاد في الموروث النقدي عند العرب :درا�سة في نقد
النق ��د» ،بقل ��م الدكتور مح َّمد رم�ضان الجوه ��ري ،تحدَّث فيه عن
النقد الت�أ ُّثري ،والنقد التوثيقي.
ث ��م جاء الب ��اب الثابت «مكتبة الع ��رب» مت�ض ِّم ًن ��ا َع ْر�ض كتاب
«ر�سائ ��ل تراثية في ال َّن ْقد والبالغ ��ة» ،تحقيق �أ .د .مح َّمد الهدلق،
الريا�ض :كر�سي الدكتور عبدالعزيز المانع لدرا�سات اللغة العربية
و�آدابها1437 ،هـ2016/م.
وخُتم العدد بباب (�إهداءات «العرب»).
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ندوة علم َّية عن الدكتور عبداهلل العثيمين رحمه اهلل
�أق ��ام مجل� ��س حمد الجا�س ��ر الثقاف ��ي ندوة ع ��ن الم�ؤ ِّرخ
وال�شاع ��ر والأكاديم ��ي الأ�ست ��اذ الدكتور عب ��داهلل بن �صالح
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2013مهـ
1437/7/12
اآلخرة َّية يوم
جمادىت ��ه المن
العثيمي ��ن ،الذي واف
الثالث ��-اءأبريل
1434هـ
المواف ��ق 2016/4/19م� ،شارك فيها ك ٌّل من الدكتور محمد

الهدل ��ق والدكت ��ور عبدالعزي ��ز الهالب ��ي ،و�أداره ��ا الدكتور
عبدالرحم ��ن ال�شبيلي ،وذلك ي ��وم ال�سبت  16رجب 1437هـ
المواف ��ق  23ني�س ��ان (�أبري ��ل) 2016م .وق ��د افتت ��ح الندو َة
الدكت ��ور عبدالرحم ��ن ال�شبيل ��ي قب ��ل تقدي ��م الم�شار َك ْي ��ن،
ب َو ْ�ص ��ف الدكت ��ور العثيمين -رحمه اهلل -ب�أن ��ه كان مت َّي ًما في
حب وطنه ،وم�سكو ًنا ب�أزمات �أ َّمته ،وال تغادره الكلمة الـ َم ِرحة
ِّ
وال الق�صي ��دة المازحة ،يحبكها ف�صيح ��ة ،وينظمها تفعيلة،
ويقوله ��ا نبطية ،و�أ�شار �إلى �أنه رافقه عن ُق ْرب من االبتدائية

وح ْ�سن حديث ،ف�إنْ تحدَّث في التاريخ فهو المبرز
ي�سعدهم بزياراته ك َّلما �سنحت له فر�صة ،وال ين�سى �إتحافهم بما ظرف وت�شويق ُ
ً
ومنجزاته العلمية
�إلى مجل�س ال�شورى،
م�ستعر�ضا بع�ض ق�صائده َ
وف�ص ��ل في الجانب في ��ه ،و�إنْ تحدَّث ف ��ي ال�ش�أن العام في مجتمعن ��ا فهو المهموم به
ه ��و موج ��ود في الوطن م َّم ��ا ال يوجد هناكَّ .
والفكرية والأدبية.
الم�ستوعب
الأكاديم ��ي والفكري ،متحدِّ ًثا عن دواوين الفقيد ال�شعرية� ،إذ �إنَّ الع ��ارف لأبع ��اده ،و�إنْ تح� �دَّث في �ش� ��ؤون الأمة فه ��و
ِ
ث ��م تح� �دَّث الم�ش ��ارك الأول الدكت ��ور مح َّم ��د الهدل ��ق فر َّكز ل ��ه ع�شرة دواوين �شعرية ،ت�سعة منه ��ا بالعربية الف�صحى وواحد المتا ِب ��ع لأحوالها ،و�إنْ كان حديث ظرف فهو يتج َّلى َم َر ًحا و�أُ ْن ً�سا
الجدِّ هو �أ�ستاذ جيل وباحث ن�شيط د�ؤوب ،و�أثمرت
على �صف ��ات الدكتور العثيمي ��ن وذكرياته مع ��ه ،و�إنتاجه الأدبي باللهجة النجدية ،وا�ستعر�ض العديد من ق�صائده ال�شعرية.
ودعاب ��ة ،وفي ِ
إنتاج ��ا علم ًّيا ي َّت�صف بالغ ��زارة وال ُع ْمق .وتحدَّث
بدوره ر َّكز الدكت ��ور عبدالعزيز الهالبي على محورين ،الأول جه ��وده العلمية � ً
وحب
والفك ��ري ،وب َّين �أن ��ه كان ي َّت�صف بالتوا�ضع و َك� � َرم النف�سِّ ،
ع ��ن العثيمي ��ن المح ِّق ��ق ،مب ِّي ًن ��ا �أنه لم يك ��ن باح ًثا ف ��ي التاريخ
اللغ ��ة ،والزهد ف ��ي المظاهر ،وال ُع ْمق في الفك ��ر ،و�أنه اجتماع ٌّي عن عالقته ال�شخ�صية بالعثيمين ،والثاني عن �إنجازاته العلمية،
فح�س ��ب ،بل مح ِّق ًقا يمتل ��ك كل �أدوات التحقيق ،كما �إنه مترجم،
محب لفعل الخير .وتحدَّث د .الهدلق � ً
أي�ضا عن منهجية
بالفطرةٌّ ،
مو�ضح ��ا �أن ��ه زامل ��ه في بريطاني ��ا �أثن ��اء الدرا�سة ث ��م في ق�سم
ً
فالترجمة ُت َع� � ُّد ُب ْعدًا ثال ًثا في �أعمال العثيمي ��ن التاريخية .وختم
كتاب ��ات الفقيد الفكرية والتاريخي ��ة ،فهو م�ؤ ِّرخ ومح ِّقق ِ
ومترجم التاريخ بجامعة الملك �سعود بعد ذلك لمدَّة ناهزت ثالثين عا ًما،
حدي َث ُه بالإ�شارة �إلى جهود الفقيد خالل عمله �أمي ًنا عا ًّما لجائزة
وناق ��د ،وقدَّم �إطاللة على �سي ��رة الفقيد� ،إذ كانا م ًعا في �إدنبره ،ونظ ًرا لتم ُّيزه فقد اختي َر ع�ض ًوا بالمجل�س العلمي بالجامعة لعدد
الملك في�صل.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أنَّ عودة العثيمي ��ن �إلى المملكة ترك ��تْ ً
فراغا كبي ًرا م ��ن ال�سنوات ،و�ش ��ارك في َو ْ�ض ��ع المناهج والخط ��ط الدرا�سية
لي� ��س فقط بين زمالئه ال�سعوديين بل لدى ِّ
ث ��م ُفت ��ح الب ��اب َ
لمداخ�ل�ات الحا�ضري ��ن ،الذي ��ن تح َّدث ��وا
كل العرب في �إدنبره ،ف ��ي الق�سم والك ِّلية ،و�أ�شرف عل ��ى العديد من ر�سائل الماج�ستير
وكذل ��ك غيره ��م م َّمن كانوا عل ��ى �صلة به ،وقال �إن ��ه كان ظري ًفا والدكت ��وراه .و�أثنى على علمه وحكمته و�س ��داد ر�أيه ،و�سعة �أفقه ،ع ��ن خ�ص ��ال الفقيد وم�آث ��ره و�إنجازات ��ه العلمي ��ة والأدبية ،وعن
وح ْلمه و�سماحته ،قائ ًال �إنَّ المرء يت�ش َّوف �إلى جل�سته ِل َما فيها من ذكرياتهم معه ،رحمه اهلل تعالى.
وف ًّي ��ا لأ�صدقائه ولتلك المدينة ف ��ي الأعوام التالية لعودته ،فكان ِ

جدة الدولي للكتاب
مركز حمد الجاسر الثقافي يشارك في معرض َّ
لمتخ�ص�صين في �ش َّتى
يعتزم مركز حمد الجا�سر الثقافي الم�شاركة في معر�ض جدة �إل ��ى �إ�صدارات المركز الأخ ��رى
ِّ
للكتاب لهـذا العام ،والمز َمع �إقامته في نهاية دي�سمبر القادم .الحقول المعرفية.
كما و َّفر المرك ��ز القر�ص الم�ضغوط لمجلة «العرب»
وقد �سبق �أن �شارك المركز في معر�ض جدَّة الدولي للكتاب،
ُّ
المقام خالل الفترة  11-1ربي ��ع الأول 1437هـ ( 22–12كانون ال ��ذي يحوي ( )44مجلدًا بحيث ي�شمل كل مجلد �أعداد
زمع المركز �إ�ص ��دار �أعدادها في
الأول (دي�سمب ��ر) 2015م) ،و�شهدتْ �إ�صدارا ُته �إقبا ًال وا�س ًعا ِمن ع ��ام من المجل ��ة (و ُي ِ
قر�ص بعد �إتمامها  50عا ًما من ُع ْمرها).
والمخت�صين في علوم الأن�ساب والتاريخ
ِق َبل الباحثين والمث َّقفين
ِّ
ويحر� ��ص المركز على الم�شاركة في معار�ض الكتاب
والجغرافي ��ا وغيرها من المجاالت العلمي ��ة والثقافية المختلفة؛
وال�س َّيم ��ا �إ�صدارات ع َّالمة الجزيرة ال�شيخ حمد الجا�سر -رحمه – داخل المملكة وخارجها  -لكونها ُت�س ِهم في �أدائه
العرب ��ي ،متط ِّلع ًا �إلى تحقيق مزيد من العطاء؛ للإ�سهام مع بقية
لر�سالت ��ه وتحقيق �أهدافه ف ��ي �إثراء الثقاف ��ة وخدمة التراث المراكز والم� َّؤ�س�سات الثقافية في النه�ضة والبناء الح�ضاري.
اهللِ -ل َم ��ا ا َّت�سمتْ به م ��ن قيمة علمية وثقافي ��ة عالية ،بالإ�ضافة

العدد العشرون
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محمد بن عبدالرحمن الهدلق
لقاء مع األستاذ الدكتور
َّ
َ
الم�صط َلحات؟
منها ،وال�س َّيما في عملية تعريب
َمجام ��ع اللغ ��ة العربي ��ة لها جه ��ود م�شك ��ورة في �أم ��ور كثيرة،
ولك َّنها ت�شتكي من عوائق متعدِّ دةِ ،من �أه ِّمها التمويل المالي ،فهي
ال ت�ستطي ��ع َن ْ�ش ��ر ما تقوم ب ��ه على الوجه الذي تر�ض ��ى عنه ،فهي
َ
الم�صط َلحات ولك َّنها ال ت�ستطيع َن ْ�ش ��ر ما تع ِّربه على نطاق
تع� � ِّر ُب
َ
الم�صط َلح الأجنبي ،كما �أنه ��ا لهذا ال�سبب
وا�س ��ع قبل �أن ينت�ش ��ر
� ً
َ
التن�سيق الذي
تن�سق فيم ��ا بينها وبين الـ َمجامع الأخ ��رى
أي�ض ��ا ال ِّ
َ
َ
ً
�ات مختلفة ت�صدُر عن هذه الـ َمجامع
ت�أ ُمله ،ولهذا ترى م�صطلح � ٍ
وعن مراكز التعري ��ب المنت�شرة في م�شرق الوطن العربي ومغربه
وك�أن ��ه ال رابطة تجمعها ،مع �أنَّ هناك م ��ا ُيع َرف با ِّتحاد الـ َمجامع
العربي ��ة ،ولكنَّ الم�س�ألة ينطبق عليها معنى الـ َم َثل القائل( :العين
ب�صيرة واليد ق�صيرة).

�سع��ادة الأ�ست��اذ الدكت��ور مح َّم��د ب��ن عبدالرحم��ن
نرح��ب بك��م �أجم��ل ترحي��ب ف��ي ه��ذا الع��دد
الهدل��قِّ ،
الخا�ص من ن�شرة «ج�سور» .ولنبد�أ حديثنا من عالقتكم
بال�شي��خ حم��د الجا�سر -رحمه اهلل -ال��ذي تربطكم به
ٌ
ذكريات جميلة ،فهل لك �أن تحدِّ ثنا عنها؟
�سمعتُ عن ال�شيخ حمد الجا�سر -رحمه اهلل� -أ َّول م َّرة و�أنا في
المدر�س ��ة االبتدائية ف ��ي (�شقراء)� ،أ َّما كي ��ف ح�صل هذا ف�إليك
الق�صة:
ن�ضب
كان وال ��دي -رحمه اهلل -ف َّال ًحا في (�شقراء) ،وعندما َ
م ��اء البئ ��ر التي كان ي ��روي النخ� � َل منها ه ��و وع ِّمي �سع ��د� ،أ�شار
(ال�س ِّر) لأنَّ
عليهم ��ا خالهما عب ��د العزيز الج َّماز ب�أنْ يذهبا �إل ��ى ِّ
مياهه غزي ��ر ٌة ال تغور ،وقد �أخذا بن�صيحت ��ه ،فانتقال ب�أ�سر َت ْيهما
الجم ��ال ،وذلك في ع ��ام 1369هـ ،وقد
�إل ��ى ِّ
(ال�س� � ّر) على ظهور ِ
زرع ��ا في ذلك الع ��ام في ق�صر (مزرعة) لمح َّم ��د بن ُفل ِّيح ،وفي
زم َّية) .وهذه
ع ��ام 1370هـ في ق�ص ��ر � َآخر قريب منه ُيدع ��ى َ
(ح ِ
الـ َمزارع �-أو الق�صور كما كانت ُت�س َّمى -تقع �شرق مدينة (�ساجر)
(ال�س ّر) .وكان يوجد قري ًبا م ��ن َ
هذ ْين الق�ص َر ْين ق�صر كبير
ف ��ي ِّ
(ح ْرب)،
(مزرعة) لأ�سرة كريمة ُيقال لها (الحو�شان) من قبيلة َ
وكبير هذه الأ�سرة في ذلك الوقت هو علي بن حو�شان رحمه اهلل،
ول ��ه �إخ ��وان �أعرف منهم مح َّم� �دًا وعبداهلل (�أو عب ��ودًا كما كانوا
(حزم َّي ��ة) م�سج ٌد �أُ ِلح َقت به مدر�سة
ينادونه) .ويوجد في ق�صر ِ
�صغي ��رة .وق ��د ذكر لي وال ��دي وع ِّمي الح ًق ��ا �أنَّ علي ب ��ن حو�شان
�أخبرهم ��ا ب�أنَّ حمد الجا�سر كان ف ��ي ِ�ص َغره يد ُر�س مع �أخيه ع ُّبود
الحو�ش ��ان و� َآخرين ف ��ي تلك المدر�سة ال�صغي ��رة ،وذلك في زمن
(ال�س ّر).
�سابق كثي ًرا على مجيئنا �إلى ِّ
�سنوات طوا ًال ،ثم خطر م َّر ًة ببالي
وقد َع ِل َق هذا الخبر بذهني
ٍ
(حزم َّية)
و�أن ��ا في مجل� ��س ال�شيخ حم ��د ف�س�أل ُته :هل در�ستَ ف ��ي ِ
ال�صبا؟ فنظر � َّإلي ب�شي ٍء م ��ن اال�ستغراب ثم قال :نعم.
في زم ��ن ِّ
فقل ��تُ  :وهل كان من زمالئ ��ك ع ُّبود الحو�شان؟ فق ��ال :نعم ،كان
عب ��داهلل معي .هك ��ذا نطق ا�س َم ُه وك�أنه ل ��م ي�ستح�سن ا�ستخدامي
لال�سم ال ��ذي كان ُيناديه به �أه ُله وهو ع ُّبود (وع ُّبود هذا هو الذي
كان ي�ؤ ُّم جماع َت ُه ف ��ي ال�صالة ،ويخطب فيهم يوم الجمعة؛ وذلك
لأنه متع ِّلم).
�أ َّم ��ا �أول م َّرة ر�أيتُ فيها ال�شيخ حم ��د الجا�سر عيا ًنا فقد كانت
ف ��ي الثمانيني ��ات الهجرية م ��ن الق ��رن الما�ضي ،لع� � َّل ذلك كان
ف ��ي منت�صفه ��ا �أو قبل ذل ��ك بقليل .لق ��د ر�أيتُ ال�شي ��خ في مطار
الريا� ��ض القدي ��م وقد ح�ض� � َر لي ��ودِّع الدكتور حمود الب ��در الذي

كان �سي�ساف ��ر �إل ��ى الوالي ��ات المتحدة الأمريكية لإكم ��ال درا�سته
ال ُعليا .ث ��م زرتُ ال�شيخ في منزله ببي ��روت برفقة الزميل الدكتور
عبدالعزيز المانع في عام 1389هـ1969/م ،وكان في مجل�سه في
ذلك اليوم الأ�ستاذان الكريم ��ان �سعد بن عبدالرحمن البواردي،
وعبدالرحمن بن عبدالعزيز المانع.
وبع ��د عودت ��ي م ��ن البعثة �إل ��ى بريطاني ��ا ،واالنتق ��ال من مكة
حين و� َآخر ،وكنتُ غال ًبا
المك َّرمة �إلى الريا�ض� ،ص ��رتُ �أزوره بين ٍ
�أجد عنده الدكتور عبدالعزيز المانع ،والدكتور عبداهلل العثيمين،
ومعال ��ي الدكت ��ور �أحم ��د ال�ضبي ��ب ،والدكت ��ور عاي�ض ال ��ردادي،
وغيره ��م م ��ن �أحبابه و ُمريدي ��ه ،ولم �أك ��ن �أُك ِث ُر من الت ��ردُّد على
مجل�س ��ه لأنه -رحم ��ه اهلل -كان ُيحرجني بكث ��رة اال�ستف�سار عن
ن�شاط ��ي العلمي و�أنا قلي ��ل الب�ضاعة في هذا ال�ش� ��أن ،ف�أتباط�أ في
الزيارة دف ًعا للإح ��راج ال�شديد ،على الرغم من رغبتي ال�صادقة
في ح�ضور مجل�سه واال�ستفادة من ِع ْل ِمه ال َـج ّم.
ُع ِر ْف ُت��م ِم��ن �أ�ش��دِّ المدافعين ع��ن اللغ��ة العربية في
ع�ص��ر العولمة ،كي��ف ت��رى م�ستقبلها ،وال�س َّيم��ا في ِّ
ظل
التوا�صل االجتماعي والثورة التقنية الحديثة؟
و�سائل
ُ
ل�س ��تُ -مع الأ�س ��فِ -من �أ�ش ��دِّ المدافعين عن اللغ ��ة العربية،
ولك ِّن ��ي واح� � ٌد م ��ن مح ِّبي ه ��ذه اللغ ��ة ،الحري�صين عل ��ى َن ْ�شرها
وتحبيبها �إلى �أهلها ،و�إلى غير �أهلها � ً
أي�ضا.
ول�ستُ من المت�شائمين حول م�ستقبلها في ِّ
التوا�صل
ظل و�سائل ُ
االجتماع ��ي والث ��ورة التقني ��ة الحديثة ،ب ��ل �إنن ��ي �أرى �أنَّ و�سائل
التوا�صل االجتماعي �صارت تخدمها ،وال�س َّيما في الفترة الأخيرة.
ُ
�صحي ٌح �أنَّ اللغة الم�ستخ َدمة في هذه الو�سائل لي�ست -في غالبها-
اللغ ��ة الف�صيحة ،لك َّنه ��ا �أف�ضل عل ��ى �أيِّ حال ِم ��ن ا�ستخدام لغ ٍة
�أجنبي ��ة .وقد �ش ��اع منذ فتر ٍة م�ضت ما ُيع� � َرف بلغة (العربيزي)،
وهي لغ ٌة هجين من العربية والإنجليزية ،و�أرقام ُت�س َتخدَم بد ًال من
تراجع.
بع�ض الحروف ،لك َّنها الآن -في نظري -في ُ
والإقب ��ال عل ��ى تعلُّم اللغ ��ة العربية الآن كبي ٌر ج� �دًّا في البلدان
الإ�سالمي ��ة وفي غير الإ�سالمية ،وك ٌّل ل ��ه �أ�سبابه ودوافعه .الزهد
ف ��ي اللغ ��ة العربية -مع الأ�س ��ف ال�شديد -هو لدى بع� ��ض �أبنائها،
وبخا�ص� � ٍة في منطق ��ة الخليج وفي بع�ض �أقط ��ار المغرب العربي،
َّ
ً
ً
لك ��نَّ الم�أم ��ول �أنْ ُي ِح َّبها ه� ��ؤالء �أي�ضا متى ما �أ�صبح ��ت لغة للعلم
باحث ما يجده في اللغة الإنجليزية
الحدي ��ث ،بحيث يجد فيها ك ُّل ٍ
�أو الفرن�سية �أو الألمانية مث ًال.
هل نجحتْ َمجامع اللغة العربية في مه َّماتها المرج َّوة

ظه��ر �أخي�� ًرا ما ُي�س َّم��ى بالق�صيدة النثري��ة ،ما وجهة
نظرك��م في ه��ذا النوع الأدبي؟ وهل ت��رون �أنه ي�ؤ ِّثر في
جم��ال ال�شع��ر العربي ويق ِّلل م��ن قيمته الفني��ة بعد �أن
كان ديوان العرب؟
ا�سم ��ح ل ��ي �أن �أق ��ول� :إنَّ بداياته ��ا ف ��ي الأدب العرب ��ي لي�ست
(�أخي� � ًرا) كما ذكرتَ في �س�ؤال ��ك ،فكلمة (�أخي� � ًرا) ُتوحي ب ُق ْرب
َ
الم�صط َلح ف ��ي الأدب العربي
الن�ش� ��أة ،بينم ��ا تاريخ ظه ��ور ه ��ذا
َ
َ
يعود -فيم ��ا �أعلم� -إلى عام 1960م عندما ن�ش َر علي �أحمد �سعيد
(�أدوني� ��س) مقال َت ُه ذات العنوان «ق�صيدة النثر» ،وذلك في العدد
 14من مجلة «�شعر» ،ثم بعد ذلك بب�ضعة �أ�شهر َن َ�ش َر �أُ ْن ِ�سي الحاج
(ديوان ��ه النث ��ري) الأ َّول «لن» الذي ا�شتمل عل ��ى  26ق�صيدة َن ْثر،
وق ��د قدَّم لها �أُ ْن ِ�سي الح ��اج بمقدِّ مة طويلة تحدَّث فيها عن مفهوم
ق�صي ��دة النثر .وك ٌّل ِمن �أدوني�س و�أُ ْن ِ�س ��ي الحاج اعتمد في تعريفه
لـ(ق�صي ��دة النث ��ر) ومق ِّوماتها على كتاب �س ��وزان برنار «ق�صيدة
النث ��ر م ��ن بودلير �إل ��ى �أ َّيامن ��ا» الذي �ص ��در بالفرن�سي ��ة في عام
1959م .ث ��م ُ�ش ِغ َل الأدباء والن َّقاد طوي�ل ً�ا بالحديث عن (ق�صيدة
النث ��ر) ،واحت ��دم النقا� ��ش بينه ��م على �صفح ��ات مجل ��ة «�شعر»
و»الآداب» و«الأديب» وغيرها ،وهم ما بين م�ؤ ِّيد لها و ُمعا ِر�ض.
َ
الم�صط َل ��ح وم�شروعيته؛ ف� ��إنَّ المعروف ف ��ي ال ُّتراث
�أ َّم ��ا عن
العربي �أنَّ الإن�شاء الأدبي �إ َّما �أن يكون �شع ًرا ،وذلك وف ًقا للتعريف
المع َت َم ��د لل�شعر عن ��د م�شاهير الن َّقاد ،و�إ َّما �أن يك ��ون نث ًرا .والنثر
وجد في
�إ َّما �أن يك ��ون خطاب ًة� ،أو نث ًرا ت�أليف ًّيا� ،أو نث ًرا فن ًّيا .ولكن ُي َ
ال ُّت ��راث العربي �ش ��ي ٌء ا�سمه (القول ال�شعري) ،وق ��د ع َّرفه ُ
بع�ض
م�شتمل على المحاكاة والت�صوير ولك َّنه غير
الن َّقاد ب�أنه كالم ف ِّني ِ
م ��وزون ،فلو ُو ِزن هذا القول ال�شعري لأ�صب ��ح �شع ًرا .كما �أنَّ عددًا
من الن َّقاد ال يعدُّون ك َّل كالم موزون مق َّفى �شع ًرا ،بل يعدُّون َ
بع�ض ُه
َن ْظ ًم ��ا ،وال ُي َع ُّد �شع� � ًرا �إ َّال �إذا كان كال ًما بلي ًغا مبن ًّيا على اال�ستعارة
والأو�صاف ،جار ًيا على �أ�ساليب العرب المخ�صو�صة به.
كما ُو ِج� � َد في ال ُّتراث العربي �شي ٌء ا�سمه (الـ ُه ْز ُروف) � َ
أو�ض َح ُه
ُع ��روة بن ال ُّز َب ْي ��ر بعد �أن َع َر َ�ض علي ��ه اب ُنه �شي ًئا م ��ن ت�أليفه ظ َّن ُه
�شع ًرا ،فل َّما انتهى االبن من الإن�شاد قال له �أبوه ُعروة« :يا ُب َن َّي �إنه
كان ف ��ي الجاهل َّية �شي ٌء ا�سمه (الـ ُه� � ْز ُروف) َب ْين ال�شعر والكالم،
هو �شعرك هذا».
وال�س�ؤال ه ��و :هل ير�ضى ُك َّتاب ق�صيدة النث ��ر و�أن�صا ُرهم ب�أنْ
نتاج �شعرائهم قو ًال �شعر ًّيا (�إذا توافرت فيه بالطبع �شروط
ُي�س َّمى ُ
القول ال�شع ��ري) �أو �أنْ ُي�س َّمى هُ ْز ُرو ًفا؟ ال �أظنُّ �أنه ي�ضيرهم �شيئاً
لو َق ِب ُلوا ذلك.
حرجا ِمن َت� � ْرك النا�س يج ِّربون في م�سائل الإبداع
و�أن ��ا ال �أرى ً
كما ي�ش ��ا�ؤون ،والبقاء ف ��ي الأخير للأ�صلح ،ف� ��إنْ َر َف َ�ضت الذائقة
العربية هذا النوع من الت�أليف ف�سيموت ،و�إنْ َق ِب َل ْت ُه ف�سيبقى.
كيف تنظرون �إلى واقع اللغة العربية في التعليم في
المملكة ،وما مق َت َرحاتكم لتطوير هذا الواقع؟
واقع اللغ ��ة العربية في التعليم في بالدنا غير ج ِّيد ،وهذا لي�س
ٌ
معروف للجميع ،و�أ�سباب ذلك مختلفة ،منها ما يتع َّلق
ِ�س ًّرا بل هو
بالمع ِّلم ،وبطريقة التعليم ،وكيفي ��ة تقديم المعلومة �إلى الطالب،
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ومنه ��ا ما يتع َّل ��ق بالكتاب ال ��ذي ُيد َر�س ،ومنها م ��ا يتع َّلق بالطالب
نف�سه ومدى ا�ستعداده لتعلُّم اللغة العربية.
وق ��د ُع ِق� � َد العديد م ��ن الم�ؤتم ��رات والن ��دوات لت�شخي�ص هذه
عالج لها ،وال �أظنُّ العالج �إ َّال قد اك ُت�شف في
الم�شكلة والبحث عن ٍ
هذه الم�ؤتمرات والندوات ،ولكن بقي التنفيذ .والتنفيذ يحتاج �إلى
�إرادة قو َّي ��ة تتب َّن ��ى تنفيذ التو�صيات ال�سليم ��ة ،وهذا -قط ًعا -لي�س
بالأمر ال�سهل ،ولك َّن ��ه �سيتح َّقق في الم�ستقبل بعون اهلل ثم بعزائم
الرج ��ال ال َغ ُيوري ��ن على لغ ��ة كتابه ��م المقدَّ�س ووطنه ��م وتراثهم
الح�ضاري.
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
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تو َّلي ُت��م العدي��د م��ن المنا�ص��ب الإداري��ة ف��ي جامعة
ْ
الملك �سعود وغيرها ،ف�أ ُّيها كان الأقرب �إلى نف�سك؟
نعم تو َّل ْي ��تُ بع�ض المنا�صب الإدارية ف ��ي جامعة الملك �سعود،
وه ��ي :رئا�سة ق�سم اللغة العربية و�آدابها بك ِّلية الآداب ،ووكالة ك ِّلية
الدرا�سات ال ُعليا ،وعم ��ادة الدرا�سات ال ُعليا ،وعمادة ك ِّلية الآداب.
و َق ْبل ذلك عملتُ نائ ًبا لرئي� ��س مركز اللغة العربية لغير الناطقين
به ��ا بجامعة الملك عبدالعزيز (�شط ��ر مكة المك َّرمة) ،وذلك َق ْبل
�أن تن�ش� ��أ جامعة �أم القرى .وقد عملتُ � ً
رئي�سا لمجل�س �أمناء
أي�ض ��ا ً
مرك ��ز الملك عبداهلل بن عبدالعزي ��ز الدولي لخدمة اللغة العربية
ف ��ي دورت ��ه الأولى .وق ��د بذلتُ جه ��دي المتوا�ضع ف ��ي خدمة هذه
المواقع ك ِّلها ،و�أرجو �أن �أكون قد ُو ِّف ْقتُ .
�أ َّم ��ا �أيّ ه ��ذه المواق ��ع �أق ��رب �إل ��ى نف�س ��ي فهو -قط ًع ��ا -قاعة
التدري�س في الجامعة.
�سعادتك��م م��ن الم� ِّؤ�س�سي��ن لمركز المل��ك عبداهلل بن
عبدالعزي��ز الدولي لخدمة اللغة العربية ،هل تتك َّرمون
وج��زة عن ه��ذا المرك��ز ون�ش�أت��ه؟ وهل
بتقدي��م نب��ذة ُم َ
ترون �أنه يقوم بالدَّ ْور المناط به بال�شكل الأمثل؟
عندم ��ا َ�ص� � َد َرت الموافق ��ة ال�سامية عل ��ى �إن�شاء مرك ��ز الملك
و�ص َد َر تنظيم
عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربيةَ ،
المرك ��ز ِم ��ن ِق َب ��ل مجل�س ال ��وزراء المو َّق ��ر� ،ش َّرفن ��ي معالي وزير
التعلي ��م العالي الأ�سب ��ق الدكتور خالد بن مح َّم ��د العنقري بالعمل
عل ��ى ت�أ�سي�س هذا المركز .وق ��د كانت �أُ ْولى الخط ��وات التي يجب
القي ��ام بها ه ��ي ت�شكيل مجل�س �أمن ��اء المركز؛ لأنَّ ه ��ذا المجل�س
المهيمنة عل ��ى �ش�ؤون
ال�سلطة ال ُعلي ��ا
ِ
ح�س ��ب تنظي ��م المركز «ه ��و ُّ
ْ
المرك ��ز ،و�إدارته ،وت�صري ��ف �أموره ،و َو�ض ��ع ال�سيا�سة العامة التي
ي�سي ��ر عليه ��ا»ِ ،ومن �أج ��ل تحقيق ذلك ب ��ا َد َر معالي وزي ��ر التعليم
العال ��ي �آنذاك ب�إ�صدار قرار بت�شكي ��ل المجل�س من الأ�ساتذة الآتية
�أ�سما�ؤهم ،وذلك لمدَّة ثالث �سنوات:
رئي�سا.
الدكتور مح َّمد بن عبدالرحمن الهدلق ً
الدكتور �إبراهيم بن مراد بن ع َّمار نائ ًبا للرئي�س.
الدكتور �صالح بن �سعيد الزهراني ع�ض ًوا.
الدكتور عبدالعزيز بن نا�صر المانع ع�ض ًوا.
الدكتور عبدالقادر الفا�سي الفهري ع�ض ًوا.
الدكتور مازن بن عبدالقادر المبارك ع�ض ًوا.
الدكتور مح َّمد بن عبدالرحمن ال ُّر َب ِّيع ع�ض ًوا.
الدكتور محمود �أحمد نحلة ع�ض ًوا.
الدكتور نهاد يا�سين المو�سى ع�ض ًوا.
وق ��د َر َّ�شح مجل� ��س الأمناء الدكتور عبداهلل ب ��ن �صالح الو�شمي
�أمي ًن ��ا عا ًّما للمرك ��ز ،ثم �أ�صدر معالي وزير التعلي ��م العالي �آنذاك
ق ��را ًرا بذلك .كما �ش َّكل مجل�س الأمناء لجن ��ة ا�ست�شارية من �سبعة
من الأ�ساتذة المتم ِّيزين ت�ساعد الأمين العام في مه َّماته.
بف�ضل من اهلل �أو ًال
وق ��د بد�أ المركز �أعما َل ُه بداية قوي ��ة ،وذلك ٍ
حظي به م ��ن معالي الم�ش ��رف العام
ث ��م بالدع ��م المتم ِّيز ال ��ذي َ
عل ��ى المركز �آنذاك الدكتور خالد بن مح َّم ��د العنقري ،ثم بف�ضل
الجه ��ود الم�شك ��ورة التي بذلها �أع�ض ��اء مجل�س الأمن ��اء الأج َّالء،
والأمي ��ن العام ،و�أع�ضاء اللجنة اال�ست�شارية .فقد �أُقيم العديد من
الندوات واللقاءات ،و ُقدِّ َم كثي� � ٌر من الم�شروعات التي تخدم اللغة
العربية ،وتف�صيل ذلك يطول.

والأه ��داف التي ي�سعى المرك ��ز �إلى القيام بها ،وف ًق ��ا ِل َما َن َّ�ص من المتح ِّقق ،فهناك عقباتٌ تعتر�ض تنفيذ ما ُي َّ
خطط له ،والعائق
الأكب ��ر هو الجانب المال ��ي ،فلي�س للمركز ميزاني ��ة م�ستق َّلة كافية
عليه تنظي ُمه ،هي:
لتغطية �أن�شطت ��ه وم�شروعاته ،و�إنما له ميزاني ��ة ت�شغيلية محدودة
•المحافظة على �سالمة اللغة العربية.
ت ��ز ِّوده بها وزارة التعلي ��م �سنو ًّيا ،كما �أنه لي�س له مقر دائم ،فمق ُّره
•�إيَ ْج ��اد البيئة المالئم ��ة لتر�سيخ اللغ ��ة العربية وتطويرها الدائم اليزال قيد الإن�شاء ،ويعاني المركز ِمن َن ْق�ص كبير في عدد
ون�شرها.
الم�ست�شاري ��ن الأكاديميين في ��ه ،وفي عدد َّ
الموظفي ��ن الإداريين،
•الإ�سهام في دعم اللغة العربية وتعلُّمها.
ولكنَّ الم�أمول �أن يتغ َّلب على هذه العوائق في قابل الأيام.
•العناي ��ة بتحقي ��ق و َن ْ�شر الدرا�س ��ات والأبح ��اث والـ َمراجع
اللغوية.
الم�صط َلح ��ات العلمية ،واللغوي ��ة ،والأدبية ،والعمل ماذا ع��ن برنامج المل��ك عبداهلل لالبتع��اث ،هل خدم
َ
• َو ْ�ضع
اللغة العربية؟
َ
ْ
على توحيدها ون�شرها.
والمخت�صين في اللغة العربية.
•تكريم العلماء والباحثين
ِّ
برنام ��ج الملك عب ��داهلل لالبتعاث الخارجي ل ��م ين�ش�أ -ح�سب
•تقديم الخدم ��ات ذات العالق ��ة باللغة العربي ��ة للأفراد ،فهم ��ي -لخدمة اللغة العربية ،و�إنما ا�س ُتح ��دث لت�أهيل العديد من
التخ�ص�ص ��ات العلمية التي تحت ��اج �إليه ��ا المملكة،
الط�ل�اب ف ��ي
والم� َّؤ�س�سات ،والهيئات الحكومية.
ُّ
ِّ
ً
وق ��د قام المركز بعدد كبير م ��ن الأن�شطة ،من بينهاَ :ع ْقد لقاء �إ�ضاف� �ة �إلى �إ�سهام ��ه في حل م�شكلة قبول الط�ل�اب في الجامعات
ت�شا ُوري عن َو ْ�ضع اللغة العربية في دول مجل�س التعاون لدول الخليج يوم �أنْ كان عدد الجامعات محدودًا وكان عدد الطالب ي ُف ْوق طاقة
العربي ��ة ،ولقاءات بين ُع َم ��داء ك ِّليات اللغة العربي ��ة و�أق�سامها في الجامعات الموجودة.
المملك ��ة ،ولقاءات للمهت ِّم
ين باللغة العربي ��ة عبر الإنترنت ،و َر ْ�صد �سعادتك��م ِمن �أبرز ر َّواد مركز حم��د الجا�سر الثقافي،
ُ
للم� َّؤ�س�سات والأق�سام الت ��ي تعنى باللغة العربية في العالم،
وتنفيذ وع�ضو مجل�س الأمناء في م� َّؤ�س�سة حمد الجا�سر الخيرية
ن�ش ��اط �أَ ْط َلق عليه المركز عنوان َ
«�ش ْهر اللغة العربية في دولة،»...
وق ��د �أُقيم في دول َتي ال�صين و�إندنو�سيا في عا َم ْين �ساب َق ْين ،و�أثبت التي انبثق منها المركز .ما تقويمكم لعمل المركز؟
ً
نجاح ��ا مم َّي� � ًزا ،و�س ُيقام قري ًب ��ا -ب�إذن اهلل -في دول ��ة الهند .وقد مركز حمد الجا�سر الثقافي واجهة م�شرقة للحياة الثقافية في

جيد ،وهذا لي�س ِ�س ًّرا بل هو
واق���ع اللغة العربية في التعليم ف���ي بالدنا غير ِّ
ٌ
معروف للجميع ،و�أ�سباب ذلك مختلفة ،منها ما يتعلَّق بالمعلِّم ،وبطريقة التعليم،
در�س،
وكيفي���ة تقديم المعلومة �إلى الطالب ،ومنه���ا ما يتعلَّق بالكتاب الذي ُي َ
ومنه���ا ما يتعلَّ���ق بالطالب نف�سه وم���دى ا�ستعداده لتعلُّم اللغ���ة العربية .وقد
ُعق���د العديد من الم�ؤتم���رات والندوات لت�شخي�ص هذه الم�شكلة والبحث عن عالج
أظ���ن العالج �إ َّال قد اك ُت�شف في ه���ذه الم�ؤتمرات والندوات ،ولكن بقي
له���ا ،وال � ُّ
قوية تتب َّن���ى تنفيذ التو�صيات ال�سليمة،
التنفي���ذ .والتنفيذ يحتاج �إلى �إرادة َّ
وه���ذا -قط ًعا -لي�س بالأمر ال�سهل ،ولك َّن���ه �سيتحقَّ ق في الم�ستقبل بعون اهلل ثم
المقد�س ووطنهم وتراثهم الح�ضاري.
بعزائم الرجال الغ َُيورين على لغة كتابهم
َّ
�أق ��ام المركز م�سابق ��ات في الخطاب ��ة باللغة العربي ��ة وفي الخط
العربي في بع�ض الدول والقت قبو ًال ُمب ِه ًجا.
وبع ��د �أن انتهت الدورة الأولى لمجل� ��س الأمناء المحدَّدة بثالث
�سن ��وات �أعاد معال ��ي وزير التعليم العالي الأ�سب ��ق ت�شكيل المجل�س
للدورة الثانية من الأ�ساتذة الآتية �أ�سما�ؤهم:
رئي�سا.
الدكتور عبداهلل بن عبدالرحيم ع�سيالن ً
الدكت ��ور عبدالقادر الطاهر المهي ��ري ( ُت َو ِّفي رحمه اهلل) نائ ًبا
للرئي�س.
الدكتور �أحمد بن عبداهلل ال�سالم ع�ض ًوا.
الدكتور مح َّمد بن عبدالرحمن الهدلق ع�ض ًوا.
الأ�ستاذ حجاب بن يحيى الحازمي ع�ض ًوا.
الدكتور عبداهلل بن حمد محارب ع�ض ًوا.
الدكتورة بربارا ميخليك ع�ض ًوا.
الدكتور �أحمد ف�ؤاد �أفندي ع�ض ًوا.
الدكتور ح�سن محمود ال�شافعي ع�ض ًوا.
وق ��د �أو�صى ه ��ذا المجل�س ب�إعادة تر�شي ��ح الدكتور عبداهلل بن
و�ص َد َر قرار معالي
�صال ��ح الو�شمي �أمي ًنا عا ًّما للمركز لفترة ثانيةَ ،
وزير التعليم ،الم�شرف العام على المركز ،بتجديد تعيينه في هذا
المن�صب.
�أ َّم ��ا فيما يخ� ُّ��ص الفقرة من ال�س�ؤال التي تق ��ول« :هل ترون �أنه
يقوم بال َّد ْور المناط به بال�شكل الأمثل؟» ،فالجواب �أنَّ ُّ
الطموح �أكبر

مدين ��ة الريا�ض ،فهو يق ��دِّ م ك َّل �أ�سبوع �إ َّما ن ��دوة ،و�إ َّما محا�ضرة،
و�إ َّم ��ا لق ��اء ،وذلك على مدار الع ��ام با�ستثناء الإج ��ازة ال�صيفية،
وتم ِّث ��ل ه ��ذه المحا�ض ��رات والن ��دوات واللق ��اءات ُم َت َن َّف ً�س ��ا فكر ًّيا
وثقاف ًّيا واجتماع ًّيا ل�سكان مدينة الريا�ض وما حولها على اختالف
�أعمارهم وجن�س َّياتهم و َم َ�شاربهم.
كم ��ا �أنَّ المركز يقوم ب َن ْ�شر الم�ؤ َّلف ��ات العلمية والثقافية
بعد �أن ُت ِق َّرها اللجنة العلمية فيه ،وهذا جهد عظيم ُي َ�س َّجل للمركز
والقائمي ��ن عليه .فللأ�ست ��اذ النبيل البا ّر معن ب ��ن حمد الجا�سر،
ولرئي� ��س مجل�س �أمن ��اء م� َّؤ�س�سة حمد الجا�س ��ر الخيرية ،و�أع�ضاء
المجل� ��س ،وجمي ��ع العاملين في المرك ��ز ولجانه ،خال� ُ��ص ال�شكر
والتقدير على جهودهم الخ ِّيرة.
ع�ضو َّي ُتك��م ف��ي هيئ��ة تحرير مجلَّ��ة «الع��رب» َم َن َحها
رافدً ا و�إ�ضاف��ة نوعية ،ما تقويمك��م لأداء المجلَّة ،وهل
لديكم َّ
خطة لتطويرها؟
ع�ضو َّيت ��ي في هيئة تحرير مج َّلة «الع ��رب» حديثة جدًّا ،ف�أنا لم
�أح�ض ��ر �سوى اجتم ��اع واحد من اجتماع ��ات هيئ ��ة التحرير ،وقد
ُ�س ِر ْرتُ النت�ساب ��ي �إلى هيئة التحرير وذلك لأتع َّلم من معالي رئي�س
التحرير الأ�ستاذ الدكتور �أحمد ب ��ن مح َّمد ال�ضبيب ،ومن �إخواني
�أع�ض ��اء هيئة التحرير� ،أ�سرا َر المهنة ،و�إن ��ي لأرجو �أن �أكون قاد ًرا
ف ��ي قادم الأي ��ام على �أن �أ�ساعد في تطوير العم ��ل في هذه المج َّلة
العريقة.
�أجرى اللقاء :مدير التحرير
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بالسيَر والتراجم»
الدكتور عبدالرحمن الشبيلي في جامعة الباحة يتحدث عن«عناية الع َّالمة حمد الجاسر ِّ

�ألق ��ى الدكت ��ور عبدالرحم ��ن ال�شبيل ��ي محا�ضر ًة ف ��ي جامعة
بال�س َير والتراجم»،
الباح ��ة بعنوان «عناية الع َّالمة حمد الجا�س ��ر ِّ
�أداره ��ا الدكتور �سليمان العيدي ،بح�ض ��ور �صاحب ال�سمو الملكي
الأمي ��ر م�ش ��اري بن �سع ��ود بن عبدالعزي ��ز �أمير منطق ��ة الباحة،
ومدي ��ر الجامع ��ة المك َّلف الدكتور عب ��داهلل الزهران ��ي ،والمدير
العام لمركز حمد الجا�سر الثقافي الدكتور فريح ال�ش َّمري ،وعدد
م ��ن ُع َم ��داء الك ِّلي ��ات والمث َّقفين ،وذل ��ك في م�ساء ي ��وم الثالثاء
1437/6/21ه� �ـ المواف ��ق 2016/4/12م� ،ضم ��ن الفعالي ��ات
الم�صاحب ��ة لمعر� ��ض الكت ��اب الثان ��ي بالجامع ��ة للعام
الثقافي ��ة
ِ
َّ
1437ه� �ـ .وفي ختام المحا�ض ��رة �سلم �سمو �أمي ��ر منطقة الباحة
حا�ض� � َر ومدي َر المحا�ضرة والمدي َر العام لمركز حمد الجا�سر
الـ ُم ِ
ً
ُ
ُ
الثقافي دروعا تذكارية ومجموعة كتب.
حا�ضر،
وق ��د بد�أ الندو َة الدكتور العيدي بتقديم ُم َ
وجز عن الـ ُم ِ
ثم افتتح الدكتور ال�شبيلي محا�ضرته ب�شكر �صاحب ال�سمو الملكي
الأمير م�شاري بن �سعود بن عبدالعزيز لت�شريفه بالح�ضور ،و�شك َر
الحا�ضرين جميع ًاَ ،
عجيب
ودلف �إل ��ى مو�ضوع المحا�ضرة قائ ًالٌ :
ه ��و تراث ��ه الع َّالمة حمد الجا�س ��ر! فعلى الرغم م ��ن مرور خم�سة
ع�ش ��ر عام� � ًا على وفات ��ه ،ومن الت�ص ��اق الباحثين بتراث ��ه ،ف�إنهم
وتالمذت ��ه ومريدي ��ه ال يزالون يكت�شفون بين فت ��ر ٍة و�أخرى مزيد ًا
من كتابات ��ه ومقاالته وبحوثه ،على الرغم م ��ن جهود مركز حمد
الجا�س ��ر الثقاف ��ي ومكتبة المل ��ك فهد الوطنية ف ��ي َر ْ�صد ما كتبه
ون�شره منذ �أن بد�أ  -وعم ُره ثالث ٌة وع�شرون عام ًا  -يمار�س الكتابة
المتخ�ص�صة
في ال�صحف المح ِّلية والعربية والمطبوعات الثقافية
ِّ
عبر نحو �سبعي ��ن عام ًا من عمره الذي تجا َو َز الت�سعين ،ف�أ�صدرت
المكتب ��ة والمرك ��ز َّ
ك�شا َف ْين ي�ض َّم ��ان فهار�س ما �أمك ��نَ تت ُّبعه من
مقاالته وبحوثه المن�شورة.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أنَّ الدرا�سة البيبليوغرافية الت ��ي �أ�صدرتها مكتبة

يكت�شف ��ون بي ��ن الحي ��ن والآخ ��ر �أعداد ًا �أخ ��رى من المق ��االت لم
تت�ض َّمنها الفهار�س المذكورة.
حا�ض ��ر �إنَّ المع ��روف �أنَّ ال�شي ��خ حم ��د الجا�سر ُولد
وق ��ال الـ ُم ِ
ال�س َر
ع ��ام 1328هـ1910/م في بل ��دة البرود ،الواقعة ف ��ي ناحية ِّ
م ��ن �إقلي ��م الو�شم ف ��ي عالية َن ْج ��د غرب ��ي الريا� ��ض ،و ُتو ِّفي عام
1421هـ2000/م م�ست�شفي ًا في �أمريكا ،ودُفن بالريا�ض.
وتح� �دَّث عن �أق ��دم كتاباته التي بد�أ ب َن ْ�شرها ف ��ي جريد َتي «�أم
القرى» و«�صوت الحجاز» («الب�ل�اد» حال َّي ًا) وفي مجلة «المنهل»،
ث ��م �صار ين�شر معظم �إنتاجه في �صحيفة «اليمامة» التي �أ�صدرها
ع ��ام 1372ه� �ـ1953 /م وه ��ي �أ َّول مطبوعة �صحفي ��ة ظهرت في
العا�صمة (الريا�ض) ،ثم ا�ستم َّر ين�شر مقاالته في مجلة «اليمامة»
وجري ��دة «الريا�ض» ال�صادر َت ْين ع ��ن م� َّؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية،
يخ�ص
وكان هو �أ َّول َمن تو َّلى الإ�شراف على تحريرهما ،ثم �أ�صبح ُّ
مج َّل ��ة «الع ��رب»  -التي �أ�صدره ��ا عام 1386ه� �ـ1966/م عن دار
اليمامة للبحث والترجمة والن�شر التي � َّأ�س�سها في ذلك العام �أي�ض ًا
 بمعظم مقاالته البحثية المع َّمقة ،ومن بين ال�صحف والمجالتالتي كانت تن�شر مقاالته  -بالإ�ضافة �إلى المطبوعات المذكورة -
مجلة «المنهل» و«الفي�صل» و«المجلة العربية» و«الحر�س الوطني»
و«القافل ��ة» و«ال ��دارة» ،و«مجل ��ة مجمع اللغ ��ة العربي ��ة بدم�شق»،
و«مجل ��ة مجمع اللغة العربي ��ة بالقاهرة» ،و«الر�سال ��ة» الم�صرية،
و«البي ��ان» الكويتي ��ة ،و«الجزي ��رة» ،و«الم�سائي ��ة» ،و«ع ��كاظ»،
و«ال�شرق الأو�سط» ،و«الق�صيم» ،و«الوطن» ،و«الندوة» ،و«الحياة»،
ٌ
و�صحف �أخرى.
و«االقت�صادية» ،و«المدينة» ،و«�أخبار الظهران»،
و�أو�ض ��ح �أنَّ م�ؤ َّلف ��ات ال�شيخ الجا�سر قارب ��ت  30عنوان ًا منها 6
عناوي ��ن ا�شتملت عل ��ى �أكثر من جزء ،وفاقت الكت ��ب التي ح َّققها
 17عنوان� � ًا منها  4تتك َّون من �أكثر من جزء ،وبلغت الم�ؤ َّلفات التي

على الرغم من مرور خم�سة ع�شر عاماً على وفاة العالَّمة حمد الجا�سر ،ومن الت�صاق
الباحثين بتراثه ،ف�إنهم وتالمذته ومريديه ال يزالون يكت�شفون بين فتر ٍة و�أخرى
مزي���د ًا م���ن كتاباته ومقاالته وبحوث���ه ،على الرغم من جهود مرك���ز حمد الجا�سر
الثقافي ومكتبة الملك فهد الوطنية في َر ْ�صد ما كتبه ون�شره منذ �أن بد�أ  -وعمرُه
ثالث��� ٌة وع�شرون عاماً  -يمار�س الكتابة في ال�صحف المحلِّية والعربية والمطبوعات
المتخ�ص�صة عبر نحو �سبعين عاماً من عمره الذي تجا َو َز الت�سعين.
الثقافية
ِّ
المل ��ك فه ��د الوطنية ف ��ي طبعته ��ا الأولى عام 1415ه� �ـ1995/م
ت�ض َّمنت ك�شاف ًا بعناوين  1117من المقاالت والبحوث التي ن�شرها
حت ��ى ذل ��ك التاريخ ف ��ي المج�ل�ات فقط ،ف ��ي حين بل ��غ �إجمالي
م ��ا ت�ض َّمنت ��ه الدرا�س ��ة نف�سها في طبعته ��ا الثانية ال�ص ��ادرة عام
1426هـ2005/م ك�شاف ًا بعناوين  640مقال ًة وبحث ًا بعد �أن دُمجت
موحد.
المقاالت والبحوث المتعدِّ دة الحلقات تحت عنوان َّ
و�أو�ض ��ح �أنَّ مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي ر�ص َد ف ��ي َّ
ك�شافه
ال�ص ��ادر ع ��ام 1428هـ2007/م م ��ا مجموعه ثالث ��ة �آالف عنوان
لمقاالت ال�شيخ وبحوثه ،ومع هذا ظ َّل المركز والمكتبة والباحثون

� َ
أ�شرف على طباعتها وع َّلق على حوا�شيها  8كتب ،وذلك بالإ�ضافة
�إلى الإ�صدارات التي حملت ا�سمه وظهرت بعد وفاته.
كتاب بعنوان «من �أ�صداء الذكريات ،علماء عرف ُتهم
وبا�ستثناء ٍ
ففقد ُتهم» الذي َن َ�س َبه الدكتور عبداهلل الجبوري (من العراق) �إلى
ال�شيخ حمد الجا�سر بعد وفاته بثماني �سنوات (1429هـ2008/م)
وجمع في ��ه عدد ًا من مراثي الجا�سر ِوم ��ن ِ�ض ْمنها التراجم ،ف�إنه
ل ��م ي�سب ��ق لمو�ض ��وع المحا�ضرة (جه ��ود الع َّالمة حم ��د الجا�سر
ال�س َير والتراج ��م) �أنْ تناوله ٌ
باحث � َآخر ،عل ��ى الرغم من �أنَّ
ف ��ي ِّ
َ
وال�س َي ��ر والتراجم قد حظيت بق� �دْر كبير من اهتمامات
المراث ��ي ِّ

الجا�سر� ،إذ ن�شر في �أثن ��اء حياته  6كتب تقوم محتوياتها ب�أكملها
عل ��ى ِ�س َير �شخ�صي ��ات ب�أعينهم ،وق ��د ت�ض َّمن كت ��اب د .الجبوري
وج ��زة تتح� �دَّث ع ��ن منه ��ج ال�شي ��خ الجا�سر ف ��ي كتابة
مقدِّ م ��ة ُم َ
وال�س َير ،وا�ستخ ��دم فيه  -على طريق ��ة الجا�سر �ُ -ص َور
المراث ��ي ِّ
المرا�س�ل�ات المتبادلة بين الجا�س ��ر �أو الجبوري من جهة،
بع� ��ض
َ
المترجمة من جه ٍة �أخرى ،ومن ِ�ض ْمن الأعالم
وبين ال�شخ�صيات
َ
الأربعين الذين �أوردهم د .الجبوري في كتابه م َّمن رثاهم وترجم
لهم الجا�سر� :أبو الأعلى المودودي ،وخير الدِّ ين الزركلي ،وال�شيخ
عبدالرحمن النا�صر ال�سع ��دي ،وطه ح�سين ،وم�صطفى ال�شهابي
(رئي�س مجمع اللغ ��ة العربية بدم�شق) ،وعبدالقدُّو�س الأن�صاري،
وعبداهلل الخ َّي ��ال ،ومحب الدين الخطيب ،ومح َّم ��د ح�سن ع َّواد،
ومح َّم ��د �سرور ال�ص َّب ��ان ،ومح َّمد بن عبدالعزي ��ز المانع ،ومح َّمد
ح�سين ن�صيف ،والنجل الأكبر لحمد لجا�سر (مح َّمد) الذي ُتو ِّفي
في حادث طائرة بلبنان عام 1395هـ1975/م.
و�أو�ضح الدكت ��ور ال�شبيلي �أنَّ من �أمثل ��ة م�ؤ َّلفات الجا�سر التي
لل�س َير ،كتابه «�أبو عل ��ي الـه ََجري و�أبحا ُثـه في
خ�ص�صه ��ا بالكامل ِّ
َّ
تحديد الموا�ض ��ع» (1388هـ1968/م ،ف ��ي � 450صفحة) ،وهو -
كم ��ا يقول الجا�سر  -هارون ب ��ن َز َك ِر َّيا الـه ََج ��ري الأديب ال�شاعر
والنح ��وي� ،صاح ��ب كت ��اب «التعليقات والن ��وادر» من �أه ��ل هَ َجر
البحرين (الأح�ساء) ،عا�ش في � ِآخر القرن الثالث الهجري و�أوائل
القرن الرابعُ ،وعرف في القديم عن طريق علماء المغرب الأق�صى
كابن حزم ،وعن طريق علماء ال�شرق في الهند كالميمني.
 	 وكذل ��ك كتابه «اب ��ن عربي ِّ
موط ��د ال ُـح ْك ��م الأموي في
َن ْجد» (�صدر عام 1414ه� �ـ1993/م) ،وتناول فيه �سيرة �إبراهيم
ب ��ن عربي �أط ��ول والة بني �أمية زمن ًا في واليت ��ه ( 32عام ًا) ،ويقع
الكتاب في � 300صفحة.
ال�س َير التي كتبها الجا�سر ،و�إن
وب َّي ��ن الـ ُم ِ
حا�ضر �أنَّ من �أجمل ِّ
ً
ً
لم ُيف � ِ�رد لها كتابا م�ستقال ،ترجمة �إبراهي ��م بن �إ�سحاق الحربي
(م ��ن علماء القرن الثالث الهجري) في مقدِّ مة كتاب «المنا�سك»
الذي ح َّققه الجا�سر في ع ��ام 1389هـ1969/م ،وقدَّم له بمقدِّ مة
�ضافي ��ة (بلغت � 260صفحة) عن الحربي ،ظن� � ًا منه �أنه الم�ؤ ِّلف،
حتى عدَّها البع� �ُ�ض كتاب ًا قائم ًا بذاته ،وعندما �أعاد الجا�سر َن ْ�شر
الكت ��اب ع ��ام 1999/1420م ح � َ
�ذف المقدِّ مة المذك ��ورة اقتناع ًا
بنقا�ش علمي جرى في حينه مع د .عبداهلل الوهيبي.
حا�ضر �إلى �أنَّ الجا�سر �أ�صدر في �أثناء حياته
و�أ�شار الـ ُم ِ
ال�س َير والتراجم،
كتب ًا تقوم محتوياتها على مجموعة متجان�سة من ِّ
منها كتابه «مع ال�شعراء» (1400هـ1980/م) الذي ترجم فيه لك ٍّل
م ��ن :عبداهلل بن ه َّمام ال�سلول ��ي ،وال�ص َّمة بن عبداهلل الق�شيري،
وجح ��در ال ُعكلي ،ويزيد ب ��ن الطثر َّية ،والقحي ��ف العقيلي ،وعروة
ب ��ن �أذينة ،ومح َّمد ب ��ن �صالح الح�سن ��ي ،ومح َّمد ب ��ن عبدالملك
الأ�سدي ،وابن المق َّرب الأح�سائي.
«رحال ��ة غرب ُّي ��ون ف ��ي بالدن ��ا»
ومنه ��ا �أي�ض� � ًا كتاب ��ه َّ
تق�ص ��ى في ��ه ِ�س َي ��ر بع� ��ض الرحال ��ة
(1417ه� �ـ1997/م) ال ��ذي َّ
الغربيي ��ن الذي ��ن َم ُّروا بقل ��ب الجزيرة العربي ��ة و�شمالها ،وهم -
عل ��ى �سبيل المث ��ال  :-بوركه ��ارت ،و�سادلير ،وتاميزي ��ه ،و�سنوك
هورخروني ��ه ،و�شارل هوبير ،ولوي�س بيلي ،ولوي�س موزل ،وعبداهلل
ِف ْلبي ،وغيرهم.
ومنه ��ا �أي�ض� � ًا كت ُب ��ه ع ��ن الأن�س ��اب ،وكتاب ��ه (باهل ��ة :القبيلة
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المف َترى عليها) ،بالإ�ضافة �إلى الكتب التي � َ
أ�شرف على طبعها مثل
كت ��اب «معجم المطبوعات العربية في المملك ��ة العربية ال�سعودية»
(للدكت ��ور عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر) الذي يرتك ��ز في م ��ادة مجلداته
الأربعة على ِ�س َير الم�ؤ ِّلفين وتراجمهم.
وبع ��د وفاته عام 1421ه� �ـ2000/م عكف مرك ��ز حمد الجا�سر
الثقافي على َج ْمع المقاالت المتجان�سة مو�ضوعا ُتها و�إ�صدا ِرها في
كت � ٍ�ب تحمل عنوان ًا يجمعه ��ا ،ومن تلك الجه ��ود ت�صنيف المقاالت
الت ��ي كان ال�شي ��خ ين�شره ��ا ف ��ي «المجل ��ة العربي ��ة» ب ��دء ًا من عام
1406ه� �ـ1986/م ولمدَّة �أحد ع�شر عام ًا تح ��ت عنوان «من �سوانح
الذكريات» ،ف�أ�صدرها المركز عام 1427هـ2006/م في مجلدين،
و�سجلت المقاالت
ث ��م �أ�صدرها في العام الما�ضي في طبع ��ة ثانيةَّ ،
ذكرياته من ��ذ طفولته وحتى هجرته �إلى لبنان (1961م) ،وت�ض َّمنَ
مو�سع ��ة وهوام�ش مليئة ِب�س َير بع� ��ض ال�شخ�صيات؛
الكت ��اب حلقات َّ
منهم �أحمد مح َّمد العربي والوزير عبداهلل بن �سليمان.
ال�س َير التي �أ�صدرها مركز حمد الجا�سر الثقافي بعد
ِوم ��ن ُك ُتب ِّ
وفاته ،كت ��اب «م�ؤ ِّرخو َن ْجد من �أهلها» (1436ه� �ـ2015/م) ،الذي
َت َ�ض َّم ��نَ
حلقات ن�شرها ال�شي ��خ الجا�سر على فترات ف ��ي «اليمامة»
ٍ
ومحا�ضرات �ألقاها في جامعة الملك �سعود
و«العرب»،
�ض»
�
�
و«الريا
ٍ
ث ��م ن�شرتها مجلة الجامعة ،وقد �سرد فيه ��ا ب�إيجا ٍز ِ�س َي َر الم�ؤ ِّرخين
النجديي ��ن القدام ��ى والمعا�صرين ،كعثم ��ان بن ِب ْ�ش ��ر ،و�أحمد بن
َّب�س ��ام ،و�أحم ��د المنقور ،واب ��ن يو�سف ،وابن ع�ضي ��ب ،وابن غ َّنام،
الب�سام ،وابن �سل ��وم ،وابن خنين ،وابن لعبون ،وابن َ�س َند،
ومح َّمد َّ
واب ��ن جري� ��س ،وابن حم ِّيد ،و�ض ��اري بن فهيد الر�شي ��د ،و�إبراهيم
الب�س ��ام ،و�إبراهيم
ب ��ن عي�سى ،واب ��ن مطلق ،وعبداهلل ب ��ن مح َّمد َّ
ب ��ن مح َّم ��د القا�ض ��ي ،و�إبراهيم بن �ضو َّي ��ان ،و�سليم ��ان بن �صالح
الدخيل ،ومقب ��ل الذكير ،ومح َّمد العلي العب ِّي ��د ،و�صالح بن عثمان
القا�ض ��ي ،وعبدالرحمن بن مانع ،وعبدالعزيز بن مح َّمد القا�ضي،
ود .عب ��داهلل العثيمين ،ومح َّم ��د بن عبدالعزيز ب ��ن مانع ،ومح َّمد
ب ��ن عثمان القا�ضي ،ومح َّمد بن عب ��داهلل بن حميد (�صاحب كتاب
«ال�س ُحب الوابلة»).
ُّ
ويجري العمل في المركز على �إعداد كتاب من جز�أين ي�ض ُّم ك َّل
ال�س َي ��ر والتراجم المن�شورة �صحاف َّي ًا وال تت�ض َّمنها كتبه ،ومراجعتها
ِّ
والتعليق عليها ،وتحتوي على ِ�س َير �أعالم قدماء و�أعالم معا�صرين،
وتراجم م�ؤ ِّلفين قام ال�شيخ بعر�ض كتبهم ونقدها.
و�سي�شم ��ل الجزء الأول نحو  40من الأع�ل�ام العرب والم�سلمين
القدام ��ى الذي ��ن د َّون ال�شيخ الجا�س ��ر ِ�س َيرهم� ،أمث ��ال :الخزرجي
(الم�ؤ ِّرخ) ،والزبير بن ب� � َّكار (�أحد �أعالم ال ِع ْلم والأدب في جزيرة
الع ��رب) ،وتق ��ي الدِّ ي ��ن الفا�سي (م� ��ؤ ِّرخ مكة المك َّرم ��ة في القرن
ال�سابع الهج ��ري) ،واله ْمداني (الم�ؤ ِّرخ) ،و�إ�سحاق بن �إبراهيم بن
�أب ��ي ُحمي�ضة (من والة اليمامة ف ��ي العهد العبا�سي) ،وبنت ال ُـخ ّ�س
الإيادي ��ة (�إح ��دى حكيمات الع ��رب) ،وح�سن بن عب ��داهلل بن وفاء
(�أدي ��ب من الطائف كان مجهو ًال) ،و�أبان بن عثمان بن ع َّفان (�أول
م ��د ِّون لل�سيرة النبوية) ،والح�سين بن �أحم ��د الأعرابي (المعروف
بالأ�س ��ود ال ُغندجان ��ي) ،وعبدالعزي ��ز ب ��ن زرارة (المع ��روف بفتى
العرب) ،والع�ل�اء بن الح�ضرم ��ي (�أول �أمير للمنطق ��ة ال�شرقية-
البحري ��ن) ،وعبدالق ��ادر الجزي ��ري الحنبل ��ي (م� ��ؤ ِّرخ م�ص ��ري
(من َع ْرج الطائ ��ف ،قائل� :أ�ضاعوني
مغم ��ور) ،وال�شاع ��ر ال َع ْرجي ِ
فتى �أ�ضاعوا) ،وعبداهلل بن المبارك بن ب�ش ِّير (�أديب �أح�سائي
و�أيَّ ً
مغم ��ور) ،وال�شاع ��ر الأحو�ص ،و�سلم ��ى البي�شي ��ة ،وال�صحابي �أبي
هُ ريرة ،والإمام ال�شوكاني.

بينم ��ا �سي�شمل الجزء الثاني ِ�س َير نحو  60من الأعالم المح ِّليين
والعرب والم�سلمي ��ن المعا�صرين ،من بينه ��م ال�شاعر خالد الفرج
(رائد �شع ��ر المالحم في �سيرة المل ��ك عبدالعزيز) ،وعبدالعزيز
الميمني (من علماء الهند) ،وعبدالمح�سن المنقور ،ومح َّمد ح�سين
زيدان ،و�أحمد ال�سباع ��ي ،وح�سين �سرحان ،ومح َّمد �أحمد العقيلي
(م�ؤ ِّرخ المخالف ال�سليماني) ،وال�شيخ مح َّمد بن �إبراهيم ،وال�شيخ
عبدالعزيز بن ب ��از ،و�إبراهيم فودة ،وعبداهلل عريف ،وعبدالعزيز
الرفاعي ،ومح َّمد عمر توفي ��ق ،و�أحمد بن را�شد المبارك ،ومح َّمد
�سعي ��د كم ��ال ،وح�سن بن عب ��داهلل �آل ال�شيخ ،وعب ��داهلل بن زيد �آل

ال�س َير ،الذين تغ ِل � ُ�ب الطريقة التقليدية
�أغل ��ب المترجمين وك َّت ��اب ِّ
ال�سردي ��ة عل ��ى �أ�سلوبهم ،ب ��ل كان يغو�ص ب َقدْر معرفت ��ه بال�شخ�ص
وج ��ز ًا �أحيان� � ًا ف ��ي � ُ
أ�سط ��ر� ،أو ُم�ستر�س ًال في
ال ��ذي يكت ��ب عن ��هُ ،م ِ
�صفحات� ،أو في كتاب ،في تحليل مفاتيح ال�شخ�صية ،وبيئة تن�شئته
وظ ��روف حياته وتعليمه ،ث ��م يع ِّرج على منهج ��ه الت�أليفي و�إنتاجه،
م ��ع الحر�ص ال�شديد على التوثيق والعناية الكاملة بالهوام�ش ،حتى
ال�س َير والتراجم  -كما ر�أينا -
�ص ��ار كثي ٌر من مقاالته المع َّمقة ف ��ي ِّ
بحوث ًا متكاملة وافية ،بمنزلة ُك ُت ٍب قابلة للإ�صدار بمفردها.

ال�س َير والتراجم حيثما َك َتب،
كان العالَّم���ة حمد الجا�سر ُمولَعاً بالحر�ص عل���ى ِّ
ٍِ
تو�ضح
يذيل مقاالته و�صفحات كتبه بالهوام�ش التي
وفي � ِّأي
ِّ
مو�ضوع طَ َرق ،فهو ِّ
ومن قر�أ في �سوانح ذكرياته وج َد متع ًة في ال�سياحة
ِ�س َير َمن ي�أتي على ذكرهمَ ،
وت�سل�سله���ا ،وانجذب مع الغو�ص في متونه���ا وهوام�شها ،حتى ُع َّدت
م���ع �أفكاره
ُ
وال�س َير الذاتية ف���ي الأدب ال�سعودي،
ال�سوان���ح واحد ًة ِم���ن �أن َف�س الذكري���ات
ِّ
ِ
وم���ن �أف�ض���ل ما ُكتب في و�صف البيئة المحلِّية في فت���رة الت�أ�سي�س ،عن الحياة

ف���ي عموم مناط���ق البالد ،وعن البادية ،والقرية وزراعته���ا ومعي�شتها ومالب�سها
وتعليمه���ا واقت�صادها ،ون�ش����أة الـ ُه َجر والإخوان فيها ،وذل���ك لجمال الأ�سلوب،
و�سالمة العبارة ،وبالغة الكلمات من دون تكلُّف ،وتدفُّ ق الأفكار ،ودقَّ ة التوثيق،
و�شفافية الت�شخي�ص ،و�صراحة القول وال�شهادة والأحكام.
محم ��ود ،و�أحمد بن مح َّمد العرب ��ي ،وها�شم يو�سف الزواوي ،وعلي
ح�سن فدعق ،ومح�سن باروم ،وال�شيخ عبداهلل عبدالعزيز العنقري.
ويج ��ري العمل في المركز � ً
�اب � َآخر ي�شمل
أي�ض ��ا على �إعداد كت � ٍ
مراثيه ل�شخ�ص َّيات معا�ص ��رة عزيزة على نف�سه ،ولها منزلة رفيعة
ف ��ي خاطره ،ولـ َّم ��ا ُتو ُّفوا ع َّبر ع ��ن م�شاعره نحوه ��م بمقاالت رثاء
ممزوجة بمعلومات عن ِ�س َيرهم.
خ�ص�صها الع َّالمة
ومن الكتابات المع َّمقة في مجال ِّ
ال�س َير التي َّ
ل�شخ�صيات بعينها ،مقاالته في تاري ��خ الملك عبدالعزيز
الجا�س ��ر
ٍ
موحد
و�سيرت ��ه ،بمنا�سب ��ة الذك ��رى المئوي ��ة الميمون ��ة ال�ستق ��رار ِّ
الب�ل�اد في قاعدة ُح ْكمه �سنة 1319هـ1902/م ،ويعكف مركز حمد
الجا�س ��ر الثقاف ��ي حال َّي ًا على َج ْم ��ع ما َّ
خطه قل ��م الع َّالمة الجا�سر
م ��ن مقاالت �صحفية من�ش ��ورة على مدار الأعوام ف ��ي �سيرة الملك
واحد ب�إذن اهلل.
كتاب ٍ
الم� ِّؤ�س�س وتاريخه ،لإ�صداره في ٍ
حا�ضر :وبينما الحدي ��ث اليوم في جامعة الباحة وعن
وق ��ال الـ ُم ِ
حم ��د الجا�س ��ر ،فال يكتم ��ل دون الإ�ش ��ارة �إلى كتاب ��ه ال�صادر عام
1391ه� �ـ1971/م «في �س ��راة غامد وزهران» وه ��ي منطقة الباحة
حال َّي� � ًا (ف ��ي � 600صفح ��ة) ،الذي �أ َّلفه ف ��ي �إثر زيار ٍة ق ��ام بها في
الع ��ام ال�سابق لت�أليف ��هَ ،
مف�ص�ل ً�ا للجانب الجغرافي
و�ض ِّم َنه تبيان ًا َّ
ال�س َير والتراجم
والتاريخ ��ي للمنطقة ،مع �إ�شارات وا�سعة لكثير من ِّ
لأعالم قبيل َت ْي غامد وزهران ورموزهما.
ال�س َير والتراجم منحى
ولم ُ
ينح الع َّالمة حمد الجا�سر في كتابة ِّ

َ
حا�ض ��ر �إل ��ى �أنَّ الجا�سر كان ُمو َلع� � ًا بالحر�ص على
وخ ُل� َ��ص الـ ُم ِ
ال�س َي ��ر والتراج ��م حيثم ��ا َك َتب ،وف ��ي �أيِّ مو�ضو ٍِع َط� � َرق ،فهو يذ ِّيل
ِّ
مقاالت ��ه و�صفحات كتبه بالهوام�ش التي ِّ
تو�ض ��ح ِ�س َير َمن ي�أتي على
ذكره ��م ،و َمن ق ��ر�أ في �سوانح ذكرياته وج َد متع� � ًة في ال�سياحة مع
وت�سل�سلها ،وانجذب مع الغو�ص في متونها وهوام�شها ،حتى
�أف ��كاره ُ
وال�س َي ��ر الذاتية في
ُع� �دَّت ال�سوان ��ح واحد ًة ِم ��ن �أن َف�س الذكري ��ات ِّ
الأدب ال�سع ��وديِ ،ومن �أف�ضل م ��ا ُكتب في و�صف البيئة المح ِّلية في
فت ��رة الت�أ�سي�س ،عن الحياة في عموم مناطق البالد ،وعن البادية،
والقرية وزراعتها ومعي�شتها ومالب�سها وتعليمها واقت�صادها ،ون�ش�أة
الـه َُج ��ر والإخوان فيه ��ا ،وذلك لجمال الأ�سل ��وب ،و�سالمة العبارة،
وبالغ ��ة الكلم ��ات م ��ن دون تكلُّف ،وتد ُّف ��ق الأفكار ،ود َّق ��ة التوثيق،
و�شفافية الت�شخي�ص ،و�صراحة القول وال�شهادة والأحكام.
وف ��ي ختام الن ��دوة �س َّلم �صاح ��ب ال�سمو الملك ��ي الأمير م�شاري
ب ��ن �سعود ب ��ن عبدالعزي ��ز �أمي ��ر منطقة الباح ��ة دروع� � ًا تذكارية
حا�ضر الدكتور
ومجموعة ُك ُتب مقدَّمة كهدايا من جامعة الباحة للـ ُم ِ
عبدالرحمن ال�شبيل ��ي ع�ضو مجل�س �أمن ��اء م� َّؤ�س�سة حمد الجا�سر،
والدكت ��ور �سليمان العي ��دي مدير الندوة ،والدكت ��ور فريح ال�ش َّمري
المدير العام لمركز حمد الجا�سر الثقافي.
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ندوة عن الدكتور عبداهلل بن يوسف الشبل رحمه اهلل
�أق ��ام مجل� ��س حم ��د الجا�سر ن ��دو ًة ع ��ن الأ�ست ��اذ الدكتور الفقيد وعطفه على العاملين معه.
عب ��داهلل بن يو�س ��ف ال�شب ��ل رحمه اهلل ،ال ��ذي وافت ��ه المن َّية
وقال �إنَّ ال�شبل متع ��دِّ د المواهب
نف�س ��ه في
ف ��ي ي ��وم االثني ��ن 1437/7/4ه� �ـ (2016/4/11م)� ،شارك والمع ��ارف ،ل ��م يح�ص ��ر َ
ٌّ
فيه ��ا كل م ��ن الدكتور مح َّم ��د الربيع ،والدكت ��ور عبدالرحمن التاريخ ،فهو ذو ثقافة �شرعية عالية
العريني ،و�أدارها الدكتور �إبراهيم التركي ،وذلك يوم ال�سبت ومعرف ��ة �إدارية متم ِّي ��زة� ،إذ �أ�ش َر َف
1437/7/23هـ (2016/4/30م).
وتاب ��ع �إن�ش ��اء المدين ��ة الجامعي ��ة
وق ��د افتتحها الدكت ��ور �إبراهي ��م التركي -مدي ��ر الندوة -لجامع ��ة الإم ��ام محم ��د ب ��ن �سعود
بالحدي ��ث عن الدكتور عبداهلل ال�شبل و�صفاته النبيلة الكامنة الإ�سالمية ،وهي عل ��ى �أحدث طراز
ف ��ي �إن�سانيته ِ
وط ْيبت ��ه وهيبته وهدوئ ��ه ،و ُل ْطفه ف ��ي التعامل ،عالمي� ،أ�ش� � َر َف عليها منذ �أن كانت
وتوا�ضع ��ه و�شموخ ��هِّ ،
ُ
وخط ��ه الجمي ��ل ،و�أ�سلوب ��ه المتم ِّيز في المدين ��ة فكر ًة ثم تخطيط ًا �أكاديم ًّيا
ً
تخطيطا هند�س ًّي ��ا وعمران ًّيا ثم
الحدي ��ث ،و�إنجازات ��ه ،وع ��ن المواق ��ع المتع ��دِّ دة الت ��ي تو َّلى ث ��م
م�س�ؤولياته ��ا ،وذك� � َر �أن ��ه م� ��ؤ ِّرخ َّن�ساب ��ة حافظ للق ��ر�آن عا ِلم تنفي� � ًذا ومتابع ًة .واختتم الدكت ��ور الربيع حديثه َب�س ْرد العديد
بالحدي ��ث والتف�سي ��ر ،نزي� � ٌه نق � ّ�ي ،و�صاح ��ب المدر�س ��ة التي من ال�صفات التي تع َّل َمها من الفقيد رحمه اهلل.
�أ�سماها الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي «الإدارة بالأخالق».
كما افتتح الم�شارك الثاني الدكت ��ور عبدالرحمن العريني
ث ��م ا�ستعر�ض الم�شارك الأول في الندوة الدكتور مح َّمد بن م�شاركت ��ه بالحدي ��ث ع ��ن اهتمام ال�شب ��ل وعنايت ��ه بالتاريخ،
عب ��داهلل الربيع �سي ��رة الفقيد ب�شكل ُم َ
وج ��ز ،مر ِّك ًزا فيها عن وعالقته بالدكتور عبداهلل العثيمين رحمهما اهلل ،وم�سيرتهما
«عبداهلل ال�شبل -رحمه اهلل -الإداري والإن�سان» ،متحدِّ ًثا عن وت�شا ُركهما في العديد من الأعمال.
ال�شبل الإن�سان المتوا�ضع� ،صاحب القلب الرحيم ،وعن بداية
و�أ�ش ��ار د .العرين ��ي �إلى �أنه ُي ِع� � ُّد حال ًّيا كتا ًبا ع ��ن الدكتور
معرفته ب ��ه في العام 1391هـ ،وتحدَّث ع ��ن مفاتيح �شخ�صية
ال�شب ��ل و�أ�سلوبه الحكي ��م في التعامل م ��ع ال َآخرين ،فذكر من عب ��داهلل ال�شبل بد�أه خالل حياة الفقي ��د ،بعد َر ْف�ضه –رحمه
َ
�صفاته الأناة والرو َّية وعدم اال�ستعجال في ال ُـح ْكم على الأمور اهلل -الكتاب ��ة عنه ،وبع ��د الإ�صرار على ذلك َق ِب� � َل �أخي ًرا ب�أنْ
والح ْلم وال ُب ْعد يكتب د .العريني عنه هذا الكتاب الذي ُي�س ِّلط فيه ال�ضوء على
�أو اتخاذ القرارات المت�س ِّرعة ،وكذلك التوا�ضع ِ
ع ��ن الغرور وال َّتعال ��ي� ،إذ �إنه لم ي�سمعه يو ًما رف� � َع �صو َت ُه على �سيرته وم�سيرته العلمية.
َّ
كم ��ا تح� �دَّث ع ��ن بداي ��ات ال�شب ��ل الأول ��ى ف ��ي التعلي ��م،
راج ��ع ،وا�ستعر�ض ق�ص�ص ًا م�ؤثرة ت ��د ُّل على ُن ْبل
موظ ��ف �أو ُم ِ

وجزة عن
�ات ُم َ
وتد ُّرج ��ه ف ��ي ال�س َّل ��م الأكاديم ��ي ،وق� �دَّم كلم � ٍ
م�ؤ َّلفات ��ه وم�شا َركاته ف ��ي الم�ؤتمرات والن ��دوات واالتحادات،
وعن َك َر ِمه مع المث َّقفين والك َّتاب ،والجوائز التي نالها ،ومدى
�إن�سان َّيت ��ه في تعا ُمل ��ه مع طالبه ،ثم �سر َد ف ��ي ختام م�شاركته
العديد من ق�صائد الرثاء التي قيلت في الفقيد رحمه اهلل.
ث ��م ُترك المج ��ال للأ�سئلة الت ��ي َّ
تف�ضل الم�ش ��اركان بالر ِّد
َ
والمداخالت التي ا�ستعر�ض فيه ��ا المتحدِّ ثون مالمح
عليه ��ا،
م ��ن �سيرة الفقيد وذكرياتهم معه ،كما �شكر َن ْج ُله عبدالعزيز
ال�شبل الحا�ضري ��ن ومركز حمد الجا�س ��ر الثقافي والقائمين
عليه لتخ�صي�صهم هذه الندوة ع ��ن والده ،و�شك َر الم�شار َك ْين
في الندوة ومدي َرها ،من ِّوهً ا �إلى �أنه يعمل بمق َت َرحات �أ�صدقاء
وال ��ده ب�ش�أن مكتبته وم�ستقبله ��ا ،و�أنهم يقومون حال ًّيا ب َف ْرزها
وت�صنيفها.

تقدم ثلث البحوث العلمية في الوطن العربي
الخريف في مجلس الجاسر :السعودية ِّ
طال � َ�ب الدكتور ر�ش ��ود بن محمد الخري ��ف -عميد البحث
العلم ��ي بجامع ��ة الملك �سع ��ود -بـ َم ْنح البح ��ث العلمي �أولوية
وطني ��ة ل ��دى ُ�ص َّن ��اع القرار بال ��دول العربي ��ة ،و َر ْف ��ع جودته،
وزيادة �أث ��ره في المجتمع ،وتقلي�ص الن�ش ��ر المتد ِّني الجودة،
و َر ْف ��ع م�ستويات التم ُّيز البحثي ف ��ي دوريات ال ُّنخبة ،والتركيز
عل ��ى �سيا�س ��ات ال�ش ��راكات والتع ��اون البحث ��ي م ��ع الباحثين
المتميزي ��ن العالميين على الم�ست ��وى البرامجي من �أجل نقل
الخبرات واالن�ضم ��ام للبرامج البحثية الدولي ��ة ذات الجودة
العالي ��ة ،ج ��اء ذلك ف ��ي محا�ض ��ر ٍة �ألقاها ف ��ي مجل�س حمد
الجا�س ��ر يوم ال�سبت  11جمادى الأول ��ى 1437هـ الموافق 20
�شب ��اط (فبراي ��ر) 2016م بعنوان «البح ��ث العلمي في الدول
والجامعات العربي ��ة بين الواقع والتطلُّع ��ات» ،و�أدارها معالي
الدكتور حمد �آل ال�شيخ.
و�أ�شار المحا�ضر �إلى �أنَّ المملكة تقدِّ م ثلث البحوث العلمية
ف ��ي الوطن العربي ،و�أن َق َطر تت�صدَّر الدول العربية في معدَّل
الإنفاق على البحث العلمي ن�سب ًة �إلى �إجمالي ناتجها المحلي،
و�ساعدتها في ذلك �شراكتها العالمية وقلة عدد �سكانها ،حيث
ي�ص ��ل مع ��دل �إنفاقها على البحث العلم ��ي  %2.7من �إجمالي
ناتجه ��ا المحلي ،وف ��ي ال�سعودي ��ة ي�صل المع ��دل �إلى  %1من

�إجمالي ناتجه ��ا المحلي ،وال ت ��كاد ُتذ َكر
الن�سب ��ة ل ��دى �أغل ��ب ال ��دول العربية التي
تذ ِّيلها ال�سودان.
و�أ�شاد المحا�ضر ب�إن�شاء �صندوق لدعم
البحث العلمي في الأ�سبوع الما�ضي ،وهذا
ب�شكل
�سيع � ِّ�زز الإنفاق على البحث العلمي ٍ
�أف�ض ��ل ،وقال �إن االبت ��كار هو �سر الريادة
االقت�صادي ��ة لأمري ��كا و�أوروب ��ا الغربي ��ة
واليابان وكوري ��ا الجنوبية ،و�أ�سا�س ق َّوتها
التناف�سي ��ة ف ��ي االقت�ص ��اد العالم ��ي ه ��و
ثالثية (ر�أ�س المال ،والعمل ،واالبتكار).
و�أو�ض � َ�ح �أن الن�ش ��ر العلم ��ي ه ��و الطريق ��ة المثل ��ى لعر�ض
ُمخ َرج ��ات البح ��ث العلم ��ي ،وهو �إح ��دى ركائز التح ��ول �إلى
اقت�ص ��اد المعرفة ،م�شي ًرا �إل ��ى �أن �أوعية الن�شر العالمية تو ِّفر
موحدًا وموثو ًقا من المعلومات عن الن�شر العلمي على
م�صد ًرا َّ
الم�ستوى العالمي ،و ُت َع ُّد م�ؤ�ش� � ًرا �أ�سا�س ًّيا يعك�س حجم البحث
العلمي وجودت ��ه و�أثره ،وجودة الأبح ��اث المح َّكمة هي م� ِّؤ�شر
التقدم في الن�شاط العلمي والبحثي� ،سوا ًء �أكانت على م�ستوى
الفرد �أم الم�ؤ�س�سة �أم الدول ��ة ،مطال ًبا بقواعد بيانات تر�صد
الن�شر العلمي باللغة العربية.

و�أو�ض ��ح �أن حج ��م الن�ش ��ر العلم ��ي ف ��ي ال ��دول العربية ال
يتنا�س ��ب مع ما يتوفر لها من موارد و�إمكانات ب�شرية ومادية،
ما�سة لت�شخي�ص َو ْ�ض ��ع البحث العلمي في الدول
و�أن الحاج ��ة َّ
ملحة
العربي ��ة وتحديد التحدِّ يات التي تواجهه ،وهناك حاجة َّ
للتقويم الدوري لحجم الن�ش ��ر العلمي والبحثي وجودته و�أثره
على م�ست ��وى الجامعات والدول العربي ��ة ،وت�صميم �سيا�سات
وا�ستراتيجي ��ات و�إجراءات لتج�سير الفج ��وات ،وتب ِّني برامج
فاعلة للنهو�ض بالبح ��ث العلمي في الدول العربية ،م�ؤكدًا �أنه
عل ��ى الرغم من الجهود المبذولة للنهو�ض في هذا ال�سبيل �إال
�أنها جهود متف ِّرقة تفتقر �إلى التن�سيق والتكامل.
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اللسانيات التطبيقية :تعريفها ومجاالتها
تحدَّث الدكتور محمود �إ�سماعيل �صالح �-أ�ستاذ الل�سانيات التقا ُبل ��ي للُّغ ��ات ،وتحلي ��ل
التطبيقي ��ة بجامعة الملك �سعود -عن المجاالت الرئي�سة في الأخطاء اللغوية.
الل�ساني ��ات التطبيقي ��ة ،وه ��ي تعلُّم اللغ ��ات وتعليمها ،وعالج ثم تحدَّث ع ��ن ال�سيا�سات
�أمرا� ��ض النط ��ق وال ��كالم ،والتخطي ��ط اللغ ��وي ،و�صناع ��ة اللغوي ��ة والتخطي ��ط اللغ ��وي
المعاجم ،ودرا�سات الترجم ��ة ،ول�سانيات المد َّونات اللغوية ،في اختي ��ار اللغ ��ات الر�سمية
2013م
1434هـ
اآلخرة
أبريلع ��ة من
هي -مجمو
التطبيقية
جمادى�ات
وق ��ال �إن الل�ساني �
الدرا�سات وتعميمه ��ا عل ��ى �ش َّت ��ى
التي ترتبط بعل ��وم اللغة النظرية والو�صفية من جهة ،وبع�ض الم�ستوي ��ات (كالتعري ��ب)،
العلوم الأخرى (مثل علم اللغة النف�سي ،والتربية ،وعلم اللغة والتعامل مع اللغات واللهجات
االجتماع ��ي ،وعل ��وم الحا�سب ...وغيرها) م ��ن جهة �أخرى ،الأخ ��رى المتناف�س ��ة للتعامل
به ��دف التعام ��ل م ��ع الق�ضاي ��ا ال َع َملي ��ة في مج ��االت الحياة م ��ع مظاه ��ر التع� �دُّد اللغ ��وي
المختلف ��ة .ج ��اء ذلك في محا�ضر ٍة �ألقاه ��ا في مجل�س حمد واللهج ��ي واالزدواج اللغ ��وي،
الجا�سر يوم ال�سبت  20ربيع ال ِآخر 1437هـ ،و�أدارها الدكتور وتنمي ��ة اللغ ��ة مث ��ل و�ض ��ع
محمد الهدلق.
الم�صطلح ��ات الجدي ��دة ،وتطوير ُن ُظم الكتاب ��ة �أو تغييرها،
و�أ�شار المحا�ضر �إلى �أن تطوير تعلُّم اللغات وتعليمها يكمن ومح ��و الأمي ��ة .كما تحدَّث ع ��ن �صناعة المعاج ��م التي منها
�ان ،ومو�ضوعات )..ومنها ثنائية
ف ��ي تطوير طرائ ��ق تعليمها ،وتقوي ��م الأداء اللغ ��وي ،وتقويم �أحادية اللغة (�ألفاظ ،ومع � ٍ
اال�ستع ��داد ،وا�ستخ ��دام الـ ُم ِع ْين ��ات ،بم ��ا ف ��ي ذل ��ك التعليم اللغ ��ة (لأغرا� ��ض مختلف ��ة :فهم ،تعبي ��ر ،ترجم ��ة) ،ومنها
تخ�ص�صي ��ة كمعاج ��م الم�صطلحات (بم ��ا في ذلك
با�ستخدام الحا�سوب والتلفاز ،والتخطيط للمناهج والبرامج معاج ��م ُّ
اللغوي ��ة وتقويمه ��ا ،و�إع ��داد الم ��واد التعليمي ��ة وتقويمه ��ا ،الم�صطلح ��ات الآلي ��ة) ،م�شي ًرا �إلى �أهمية العل ��وم الم�سا ِندة
والتدري ��ب العملي لمع ِّلمي اللغات .م�ؤكدًا وجود علوم م�سا ِندة لها مثل علم الداللة ول�سانيات المد َّونات اللغوية.
لذل ��ك وهي علم اللغة النف�سي (اكت�ساب اللغة الأولى والثانية ثم تحدَّث ع ��ن درا�سات الترجمة ،م ��ن نظريات الترجمة
المترجمة ،وتدريب
والعوام ��ل الم�ساعدة له ،وفهم اللغ ��ة و�إنتاجها)؛ والل�سانيات واتجاهاته ��ا ،و�أ�سالي ��ب تقويم الأعم ��ال
َ
الع�صبي ��ة (لدرا�سة الجوانب الف�سيولوجي ��ة للُّغة) ،والتحليل المترجمين ،وا�ستخدام التقنية في الترجمة (الآلية ،ال�شبكة

15

العنكبوتية ،بنوك الم�صطلحات ،ذاكرات الترجمة� ..إلخ).
وفي خت ��ام المحا�ض ��رة تحدَّث ع ��ن ل�ساني ��ات المد َّونات
اللغوية من اختي ��ار الن�صو�ص اللغوية (ال�شفوية والمكتوبة)،
وتخزينه ��ا حا�سوب ًّي ��ا ،وتعليمه ��ا و َو ْ�سمه ��ا (يدو ًّي ��ا و�آل ًّي ��ا)،
وا�ستخ ��راج المعلوم ��ات اللغوية (تب ًعا لمعايي ��ر مختلفة ،مثل
الألف ��اظ من فئ ��ة مع َّينة م ��ع ترتيبه ��ا) ،و�إع ��داد َّ
الك�شافات
�صاحباته ��ا �أو ال�سياق ��ات اللفظي ��ة
ال�سياقي ��ة (الألف ��اظ و ُم ِ
الأخرى).
ثم ُفت ��ح المج ��ال للمداخ�ل�ات الت ��ي �أَ ْث� � َرت المحا�ضرة،
والأ�سئلة التي َّ
تف�ضل المحا�ضر بالر ِّد عليها.

الدكتور الغامدي :أهمية الثقافة العلمية للمجتمع..
والبحوث بما يعود بالنفع على البالد
وال�س َّيم ��ا ف ��ي اقت�صاده ��ا� ،إذ �إنَّ
العائ ��د الب�ش ��ري عل ��ى الدخ ��ل
الوطن ��ي في �أ�سترالي ��ا من العلوم
والريا�ضي ��ات  145بلي ��ون دوالر
�سنو ًّيا.

تحدَّث الدكتور من�ص ��ور الغامدي –الم�شرف على الإدارة
العا َّم ��ة للتوعي ��ة العلمية والن�ش ��ر بمدينة المل ��ك عبدالعزيز
للعل ��وم والتقني ��ة -ع ��ن �أهمي ��ة الثقاف ��ة العلمي ��ة للمجتم ��ع
ً
م�ستعر�ض ��ا العديد م ��ن الإح�صائيات،
ومك ِّون ��ات تعزيزه ��ا،
والخا�ص ��ة ،و�أعم ��ال مدينة الملك
و َد ْور الم� َّؤ�س�س ��ات العا َّم ��ة
َّ
عبدالعزي ��ز للعل ��وم والتقني ��ة في هذا النطاق .ج ��اء ذلك في
محا�ض ��ر ٍة �ألقاه ��ا في مجل�س حم ��د الجا�سر بعن ��وان «�أه ِّمية و�أ�شار �إل ��ى �أنَّ الن�ش ��ر العلمي
الثقاف ��ة العلمي ��ة للمجتم ��ع» ي ��وم ال�سبت  24جم ��ادى ال ِآخرة في العالم العرب ��ي باللغة العربية
1437هـ الموافق  2ني�سان (�أبريل) 2016م ،و�أدارها الدكتور ال يتج ��اوز  ،%3في حي ��ن ُيفتر�ض
عبداهلل الحاج.
�أن يك ��ون  .%30وتط� � َّرق �إل ��ى
وافتت ��ح د .الغامدي محا�ضرته بتعري ��ف الثقافة والمعرفة مع� �دَّالت الن�شر العلم ��ي باللغات الأخرى والمج�ل�ات العلمية
والخا�صة في دعم ذلك ،وكذلك َد ْور
والتف ُّهم والف�ض ��ول واالنفتاح والنظرة ال�شامل ��ة ،وب َّينَ �أهمية و َد ْور الم� َّؤ�س�س ��ات العا َّمة
َّ
الثقافة لتكوين
ٍ
مواطن وا ٍع قادر على العطاء بمهنية عالية في الأفراد.
عمله وحياته.
وب َّي ��نَ �أعمال مدينة الملك عبدالعزي ��ز للعلوم والتقنية في
وق ��ال �إنَّ الحائزي ��ن عل ��ى جائزة «نوب ��ل» ُن ِّم َي ��تْ مواهبهم ه ��ذا المجالَّ ،
وخطة العل ��وم والتقنية واالبت ��كار في 2014م،
المتخ�ص�صة ،من ِّوه ًا �إلى
وابتكارتهم من خالل الثقافة
ِّ
واال�ستراتيجي ��ة الوطني ��ة لن�ش ��ر الثقافة العلمية ف ��ي المملكة
�ضرورة موا�صلة الجهود وتكثيفها لالهتمام بالجوانب العلمية العربي ��ة ال�سعودية (2012م)َّ ،
وخط ��ة الإدارة العا َّمة للتوعية

والن�ش ��ر (2012م) ،والإ�صدارات العلمية التي ك َّثفت المدينة
جهوده ��ا فيها ون�شرته ��ا ورق ًّيا و�إلكترون ًّيا لتع � َّ�م الفائدة �أكثر
�شرائ ��ح المجتمع ،بالإ�ضاف ��ة �إلى تخ�صي�ص قن ��اة «يوتيوب»
خا�ص ��ة بالمدينة ،وكذلك قناة �صوتي ��ة ،ومواقع على �شبكات
مزيد م ��ن المعار�ض العلمي ��ة الدائمة
التوا�ص ��ل ،م� ِّؤم�ل ً�ا في ٍ
والم�ؤ َّقت ��ة ،والعرو�ض العلمية ف ��ي المدار�س والأماكن العا َّمة،
والمحتويات العلمية من كتب ومجالت ومقاطع فيديو وقنوات
ف�ضائية وبرامج تفاعلية.

العدد العشرون
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محمد الهدلق
رسائل تراثية في النقد والبالغة ،تحقيق :أ.د.
َّ
ر�سائل تراثية في النقد والبالغة ،تحقيق� :أ.د .مح َّمد الهدلق،
الريا� ��ض ،كر�سي الدكتور عبدالعزي ��ز المانع لدرا�سات اللغة
العربية و�آدابها 1437هـ 2016 /م�119 ،صفحة.
كتاب
ه ��ي ثالث ر�سائل مح َّققة ،ر�أى مح ِّق ُقها �أن َي ْج َمعها في ٍ
واحد تح ��ت ا�سم «ر�سائ ��ل ُتراثية في النق ��د والبالغة»ِّ ،
لكل
واح � ٍ�د منها مقدِّ مة م�ستق َّل ��ة ا َّتبع فيها قواع ��د التحقيق ،من
ترجم� � ٍة للم�ؤ ِّلفِ ،وذ ْك � ٍ�ر لم�ص َّنفاته ،و َو ْ�ص � ٍ�ف للمخطوط ،ثم
َع ْر�ض الن� ��ص المح َّققُ ،م�ضي ًفا �إليه تعليقات ��ه ،و ُمقا ِب ًال بين
ُن َ�سخ المخطوط في حوا�شيه.
�أ َّما بيان هذه الر�سائل ال ُّتراثية فهو كالآتي:
الر�سال ��ة الأولى للناقد وال�شاعر �أبي الح�سن مح َّمد بن �أحمد
اب ��ن َ
طباط َبا ال َع َلوي (ت322هـ) ،م�ؤ ِّلف كتاب «عيار ِّ
ال�شعر»،
مخ�ص�صة لإي�ضاح الطريقة الت ��ي ُي َت َو َّ�صل بها �إلى
والر�سال ��ة َّ
ا�ستخ ��راج الـ ُم َع َّمى م ��ن ِّ
ال�شعر� ،أو م ��ا ُي�س َّم ��ى حدي ًثاَ ( :ف ّك
ِّ
ال�ش ْفرة).
التر�س ��ل المع ��روف �أب ��ي �إ�سحاق
والر�سال ��ة الثاني ��ة لكات ��ب ُّ
�إبراهي ��م ب ��ن هالل ال�صاب ��ئ (ت384هـ) ،تح� �دَّث فيها عن

المتر�سلي ��ن ال ُب َلغاء ال ُيف ِل ُقونَ في ِّ
ال�شعر،
ال�سب ��ب في �أنَّ �أكثر
ِّ
التر�س ��ل ،كما تحدَّث فيها
و�أنَّ �أكث ��ر ال�شع ��راء ال ُيجيدون في ُّ
عن الو�ضوح والغمو�ض ف ��ي النثر ِّ
وال�شعر ،وعن المو�ضوعات
التر�سل والمو�ضوعات التي ينظم فيها
الت ��ي يكتب فيها ُك َّتاب ُّ
المتر�سلين،
ال�شع ��راء ،وعن ال�سب ��ب في كثرة ال�شعراء وق َّل ��ة
ِّ
َ
بالمفا�ضلة بين الك َّتاب وال�شعراء.
وختم الر�سالة
والر�سالة الثالثة للعالم الفقيه تقي الدِّ ين علي بن عبدالكافي
ال�س ْبك ��ي (ت756ه� �ـ) ،تحدَّث فيه ��ا عن الحقيق ��ة والمجاز
ُّ
والكناية والتعري�ض ،و�أق�سام ك ٍّل منها.
وهذه المو�ضوعات -على م ��ا فيها من طرافةُ -تظ ِهر الحالة
الح َقب التي �أُ ِّل َفتْ فيها ،ومدى ما و�صل
العلمية والأدبية لتلك ِ
�إلي ��ه الت�أليف ِم ��ن َت َرف كما ف ��ي ر�سالة ا�ستخ ��راج المع َّمى،
المتر�س ��ل وال�شاعر»� ،أو
الحج ��ة كما في «ال َف� � ْرق بين
�أو ق� � َّوة َّ
ِّ
التو�سع ف ��ي علوم العربية كما في ر�سال ��ة «الإغري�ض»َ ،
و�ض ُّم
ُّ
ه ��ذه الر�سائل في كتاب واحد �أ�سلوب تراثي قديم ُيعيدنا �إلى
زمن الت�أليف العلمي في ع�صوره المختلفة.
ع .ن .م

موقع مركز حمد الجاسر الثقافي على اإلنترنت ،وصفحاته على شبكات التواصل االجتماعي
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يوا�ص ��ل مركز حم ��د الجا�س ��ر الثقافي �إج ��راء التحديثات
عل ��ى موقعه عل ��ى الإنترنت و�صفحات ��ه على �شب ��كات التوا�صل
االجتماعي .
وم ��ن تل ��ك التحديث ��ات َر ْب ��ط الموق ��ع بو�سائ ��ل ال َّت َوا�ص ��ل
االجتماع ��ي «في�س ب ��وك» و«تويت ��ر» و«يوتي ��وب» ،لت�سهيل مه َّمة
التوا�صل مع المركز ومتابعة �أن�شطته.
كم ��ا يت�ض َّمن الموق ��ع تعري ًفا ب�إ�ص ��دارات المرك ��ز؛ ب�إفراد
نافذة تت�ض َّمن ً
عرو�ضا لها ،و�إتاحة ن�صو�ص بع�ض الإ�صدارات،

ويعت ��زم المركز �إتاحة بع�ضها ال َآخر على الموقع ،بما في ذلك
�إ�ص ��دارات ال�شي ��خ حمد الجا�س ��ر رحمه اهلل تعال ��ى ،لت�سهيل
ِّ
االط�ل�اع عليها ِّ
لكل الباحثين وت�سهيل مه َّمة البحث .كما ي�ض ُّم
ال�صادرة من
الموق ��ع �أر�شي ًفا لأع ��داد المج�ل�ات وال َّن�ش ��رات َّ
المركز ،والأعداد الحديثة من مج َّلة «العرب» ،ويجري تحميل
الأعداد القديمة من المج َّلة ليت�س َّنى للباحثين الح�صول عليها
ب�سهولة.
و ُتتاح المحا�ضرات التي ُتلقى في مجل�س حمد الجا�سر على
موقع «يوتيوب» و ُيحال �إليها م ��ن موقع المركز ،لي�ستفيد منها
�أكب ��ر َقدْر م ��ن المهت ِّمين والمتابعين ،و َت ْ�س ُه ��ل العودة �إليها في
ب�ص َيغ مختلفة
�أيِّ وق ��ت .كما ُت َح َّمل المحا�ضرات ال�سابقة كا َّفة ِ
على الموقع ،ويت�ض َّمن الموقع �أر�شي ًفا َّ
لملخ�ص المحا�ضرات مع
ال�صور ،وتج ��ري �أر�شفة كل اللق ��اءات والمقابالت التلفزيونية
المتع ِّلقة بال�شيخ حمد الجا�سر رحمه اهلل.
وي�ض� � ُّم الموقع � ً
ً
وعرو�ضا
أي�ض ��ا �أخبار ال ��ر َّواد ومقاالته ��م،
لإ�صداراته ��م الثقافي ��ة والفكري ��ة ،وم�شاركاتهم ف ��ي الندوات
والمحا�ضرات والفعاليات المختلفة.
ويت�ضم ��ن �أر�شيف� � ًا خا�ص� � ًا بال�صوتي ��ات لجمي ��ع الفعاليات
القديمة والحديثة لت�سهيل عملية البحث واال�ستفادة منها.

ُت َ
ن�ش ��ر عل ��ى «تويت ��ر» ب�ش ��كل م�ستم ��ر جمي ��ع
�أخب ��ار المرك ��ز وكل جدي ��د م ��ن �إ�صدارات ��ه
و�أن�شطته ،و�أخبار الر َّواد وم�شا َركاتهم ،وذلك
على العنوان.)aljasser_office( :
�أُن�شئ ��ت �صفح ��ة عل ��ى «في� ��س ب ��وك» با�س ��م
(مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي) ل َن ْ�ش ��ر
وال�ص� �وَر
�أخب ��ار المرك ��ز ،والفيديوه ��ات ُّ
للمحا�ضرات والندوات.
تت�ض َّم ��ن قن ��اة الـ«يوتي ��وب» التابع ��ة للمرك ��ز
�أر�شيف� �اً لجمي ��ع المحا�ض ��رات الت ��ي �أُلقي ��ت
ف ��ي مجل�س حم ��د الجا�س ��ر ،ويُح َّم ��ل الفيديو
عق ��ب كل محا�ض ��رة جديدة مبا�ش ��ر ًة ،لت�صبح
المحا�ضرات متاح ًة للجميع.
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