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 حفل التكريم 
  ))كلمة اإلفتتاح(( 

 :فتتح الشيخ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التاليةا

 م اهللا الرمحن الرحيمبس

أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك، وأصلي وأسلم على خري خلقك، حبيبك وصفيك،               
 .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين

 :أحبيت الكرام
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

الكبري املريب  كم مجيعاً معايل ضيفنا      وأحيي بامسِ ..  ب بكم أمجل ترحيب يف هذه األمسية       أرح
 بت الثَّ ملَذلك الع ..  الفاضل األستاذ الدكتور أمحد بن حممد الضبيب مدير جامعة امللك سعود سابقاً            

فمرحباً به  ..  لم يف بالدنا  الذي عرفتموه إدارياً حمنكاً، ومربياً فاضالً، على قمة إحدى منارات العِ            
ازمي عضو جملس الشورى، وحممد اهلدلق عميد       منصور احل سعادة األساتذة الدكاترة    :  وبزمالئه األفاضل 

عفي عميد كلية اآلداب، ومحزة املزيين رئيس قسم اللغة العربية،          سعيد الش كلية الدراسات العليا، وحممد     
ثَومجيعهم من جامعة امللك سعود، الذين كرمونا مبشاركتهم اليت ننها عالياً، ونقدرها أميا تقديرم. 

 ختتلط فيها املشاعر، يصعب على املرء أن يعرب عن مكنون نفسه جتاه             يف مثل هذه اللحظات اليت    
  عامل فاضل، رسم      عاب، ذلك أن طريق العِ     حلياته منذ البداية طريقاً حمفوفاً بالص  ني الذي  ن اللّ لم ليس باهلي

إنه ..   القتادِ طُرى ا إىل جمد دونه خ     ى نفسه، ويرقَ  و ه ملِج أن ي  ونَ إنسان، د  ميكن أن يسري فيه كلُّ    
من سلك طريقاً     (لقول الرسول   ..  طريق شائك، وحبر مائج، وإال ملا كان جزاؤه طريقاً إىل اجلنة           

 من يعلم أن طريق اجلنة حمفوف باملكاره، والصرب على           وأنتم خري  ) اهللا له به طريقاً إىل اجلنة      لم مهد للِع
 .مغريات احلياة املختلفة

 يف دلكبري، منذ نعومة أظافره وحىت يومنا هذا، دخل معتركاً صعباً،            ب العلم سار ضيفنا ا    ر
دران جامعته، بل آثر املشاركة     له بالنجاح والتوفيق، مل تلن قناته، وما تقوقع بني ج          وجهاداً مريراً، كلَّ  



.. ؤلفاًكري، م ال يف ميادين العطاء األديب والفِ       ال وج ص وفكر ثاقب، فَ     جريءٍ املفتوحة بقلبٍ 
حاضراًوم ..شاركاً بآرائه يف كثري من الفعاليات اليت استمعتم إىل سردها من األستاذ عريف احلفلوم. 

            مؤسسة أخرى، ذلك ألن     وكما تعلمون أيها األحبة، إن إدارة جامعة ليست مثل إدارة أي 
       جِهالتعامل مع البشر، وذؤابة املثقفني على و     قَ نظر، ومعرفة بِ   عِد التحديد، حتتاج إىل بالرجال  رد 

ل مثّه جلامعة امللك سعود ت    وقد أدرك معايل ضيفنا الكبري هذه احلقيقة، فكانت إدارت        ..  وقيمتهم وقامتهم 
   فترة أحسبها من أخِبص   الفترات اليت م ا ر ت  ..   جزل له املثوبة كما أجزل العطاء علماً       نسأل اهللا أن ي

  . مشرفاًوعمالً دؤوباً
 املشاركة الفاعلة يف جمريات      وأعين ا عدم   -عظم األكادمييني   ها م وإن كانت مالحظة ال خيلو من     

صبح  هذا التقليد الذي أوشك أن ي      رس جند أن فارس أمسيتنا قد كَ      -ها  اِد أبع احلركة االجتماعية بكلِّ  
جان اليت سامهت بدرجة ملحوظة يف املسار العلمي         قاعدة، وشارك بقوة يف كثري من املؤمترات واللّ        

شكر ذكر فت  بصماا يف النسيج الثقايف على مستوى الوطن، باإلضافة إىل املسامهات اليت ت              وتركت
 باإلضافة إىل مؤلفاته اليت طبع منها سبعة أعمال، وهنالك ثالثةُ          ..  سواء يف الدول العربية أو الغربية     

 . طريقها إىل النور قريباً بإذن اهللادِج أن ت نأملُ حتت الطبِعكتٍب
من هذا املد الطيب، إال إنين أشعر يف قرارة نفسي أن احلائط الذي يفصل اجلامعة عن                 وبالرغم  

 اجلامعة يف اتمع    ياحاتمع ما زال قائماً حبصونه وأبراجه، ولعل األكادمييني هلم عذر وحنن نلوم، فاندِ            
 لن يتم   ل العلم يف هذا    ترجم ذلك عملياً من خالل احلضور املكثف، واليومي، حلملة مشاع           ما مل ي

  ثقايف أديب، ويف كل حماضرة عامة، وعن طريق املشاركة الفاعلة حللِّ            اتمع، حبيث جندهم يف كل نادِ     
قضايا األمة مبوجب تكريس ما لديهم من علم، وإخضاع تلك املشاكل للتشريح والبحث والتحليل،               

 مبا ي عطيات العصر، حىت جتد كلُّ    واكب م   لول عِ الئمها من ح   مشكلة ما ي  لمية، وبدائل مطقية، وأعتقد  ن
أن إنشاء مؤسسات استشارية سواء يف ااالت اهلندسية أو االقتصادية أو الدراسات االجتماعية                

        طري الدراسات ويرفع   ساعد كثرياً يف تأْ   وغريها من التخصصات الدقيقة يف رحاب اجلامعات، سوف ي
  من قيمتها ويوع دائرة العطاء، وهذا ال يع     س     اآلن، أو البحث عن منافسة      ين انتقاص قدر ما هو قائم 

               ح قضية للبحثِ  تضر بأي طرف، ولكن اهلدف سام والقصد نبيل وهللا احلمد، وما أقوله ال يعدو طر 
              رس والنقاش خاصة وحنن يف مجع طيب من املفكرين والعلماء والصحفيني حبيث جتد الفكرة طريقها للد

رورة أن تكون الفكرة صائبة متاماً ولكنها تفتح الطريق للحوار الذي           والنقاش والتمحيص، وليس بالض   
قد يكِّشل منها يف النهاية منوذجاً للطرح الناجح خلدمة الوطن واملواطنني وهو ما نبو إليه مجيعاًص. 

ها بشكل أو بآخر، ستبقى يف النهاية عبارة عن         لفُّصار الذي ي  إن اجلامعة إذا مل تقف يف وجه احلِ       
ذلك أن املدرسة مهما كربت     ..  ري ليس الغرض من إنشاء اجلامعات     صووهذا يف ت  ..  رسة كبرية مد



الناشئة مع خنبة من العلماء، ويف ذات الوقت متثل           وتقة لصهر جيل من   أما اجلامعة فهي ب   ..  تبقى مدرسة 
           تمع، والعمل على حل مشاكله، بل ودثل تلك املشاكل    حدوث م  رِءالعقل املتفرغ حلد كبري لدراسة ا

وبالتأكيد لن يتأتى ذلك ما مل يشارك هؤالء العلماء األفاضل يف الندوات واحملاضرات              ..  يف املستقبل 
العامة واخلاصة، ويضعوا أيديهم يف أيدي مواطنيهم مشاركة يف جمالس إدارات الشركات، ومراكز               

اك أكثر من جامعة إلجناز عمل      البحث العلمي، والتواصل مع مراكز املعلومات املختلفة، ورمبا اشتر         
ر به ع خاصة يف الوقت الذي أصبح باإلمكان اإلطاللة على العامل كلَّ         ..  معني يعود بالفائدة على اجلميع    

 على أزرار   سٍةم، واالغتراف من خمتلف املعارف اإلنسانية، والعلوم التطبيقية مبجرد لَ         )اإلنترنت  (شبكِة
 .مانالكمبيوتر الذي أصبح معجزة هذا الز

إن تفجري هذه القضية يف هذا الوقت بالذات أصبح من الضرورة مبكان، بل أصبح واجباً ملحاً                 
ملزماً لكل صاحب فكر، وحامل قلم، حىت نرى علماءنا يقفون بشموخ وجترد خلدمة وطنهم                  
ومواطنيهم، من مواقع ختصصام املختلفة، فال يوجد ختصص بغري أرضية يستطيع من خالهلا تقدمي                

 .اركته الفاعلة للمسامهة يف قضايا األمةمش
 حتتاج إىل   -إن مسألة دور اجلامعة يف اتمع ال ميكن جتاوزه واملرور عليه مرور الكرام، فهي                

إضاءات إلبراز أمهيتها، إذ ليس من املعقول أن نثق يف هؤالء األساتذة العلماء األفاضل، ونضع فلذات                
اعات احملاضرات وغريها، ويف ذات الوقت جند دورهم حمدوداً          أكبادنا بني أيديهم، خياطبوم يف ق      

وال بد من   ..  بالنسبة للمشاركة يف األنشطة الثقافية والفكرية والعلمية اليت حتتاجهم على نطاق واسع            
      هود للوصول إىل آلية حيكمها املنطق بشأن مشاركة أساتذة اجلامعات يف أمور جمتمعهم           تضافر ا

 قنواته للوصول به إىل     ه يف خمتلف أوجهِ   عفْهم بدورهم هذا ود   اِسسبع إال من إح    ين وهذا ال ..  املختلفة
 .الطريق الذي نتمناه هلم ولنا

.. أرجو أال أكون قد أثقلت عليكم أيها األحبة ذا االستطراد الذي استدعته أمهية املوضوع               
ة فكرة قد تقود مبشيئة اهللا إىل        آمالً أن تؤدي آراؤكم وحواراتكم القيمة إلثراء هذا اجلانب وبلور          

 . حنو اتمعبحرانفتاح أكادميي أَ
وأحب أن أذكركم بأن ضيفنا القادم سعادة األستاذ          ..  مرة أخرى نرحب بضيوفنا الكرام     

الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي، األديب الكبري املعروف، رئيس رابطة األدب احلديث يف مصر، واليت               
افية يف أرض الكنانة، وسيكون يف معيته مبشيئة اهللا، سعادة األستاذ الدكتور عبد              تعترب أقدم مجعية ثق   

فمرحباً بكم وم يف لقاء يتجدد      ..  العزيز شرف، أستاذ اإلعالم ورئيس القسم األديب جبريدة األهرام        
 .وأنتم خبري

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))أمحد الضبيب. �بذة من السرية الذاتية للضيف الكريم د(( 
 . أمحد بن حممد بن حسن الضبيب:االسم

 .م١٩٣٥املوافق /  ه١٣٥٤ :تاريخ امليالد
 . مكة املكرمة:مكان امليالد

 .أستاذ بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية -
 .ه٣/٣/١٤١٦مدير جامعة امللك سعود حىت  -

 . سعودي:اجلنسية
 :التاريخ العلمي والوظيفي -١

 .م١٩٦٠حصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة سنة  -
 .ـه١/٥/١٩٨٠إعتباراً من ) الرياض سابقاً(عمل معيداً جبامعة امللك سعود  -
 وكان  م،١٩٦٦يف يوليو سنة      باململكة املتحدة )  ليدز(حصل على درجة الدكتوراه من جامعة         -

 ).دراسة نقدية لألمثال العربية القدمية يف كتاب جممع األمثال للميداين(كتوراه عنوان رسالة الد
إعتباراً من  )  الرياض سابقاً (عمل مدرساً بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود              -

 .ـه١٠/٣/١٣٨٦
ى ـ إل ١٩٦٧ه املوافق   ١٣٩٢ إىل   ـه١٣٨٧عني عضواً يف جملس كلية اآلداب منذ عام            -

 .م١٩٧٢
) الرياض سابقا (عني قائماً بأعمال رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود                -

 .م١٩٦٩ املوافق ـه١٣٨٩إعتباراً من 
خ ـودة بتاري ـة عشرة املعق  ـرقي إىل درجة أستاذ مساعد بقرار جملس اجلامعة جبلسته السابع           -

/ـه١٣٨٩ام الدراسي   ـاية الع م، إعتباراً من     ٩/٥/١٩٧٠ املوافق   ـه٤/٣/١٣٩٠
 .م١٩٧٠/م١٩٦٩ املوافق ـه١٣٩٠

ن ـإعتباراً م )  الرياض سابقاً (عني رئيساً لقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود             -
 .م١٩/١١/١٩٧٢ املوافق ـه١٣/١٠/١٣٩٢

 ـه١/٥/١٣٩٤إعتباراً من   )  الرياض سابقاً (عني عميداً لشؤون املكتبات جبامعة امللك سعود          -
 .م١٧/٣/١٩٨٠م إىل ٢٢/٥/١٩٧٤ املوافق ـه١/٥/١٤٠٠إىل 

ن ـإعتباراً م )  اًـالرياض سابق (رقي إىل رتبة أستاذ بقرار الس العلمي جبامعة امللك سعود              -
  .م١٦/٧/١٩٧٨ املوافق ـه١١/٨/١٣٩٨



ن ـاً م ي إعتبار ـث العلم ـات العليا والبح  ـود للدراس ـة امللك سع  ـن وكيالً جلامع  ـعي  -
 .م٩/٣/١٩٩٠م إىل ٢٩/١١/١٩٨٥ املوافق ـه١٢/٨/١٤١٠ إىل ـه١٥/٢/١٤٠٦

ى ـحت.  م١٠/٣/١٩٩٠ املوافق   ـه١٣/٨/١٤١٠عني مديراً جلامعة امللك سعود إعتباراً من          -
 .ـه٣/٢/١٤١٦

 :األعمال اإلنشائية واملشاركات األخرى داخل اجلامعة -٢
، )الرياض سابقاً (شعيب يف جامعة امللك سعود       مجعية اللهجات والتراث ال    ـه١٣٨٦أسس عام     -

وهي أول مجعية علمية جلمع التراث الشعيب واللغوي يف اململكة العربية السعودية، وانتخب              
 .رئيساً هلا

، وهو أول   )الرياض سابقاً ( متحف التراث الشعيب يف جامعة امللك سعود         ـه١٣٨٧أسس سنة     -
ية، وظل ينميه ويطوره ويشرف عليه إىل وقت         متحف من نوعه يف اململكة العربية السعود       

 .قريب
شارك يف كثري من اللجان اليت شكلها جملس اجلامعة أو إدارة اجلامعة، وعمل مقرراً ورئيساً                   -

جلنة برنامج تقومي االستعداد األكادميي، وجلنة الفراغ النظامي، وجلنة دراسة          :  (لكثري منها، ممثل  
شفيات، وجلنة االبتعاث والتدريب، وجلنة تأديب أعضاء هيئة        برنامج املاجستري يف إدارة املست    

التدريس، وجلنة وضع الئحة الدراسات العليا يف اجلامعة، وجلنة التطوير اجلامعي، وجلنة               
مسابقات الوظائف اإلدارية يف اجلامعة ملا فوق املرتبة السادسة، وجلنة اخلطط الدراسية يف               

 ).هاوغري.. اجلامعة، وجلنة تأديب الطالب
اشترك يف عدد من اللجان اليت شكلتها كلية اآلداب لدراسة وتطوير مناهجها، ودراسة املناهج                -

 .املقترحة لألقسام اجلديدة، وخاصة قسم اإلعالم والدراسات العليا يف الكلية
 .اشترك يف جلنة دراسة اخلطة االكادميية اجلديدة لكلية التربية -
 . وهيئة عليا يف اململكةشارك يف عضوية سبعة عشر جملساً -
 .شارك يف وضع مناهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية، ومناهج كلية التربية للبنات -
كتب الكثري من املقاالت يف الصحف واالت وشارك يف النشاط اإلذاعي والتلفزيوين                 -

 .باململكة
عن أعماله    .لسعوديةحصل على ميدالية االستحقاق من الدرجة األوىل للمملكة العربية ا             -

 :العلمية املنشورة
 . كتاب األمثال أليب فيد مؤرج بن عمرو السدوسي- ١
 . دراسات يف هلجات شرقي اجلزيرة العربية- ٢



 . آثار الشيخ حممد بن عبد الوهاب- ٣
 . حبوث ودراسات نقدية- على مرافئ التراث - ٤
 . األعمش الظريف، أخباره ونوادره- ٥
 .عة واملطبوعات يف بالد احلرمني الشريفني بواكري الطبا- ٦
 .مقاالت يف اللغة والثقافة واالجتماع) نسبة إىل الرياض( أوراق رياضية - ٧

 .كما أن له ثالث مؤلفات حتت الطبع -
 .أما يف جمال البحوث فقد أجنز ثالثة عشر حبثاً، منها ما هو باللغة االجنليزية -
 .عامة داخل اململكة وخارجهاكما ألقى العديد من احملاضرات ال -
 .وقد شارك ضيفنا الكبري يف ثالثة عشر مؤمتراً يف خمتلف أحناء العامل -

 :عضوية االس واهليئات العليا يف اململكة -٣
 .ـه٢٠/٢/١٣٩٢عضو الس األعلى لآلثار يف اململكة العربية السعودية إعتباراً من  -
ن ـي تشكيله األول إعتباراً م    ـة ف ـكة العربية السعودي  عضو الس األعلى لإلعالم يف اململ       -

 .ـه١٤٠١ وحىت ذي القعدة ـه٦/٥/١٣٩٧
 .ـه١٤٠٠ إىل ـه١٣٩٤) الرياض سابقاً(عضو الس األعلى جلامعة امللك سعود  -
 .ـه٣/٣/١٤١٦ حىت ـاه٤٠٦عضو الس األعلى جلامعة امللك سعود منذ سنة  -
 ـه١٤٠٦ إىل   ـه١٣٩٧لعاملية إعتباراً من تاريخ إنشائها سنة       أمني عام جائزة امللك فيصل ا       -

 .م١٩٨٦م إىل ١٩٧٧املوافق 
 .م١٩٧٧ املوافق ـه١٣٩٧عضو هيئة جائزة امللك فيصل العاملية منذ سنة  -
 .ـه١٤١٠ وحىت ـه١٤٠٦رئيس الس العلمي جبامعة امللك سعود منذ سنة  -
 .ـه١٤٠٦سنة عضو جملس اجلامعة جبامعة امللك سعود منذ  -
 .عضو اللجنة االستشارية الثقافية العليا جلمعية الثقافة والفنون -
 .عضو اجلمعية العمومية ملؤسسة امللك فيصل اخلريية -
 وحىت  ـه١٤٠٦عضو جملس إدارة معهد اإلدارة العامة باململكة العربية السعودية منذ عام               -

 .ـه١٤١٠
 وحىت  ـه١٤٠٦ذ عام   ـمبدينة الرياض من  "  زيزد الع ـدارة امللك عب  "س إدارة   ـو جمل ـعض  -

 .ـه١٤١٠
 .عضو جملس إدارة مركز امللك فيصل للدراسات اإلسالمية منذ إنشائه -



م ١٩٨٩/ـه١٤٠٩منذ إصدارها سنة    )  إصدار جديد (رئيس حترير جملة جامعة امللك سعود         -
 .ـه٣/٣/١٤١٦حىت 

 .ـه١٤١٤بية السعودية حىت شعبان عضو الس األعلى جلامعة امللك فيصل باململكة العر -
وحىت   .م١٩٩٤/ـه١٤١٤ي واجلامعات منذ سنة     ـم العال ـى للتعلي ـو الس األعل  ـعض  -

 .ـه٣/٣/١٤١٦
 .عضو جملس إدارة املعهد الدبلوماسي يف وزارة اخلارجية -

 :عضوية االس واهليئات األكادميية خارج اململكة -٤
 .م١٩٨٠منذ إنشائها عام عضو أكادميية اململكة املغربية  -
عضو الس االستشاري ملركز الدراسات العربية يف جامعة جورج تاون بواشنطن بالواليات               -

 .م١٩٦٧املتحدة األمريكية، عام 
 : نشاطات أخرى-٥

شارك يف وضع مناهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية، ومناهج كلية التربية للبنات، وذلك ضمن                -
 .فرعية العليا للتعليمأعمال اللجنة ال

ألقى دروساً يف األدب العريب القدمي على طالب جامعة امللك فهد للبترول واملعادن سنة                   -
 .م١٩٧٠

كتب مقاالت كثرية يف الصحف واالت السيارة بقصد التثقيف والتوعية، وسجل لإلذاعة               -
يف إذاعة اململكة العربية    كثرياً من األحاديث، وشارك يف كثري من الندوات العلمية والثقافية            

 .السعودية وتلفازها
 : األومسة-٦

 .ميدالية االستحقاق من الدرجة األوىل للمملكة العربية السعودية -
 : األعمال العلمية املنشورة-٧

دراسة وحتقيق، مطابع اجلزيرة، الرياض،     :  كتاب األمثال أليب فيد مؤرج بن عمرو السدوسي         ١/١
 .م١٩٧٠/ـه١٣٩٠

. م.  ت  لدكتوراترمجة مع تعليق وتقدمي لكتاب      :  ت يف هلجات شرقي اجلزيرة العربية     دراسا  ١/٢
، ٧م  ـجونستون، أستاذ اللغة العربية جبامعة لندن، ضمن مطبوعات جامعة الرياض، رق             

 .م١٩٧٥/ـه١٣٩٥
آثار الشيخ حممد بن عبد الوهاب، سجل ببليوجرايف ملا نشر من مؤلفاته، الرياض، املطابع                 ١/٣

 .م١٩٧٧/ـه١٣٩٧ية لألوفست، األهل



 .م١٩٨١/ـه١٤٠١على مرافئ التراث، حبوث ودراسات نقدية، الرياض، دار العلوم،  ١/٤
 .م١٩٨١/ ـه١٤٠١األعمش الظريف، أخباره ونوادره، الرياض، دار الرفاعي،  ١/٥
 فهد  بواكري الطباعة واملطبوعات يف بالد احلرمني الشريفني، الرياض، مطبوعات مكتبة امللك            ١/٦

 .م١٩٨٧/ـه١٤٠٨الوطنية، 
ي اللغة والثقافة واالجتماع، الرياض،      ـ، مقاالت ف  )نسبة إىل الرياض  (أوراق رياضية،     ١/٧

 .م١٩٩٤/ـه١٤١٤
مشاركة الكاتب مبناسبة مرور عشرة قرون على نزول القرآن          ( إرتباط العربية باإلسالم     ١/ب

 .م١٩٦٩ر ، العدد السادس، يناي"اللسان العريب"، جملة )الكرمي 
 Ancient Arabic Proverbs ; Some critical and comparative  ٢/ب

observations, Annual of Leeds University oriental Society, Vol. VII, 
1969-1973 

 نظرة يف حركة إحياء التراث يف اململكة العربية السعودية، حبث ألقي يف مؤمتر األدباء                  ٣/ب
 .ـه١٣٩٤ة، ربيع األول، السعوديني يف مكة املكرم

 حركة إحياء التراث قبل توحيد اجلزيرة، جملة الدارة، العدد األول، السنة األوىل، ربيع                ٤/ب
 .٦٢ – ٤٤م، ص ١٩٧٥/ـه١٣٩٠األول، 

، جملة الدارة، العدد    )كتب العقيدة والتشريع  ( حركة إحياء التراث بعد توحيد اجلزيرة         ٥/ب
 .٢١ - ٨م، ص ١٩٧٨يناير /ـه١٣٩٨، صفر ٣الرابع، مج 

، جملة الدارة، العدد    )كتب التفسري واحلديث  ( حركة إحياء التراث بعد توحيد اجلزيرة         ٦/ب
 .م١٩٧٨سبتمرب /ـه١٣٩٨، شوال ٤الثالث، مج 

، جملة الدارة، العدد الثالث،     ")١"كتب التاريخ   ( حركة إحياء التراث بعد توحيد اجلزيرة        ٧/ب
 .١٦ - ٩م، ص ص ١٩٨٠مارس /ـه١٤٠٠، ربيع الثاين ٥مج 

، جملة الدارة، العدد الرابع، مج     ")٢"كتب التاريخ   ( حركة إحياء التراث بعد توحيد اجلزيرة        ٨/ب
 .٢٨ - ٢١م، ص ص ١٩٨٠يونيه /ـه١٤٠٠، رجب ٥
، جملة الدارة، العدد الرابع،     ")١"كتب اجلغرافية   ( حركة إحياء التراث بعد توحيد اجلزيرة        ٩/ب

م، ص ص   ١٩٨٩ريل،  ـر، مارس، أب  ـفرباي/ـه١٤٠٩مضان  ، رجب، وشعبان، ور   ١٤مج  
١٥ - ٨. 
، جملة الدارة، العدد الثاين،     ")٢"كتب اجلغرافية   ( حركة إحياء التراث بعد توحيد اجلزيرة        ١٠/ب

 .١٩ - ٧، ص ص ـه١٤١٠، احملرم، وصفر، وربيع أول ١٥مج 



، ٤ة الدارة، ع    ـ جمل ،")٣"ة  ـكتب اجلغرافي ( حركة إحياء التراث بعد توحيد اجلزيرة        ١١/ب
 .٣٩ - ٧، ص ص ـه١٤١٠، رجب، شعبان، رمضان ٥مج 

 اإلنسان واملاء يف جزيرة العرب، حبث ألقي يف دورة أكادميية اململكة املغربية، املعقودة يف                ١٢/ب
م، ونشر يف   ١٩٨٢ ابريل   ٣٠  -  ٢٧ املوافق   ـه١٤٠٢ رجب سنة    ٦  -  ٣الرباط بتاريخ   

 .١٣٢ - ٩٠م، ص ص ١٩٨٢مط، سنة وقائع هذه الدورة، الرباط، بال
 اجلامعات ومسرية التنمية، حبث ألقي يف دورة أكادميية اململكة املغربية، املعقودة يف باريس              ١٣/ب

م، ونشر يف وقائع    ١٩٨٩ يونيو   ٧  -  ٥ املوافق   ـه١٤٠٩ ذي القعدة سنة     ٣  -  ١بتاريخ  
 .٤٩ - ٢٩م، ص ص ١٩٨٩هذه الدورة، الرباط، سال، سنة 

 

 ضرات العامة احملا-ج 
 مظاهر الطبيعة يف األمثال العربية القدمية، ألقيت يف املوسم الثقايف جلامعة امللك سعود                 ١/ج

 .م١٩٦٦، سنة )الرياض سابقاً(
الرياض ( القصص الشعيب يف مصادرنا القدمية، ألقيت يف املوسم الثقايف جلامعة امللك سعود               ٢/ج

 .م١٩٦٩، سنة )سابقاً
صرة، ألقيت يف املوسم الثقايف السادس لدولة اإلمارات العربية املتحدة، أبو            بني التراث واملعا   ٣/ج

 .م٩/١/١٩٧٨ظيب، 
 من مالمح حركة إحياء التراث يف اململكة العربية السعودية، ألقيت يف جامعة اإلمارات                ٤/ج

 .م١١/١/١٩٧٨العربية املتحدة، العني، وهي أول حماضرة عامة ألقيت فيها بتاريخ 
 

 ت الطبع كتب حت-د 
 . كتاب األمثال الصادرة عن بيوت الشعر، تأليف محزة بن احلسن األصفهاين، حتقيق ودراسة١/د
 . حركة إحياء التراث يف اململكة العربية السعودية٢/د
 . كتاب جممع األمثال للميداين، حتقيق على نسخ خطية فريدة٣/د

 

 : املؤمترات- ٨
أن /ملستشرقني السابع والعشرين املعقود جبامعة ميتشجن     ل اجلامعة ضمن وفدها إىل مؤمتر ا       مثّّ  -

 .م١٩٦٧اربر، يف الواليات املتحدة األمريكية، سنة 
ل اجلامعة ضمن وفدها إىل مؤمتر املستشرقني السابع والعشرين املعقود يف باريس، بفرنسا، ما              مثّ  -

 .م١٩٧٣ يوليو، سنة ٢٢ - ١٦بني 



ألدباء السعوديني املعقود يف مكة املكرمة، وألقى فيه حبثاً،         ل اجلامعة ضمن وفدها إىل مؤمتر ا      مثّ  -
 .ـه١٣٩٤ربيع األول سنة 

 .ـه١٣٩٤شارك يف مؤمتر رسالة اجلامعة، املعقود مبدينة الرياض، شهر ذي القعدة، سنة  -
 النرويج، خالل الفترة ما بني      -شارك يف مؤمتر االحتاد العاملي للمكتبات، املعقود يف مدينة اسلو             -

 .م١٩٧٥ أغسطس، ١٦ - ١١
 .ـه١٣٩٧ل اجلامعة يف إجتماعات جملس إحتاد اجلامعات العربية، املعقود مبدينة عمان، سنة مثّ -
شارك يف ندوة اخلرباء واملسؤولني لبحث وسائل تطوير إعداد معلمي اللغة العربية، اليت نظمتها                -

 للرئيس، وذلك يف مدينة الرياض، سنة       املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وانتخب نائباً      
 .م١٩٧٧

 كوريا، خالل الفترة ما     -شارك يف مؤمتر االحتاد العاملي للمكتبات، املعقود يف مدينة سيؤول              -
 .م١٩٧٦ يونيو، سنة ٥ - مايو ٣١بني 

ة ـشارك يف مؤمتر االحتاد العاملي للمكتبات، املعقود يف مدينة كوبنهاجن، أغسطس، سن                -
 .م١٩٧٩

 .م١٩٨٠ارك يف اللقاء األول للمكتبيني السعوديني، وانتخب رئيساً له، وذلك يف شهر مايو ش -
 .م وحىت اآلن١٩٨٠ أكادميية اململكة املغربية وندواا املختلفة، منذ عام اجتماعاتشارك يف  -
ترأس وفد اململكة إىل املؤمتر اخلامس لوزراء التربية والوزراء املسؤولني عن التخطيط                  -
 .م١٩٩٤حزيران، / يونيو١٤ - ١١القتصادي يف الدول العربية، القاهرة ا

شارك يف الندوات الفكرية لرؤساء اجلامعات يف جملس التعاون اخلليجي أثناء توليه وكالة                  -
 .  وإداراا–اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 مي كلمة سعادة األديب والناقد املعروف الدكتور منصور احلاز(( 
  )) عضو جملس الشورى

شكراً جزيالً، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، أيها                -
وأود أن أشكر بامسكم مجيعاً هذا املضيف الكرمي         :  األخوة الكرام السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته       

د نظره وحبذا لو كُرم األستاذ عبد املقصود        الذي أكرمنا وأسبغ علينا الشيء الكثري من كرمه ومن بع         
خوجه يف هذه الباحة أو الساحة ألنه فعالً يستحق أن يكرم قبل عبد املنعم خفاجي، واألستاذ عبد                   
املقصود خوجه قد طرح قضية كبرية جداً وهي قضية دور اجلامعة ويبدو أنه استغل وجود الدكتور                  



معة الدكتور الضبيب، فينبغي أن يوجه هذا الكالم إىل مدراء          الصديق أمحد الضبيب، ولكنه قد ترك اجلا      
اجلامعات احلاليني والقضية مهمة جداً ولكن يبدو أن احلوار فيها حيتاج إىل أمسيات كثرية جداً،                  
ودعوين اآلن أعود إىل موضوع الصديق احلبيب أيب عمرو، ومعرفيت بأيب عمرو الدكتور أمحد حممد                 

 ثالثني عاماً كنا يف بريطانيا طالباً ويف الرياض حني عدنا أساتذة يف كلية               الضبيب تعود إىل أكثر من    
كان ذلك قبل الطفرة، حني كان الشباب يف         )  م١٩٦٦  (ـه١٣٨٦اآلداب جبامعة الرياض سنة      

حببوحة من األحالم وكنوز القناعة اليت ال تفىن وكنا شباباً تزدحم بنا حجرات كلية اآلداب اليت كانت                 
عاً قيل إنه كان يف األصل مدرسة ابتدائية وكانت أحالمنا يف ذلك الوقت ال تتعدى حدود                 مبىن متواض 

األكادميية بكل ما تعنيه من تواضع وجد ودأب، ولكل منا وجهة معينة ولكننا نتفق مجيعاً على غاية                   
اجلمع فإنين  واحدة وهي أن نقدم شيئاً نافعاً تعلمناه إىل اجلامعة وإىل الوطن، وحني أحتدث هنا بصيغة                 

أعين فعالً جمموعة الزمالء الذين خترجوا صدفة يف عام واحد وكأم مع موعد مع الزمن، الضبيب                  
 أضافوا  ..واألنصاري والشاذيل والبديل والشامخ واحلازمي وفيما بعد عبد العزيز الفدا وحممد الصاحل            

ا على زعمهم قد حللنا زمنياً بعد جيل        علينا فيما بعد اجليل الثاين أو اجليل الوسط أو اجليل القنطرة ألنن           
الرواد وأننا أضفنا شيئاً ذا بال يف العلم أو الفكر أو الثقافة، إن جيل الضبيب إذاً هو ذلك اجليل الذي                    
رأى اجلامعة طفلة حتبو يف أمساهلا القدمية مل تتجاوز الثالثة أو الرابعة مث رآها بعد عودته من الدراسة صبيةً                   

ال يف براءا منطوية يف حجراا العتيقة، مث رافقها وهي تنمو وتكرب حىت غدت على ما                يف العاشرة ال تز   
هي عليه اليوم، فتاة عصرية قوية مجيلة تكاد من فرط شباا وما أحيطت به من الترف والنعمة أال تذكر                   

ا أكثر الرجال   من ماضيها شيئاً، ولكن اجليل األول هو ضمري هذه اجلامعة، وذاكرا اليت ال تنسى، وم              
الذين ال بد أن يذكروا حينما يكتب تاريخ اجلامعة، ومن أوائل هؤالء زميلنا الدكتور أمحد الضبيب                  
الذي ننتظر منه اآلن يف نضجه وحكمته ما عودنا عليه من األعمال العظيمة وهو يف مقتبل شبابه، لقد                   

معية اللهجات والتراث الشعيب،    كان صاحب أوليات نذكرها له بالفخر واالعتزاز، فهو أول مؤسس جل          
ومعظم ما حيويه متحف الفولكلور بكلية اآلداب حالياً هو من جتميعه وتصنيفه وتأسيسه، وأذكر عندما               
كنا نعمل جلمع هذا التراث الشعيب أننا كنا أنا والدكتور الضبيب والشامخ والشاذيل نذهب إىل                  

ي األشياء القدمية مث ينظفها أبو عمرو مبعرفته        احلراج، حراج بن قاسم، يف الرياض، وكنا جنمع ونشتر        
ويضعها يف املتحف، وهو أول حمقق للتراث، من أبناء اجلامعة، يف كتاب األمثال أليب فيد السدوسي،                 
وأول من ترجم ترمجة علمية موثقة ألحد املستشرقني يف كتابه دراسات يف هلجات شرق اجلزيرة                  

يا دقيقاً وشامالً آلثار الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وأول من            العربية، وأول من كتب دليالً ببلوغراف     
كتب عن حركة إحياء التراث يف اململكة العربية السعودية، وهو إىل جانب ذلك كله أول رئيس لقسم                 
اللغة العربية من السعوديني يف جامعة امللك سعود ولفترة مخس سنوات، وأول عميد لشؤون املكتبات                



يكتب عن تاريخ مكتبة جامعة امللك سعود ال بد له أن يتوقف كثرياً عند تلك               ملدة ست سنوات، ومن     
الضبيب مهمة التأسيس والتجهيز والبناء، وقد كانت املكتبة        .  احلقبة الذهبية الرائعة، اليت توىل فيها د      

. قبله ال تعدو أن تكون مستودعاً متواضعاً للكتب والدوريات، أما معارض الكتب فقد أوالها د                 
فإذا ما عددنا   ..  بيب عنايته الفائقة، وقد كانت معارض عاملية حقيقية جتمع كل األلوان واالجتاهات           الض

إىل أعماله خارج اجلامعة قلنا إنه أول أمني جلائزة امللك فيصل العاملية هذا إىل جانب عضويته لكثري من                  
ضافة إىل ما قدمنا حضور     اللجان واالس العلمية يف داخل اململكة وخارجها، وللدكتور الضبيب إ          

ثقايف متميز يف صحافتنا، والقراء يذكرون له صوالته وجوالته يف جريدة الرياض ويف ملحق الرياض                
األسبوعي احملتجب على حنو خاص، وله الكثري من اآلراء السديدة اجلديدة اليت قد حتسب من أولياته                 

ف السائد مثل مقالته عن دكتوراه الصيف، ومقالته        أيضاً وال سيما يف مقاالته املثرية اليت خيالف ا العر         
عن قصيدة حافظ ابراهيم يف اللغة العربية ومقالته عن مسمى الشعر النبطي، وسلسلة مقاالته العلمية                
عن تبسيط النحو وطرق تعليم اللغة العربية، وله أيضاً بعض احملاضرات والبحوث العلمية الطريفة                

، الضرير  الشيق األعمش   فيتمثل يف كتيبه  ، أما جانبه الضاحك     "تراثعلى مرافئ ال  "ضمن كتابه القيم    
النثرية واألكادميية غالباً شاعر رقيق ال يعرف الناس كثرياً عن             جانب كل هذه األعمال    إىل  والضبيب

شاعريته املخبأة خلف شاربه الكث املخيف، أو الذي كان كذلك فيما مضى من الزمن، وأذكر                  
اليت نشرها جبريدة الرياض منذ سنوات طويلة وقد أحدثت صدى طيباً يف             "  نسرين"قصيدته اجلميلة   

أوساط الباحثني والنقاد ملا محلته من مشاعر إنسانية رفيعة وخيال بديع، وهو حاضر البديهة سريع النظم              
يف األخوانيات واملداعبات، وأذكر أنين كنت وإياه يف أسفارنا الكثرية نتسلى مبلء الصفحات من هذا                

لشعر العذب اخلفيف الذي كانت متليه بعض املفارقات الطريفة واملناظر اخلالبة الساحرة، وهكذا نرى              ا
أن أبا عمرو هو صاحب أوليات ومبتكرات ومصادمات وقد ال يكون الوحيد يف هذه الصفات ولكنه                 

املاً ألصبنا منه   من القالئل الذين استطاعوا أن يوفقوا بني مشاغل العلم ومشاغل اإلدارة ولو خلص لنا ع              
اخلري الكثري، لقد كان يف صراع دائم بني حبه للعلم وإحساسه بالواجب الذي يفرضه العمل املوكل                 
إليه، وأعتقد أن إدارة الضبيب قد رحبت كثرياً من صرامته العلمية اجلاحمة دوماً إىل االنضباط                   

منها ما جينيه اإلداري احملترف ولكنه      واملوضوعية والتنظيم والرتاهة واملنهجية واحلذر، وإن مل جين هو           
واحلمد هللا قد عاد إلينا أخرياً كما كان سليماً معاىف وأباً خرياً إىل صومعته الفكرية بعد سفر طويل                    
طويل، حجبه عن قرائه وحمبيه، وأسقط من كبحه أوراق الورد وكربياء القلم، فهنيئاً له مبا حقق للوطن                 

.. ر منه الكثري الكثري على الرغم مما حيكى عن آفة النسيان وشراسة الزمن            وهنيئاً لنا بعودته وإننا لننتظ    
 .وشكراً



  ))كلمة لسعادة األستاذ والشاعر الكبري حسن عبد ا القرشي(( 
 : بسم اهللا الرمحن الرحيم، ساديت األكارم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

ولذلك رأيت  ما ينبغي إىل اجلهد الذي تبذله       لقد مضى زمن وحنن حنضر االثنينية دون أن نشري ك         
ثقافية رائعة، اضطلع ا فرد        وباحلديث عما نراه من أمهيتها، فاالثنينية رسالة       أن أبدأ هذه املرة بتحيتها    

واحد من أبناء الوطن رأى أن يشارك جبهده يف دعم الصرح الثقايف لوطنه، وجهده غري قليل وها هي                   
استوعبت وتستوعب كل أسبوع مجهرة مصطفاة من مثقفي األمة           ذي قد أينعت وكثر قطافها و      

حيضرون وحياضرون ويتناقشون يف العديد من شؤون الثقافة والفكر يف جو تسوده األنسة واملتعة                 
ويكون فارس األسبوع ومكرمه واحد     ..  العقلية وتعطره دائماً نسمات الشعر األصيل العذب الرقراق       

بناء الوطن العريب الواسع أو من أبناء الثقافة على امتدادها اإلسالمي أو            من أبناء الوطن القطري أو من أ      
فحيا اهللا هذا اجلهد الفردي للصديق النبيل األستاذ عبد املقصود خوجه، هذا              ..  العاملي دون تفريق  

اجلهد الذي تنوء حبمله وبعبئه العصبة ذوو القوة، أقول هذا وأنا أعرف مدى احلياء والتواضع اللذين                 
آلن بردي صاحب االثنينية، ويف طليعة من كرمهم وتكرمهم االثنينية صفوة األكادمييني من أبناء                مي

البالد ويف طليعة هذه الصفوة احلاصلون على أعلى درجات التشريف اجلامعي من تسلم منهم رئاسة                
تور منصور  جامعات الوطن الغايل وعمادات كلياا العريقة ورئاسات أقسامها كاألستاذ الكبري الدك           

التركي وضيف الليلة الصديق األستاذ الكبري املريب العريق الدكتور أمحد الضبيب عدا الذروة من                 
 .اجلامعيني الفضالء

والدكتور الضبيب أحد العاملني السباقني املشاركني يف بناء الصرح اجلامعي على هدى وبصرية              
تقدير الواجب ووفرة العطاء وهو ميت       وقد أيسر به كثرياً واتصف حبنكة اإلدارة وكمال األداء و           

.. بالنسبة إىل عائلة من أعرق العوائل وأكرمها وأقرا إىل الفضل وللمرء من معدنه وعنصره نصيب               
وقد مر بنا ذكر ذلك الثبت الطويل من جهده وجهاده اللذين خلفا له أبناء ومريدين عاملني يتعطر                   

ر والعرفان، وال حاجة بنا إىل ذكر أعماله ايدة فهي          ذكرهم، وترطب اد على ألسنتهم مجيعاً بالشك      
اهللا واجلامعة دائماً هي قمة التحصيل العلمي والثقايف الفاعل واملتفاعل وحنمد           ..  ملء السمع ملء البصر   

 الغالية تسعد بالعديد من اجلامعات الراقية اليت تتمتع         بالدنا  وأفضاله، فقد أصبحت    مجيعاً على فضله  
كادميي من عليا اجلامعات واملراكز اجلامعية والعاملية، ويل سابقة يف حتية جامعاتنا نثراً               باالعتراف األ 

وشعراً، وحينما كانت عندنا جامعة واحدة هي جامعة امللك سعود قلت يف ختام إحدى قصائدي يف                 
 :حتيتها

وعشتم للغد العبقري خري مثاره       
. 

ىــالد مرح ـاب الب ـا شب ـي 
. 



دارهــودة الغريب ل  ـا ع ــإ
. 

ي بالدكم جامعات  ــت ف ـومس 
. 

وها هي جامعاتنا املالئة لربوع الوطن قد مست وزكت وآتت أكلها الطيب الناضج واحلمد اهللا،               
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 حممد سعيد الشعفي. كلمة لسعادة د (( 
  ))امللك سعود جبامعة ميد كلية اآلداب ع

أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه لدعويت للتحدث عن الصديق أمحد الضبيب، والذي تشرفت             
شخصياً بالتعرف عليه منذ سبعة وثالثني عاماً خلت، وذلك عندما عدنا من رحلتنا العلمية من القاهرة،                

صت لنا غرفة واحدة أطلق عليها       جامعة امللك سعود، وقد خص     -ومت تعييننا كمعيدين يف كلية اآلداب       
ولكن معرفتنا ببعض ظلت سطحية يف بداية األمر ألننا كنا نعامل بعضنا البعض بطريقة              .  غرفة املعيدين 

رمسية خالية من الود واحملبة، غري أن عالقاتنا أخذت تنمو رويداً رويداً وتتوطد خاصة بعد أن سافرنا                  
ريطانيا زادت قوة ورسوخاً، فقد قدر لنا أن نلتحق جبامعة           ويف ب .  سوياً من اململكة فبريوت فالقاهرة    

بربيطانيا ومت انتماؤنا أنا والدكتور الضبيب والدكتور عبد الرمحن األنصاري إىل قسم الدراسات             "  ليدز"
السامية، بل كان من حماسن الصدف أن يشرف علينا الثالثة أستاذ واحد مع العلم أنه ليس متخصصاً                  

 الضبيب كما مل يكن ملماً مبوضوع ختصصي         الصديق العزيز أمحد  وهو ميدان   يف موضوع األمثال    
للجزيرة العربية، إال أنه كان عبارة عن مكتبة متنقلة يدرس كما ندرس ويستقصي عن                التاريخ احلديث 

كل صغرية وكبرية ويبذل جهوداً خارقة يف قراءة ما يقع حتت يده يف ختصصاتنا لكي يستطيع متابعتنا                  
قيقة ويرسلنا من وقت آلخر لبعض املختصني البارزين لكي يطلعوا على ما أجنزناه ويدونوا                متابعة د 

مالحظام وتعليقام، وللحق فالرجل عبارة عن موسوعة، فقد حباه اهللا الفهم والقدرة على العمل،               
 واإليطالية  وقد ساعده على ذلك متكنه من لغات كثرية منها العربية واإلجنليزية واألملانية والفرنسية              

 .واألسبانية ناهيك عن معرفته معرفة تامة باللغات الشرقية القدمية
وقد عشنا حنن الثالثة عيشة إخاء ومودة ال نفارق بعضنا البتة، وقد حظيت بصفة شخصية                  
بإهتمام ورعاية األخوين العزيزين فقد كانا متزوجني ويسعى كل منهما أن أليب دعوته لتناول وجبة                 

ركت ذلك فبدأت أنتحل األعذار للتظاهر بأنين مشغول بينما يف حقيقة األمر أنين أتوق              وقد أد .  شهية
 إىل تلبية دعوة أحدمها وبالطبع هذا يف األيام العادية، أما يف عطلة اية األسبوع وبالتحديد يوم                   -

السبت، فقد درجنا أن نقضيه عند أحدمها وبعد أن تزوجت ومت إحضار زوجيت صرنا نقضي يوم                   
 .لسبت عند واحد منا أو نقوم برحلة ترفيهيةا



ومن خالل إقامتنا يف ليدز ووجودنا يف قسم واحد نشأت بيننا ألفة وحمبة لدرجة أن الصديق                  
أمحد عندما أخربته بعزمي على الزواج أىب إال أن يقدم التهنئة حبضوره شخصياً إىل أا غري مبال بصعوبة                  

على أن نقبل دعوته ونسافر يف طريق عودتنا معه إىل املدينة            السفر ومشقته وزاد على ذلك أن أصر        
واستمرت عالقاتنا ببعض عائلياً وشخصياً قوية ومتينة حىت        .  املنورة لكي يستضيفنا يف دارته وحيتفى بنا      

 .اليوم
مث عدنا إىل أرض الوطن لنبدأ فترة البناء بناء األجيال كل يف جمال ختصصه فأخذ الصديق أمحد                  

 قسم اللغة العربية يبذلون جهوداً جبارة ليس فقط يف أمور التدريس والبحث العلمي وإمنا                وزمالؤه يف 
اإلسهام يف الكتابة الصحفية وإلقاء احملاضرات العامة يف املنتديات األدبية والرياضية واملشاركة يف                

ملختلفة مل تفت يف    على أن تلك األعباء واألنشطة ا     .  الندوات التلفزيونية واألحاديث اإلذاعية وغري هذا     
وترجم كتاب اللهجات الشرقية    [عضده ومل متنعه من االهتمام بالتأليف فحقق العديد من املخطوطات           

ونشر بعض األعمال الرصينة اليت تدل على سعة إطالعه وتفوقه العلمي،            ]  من اإلجنليزية إىل العربية   
عربية وهو أول سعودي يتوىل هذا      ومن هنا فقد وقع عليه االختيار ليشغل منصب رئيس قسم اللغة ال            

املنصب ويف قسم اللغة العربية أهتم بالتراث الشعيب واللهجات الشعبية وهداه تفكريه وزمالءه يف قسم               
اللغة العربية إىل إنشاء مجعية التراث الشعيب اليت كان أول مهامها مجع التراث الشعيب بكل أنواعه                  

مة املتحف الشعيب الذي حيتوي على ثروة وطنية نادرة ال          واالنكباب على دراسته وقد نتج عن هذا إقا       
 اختريتقدر بثمن، وكذلك إقامة ندوات للتراث الشعيب تعقد سنوياً يف رحاب جامعة امللك سعود مث                 

أميناً جلائزة امللك فيصل فأرسى قواعدها وشرع قوانينها وأقترح موضوعاا ووضع أهدافها وشروطها             
يف اآلفاق لدرجة أنه أضحى يشار إليها بالبنان وكسب بذلك مسعة مرموقة            فبدأت قوية وأنتشر صيتها     

فتحت الطريق له فيما بعد بتعيينه يف منصب رفيع هو وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،                
وكنت أعرف متاماً أنه صعب     .  وقد أسهم يف وضع األسس والقواعد األكادميية القوية يف نظام الترقيات          

 ولذا أذكر أنين عندما ذهبت إىل مكتبه لتهنئته أوصيته خرياً بزمالئنا يف الكليات العلمية ألم                 املراس
استقبلوا تعيينه بالتذمر وعدم القبول ويا ليت أنين مل أفعل ذلك ألنه مال هلم كل امليل وأعرض عن                    

الكليات العلمية وأخذ   مث عني مديراً للجامعة فاستمر يف حماباة األخوة يف           .  زمالئه يف كلية اآلداب   
أما إذا احتاج إىل الترويح عن نفسه واالبتعاد عن          .  يقرم ويعينهم يف املناصب القيادية يف اجلامعة       

 يث الودية داألحا  أذنيه بالفكاهة وتبادل  الروتني اليومي اململ نراه يهرع إلينا أصدقاءه ليشنف           
كانت جتربيت معه جيدة، وخاصة بعد أن مت        هذا فقد      األدبية والثقافية، وعلى الرغم من     واملطارحات

تعييين عميداً لكلية اآلداب فلقد وجدت منه كل عون ومساعدة ولعل ذلك يعود إىل ما بيين وبينه من                  
 .املودة الصادقة واحملبة الزائدة اليت تفوق الوصف

 .ويف اخلتام أشكركم على إصغائكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  األستاذ السيد أياد أمني مد�يكلمة لسعادة(( 
  ))الكاتب واألديب املعروف

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، أيها السادة أساتذيت                -
وإخواين السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، لقد أسعدين الصديق العزيز األستاذ عبد املقصود خوجه                

أمحد الضبيب، وتأيت سعاديت    .  عة أو تزيد أن أشارك بكلمة يف االحتفاء مبعايل د         حني طلب مين قبل سوي    
ملا أمحله للدكتور أمحد من حمبة واحترام وإكبار، وال أدعي أن ذلك نتيجة لزمالة، فعندما كان الدكتور                  

ارات يصول وجيول يف قاعات الدراسة يف جامعة القاهرة أو يف قاهرة املعز كنا حنن حينها نلعب يف ح                  
املدينة املنورة، ولعل سبباً آخر من أسباب تلك احملبة هو أننا نعترب الدكتور أمحد من أبناء املدينة شاء أم                   

 هذه نكتة لإلخوان من     -حىت أنفي عنه صفة املكاوية حرصاً على مسعته احلسنة يف هذا احملفل              (أىب،  
شتركة لتركيا وقد كان من حسن      أمحد مجعتين به صدفة حسنة يف رحلة م        .  لكن احلقيقة أن د   )  مكة

الطالع وحسن حظي أنا أن دامت الرحلة أكثر مما كان متوقعاً فسعدت وسعدنا مجيعاً بصحبته وعرفنا                 
فيه سعة الصدر وحسن اخللق وكرمي الصحبة، وأبوته احلانية على من كان مثلي يف ذلك الوقت، وليس                 

أمحد تناول  .  الشعفي سوى أن أمتىن لو أن د      .   ود منصور احلازمي .  يل أن أضيف كثرياً إىل ما تفضل به د        
يف كلمته اليت نترقب مساعها منه هذه األمسية أن حيدثنا قليالً عن نواحي جتربته املختلفة األكادميية                  

يف جامعة بريطانيا، وعمل وترأس       والعملية، فقد درس معاليه يف جامعة القاهرة، مث أكمل دراسته العليا          
 اجلامعة األم يف اململكة العربية السعودية، يا ترى ما هي حصيلة تلك التجارب              جامعة امللك سعود وهي   
أمحد اجلو األكادميي بني جامعات ذات تقاليد خمتلفة وبيئة علمية خمتلفة ؟             .  املختلفة ؟ كيف وجد د    

 فهمت من   - كأنين   -وكيف جيد اجلامعات يف اململكة عموماً فهل هي جمرد مدارس ثانوية كبرية كما              
ألستاذ عبد املقصود خوجه وهو يلمح ويشري، وقد كان حديثه صرحياً ال تلميحاً يف احلقيقة، فإن                   ا

كانت هذه تلميحات األخ عبد املقصود ال أدري كيف ستكون تصرحياته ؟ لكننا احلقيقة نتوق إىل                  
 فيها سنوات   أمحد حيدثنا عن اختالف التقليد اجلامعي بني هذه اجلامعات اليت قدر له أن يقضي             .  مساع د 

أمحد املبكر بالتراث الشعيب، حبذا لو حدثنا       .   د اهتمامأيضاً الحظنا   ..  عديدة ويرقب ويدرس ويقارن   
قليالً عن هذه الناحية، أي تراث شعيب ؟ وألي غرض ؟ وكيف ميكن احملافظة على التراث عموماً يف                   

افظة على التراث أن ترتكز عليها ؟       بلد مثل اململكة العربية السعودية ؟ ما هي الفلسفة اليت ميكن للمح           
أيضاً ملعاليك حبث كما قيل لنا عن أعمال الشيخ حممد بن عبد الوهاب، والشيخ كما نعرف مجيعاً له                   
الدور البارز يف تكوين الضمري اتمعي للمملكة العربية السعودية، هل وجد جديداً يف دراسته ورصده               



غ النظامي اليت قيل إنه ترأسها يف وقت ما، فأي فراغ نظامي            ألعمال الشيخ ؟ وما هي طبيعة جلنة الفرا       
كان الذي درسته تلك اللجنة، وهل هناك ما ميكن أن نستفيده من أعماهلا ونتائجها ؟ احلقيقة كما قلت                  
هناك أساتذة أفاضل ال بد أن تعطى هلم األولوية يف احلديث عن معاليه ولكن أرجو أن نتيح له مجيعاً أن                    

 .ولكم الشكر.. باستفاضة ونستفيد من جتربته املمتدة أكادميياً وعلمياً وإدارياًيتحدث لنا و
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

 كلمة لسعادة الدكتور حممد بن عبد الرمحن اهلدلق (( 
  ))الدراسات العليا جبامعة امللك سعود  عميد كلية

 شكراً جزيالً لراعي هذا احلفل      بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللا،           -
األستاذ املفضال عبد املقصود خوجه على هذا التكرمي الذي يقوم به يف االثنينية اليت طارت شهرا يف                  

وأظن أننا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا حنن الذين جئنا من            ..  شرق اململكة وغرا ومشاهلا وجنوا    
رح، وأن يسأل كل واحد منا صاحبه عما يريد أن يقوله عن              الرياض فإنه كان ينبغي لنا أن نتصا       

الدكتور الضبيب، أقول هذا ألن ما سأقوله قد تعرض له كثريون، والذي أحرق الورقة اليت سأقدمها                 
أقول ما أن يذكر    ..  هو عريف هذا احلفل ألنه قد قرأ عليكم سريته الذاتية وهي اليت غرفنا منها مجيعاً               

بن حممد الضبيب يف جملس من االس حىت ينصرف الذهن رأساً إىل العلم وإىل               معايل الدكتور أمحد    
اجلامعة وما يتصل ا من أمور أكادميية وأدبية فهو رجل قد عشق العلم منذ الصغر رباه والده على                    
حب العلم وعلى اجلد واملثابرة وربطه بالكتب منذ أن كان يف عمر ينصرف فيه عادة من هو يف مثل                    

 الكتب وما اتصل ا إىل أمور هي أكثر إغراء وأخف على النفس، لقد كانت لوالده رمحة اهللا                  سنه عن 
عليه مكتبة مرتلية تضم عدداً طيباً من املصادر الشرعية واألدبية نشأ ابنه على التزود منها، والنهل من                 

 .معينها، ومن هنا نشأ الدكتور الضبيب عاشقاً للتراث مهتماً بدراسته ورصده
وتتبع السرية الذاتية واألدبية لألستاذ الدكتور أمحد الضبيب أمر يطول شرحه لو حاولنا                 -

الوقوف عند تفاصيلها وهلذا فإننا سنكتفي بإشارات موجزة لعلها تكون مناسبة ملثل لقائنا يف هذه الليلة                
 قاله الزمالء فإن للتكرار     وأغفروا يل أيها األخوة الكرام إن أنا كررت شيئاً ولو كان كثرياً مما            ..  املباركة

الدكتور الضبيب التحق يف مطلع شبابه باملعهد       ..  يف اللغة العربية داللة وهو أنه يؤكد ما اجتمعنا لنقوله         
العلمي السعودي باملدينة املنورة وهناك بدأت تتفتح مواهبه حيث جنده يبدأ يف قرض الشعر ويساهم به                

مي باملدينة فقد ذكرت صحيفة البالد السعودية أنه قد ألقى           حلفالت اليت كان يقيمها املعهد العل      ا يف
 وبعد خترجه من    ..هـ١٣٧٤قصيدة يف حفل مشترك أقامه املعهد العلمي واملدرسة الثانوية يف عام             



املعهد العلمي التحق بكلية اآلداب جبامعة القاهرة، ومن هناك أخذ يبعث مبقاالت عن أيب الطيب املتنيب                
 وبعد عودته من    ..لسعودية اليت كان يرأس حتريرها األديب عبد الفتاح أبو مدين           إىل صحيفة الرائد ا   

، مث ابتعث إىل ليدز     ـه١٣٨٠البعثة يف مصر عني معيداً بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود يف عام               
كما قيل، وكان موضوع الرسالة هو ما         هـ١٣٨٦بربيطانيا حيث حصل منها على الدكتوراه عام         

ريف احلفل، وبعد عودته عمل مدرساً بقسم اللغة بكلية اآلداب وتدرج يف السلم                مسعتموه من ع  
األكادميي حىت حصل على درجة األستاذية كما أنه تدرج يف السلم اإلداري بقسم اللغة العربية إىل                  
عميد شؤون املكتبات، فوكيالً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، مث مديراً للجامعة، وقد               

ه األعمال اإلدارية كثرياً ولكنها مل تستطع أن تصرفه عن البحث العملي والكتابة األدبية فقد كان                شغلت
يسترق الوقت ليخلو بنفسه يف مكتبته العامرة يؤلف ويبحث، حىت أخرج للناس كتباً علمية رائدة يف                 

سدوسي، وقد ترجم   جماالا، من هذه الكتب ما ذكره العريف، كتاب األمثال أليب فيد مؤرج العمر ال             
ونشرته له جامعة   "  دراسات يف هلجات شرقي اجلزيرة العربية      "إىل العربية كتاب الدكتور جوستون       

امللك سعود، وأيضاً آثار الشيخ حممد بن عبد الوهاب سجل ببلوجرايف، كما نشر مؤلفات على مرافئ                
من املوضوعات األدبية، وله    التراث، وهو حيتوي على عدد من األحباث اليت نشرها فيما يتعلق بعدد              

كتاب خفيف الظل جداً وهو األعمش الظريف، ألنه يتحدث عن هذه الشخصية الفكهة املرحة الذكية               
وهناك ..  اللماحة، وأيضاً له كتاب عن بواكري الطباعة واملطبوعات يف بالد احلرمني، وله أوراق رياضية             

نها إخراج نسخة حمققة حتقيقاً علمياً       كتب أخرى يقوم الدكتور الضبيب بإعدادها للنشر من ضم          
لكتاب جممع األمثال للميداين، هذا كتاب قد حقق من قبل لكنه حققه حتقيقاً جديداً، وله كتاب عن                  

 .حركة إحياء التراث يف اململكة العربية السعودية
واألستاذ الدكتور الضبيب مثل ما ذكر صديقنا األستاذ الدكتور احلازمي صاحب أولويات              

اتفقنا على أن له أوليات فقد أسس       ..  ادات، صدقوين مل أكن قد اطلعت على ورقة الدكتور منصور         وري
بعد عودته مباشرة من البعثة مجعية اللهجات، وأيضاً متحف التراث، وأهلته شهرته األكادميية واألدبية               

وكيالً للجامعة   إىل أن أصبح     ـه١٣٧٩ألن يصبح أول أمني عام جلائزة امللك فيصل منذ إنشائها عام            
 كما أهلته مرتلته األكادميية ألن يصبح عضواً يف عدد من االس واللجان من بينها               ـه١٤٠٦يف عام   

 ٨٠جملس اآلثار والس األعلى لإلعالم وهو عضو يف أكادميية اململكة املغربية منذ إنشائها يف عام                  
ي مبركز الدراسات العربية يف جامعة      عضو مؤازر يف امع العلمي العراقي وعضو الس االستشار         

واألستاذ الدكتور الضبيب حيمل ميدالية االستحقاق من الدرجة األوىل من           ..  جورج تاون بواشنطن  
اململكة العربية السعودية، هذه نبذة خمتصرة عن السرية العلمية واإلدارية لألستاذ الدكتور الضبيب أما              

ئه وطالبه فاحلديث عنها ممتع وشيق وأنا وإن مل أكن من            اجلوانب األخرى يف حياته وعالقاته بزمال      



زمالئه يف فترة الدراسة فإين قد عرفته منذ ما يقرب من إحدى وثالثني سنة، وهذا احلديث الشيق حيتاج                  
 .إىل وقت طويل ال تتسع له هذه املسامهة القصرية يف هذه املناسبة الكرمية

باسم هذه الوجوه الكرمية احلاضرة يف هذه الليلة         متعك اهللا بالصحة والعافية يا أبا عمرو، و        
أحييك وبارك اهللا يف من دعا إىل هذا االحتفال الرائع وشكراً له من األعماق احتفاءه بأهل األدب                   

 .والفضل
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 كلمة لسعادة الدكتور محزة املزيين (( 
  )) ود جبامعة امللك سع رئيس قسم اللغة العربية

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
بسم اهللا الرمحن الرحيم، أود يف البداية أن أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه على تفضلّه                  
بدعويت، خاصة ألن يل عالقة باملكرم خاصة، ففي الواقع دعوته يل اعتربها بالنسبة يل شيئاً مهماً جداً                  

عض احلق ألستاذي، كنت أتوقع من األساتذة األفاضل الذين هم          ألنين ال بد أن أُبدي يف هذه الليلة ب        
على عالقة أوثق بالدكتور أمحد الضبيب، مثل الدكتور منصور احلازمي، والدكتور الشعفي، أن يبينوا               
ليس اجلانب املضيء يف سرية الدكتور أمحد الضبيب وإمنا اجلانب السيء وألنين أنا من طالبه وأعرفه ال                 

جلانب السيء، أما اجلانب املضيء فيعرفه اإلخوان ولذلك جرؤت على كشف املكرم             أعرف منه إال ا   
كتبت ما أريد أن أقوله عن حيب وتقديري ألستاذي، لكين غريت رأيي عندما رأيت              ..  بني أيديكم الليلة  

 .كل الكالم عن احلب والتقدير، وله مين كل احلب والتقدير
نين مل أعد أتذكر كلمة واحدة مما تعلمته منه، وذلك على           أود يف البداية أن اُطمئن أستاذي أمحد أ       

الرغم من الكم اهلائل واملعلومات اليت تلقيتها منه عن العصر اجلاهلي، وعلى الرغم من ذلك الغوص                 
العميق يف الكشف عما تعنيه تلك القصائد الكثرية الطويلة اليت كان يدرسها لنا، وهو ما كان يستدعي                 

مماحكات الزوزين وغريه من شارحي الشعر القدمي وكذلك على الرغم من تلك             االنغماس الكامل يف    
املعلومات الثرية اليت تلقيتها منه يف مادة اللهجات العربية، والوضع اللغوي يف العصر اجلاهلي وصدر                
اإلسالم وكانت تلك املعلومات بالنسبة يل يف ذلك الوقت جديدة وطريفة، فقد نسيت ذلك كله،                 

لك أنين اكتشفت فيما بعد احلقيقة يف جوانب كثرية على خالف ما تعلمته منه، لكن                 ونفهم من ذ  
نسياين للمعلومات اليت درستها على يديه ميكن أن يفسره القول املشهور ألوسكار وايلد وهو إن                  
 التعليم ممتاز لكن أفضل ما نتعلمه ال يأيت من طريق التعليم، فصحيح أنين نسيت ما تعلمته من معلومات                 



لكين مل أنس ما اكتسبته من تلمذيت على يد األستاذ الدكتور الضبيب من أمور جوهرية أخرى تفوق                  
تلك املعلومات أمهية، وال بد من مالحظة الفرق بني كلميت التعلم واالكتشاف، التعلم نتيجة حتمية                 

ومما يفسر  ..  ى وأنفع للتلقني أما االكتشاف فهو جهد غري واع يقام به تلقائياً وينتقل بالعدوى وهو أبق             
 بأن املعلومات متغرية دائماً     وأقنعيننسياين لتلك املعلومات أيضاً أن األستاذ الدكتور الضبيب علمين           

فكلما تقدم البحث توسع جمال الرؤية وجدت طرائق جديدة يف احلصول على معلومات أوىف وأدق،                
حلس البحثي وتقتصر فائدا على كوا وسيلة       بل أنه كان يعلمنا أن املعلومات اليت تتعلم وسيلة لتربية ا          
فإذا نسيت ما علمين األستاذ من تلك        ..  الكتشاف األنظمة املتخفية وراء ظاهر هذه املعلومات       

املعلومات فإن عذري أنين كنت أنفذ ما كان يطالب طالبه به فهو الذي ينبغي أن يالم، كما اكتشفت                  
 أنين فقدت موهبتني مهمتني مها قول الشعر وحس           أنين فقدت نتيجة لتتلمذي على أستاذي أمحد       

خر الدكتور منصور احلازمي املعروف حبس الدعابة املتميز        الدعابة، ومل يفلح تتلمذي على أستاذي اآل      
والشاعرية الرقيقة أن يعيد يل ما فقدته، وسبب فقدي هلاتني املوهبتني أن أستاذي أمحد كان وما يزال                  

 ال بد أن تؤدي إىل مثل هذه النتيجة، ومن هذه اخلصائص الدقة الفائقة              يتحلى بعدد من اخلصائص اليت    
يف البحث والتحري والتنقيب، والتأين يف النظر واالستقصاء، فأظن أن هذا هو الذي جعلين أفقد حس                

 وليس هناك عالقة بني كلمة      -الدعابة والشعر، وذلك أن هاتني املوهبتني تتطلبان خميلة ضبابية حاملة            
 بعيدة عن الوضوح والصرامة والدقة اليت تأيت نتيجة لتلك اخلصائص، وال             -، واسم الدكتور    ضبابية

 حس الدعابة وقول    -يعين هذا أن األستاذ الدكتور الضبيب ال يتحلى ما يف ذلك الوقت أو اآلن                
  يزال يتمتع حبس   من الشعر، فقد كان وما      كالمي بأن له الكثري    والدكتور احلازمي أيد     -الشعر  

الدعابة وقول الشعر ولكن ذلك يعين فقط أنه كان ممثالً بارعاً جعلين أصدقه وأقتنع بطريقته وأحاول                 
تلبس تلك اخلصائص على حساب ما كنت أظن أين أمتتع به من مواهب، أما هو فظل جيمع بني تلك                    

 ويصدق عليه املثل    اخلصائص العلمية الصارمة وهاتني املوهبتني اجلميلتني، فهو قد خدعين يف واقع األمر           
ومن أهم اخلصائص اليت يتمتع ا وقل من يباريه فيها الرباعة يف              ..  القائل رمتين بدائها وانسلت   

استعمال اللغة وتتبني هذه اخلصيصة يف طالوة األسلوب وتفننه يف التعبري عن أفكاره بلغة مشرقة مؤثرة                
ال بد من اإلشارة هنا عن وجهة نظره        وهي خصيصة عجزت عن تعلمها منه، وخبل هو بتعليمي إياها و          

الصحيحة عن اللغة، فوجهة نظره يف دراسة اللغة وتعليمها قدمية جداً على كثري من املواقف اليت                   
يعتنقها من يهتمون ذه الظاهرة اإلنسانية الفريدة، فهو ينظر إىل العربية على أا جزء من هويتنا                   

لكاً خاصاً للذين ماتوا قبل منتصف القرن الثاين          وشخصيتنا حنن العرب املعاصرين فهي ليست م       
اهلجري، إذ هي لغتنا أيضاً كما كانت لغتهم، فيجب إذاً أال يوحى إلينا بأن أقصى ما ميكن أن يطمح                    
إليه العريب املعاصر هو أن يربع يف حماولة تقليد العرب األوائل، بل أنه يوحى إلينا أيضاً يف بعض                     



حىت من تقليدهم، وعلى ذلك فإن هذه املواقف تقتضي منطقياً النظر إىل             األحيان أنه لن يتمكن أحد      
العربية على أا لغة ميتة ال متكلمني أحياء هلا، مثلها يف ذلك مثل الالتينية، وجتهل هذه املواقف أو                    
تتجاهل حقيقة أن العصر الذهيب للغة العربية مل يكن العصر اجلاهلي وإمنا كان العصر العباسي هو عصر                 
العربية املتميز عندما أصبحت العربية لغة عاملة وعاملية، وما يدل على أن العربية لغة حية متنامية وأا مل                  
تتوقف بعد النصف األول من القرن الثاين، ويرى األستاذ الدكتور الضبيب أن استئناف هذه اللغة عند                

ديداً يقوم على النماذج الشائعة يف      املتكلم العريب املعاصر وأحياءها يف وجدانه يتطلب وصفها وصفاً ج         
الكالم العريب يف خمتلف عصوره وأن مييز بني النحو الذي يدرسه متخصصون بوصفه تفسرياً للنظام                 
اللغوي العريب، والنحو اآلخر الذي تنشأ عنه السليقة اللغوية الكفؤة عند املتكلم العريب املعاصر سواء                

التخصصات، وإذا مل يتحقق ذلك فإننا سنقع ال حمالة فريسة          متخصصاً يف اللغة أم يف غريها من          أكان
للغات األجنبية والعاميات اإلقليمية الضيقة، واللغة العربية امليتة اليت ال ختدم وظيفة حية، ولو أتيح                 
اال لتنفيذ نظراته الدقيقة هذه عن العربية لكنا يف ظين يف وضع أفضل مما حنن عليه وذلك أن اللغة                    

ة الوحيدة لتوصيل العلوم، فكيف ميكن توصيل العلوم إىل عقول الناس وكيف ميكن أن تبىن               هي الوسيل 
معرفة متماسكة تثمر معرفة متماسكة وحنن نقول لغة ال يشعر اإلنسان معها باالطمئنان إال إذا كان                  

قفه العقالنية  لقد أثر األستاذ الدكتور الضبيب يف طالبه مبنهجه ودقته وحيويته وبعد نظره وموا            !!  صامتاً
من اللغة العربية، وذلك ما يبقى بعد أن تتقادم املعلومات أو تنسى فإذا ذكره طالبه فإمنا يذكرون                   
غرسه الروح النقدية املتفتحة فيهم وبناءه لشخصيام ليكون كل واحد منهم متفرداً يف وجهات                 

كانوا وما يزالون ميثلون جيالً     إين أعد نفسي حمظوظاً بتتلمذي على خنبة من العلماء الذين             ..  نظره
متميزاً شق طريق التعليم احلديث املعتمد على الكفاءة الوطنية وأسس لنهضة فكرية تتلمذ عليها طالم               

كما أنين حمظوظ بانتمائي    .  وغري طالم يف الوطن كله، ويف مقدمة هؤالء العلماء أستاذي أمحد الضبيب           
امللك سعود الذي ينتمي إليه األستاذ الدكتور الضبيب وزمالؤه          إىل قسم اللغة العربية وآداا جبامعة       

الرواد، وإنين ليملؤين الزهو كما يقول األستاذ الزميل الدكتور عبد اهللا الغذامي عندما أجيب من                 
يسألين بأنين من قسم اللغة العربية وآداا جبامعة امللك سعود، وأجد أن رد فعل السائل دائماً هو إذن                  

أليس هذا مما يفخر    ..   األستاذ الدكتور الضبيب واألستاذ الدكتور احلازمي وفالن وفالن        أنت من قسم  
به ؟ خاصة إذا كان الذي يوجه إليه السؤال مثلي، ممن تتلمذ عليهم وإنين لسعيد أيضاً أن يتفضل                    

الء أستاذنا الضبيب بالتدريس مرة أخرى يف قسمه الذي رعاه منذ سين النشأة األوىل وقد شعر الزم                
مجيعاً يف القسم أن وجوده معنا يضفي على قسمنا ألقاً حاضراً زيادة على األلق التارخيي الذي أضفاه                  

أساتذة اجليل، وواحد من       وأعود وأؤكد أنين سعيد جداً حبضور تكرمي أستاذ من          ..هو وزمالؤه عليه  
ع والبصر وسيظل    وسيظل معايل األستاذ الدكتور أمحد الضبيب ملء السم         ..أعمدة الثقافة والفكر  



طالبه أوفياء له لقاء ما بذره يف نفوسهم من شغف بالعلم وحرٍص على األنفة من العادي والسطحي                  
وفوق ذلك كله بذر االنتماء للغة العربية فيهم وبذل اجلهد يف االرتقاء ا وختليصها من سيطرة املواقف                 

 .ه هلذا اللقاء البهيجالتقليدية، وأكرر الشكر لألستاذ عبد املقصود خوجه على دعوت
 . والسالم عليكم

 عبد ا املعطا�ي،. كلمة لسعادة د(( 
  ))جبامعة امللك عبد العزيز جبدة  أستاذ النقد األدبي

 :بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني -
 أو رئيس عن رئيسه     ألن يتحدث زميل عن زميله أو صديق عن صديقه أو طالب عن أستاذه             

فهذا شيء جرت العادة فيه، وأما أن يتحدث رجل بعيد عن كل هذه اإلطارات وكل هذه القيود                   
فأتصور أن حلديثه نوعاً آخر من املفهوم ونوعاً آخر من التذوق، فمعايل األستاذ الدكتور أمحد الضبيب                

 وأرجو أن يسمح يل جرأيت      - أحتج إليه    -   أيضاً -مل أزامله ومل أتتلمذ على يديه ومل يرأسين يوماً ما ومل            
 يف طلب ما، طول مناصبه يف جامعة امللك سعود وبالتايل فإين أرجو أن يكون هذا احلديث                   -هذه  

متجرداً نوعاً ما من مثل هذه القيود اليت يتقيد ا اإلنسان مهما كان شعوره، ومهما كانت موضوعيته،                 
شيخ عبد املقصود خوجه املتفضل ذا التكرمي قبل يومني أو           إيل الدعوة من األستاذ ال     أرسلتوحينما  

ثالثة أيام بالفاكس كان لدي مساحة من الوقت، أن أكتب ما أريد، وأن أكتب عن فكر األستاذ                    
 من  أجعل  رأيت أن آيت يف هذه الليلة لكي      الضبيب، وعن نقده وإين حبمد اهللا لقدير على ذلك ولكن           

ويقولون إن خري دراسة للنص هي أن تصادم هذا النص، وال أتصور              أدبياً،الضبيب نصاً شعرياً، أو نصاً      
أنين أستطيع أن أصادم الضبيب لضخامته، وأيضاً ضخامة مكانته وعلو قدره، وقبل أن أحتدث عن                 
األستاذ الضبيب، أود أن أحتدث بإشارة سريعة إىل اجلمهور، كنت أتوقع أن يكون اجلمهور أكثر من                 

ثنينيات السابقة ألن األستاذ الضبيب عامل جليل، وفاعل يف ساحتنا الثقافية           االودنا يف   ذلك بكثري كما تع   
ولكن يبدو أن املقاييس قد اختلفت وأن املفاهيم قد اضطربت، حينما جاء أبو علي القايل إىل األندلس                 

قديراً له وأنه   استقبله أهل األندلس على رأسهم وايل املدينة على مسرية يوم من املدينة إجالالً له وت                
مهما كانت، ومهما بلغ اإلنسان من املناصب اإلدارية سوف تذهب هذه املناصب يوماً ما ويبقى شيء                
واحد؛ يبقى العلم واملعرفة وما تركه من أثر يف هذا اتمع، ولذلك عندما جاء أحد ملوك الغساسنة إىل                  

م فيحسن، قال وكنا يا أمري املؤمنني       سيدنا عمر بن اخلطاب، قال له إن حسان بن ثابت كان يقول فيك            
نعطيه فنجزل، قال ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم، فإن ذهب الشيء الكثري من هذه املناصب                  



اليت تقلدها األستاذ الدكتور الضبيب سوف يبقى ما أعطانا من الفكر ومن العلم ومن الثقافة، وال شك                 
 . خدينه ومساٍو له يف القدر والعلماحلازمي وهو. أننا مجيعاً كما تفضل األستاذ د

الضبيب من خالل مقاالته اجلريئة ومن خالل إهتمامه بالتراث وإنين صادقت           .  إننا مجيعاً عرفنا د   
 هـ،٩٨الضبيب من خالل مقالني فقط، املقال األول دكتوراه الصيف وكان ذلك يف عام              .  األستاذ د 

وراه الصيف وكل يغين على لياله، ودكتوراه الصيف        وكتبت مقاالً حييته فيه وأنا مل أره من قبل، دكت         
الضبيب ينظر إىل أستاذ اجلامعة مبنظار أكادميي علمي، وليس مبنظار اجتماعي           .  يدل على أن األستاذ د    

أو أنه حاز على شهادة الدكتوراه وهذه سوف آيت عليها بعد هنيهة من الوقت، ومن هو األستاذ الذي                  
وشيء ذ الذي ال يستحق التكرمي، فهذا شيء يعود إىل األستاذ نفسه             يستحق التكرمي ومن هو األستا    

. د.  مؤشر إىل اهتمام أ      اآلخر فهو مقال الفرجني برجني، وهذا أيضاً       املقال، أما   نفسها  يعود إىل اجلامعة  
الضبيب بالتراث وانفتاحه على املعارف العامة كما رأينا وإجادته لكثري من هذه اللغات، فاألستاذ                

ر الضبيب مغروس يف تراث هذه األرض، وهويته مل تطمس على الرغم من أنه شرق وغرب،                 الدكتو
وأنه ليستمد قوته من خالل هذا التراث ومن خالل هذه األصالة، ومن خالل ذوده عن فكر اللغة،                   

 املتفجر  وعن حضارا العربية، فنحن لن تقوم لنا قائمة إذا أضعنا هذه اهلوية، نعم ننفتح على هذا العامل                
بطاقاته وعلومه وختوم الفضاء ولكننا حنتفظ ويتنا، وما ضاع قوم احتفظوا ويتهم، وما بقي قوم                  

 .ضاعت لغتهم وحضارم
نعود إىل عدم مشاركة األكادمييني يف الساحة كما تفضل األستاذ عبد املقصود خوجه، هذا يا                

 يف اتمع؛ أنا أتصور أن      - لو تتبعتم    -عيب  إخواننا أيضاً ليس من عيوب األستاذ اجلامعي، وإمنا ال         
اتمع مل يعط اجلامعة ما تستحق وأن اتمع مل يعط أستاذ اجلامعة ما يستحق من التقدير ومن يهن                    
يسهل اهلوان عليه، وبالتايل ال تقوم قائمة للجامعة أو ألي مؤسسة علمية حنن ال نعطيها ما تستحق،                   

ا شيء من التجريح الذي ال أقبله أنا كأستاذ جامعة، أن اجلامعة ليست             وهذه الكلمات اليت مسعتها فيه    
مدرسة ثانوية، اجلامعة غري، هناك حبوث جادة، هناك طالئع من األساتذة األكادمييني، ومنهم هذه                 
الصفوة، ومنهم من مثَّل اململكة يف مؤمترات، وأيضاً حازوا على قصب السبق يف كثري من اللقاءات،                 

وهو مؤمتر النقد قد رت كوكبة األساتذة السعوديني كل من رآهم حىت أن الدكتور                وآخر مؤمتر   
خليفة لقيان، وهو يعترب نفسه حامل عصا مارشال النقد األديب والفكري يف الكويت يقول يل وأنسبها                 

عبد اهللا هؤالء الصفوة قال عنكم طالب جامعة الكويت نتمىن أن يدرسنا هؤالء              .  يقول يل إنكم يا د    
األساتذة، هذا يف مستوى العلوم النظرية، وأما يف مستوى العلوم األخرى التجريبية واليت منها يف                  

 حبث ساعني لنشرها،    ٣٠٠جامعة أا وجامعة امللك عبد العزيز لوحدها حوايل كليتني فيهما حوايل             



منك ومن أبيك،     أشعرإنين  :  وأين اتمع الذي يقبل عليها، ولذلك قال حسان بن ثابت للنابغة الذبياين           
 :قال يا ابن أخي إنك لن تستطيع أن تقول

عـك واس ـت أن املنتأى عن   ـوإن خل 
. 

و مدركي ـذي ه ـكالليل ال ك  ـفإن 
. 

وأنا أتصور أن أساتذة اجلامعة ميلؤون العيون ويسرون القلوب وهذا ليس دفاعاً عنهم ألن من                
 :هذا التكرمي ولكن العموم يا إخواننا يوقعنا يف شيء من الشطحأساتذة اجلامعة من هو ال يستحق 

ن اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا      ـم
. 

مـاً ألبيك ــم ال أب  ــوا عليه ـأقل 
. 

دواـوا ش ـوإن عاهدوا أوفوا وإن وثَّق    
. 

اـوا البن ـوا أحسن ـأولئك قوم إن بن    
. 

 وشكراً  

  )) كلمة الدكتور حممود زيين(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، محداً وصالة، محداً هللا جلَّت قدرته، وصالة وسالماً على خامت النبيني                 -

 :واملرسلني، أيها اإلخوة سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته
قط تزاملنا يف القاهرة يف     جئت حميياً أخي املكي مولداً وأحيي أخي وزميلي الذي سبقين بسنتني ف           

أمحد .  معايل األخ د  ..  منصور احلازمي .  أ.  قسم اللغة العربية، عرفته منذ ذلك التاريخ كما عرفه د          
الضبيب له دور فعال يف اتمع وأحببت بالكلمة أن أحييه على ما بذل من جهود خارج نطاق اجلامعة،                  

النظرة اليت كانت تالحقها، وكان املتخرجون      وهو الذي أخرج اجلامعة من عنق الزجاجة الضيق، ومن          
واحلاصلون على الدكتوراه يف تلك الفترة ينظر إليهم بنوع من اإلكبار وقد أثبتوا وهللا احلمد جدارم،                

الضبيب لكن نقطة   .  منصور عن أنه ذكر ومل يترك لنا شيئا عن أولويات د           .  أريد أن أذكر ما قاله د     
امللك فيصل، كان أول أمني عام هلذه اجلائزة، وأثبت بكفاءته قدرته           واحدة وهي رئاسته ملركز جائزة      

العلمية على خوض معركة كبرية وإثبات وجود وأن اجلامعة جزء من اتمع، هي اتمع، وهذا كان                 
قبل أكثر من مخسة عشر عاماً، وأنا أذكر هذا لفضله على اجلائزة وقد أرسى قواعد هذه األمانة وانطلق                  

ىل دائرة العاملية واتصل بشرق الكرة وغرا، علمائها وباحثيها، وكان له دور فعال يف مجيع                باجلائزة إ 
اللجان اليت أشرف عليها ومنها جائزة امللك فيصل العاملية يف األدب واليت شرفين اهللا بأن أكون عضواً                 

حممد .  الشامخ ود حممد  .  منصور احلازمي ود  .  يف جلنة االختيار والترشيح معه ومع إخويت األفاضل د        
 .الفدا وشيخنا الشيخ محد اجلاسر حفظه اهللا

أحييه مرة أخرى وأذكر له فضله وأمتىن له مزيداً من النشاط والعمل العلمي اجلاد الذي يرفع من                 
قيمة اجلامعة وجيعلها يف مصاف اجلامعات العاملية واهللا حسبنا ونعم الوكيل، وشكراً لكم على                  

 .م على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياستماعكم وصلّى اهللا وسلّ



 :تعقيب للشيخ عبد املقصود خوجه
 شكراً لألساتذة الكرام الذين تفضلوا باحلديث إلينا عن سعادة ضيفنا الكبري، أمامي طلب من               -

اخلة أن لديه مداخلة على كلميت فإذا كانت املد       :  املريب الكبري األستاذ عبد اهللا بغدادي جاء فيه نصاً        
عبد اهللا املعطاين، أنا    .  عما أشرت إليه عن أساتذة اجلامعة فال بد يل أن أشري أوالً ملا تفضل به الزميل د                

عندما طرحت، طرحت فكرة، ولست حباجة إىل أن أوضح، أساتذة اجلامعة هم ذؤابة املثقفني كما                 
 يف احلقيقة وليست    مها فكرتان ..  أشرت يف كلميت وهم مكان تقدير كبري وإكبار، وعندما طرحت          

فكرة واحدة، طرحتهما للبحث وقلت أنه رأي شخصي ودائماً الرأي الشخصي حيمل الصحة وحيمل               
التعديل وأحياناً عدمه ولكن بالتأكيد ما طرحته يكتنفه الكثري من التقدير واالحترام واملوضوعية بإذن               

البحث لعل يف ذلك ما       راسة من أهل  اهللا وأما نقاش الفكرتني أو الرأيني فهذا كما ذكرت حيتاج إىل د           
يفيد اجلميع، فإذا كان أستاذنا الشيخ عبد اهللا بغدادي يريد أن يتحدث يف نقاش هذا املوضوع، تعودنا                 
يف االثنينية أن النقاش حول نقطة سيكون نقاشاً ونقاش مضاد له ولن ينتهي بذلك وليس هدف االثنينية                 

فون تكرمي الضيف وإلقاء الضوء من أخدانه وزمالئه ومريديه         ذلك، اهلدف دائماً كما تعودنا وكما تعر      
عن حياته لتوثيق ما ميكن توثيقه بأكرب قدر ممكن، فيا أستاذنا البغدادي هل لك يف هذا الشأن أو يف                     

 .شأن آخر
 . يف شأن اجلامعات: بغداديو

 

  ))رد الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
ة يف املداخلة يف هذا الشأن وذا أكون غري منصف،           أرجو أن تعذرين ألين تلقيت أكثر من رغب        -

هذه جمرد فكرة للطرح وقد حنتاج إىل اثنينية أخرى أو يف اجلامعة أو أي مكان آخر إذا أذنت يل، هنا                     
بعض نقاط أود أن أستعرضها معكم، األستاذ مصطفى عطار طلب أن يتكلم ويتحدث عن نشاط                 

لكية مبكة املكرمة، يبدو الوقت قصري ألنه مع األسف نبدأ كما           الدكتور التوثيقي وخصوصاً املطبعة املا    
تالحظون يف وقت متأخر ويا حبذا لو يتفضل األساتذة الكرام باحلضور مبكراً لنبدأ يف الثامنة والنصف                
ويتسع الوقت لنا بذلك مجيعاً بكلمات أكثر وتوثيق أكرب ونقاش بينكم وبني الضيف يف وقت فيه                   

 األخرى قلة احلضور يف هذه األمسية، احلقيقة أود أن أوضح أن كثرياً من األساتذة               إتساع أكثر، النقطة  
مل حيضروا الليلة وكانوا يف شوق للإللتقاء بالدكتور الضبيب والسبب هناك عذر رمبا إىل حد ما، أن                  

ألستاذ والدة األستاذ حممد سعيد طيب قد انتقلت إىل رمحة اهللا، وكثري منهم يف هذه األمسية يواسون ا                 
حممد سعيد طيب يف مرتله ولعل يف ذلك بعض العذر، االثنينية كما تعودت ليس هناك دعوة إال ملن                    
سيلقي كلمة وله التصاق بالضيف كزميل أو تلميذ أو رجل يعرف أمراً يستفاد منه، أما دعوة احلضور                 



يف له عالقة بالكلمة    مفتوحة لكل من له عالقة بالكلمة وكما نردد دائماً ونرحب بكل ض              فاالثنينية
الكلمة يف الوقت احلاضر ألستاذنا وضيفنا الكبري فليتفضل مشكوراً لنستمع          .  فأهالً وسهالً ومرحباً به   

إليه، وبعد ذلك كالعادة سيكون حوار بينكم وبينه باألسئلة اليت لدي واحلتها لعريف احلفل، وشكراً                
 .  لكم وله والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))لمة احملتفى به معايل الدكتور أمحد الضبيبك(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله -

أخي اجلليل األستاذ عبد املقصود خوجه، أيها احلفل الكرمي، أود أوالً أن أعرب عن شكري لك                 
لة اليت تتألق بوجود هذه النخبة الكرمية من رجال          أيها األخ الكرمي على إتاحة هذه األمسية اجلمي        

األدب والثقافة، ورواد العلم واملعرفة، واليت متثل حلقة من حلقات ذهبية دأبت نفسك السمحة                 
وسجاياك النبيلة على أن تزين ا جيد الثقافة بني احلني واألخر، وأن تعقد فيها أواصر احلب بني                    

ن ضاقت فيه مساحة احلب بني الناس، واشتد فيه سعري املادة،            املفكرين بتعريف بعضهم ببعض يف زم     
ولعل من نافلة الكالم القول أن      ..  وأصبح الشر هو الذي يتأبط اإلنسان يف مناطق كثرية من العامل           

بالدنا وهللا احلمد يف تآلفها وترابطها كانت وما زالت وهللا احلمد موئل اخلري ومناط احلب والصفاء أكثر                 
خرى خارجها، ولكن الناظر يف التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت مررنا ا ال             من أي منطقة أ   

خيطئ نظره االختالف الكبري بني ما كنا عليه وما حنن عليه اآلن فيما خيص أمناط السلوك واملمارسات                  
فني االجتماعية املختلفة خاصة فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية بني الناس بشكل عام وبني املثق                

واملفكرين بشكل خاص، ولعل أهم ما فقدناه من ممارساتنا القدمية احملببة تلك العفوية املطلقة وعدم                 
التكلف الذي كان يطبع حياتنا بشكل عام فلست تأبه بزيارة صديق يف أي وقت شئت، وال قريبك أي                  

اً يف براجمهم اليومية فال     زمن أردت، ويف املكان الذي حتدده، مث أن الناس يف السابق كانوا يتفقون كثري             
يشذ بعضهم عن بعض إال نادراً ولكون هذه الربامج اليومية موحدة ومعروفة كان اللقاء كثرياً ووفرياً                 
فال تكاد تنقطع عن صاحبك، وال تكاد ختتفي عن قريبك وإذا حدث ذلك جد اجلميع يف البحث                   

 أسباب التنابذ وحلت     عنك، واستقصاء سبب غيابك، لذلك زادت أسباب االجتماع وبعدت           
               يف  املشكالت يف بداية حدوثها، وقُضي على العداوات يف مهدها، وعاش معظم الناِس إال من شاء ربك 

واحات من احلب والوئام، ولست أقول إن الناس كانوا مالئكة يف ذلك العصر احلديث القدمي، أو                  
ل والتواد اليت كانت بال شك      كانوا يف جمتمع خيلو من املشكالت، ولكين أحتدث عن نسبة التواص           

سائدة يف اتمع، أكثر من نسبتها يف جمتمعنا املعاصر، ولعل من الغريب أن وسائل االتصال                    
واملواصالت اليت قاربت بيننا وبني بلدان العامل املختلفة وجعلت العامل كما يقولون قرية واحدة قد                 



كن بعيداً عنهم، واهلاتف ساعد على االكتفاء       باعدت بني أصدقائنا وأحبابنا، فالسيارة مكنتنا من الس       
بالسماع بدل اللقاء، والطائرة شجعتنا على أن نترك مرابع الطفولة، ومدارج الصبا لنعمل بعيداً عنها                
ولتكون لنا صداقات وعالقات أخرى حتل حمل عالقاتنا القدمية، كما شجعت كثرياً منا على السفر                 

 . لالنفكاك من عمل أو غريهوالترحال خارج البالد حني جند فرصة
يف السابق كانت الصداقات مجاعية، فصديق األب صديق ألبنائه، صديق للعائلة مجيعاً، كما أن               
الصداقات تتوارث بني العائالت املختلفة، أما اآلن فإن الفردية واالنعزال جعلتا لكل فرد من أفراد                 

ريه، أما صداقات األدباء واملفكرين مع بعضهم بعضاً       العائلة صداقاته اخلاصة، واليت ال تتعداه غالباً إىل غ        
فكانت أكثر ظهوراً من اآلن، ويكفي أن نقول إن لقاءات روادنا من األدباء واملثقفني كانت تتكاثر                  
وتتكرر يف املساجد واملقاهي واملراكيز اليت عرفت منها مكة واملدينة وجدة الكثري، أما إذا اختلفت                 

إن الربيد كان يتكفل بالربط بني هؤالء اُألدباء يف رسائل فريدة جتمع رقة               الديار، وبعدت األقطار ف   
الشعور إىل حالوة األسلوب ومتثل جنساً أدبياً راقياً طاملا أبدع فيه املبدعون وتنافس فيه املتنافسون، لقد                

اص، غري  تسبب اهلاتف فيما يبدو يف قلة االهتمام بالرسائل، ولعله قضى على الرسائل األدبية بشكل خ              
أن األمل أن تعود هذه الرسائل جمدداً بني أدباء املستقبل عرب الفاكس، أو الناسوخ كما يسميه جممع                  

 .اللغة العربية، والربيد االلكتروين، وما قد يستجد من وسائل التقنية يف االتصاالت
نفحة من نفحات   تلك أيها األخ الكرمي أفكار أثارا يف خميليت هذه األمسية اجلميلة اليت جندها               

املاضي ب علينا فتثري الكثري من الشجون وتشدنا إىل زماننا الرومانسي الربيء الذي عشناه بكل                 
 .أبعاده اجلميلة والذي حتن إليه نفوسنا مبا فيه من قيم ومواضعات حنن يف أمس احلاجة إليها اآلن

 شخصيته وربط جتربته،    يف حياة كل منا حمطات معينة، تسهم يف تكوين         :  أيها األخوة الكرام  
وقطار احلياة بال شك مير بك على حمطات صغرية وأخرى كبرية وتتفاوت استفادتك من هذه الوقفات                
مبقدار ما تقضيه فيها من زمن، أو تتزود فيها من معرفة، ولعل أول حمطة يف حيايت كان هلا أثر كبري يف                      

 طفل صغري، ولعلها بدأت قبل أن أعي شيئاً يف          تصورايت املستقبلية هي تلك احملطة اليت نزلت فيها وأنا        
احلياة، ولكنين عندما استحضر ما فيها حبسب ما يروى يل عنها أجدها مزجياً من الفرحة والرهبة، كان                 
ذلك يف مكة املكرمة، اليت هي أول أرض مس جلدي تراا، واليت قضيت فيها سنوات طفوليت املبكرة،                 

 يوماً نزلت يب والديت إىل احلرم املكي الشريف مع بعض صوحيباا،             يقال إنين عندما بلغت األربعني    
وهناك طفن يب حول الكعبة املشرفة، وعندما انتهى طوافهن أخذين املطوف منهن ووضعين على عتبة                
باب الكعبة على امللتزم وبقيت برهة واملطوف يدعو وهن يرددن وراءه وأنا شاخص ببصري إىل الباب،                

عليهن متعتهن الروحية، ورجعت أمي إىل البيت وهي سعيدة، وبقيت مدة طويلة              مل أبك ومل أنغص     



ولعل يف    تكرر ما حدث على مسامعي، فتختلط يف نفسي مشاعر الزهو والسعادة، بالرهبة واخلشية،             
 .ذلك أثراً يف بعض تصرفايت

أيام الصبا،  أما احملطة الثانية فكانت يف املدينة املنورة، اليت نشأت فيها وعشت فيها أحلى                 
وتكونت فيها أفكاري األوىل عن احلياة والناس، كان والدي رمحه اهللا يرغب يف أن أتعلم تعليماً شرعياً                 
فأدخلين يف املرحلة االبتدائية مدرسة العلوم الشرعية ولكن بعض أساتذيت أسبغ اهللا عليهم الرمحة كانوا               

م ارتياحي فيها، فكان أن نقلين إىل املدرسة        من القسوة حبيث جعلوين أنفر منها، وأشكو إىل والدي عد         
الناصرية االبتدائية، وهناك وجدت طريقي يف التعليم النظامي سهالً ميسراً، لكن ما أن أيت املدرسة                
اإلبتدائية حىت عادت فكرة التعليم الشرعي تلح على والدي، فكان أن وجهين إىل املعهد العلمي                  

ة، ويف املعهد قضيت سنوات من أمجل سنوات الصبا، مليئة بالنشاط           السعودي بدالً من املدرسة الثانوي    
عرب برامج املسامرات األدبية واملشاركات الثقافية، وتفتحت فيها ملكة شعرية كانت حصيلتها جمموعة             
من احملاوالت اليت ألقيت يف حفالت املعهد يف تلك األيام ونشرت يل يف تلك الفترة أول مشاركة يف                   

 . يف جريدة البالد السعوديةشكل نشيد وطين
مل تكن أيام املعهد السعودي حتصيالً نظامياً مبناهج كنا نأخذها يف املدرسة وحسب، ولكنها                 
تعدت ذلك إىل قراءات واسعة لعمالقة األدباء يف تلك األيام، طه حسني والعقاد وأمحد أمني والزيات                 

إىل املدينة املنورة بانتظام فنتابعها خاصة ما       والرافعي، وكانت الصحف السعودية واالت املصرية تصل        
كان منها متعلقاً بالثقافة واألدب، ومن آثار نشاطنا أن أصدرنا يف املعهد جملة تكتب باليد وزعت أعداد                 
منها حمدودة كما أتفقت مع زميلي عبد الرمحن األنصاري وحممد الصاحل أن جنتمع دورياً لقراءة بعض                 

 .ق عليها ومكاتبة مؤلفيها والتعرف عليهم ورصدنا ذلك يف شكل اتفاق مكتوبالكتب األدبية والتعلي
مث كانت حمطة أخرى هلا أثر كبري يف حيايت وحياة جيلي، تلك هي مرحلة الدراسة يف القاهرة،                  
كلية اآلداب، هناك خرجنا من بيئتنا الثقافية الضيقة نوعاً إىل بيئة أرحب، تشكلت فيها كثري من                   

كرية وتعرفنا فيها على كبار األساتذة واألدباء، حضرنا فيها بعض دروس الدكتور طه حسني              قناعاتنا الف 
اليت كان يلقيها يوم األربعاء، وشاركنا يف ندوة العقاد املرتلية، وحضرنا بعض اللقاءات الثقافية اليت                 

طة رائعة، هلا   كانت تعج ا القاهرة، وتعلمنا مبادئ البحث العلمي وكيف نقوم به، كانت القاهرة حم              
 .أثر كبري يف التأهيل والتدريب والتعامل مع احلياة بشكل عام

وتأيت بعد ذلك حمطة كان هلا أكرب األثر يف حيايت، تلك هي مرحلة االبتعاث إىل بريطانيا اليت مل                   
هم تكن احلياة فيها ممتعة يف تلك األيام بالقدر الذي كانت يف القاهرة، بسبب انكماش االجنليز وتفرقت                

العنصرية يف ذلك الوقت، ولكين أفدت من هذه احملطة فوائد كثرية، ففيها اطلعت على أمهات كتب                 
التراث العريب، أغوص فيها بعمق، وقرأت كثرياً مما كتب عن قضايا اإلسالم واللغة واألدب، ولعل أهم                



 فيها من حبوث    ما لفت نظري يف هذه املرحلة هو سطوة االت العلمية املتخصصة، وما كان ينشر              
ودراسات، األمر الذي مل يكن لنا به سابق عهد يف شرقنا العريب، ومل تكن تلك القراءات باختيار، أو                   
من أجل املتعة والتسلية، بل كانت يف معظمها بإجبار من املشرف الذي مل يكن يرضيه شيء، وكان                   

حث اإلملام بلغات أخرى ودراسة     يطلب منا إىل جانب اإلطالع األوىف على املوضوعات اليت تتعلق بالب          
لغات سامية وأخرى غربية فكانت الدراسات املكثفة لبعض هذه اللغات مع حماولة إجادة بعضها،                
تعلمت يف هذه املرحلة االنضباط العلمي، وحماسبة النفس قبل أن خيط القلم ما يريد، واحلذر من                   

اهج البحث العلمي منذ أن تبتدئ البحث        التعميم، وإطالق األحكام اجلزافية، وااللتزام الصارم مبن       
وحىت تنتهي بقائمة املراجع، إذ مل يكن املشرف يقرأ البحث من أوله وإمنا كان يبدأ بقائمة املراجع فإذا                  

يف ذكر سنوات الطبع والنشر     وجد خلالً يف ترتيب الكتب والبحوث أوعزوها إىل مؤلفيها أو إمهاالً            
ضيع هذه القاعدة من قواعد البحث العلمي،         م باملنهج، وأن من    حبجة ضعف االلتزا   البحث  إليك  أعاد

وهي أضعفها، فهو ملا سواها أضيع، تلك هي حمطات التأهيل وهي حمطات ختتلط فيها املتعة بالتعب                  
 يف تكوين   األثرومشقة البحث بنشوة املعرفة، ولكنها بال شك كانت ذات مردود ال ينسى، له أكرب                

 .ريق أمامه حنو آفاق أرحب يف هذه احلياةشخصية اإلنسان، وفتح الط
أما حمطات العمل فلست حمدثكم عنها لطوهلا وتشعبها وقد كانت بدايتها عودة جمموعتنا من                
الغربة، جمموعة صغرية من أساتذة كلية اآلداب والعلوم، وكانت جمموعة اآلداب جمموعة منسجمة               

وكان مهنا تطوير البحث واملعرفة يف جامعة        طموحة شديدة الثقة بقدرة بالدنا على حتقيق األفضل،          
امللك سعود، وجعل هذه اجلامعة يف مصاف اجلامعات الكربى يف العامل، وحنمد اهللا أن حقق كل منا مع                  
زمالء آخرين أتوا بعدنا هذا الطموح، ومل خيتصر األمر على اإلسهامات العلمية لكل واحد وإمنا مشلت                

لفردي جماالت إدارية وتنظيمية والئحية وبناء مراكز ومكتبات         جهود هذه اموعة على املستوى ا      
وإنشاء مجعيات علمية وكليات ومعاهد وما إىل ذلك، قام ا كل منا حبسب جهده وإسهامه وطموحه                 
 .وقدراته وحبسب ما أوكل إليه من عمل وأتيح له من فرص، وهي أمور ال يتسع احلديث هلا هذه الليلة

لكرام الذين تفضلوا باحلديث عين يف هذه الليلة، أولئك الذين أثنوا مبا             وختاماً أشكر اإلخوة ا   
منصور احلازمي،  .  حتمله نفوسهم الطيبة وأفكارهم اجلليلة اجلميلة كالزميل الكبري اجلليل األستاذ د            

ح محزة املزيين، الذي كان جيمع بني املدح أو إخراج املد         .  حممد اهلدلق، وتلميذي األستاذ د    .  واألستاذ د 
مبا يشبه الذم، واألستاذ الكبري اجلليل الناقد واألستاذ الدكتور املعطاين الذي تكلم بلغة النقد ومصادمة               
النص، وأشكر أيضاً مجيع األخوة، األستاذ الكبري الشاعر اجلليل األستاذ حسن عبد اهللا القرشي،                 

 نية أن أراه هذه الليلة، واألستاذ     وزميلي الكرمي األستاذ الدكتور حممود زيين الذي من حماسن هذه االثني          
اجلليل أياد مدين الذي سعدت بصحبته يف تركيا والذي قد أحدثكم عن مقالبه وعن ما يفعله بزمالئه                  



عندما يسافر معهم، وهو رجل خفيف الظل وكثري املرح، وال زلت أمحل له من خالل هذه الرحلة                   
ستاذ الدكتور الشعفي، الزميل املخلص احلبيب      الكثري من اإلحترام والود واحلب، وزميلي الكبري األ        

 عاماً ويبدو أنه كرب أكثر من الالزم ونسي سنتني على األقل تسبق التخرج              ٣٧الذي رافقته أكثر من     
 عفوياً جليالً مجيالً، يأيت إليك      - على عادته    -فقد رأيته أول ما رأيته يف مكتبة جامعة القاهرة، وكان           

؟ وماذا تفعل ؟ وكنت يف قاعة من قاعات املكتبة أنظر يف كتاب وإذا               ويقول من أنت ؟ وأين تسكن       
: نعم، أنا سعودي، قال   :  أنت سعودي ؟ قلت   :  أنا أمحد، قال  :  برجل على رأسي يقول من أنت ؟ قلت       

وما إىل ذلك من األسئلة العفوية اجلميلة اليت تفيض ا روحه اجلميلة، وأشكر مضيفنا              ..  وأين تسكن ؟  
 . األستاذ عبد املقصود خوجه على إتاحة هذه الفرصةالكبري اجلليل

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 

  ))تنويه للشيخ عبد املقصود خوجه(( 
شكراً لكم، قبل بدء احلوار بني ضيفنا الكرمي واألساتذة األجالء، يل نقطتني             :  عبد املقصود   -

حة األدبية منذ أيام علماً من أعالمها الكبار        صغريتني أود أن أشري إليهما كما تعلمون فقد فقدت السا         
وأعين به األستاذ األديب الكبري املؤرخ حممد علي مغريب فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعيضنا عنه خرياً                 
وأن يغفر له، ويرتله منازل الصديقني والشهداء والصاحلني، وقد أشار األستاذ جمد مكي عن ذلك، فقد                

ويسرين أن أرحب هنا بالشاعر األستاذ وليد       ..  ن هذه النقطة فجزاك اهللا خرياً     كان يف ذهين أن أتكلم ع     
 .سيف وهو من شعراء املقاومة وأكثركم يعرف عنه وقرأ له فأهالً وسهالً

 

  ))أسئلة موجهة للضيف الكريم(( 
خترج لنا جامعاتنا خرجيني درسوا : األخ يعقوب حممد إسحاق ووقع بكلمة تلميذك يقول     -

مل يعد جمتمعنا يف حاجة إليها وينضم هؤالء إىل قائمة العاطلني، وسؤايل مىت وكيف                ختصصات  
تفكر جامعاتنا يف تطوير مناهجها وختصصاا وتأخذ زمام املبادرة يف قيادة اتمع حبيث تلغي                

 التخصصات اليت ال حنتاجها وتستحدث ختصصات جديدة جتاري حاجة السوق واتمع ؟
كن أن يوجه يل قبل اآلن، إمنا أتطفل يف اإلجابة عليه، يف الواقع أن اجلامعات               هذا السؤال كان مي   

أيضاً أُنشئت للعلم واملعرفة يف خمتلف        بال شك قد أُنشئت خلدمة اتمع، وخدمة خطط التنمية ولكنها         
 التخصصات، قضية املراجعة هذه ال شك واردة واجلامعات فعالً، كل جامعات اململكة تعاود بني حني               
وآخر دراسة خططها ألنه يكون من العبث أن تصرف املبالغ الكبرية يف ختصصات ليس عليها إقبال،                 



وحنن نعرف أنَّ بعض التخصصات قد ضاقت سبل التوظيف أمامها، ولكن اجلامعة ال خترج للتوظيف،               
لة يف هذا   وإمنا خترج متخصصني أو باحثني يف موضوعات معينة، وهم يبحثون بطريقتهم اخلاصة، املشك            

أن اجلامعة يف جمتمعنا مل تعد جمرد مكان للتأهيل للوظيفة وإمنا أصبح احلصول على الشهادة اجلامعية يف                  
حد ذاته هدفاً من أهداف كثري من أفراد اتمع، ولذلك عندما ينال أحدهم شهادة يف أي ختصص فإنه                  

 من هذه التخصصات اليت مل يعد هلا        يعد نفسه حمظوظاً، ومن هنا جند ظاهرة تفسري اإلقبال على كثري           
 .ذلك الربيق يف جمال التوظيف ال يف القطاع اخلاص وال يف القطاع احلكومي

 

كان ملعاليكم دور عظيم يف اال التربوي والثقايف        :  األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول      -
لذي يشغلكم يف هذا    إذن ما ا   أعطى مردوداً إجيابياً ملموساً،      -وهللا احلمد -واالجتماعي الذي   

 ومجود الصحافة احمللية ؟ املسألة الثقافية والتراثالزمن يف 
ما يشغلين هو ما يشغل كل مثقف وكل مفكر يف الوضع الثقايف بشكل عام سواء يف بالدنا أو يف                   

الح البالد العربية عموماً، ونرجو إن شاء اهللا أن يستطيع كثري ممن ينتمون إىل الثقافة أن يوفقوا إىل إص                  
الوضع الثقايف يف بالدنا ويف البالد العربية سواء فيما خيص ما يطرح على الساحة الثقافية أو ما خيص                   

 .التخطيط حنو تنمية ثقافية يف أفراد اتمع يف االستعداد حنو التقدم حنو القرن القادم
 

 معاليكم حبكم أن: غازي الزين بن حممد عوض اهللا من جامعة امللك عبد العزيز يقول        .  د  -
كان سابقاً مديراً جلامعة امللك سعود ومتتعون خبربات طويلة يف العمل األكادميي، التعليم التعاوين              

األول هو املناهج نفسها وهل     :  فلسفته قائمة على التدريب العملي للطالب وهذا يرتبط جبانبني        
ل اليت تتوىل   تسمح بوجود جانب تدريب عملي جبانب الدراسات النظرية، الثاين جهات العم           

التدريب، هل ستأخذ باجلدية وباالهتمام املطلوبني إلجناح الفكرة يف التعليم التعاوين علماً بأن هذا     
النظام قد جنح يف دول أخرى وأدى إىل فاعلية جيدة يف توظيف اخلرجيني، نريد أن نستأنس برأي                 

 معاليكم ؟
ن أن تشترك ا املؤسسات املختلفة مع       ال شك أن التعليم التعاوين من األمور اجليدة، اليت ميك          

اجلامعة، وعلى حسب علمي هناك يف جامعة امللك سعود برامج معدة على هذا األساس، لكن املشكلة                
يف بالدنا خاصة بالنسبة للجامعات، وهذا قد جييب على شيء من استفسارات سعادة أخي اجلليل                 

ع، احلقيقة اإلحجام ليس من اجلامعة وإمنا من         األستاذ عبد املقصود خوجه عن دور اجلامعة يف اتم         
اتمع، اجلامعة وخاصة يف جماالت الصناعة ويف جماالت البحث العلمي تستطيع أن تؤدي خدمات جلى               
للمجتمع، ولكن املشكلة أن رجال األعمال يف بالدنا والقائمني على الصناعة قليالً ما يلتفتون إىل                 



 كان لدينا وما زالت اتفاقيات كثرية مع شركات كربى مثل           لك سعود مثالً حنن يف جامعة امل    اجلامعة،  
سابك وغريها، اتفاقات تدريبية واستشارية وما إىل ذلك، وكما تعلمون مجيعاً جامعة امللك فهد للبترول               
واملعادن هلا أيضاً جهود كبرية يف هذا اال، فإذن اجلامعات مستعدة ولكن املشكلة أن كثرياً من رجال                 

عمال أو رجال الصناعة وما إىل ذلك يفضلون التعامل مع شركات أو مع مؤسسات خارج اململكة                األ
للحصول على بعض النتائج اليت ميكن أن تؤدي هلم من خالل اجلامعات بأسعار أقل رمبا حىت من أسعار                  

 كلية اهلندسة ويف    التعليم التعاوين بدأنا أيضاً يف    ..  التكلفة، ويندرج حتت هذا املوضوع التعليم التعاوين      
كلية احلاسب اآليل وما إىل ذلك، برامج حتتوي على بعض ما يفيد جمال التعليم التعاوين ولكن ليس                   

 .هناك يف احلقيقة خطط منفذة أو أقسام قائمة تدبر هذا النمط
 

يف اجلزيرة العربية وغريها    :  األستاذ أمني عبد الوهاب الوصايب من جملة بلقيس يقول           -
جات بني قبيلة وأخرى، وبني منطقة ومنطقة جماورة، هل هذه اللهجات املختلفة              تتعدد الله 

اإليقاعات الصوتية تعترب من ضمن املوروثات التراثية جيب احملافظة عليها ؟ وهل صحيحة هذه               
 املقولة السائدة أن املاء يلعب دوراً كبرياً يف تشكيل اللهجات واختالفها باختالف اآلبار واألار؟

ات العربية ال شك أن كثرياً منها هي رواسب ألمناط لُغوية قدمية كانت موجودة يف                  اللهج
اجلزيرة العربية، ويف تراثنا العريب القدمي جند كثرياً من الظواهر اللهجية اليت ما زالت تعيش بيننا يف                   

وي وتشكل  أما موضوع املاء وغريه يف البيئة بشكل عام تشكل ال شك املزاج اللغ             ..  اجلزيرة العربية 
 .أيضاً رمبا يف كثري من األحيان الناحية الفسيولوجية لإلنسان وقد يكون هذا أيضاً من األسباب

 

ما هي أمثل السبل العملية حبكم خربتكم امليدانية لتمكني         :  حممد بشري حداد يقول   .  د  -
دمة أعضاء هيئة التدريس من حتقيق وظائف اجلامعة الثالث وهي التدريس، البحث العلمي، خ             

اتمع يف زمن يتاح فيه للتعليم اجلامعي يف البالد املتقدمة القيام بدور القيادة العملية                   
 للمجتمعات؟

هذا يعتمد على أستاذ اجلامعة نفسه، وعلى مدى استعداداته الفطرية والعلمية والثقافية، وإنكاره             
شكل متوازي إال إذا كان منكراً      لذاته، يعين ال ميكن أن يقوم أستاذ اجلامعة ذه العمليات الثالث ب            

لذاته وكان لديه قدر كبري جداً من التضحية ولديه أيضاً سعة يف األفق، وال شك أن أساتذة اجلامعة                    
 .خيتلفون يف هذا من شخص إىل آخر

 

أمحد الضبيب، وحنن مجيعاً نرحب     .  معايل أخي د  :  األستاذ املريب مصطفى عطار يقول      -
اً لالثنينية وروادها نرجو أن حتدثنا شيئاً عما ذكرته يف ندوة التعريب            مبعاليك الكرمي ضيفاً عزيز   



اليت شاركتم فيها مع زمالء كرام مبركز امللك فيصل للبحوث واحلضارة، بأن دور نشر يابانية                
عرضت عليكم قيامها بتعريب أي كتاب تريدونه يف اجلامعة وذلك إبان توليكم عمادة شؤون               

 املكتبات، وشكراً مجاً؟
هذه الواقعة احلقيقة ذكرا يف أكثر من مناسبة تدليالً على أن قضية تعريب العلوم ليست عائقاً                 
كبرياً أمام اإلنسان العريب، وأن القول بأننا ال بد أن نصنع املصطلحات أوالً مث بعد ذلك نترجم ليس له                   

ثر عملية التعريب يف    أي سند من الواقع وميكن التغلب عليه بشكل أكرب، واحلقيقة هذا هو سبب تع              
الوطن العريب، ألن الفكرة كانت أن نبدأ بتعريب املصطلحات مث بعد ذلك نعرب العلوم، الواقع أن                  
املصطلحات تتكاثر يومياً وبكميات كبرية جداً، باآلالف، وإذا كنا سننتظر إىل أن نعرب كل هذه                 

اً لشؤون املكتبات كانت قد طرأت      املصطلحات فإننا لن نعرب شيئاً من العلوم، عندما كنت عميد          
عندنا يف اجلامعة شبه إشاعة حول تعريب العلوم، طبعاً العلوم الزراعية والكيمياء والفيزياء وما إىل ذلك                
كان أكثرها معرباً يف جامعة امللك سعود ولكن الطب وما إىل ذلك كتبها ما زالت باللغة اإلجنليزية،                  

اردة يف سنة من السنوات وكأمنا تسربت إىل خارج اململكة ويف           فكانت هذه اإلشاعة أو هذه الفكرة و      
تلك السنة وجدنا كثرياً من دور النشر تتصل بنا من بينها دار نشر كربى يابانية، واملعروف أن                    
اليابانيني يدرسون العلوم يف اجلامعات بلغتهم اليابانية وقد التقيت بأحد املهتمني فسألته قلت له كيف                

بوا مجيع هذه الكتب ومجيع البحوث وكذلك االت العلمية بلغتكم وهي تنهال يومياً             استطعتم أن تعر  
باآلالف، قال يل األمر ليس صعباً، مبجرد أن تقرر أن تعرب، يعرب لك اآلخرون، هم الذين يبيعون                  
لك الكتب، دور النشر مجيعاً سوف تتكاتف وتعرب لك، مث بعد ذلك أنت جتري عليها التعديالت اليت                 
تريد، وجربنا ذلك يف بعض املؤلفات، كان جون وايلي قد توىل ترمجة كثري من الكتب على حسابه                   
مبوجب عقد بيننا وبينه يف اجلامعة واستطعنا أن ندرس كثرياً من الكتب باللغة العربية، فالقضية ليست                 

اإلجنليزية اليت هي متثل    ذه الصعوبة اليت ينظر إليها وطبعاً هذا ال يعين أن يتخلى اإلنسان عن اللغة                
عصب احلياة بالنسبة للعلم احلديث ولكن ال بد أن تدرس العلوم بالنسبة لطالبنا العرب بلغتهم حىت                 
يستطيعوا استيعاب هذه املعلومات بسهولة حىت ال يضطرون إىل الترمجة مرتني أو تفهم املراد مرتني فهو                

 العربية مث حياول أن يفهم، وهذا يسبب يف احلقيقة ختلفاً           أوالً يترجم من اللغة مث من هذه اللغة إىل اللغة         
 .كبرياً لنا يف استيعاب هذه العلوم وخاصة يف أساسياا على األقل

 

مما يالحظ على جيل األمس القريب والبعيد من          :  األستاذ عجالن الشهري يقول     -
 العلم وتوسعاً يف    األساتذة السعوديني سواء كان ذلك يف رحاب اجلامعات أو املدارس قوة يف            

الثقافة واألدب وأثراً يف طالب العلم وأفراد اتمع عرب القنوات املختلفة، وذلك ما مل نالحظه يف            



العديد ممن خلفوهم يف امليدان وحتملوا املسؤولية، بل إن الضعف ساد وانتشر حىت يف أساسيات               
 سبب ذلكم من وجهة نظركم      قراءة وكتابة بني خرجيي اجلامعات، ما       اللغة العربية وقواعدها  

 كمتخصص؟
 التعميم ليس جائزاً يف مثل هذه احلالة، ولكن القضية حتتاج إىل أن ينظر إىل األمور بشكل                   -

فردي، وأعتقد أن اإلنسان الذي يتعب على نفسه ال بد أن يكون يف وضع جيد سواء كان من قدماء                    
اً من زمالئنا الذين أتوا بعدنا على درجة كبرية من          احملاربني أو من املعاصرين أو احملدثني وأعتقد أن كثري        

العلم واملعرفة واإلتقان اللغوي واحلضور األديب، فهي ال شك تعود إىل الشخص نفسه وإىل أساتذته                 
الذين علموه والبيئة الثقافية اليت عاش فيها واليت حترضه على االلتزام باملنهج أو جتعله يف بعض األحيان                 

 .نهجمتحلالً من هذا امل
 

األمثال "حممود الشهايب يقول ما رأي سعادتكم يف كتاب العالّمة املرحوم أمحد تيمور             .  د  -
 ؟"الشعبية املصرية

 كتاب األستاذ أمحد تيمور ال شك أنه كتاب رائد يف األمثال العامية يعترب من الكتب الرائدة                  -
رية وهو بال شك من املراجع اليت يرجع        يف جماله، والذي مجع فيه جمموعة جيدة من األمثال العامية املص          

 .إليها عند املقارنة بني أمثال البالد العربية املختلفة
 

املكتبة العربية فيها قلة وندرة : سؤال من األستاذ صالح الدين مارديين مدرس لغة عربية        -
دة يف كتب االختبارات املوضوعية للغة العربية مبختلف فروعها، وإن كان هناك حماوالت جي              

إلصدارات جامعة امللك سعود مثل العربية للحياة، واإلمالء الوظيفي، وفهم املسموع، وغريها             
وكلها لغري الناطقني بالضاد، فهل هناك كتب يف هذا املوضوع أكثر ثراء للناطقني بالضاد فهم                

 أشد حاجة هلا نرجو إرشادنا هلذه الكتب على مبلغ علمكم وإطالعكم الواسع؟
 أن اللغة العربية لغري الناطقني ا قد خدمت خدمة جيدة خاصة يف جامعة امللك               أتفق معكم على  

سعود حىت أنين كنت أنادي بأن تدرس هذه الكتب للناطقني بالضاد، ألا فيها سهولة وفيها أمور                  
اء وظيفية عملية والواقع أن كثرياً من طالبنا ال يفترقون كثرياً عن الطالب األجانب فهم يف الواقع غرب                

 حقيقة، الطالب   الطالب األجنيب، بل إننا جند العكس     عن اللغة العربية، ولذلك ليس هناك فرق بني         
األجنيب الذي يأيت من باكستان أو ماليزيا أو من إفريقيا جنده يتقن اللغة العربية كتابة وقراءة وحتدثاً                   

عربية منذ السنة األوىل     واختياراً يف بعض األحيان أكثر من الطالب العريب الذي يدرس اللغة ال              
اإلبتدائية، وهذا شيء مؤسف حقيقة، ال بد أن هناك طرقاً نؤسس فيها للغة العربية عند طالبنا منذ                   



نعومة أظفارهم ألنه ال جيدي التعليم بعد أن يصل اإلنسان إىل اجلامعة ال بد أن يكون طالبنا منذ نعومة                   
يسرة له، أما أن حنشو ذهنه بكثري من املصطلحات وكثري          أظفاره متشبعاً باللغة العربية عارفاً طرقها، م      

من القواعد اليت ال يستعملها يف حياته اخلاصة أو العامة فإن هذا هدر لوقته وهدر لطاقاته، وأحرى به                   
أن يدرس ما يفيده، ولنأخذ مثالً هلذه اللغة اإلجنليزية، جند الطالب يدرسون اللغة اإلجنليزية وال                  

 إال وقد ثقفوا منها الشيء املناسب، فلماذا ينجحون يف اللغة اإلجنليزية وال                يأخذون وقتاً طويالً  
ينجحون يف اللغة العربية، ال بد أن هناك خلالً واملسؤولون لدينا يف التعليم ال بد أن يعرفوا ذلك                     

سوف ويبحثوه من أساسه وأن ال يصيخوا إىل الدعوات اليت تقول بأن تغيري النحو بالطريقة التقليدية                 
يقضي على اللغة، اللغة العربية كما قال زميلي الدكتور محزة هي لغة خالدة مستمرة متجددة فيها كثري                 
من األلق وال ميكن إن شاء اهللا أن تتأثر ألا حمفوظة حبفظ القرآن الكرمي، وهناك فرق بني النحو الذي                   

رف أسسه، بل إننا مل نعرف      يعطي للمتخصص والنحو الذي يعطى لإلنسان العادي وهذا الفرق مل نع           
حىت اآلن املزاج اللغوي لنا، فلكل جيل هناك مزاج لغوي معني ال بد أن نراعيه حني نعلمه وذلك ال                    
يكون إال بالدراسات املكثفة والبحوث اليت جتري على هذه األجيال وعلى اللغة املستعملة ولذلك                

يعون أن يستفيدوا منها، هناك كثري من       نشتق بعض القواعد اليت ميكن أن تدرس للطالب واليت يستط         
أبواب النحو اليت ال تفيد كثرياً، صحيح أا تفيد ملن يقرأ التراث القدمي إمنا ال تفيد اإلنسان يف حياته                    
العادية، إذا أراد أن يكتب تقريراً أو أراد أن يتكلم يف لقاء أو أراد أن يكتب رسالة أو ما إىل ذلك،                      

 أشياء ال حيتاجون إليها إال عند التخصص وعندئذ يستطيعون الوصول إليها يف             إذن ملاذا نتعب طالبنا يف    
 .مظاا

 

قبل وصولك إىل رئاسة اجلامعة عاجلت بعض قضايا         :  األستاذ عثمان مليباري يقول     -
التراث املرتبط بالفكر العريب املعاصر، كما نشرت دراسات نقدية جادة حول األعمال املتصلة              

بك يف عرسك الثقايف بعودتك إىل مرافئ التراث للكشف عن معطيات تراث             بالتراث لذا أطال  
 ؟. األمة وإبرازها للجيل احلاضر فهل تعود يا سيدي واملثل العريب يقول العود أمحد

يا سيدي أنا شاكر ومقدر لك حسن ظنك وأصالً ليس أمامي إال هذا، ألنين ال أحسن إال هذا،                  
 .فمكره أخوك ال بطل

 

األستاذ الدكتور الضبيب عرفت من أحد األخوة        :  بد ايد الزهراء يقول   األستاذ ع   -
الدكاترة املتكلمني بعملكم يف حتقيق جممع األمثال للميداين، ما وجه القصور يف الطبعة احملققة اليت   

 حققها األستاذ حميي الدين عبد احلميد برأيكم ؟



أستاذاً جليالً يف علوم النحو ويف اللغة        األستاذ الشيخ حميي الدين عبد احلميد رمحه اهللا كان           
العربية لكنه عندما حقق جممع األمثال مل حيققه على نسخ خطية وإمنا حققه على طبعة قدمية مطبوعة يف                   

 -املطبعة اخلريية يف مصر، وهذه الطبعة مل تكن احلقيقة خمدومة بالتحقيق املناسب، ولذلك جند يف طبعته                 
رياً من األوهام، جتده مثالً يقول قال أعرايب وهو ابن األعرايب، أو قال ابن                كث -جتاوز اهللا عنه وعافاه     

من األشياء اللطيفة اليت وجدا يف حتقيق الشيخ حميي الدين عبد احلميد أن             ..  األعرايب وهو أعرايب مثالً   
تقول وصنعته على الكتاب صنعة حمسن معان، هناك مثل من أمثال العرب             :  امليداين يف املقدمة يقول   

احملسن معان، فالشيخ عبد احلميد رمحه اهللا قرأها حمسن معان، وقال معان مدينة بالبلقاء بني كذا وكذا                  
 لكنها  - اهللا يرمحه    -وما إىل ذلك، وهنالك كثري من األوهام يف احلقيقة يف طبعة الشيخ عبد احلميد                

اً عندما كنت أدرس يف مرحلة      بدون شك سدت فراغاً كبرياً يف املكتبة العربية واستفدت منها كثري           
 .الدكتوراه

 

أمحد الضبيب، الشعر الشعيب هو األدب      .  معايل األخ د  :  حممود حسن زيين يقول   .  د.  أ  -
الشعيب الفصيح ال أظنكم ختتلفون معي يف ذلك، لكن الشعيب على العامي جيعله أدباً أمياً حملياً،                 

ثل هذا ألدب الذي وجد لقلة من األفراد يف         وهل اجلامعات واملؤسسات الثقافية موطناً مناسباً مل      
 اتمع، أرجو توضيح رأيكم ؟

منصور احلازمي موضوع الشعيب وإطالقه على هذا الشعر الذي ينشر          .  أوالً كما تفضل أخي د    
يف الصحف ال أوافق عليه وسبق أن حصلت بيين وبني األستاذ عبد اهللا بن مخيس مناوشات حول هذا                   

 بالشعر البدوي إعتماداً على تعريف ابن خلدون له يف املقدمة، فقد امساه الشعر              املوضوع، وكنت أمسيه  
البدوي ومل يسمه الشعر الشعيب، والواقع أنه ليس شعبياً ألن الشعر الشعيب له خصائص معينة يف كل                  
الشعوب، تشترك فيه مجيع الشعوب منها عدم معرفة القائل، وخماطبته للضمري اجلمعي، ومنه أشكال               

رية، ولكن هذا الشعر هو شعر يقوله أفراد معينون ال يفترق متاماً عن الشعر اآلخر الذي يكتب                   كث
باللغة الفصحى، موضوع وجوده يف اجلامعات هو ميكن أن يدرس كظاهرة ولكن ال يدرس كفن، ويف                 

ة جامعة امللك سعود احلقيقة مل يكن هناك مقررات حوله وإمنا كان يدرس ضمن الدراسات املتعلق                 
بالبيئة، واملتعلقة بدراسة األوضاع االجتماعية، والثقافية القدمية يف اجلزيرة العربية، وال شك أن يف هذا               
الشعر الكثري من األشياء اجلميلة وفيه غثاء كثري، وسبق أن كتبت مقاالً يف جريدة الرياض حول                   

ة هو التراث العريب القدمي     التراث، واعترضت على أن يسمى تراثاً، قلت أي تراث ؟ تراث هذه اجلزير            
املمتد عرب السنني والذي بدأ قبل العصر اجلاهلي وأستمر إىل هذا العصر، فإذن تسميته بالتراث أيضاً                 



لست موافقاً عليها، القدمي منه ميكن أن يسمى تراثاً أما املعاصر منه فليس تراثاً وال ميكن أن يعد من                    
 . التراث

  ))ختام احلفل(( 
احلقيقة وردتنا أبيات   ..  احلديث شيق وذو شجون مع معاليكم ولكن ضيق الوقت        :  عريف احلفل 

شعرية من شاعر طيبة حممد ضياء الدين الصابوين واألستاذ علي حممد الشهري، ولكن نعتذر عن قراءا                
نظراً لضيق الوقت، واألسئلة كثرية جداً، واألستاذ عبد املقصود خوجه حاول قدر املستطاع أن خيتصر               

ا الكثري وال شك أن هذا يدل على حمبة معايل ضيفنا الكرمي وأود أن أكرر، إذا مسح يل األستاذ عبد                    منه
املقصود، رجاء احلضور مبكراً حىت نستطيع أن نتحاور براحتنا وال يتحكم فينا الوقت خاصة وأن                 

 نبدأ الثامنة والنصف    صالة العشاء يف حوايل السابعة والربع تقريباً وحبذا لو أتينا مبكراً حىت ميكن أن              
 .وأنتم رواد االثنينية وأكيد لكم رأيكم

مرة أخرى بامسكم مجيعاً نشكر معايل ضيفنا الكرمي على هذا التشريف حلضور هذه االثنينية                
 .وكذلك صحبه الكرام على ما جتشموه من مشاق ونصب حىت وصلوا إىل هذه الدار

 خوجه بتقدمي هدية تذكارية ولوحة االثنينية        اآلن يقوم صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود       
 .كما يقوم سعادته بإهداء ضيفه الكرمي لوحة للفنان خالد خضر.. ملعايل ضيفه الكرمي

شكراً لكم أيها األحبة إىل أن نلتقي يف         ..  واآلن يتفضل معايل الضيف الفتتاح حفل العشاء       
 . اهللا وبركاتهاالثنينية القادمة، نستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة
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