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وإخراجه، ونشره كامبلً أو أي جزء ٌمنع طبع هذا الكتاب، 

منه بؤّي شكل من أشكال الطباعة والنسخ والتصوٌر أو 

الترجمة والتسجٌل المربً والمسموع واالختزان بالحواسب 

 اإللكترونٌة وؼٌرها، إالّ بإذن خطً مكتوب من لدن المإلّؾ.
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 إهداء

 إلى روح أبً طٌب هللا ثراه...

 إلى روح أمً التً ؼادرتنا قبل أٌام...

 إلى روح أخً أسعد شهٌد حرب تشرٌن أدخله هللا الجنة...

 البلمادي . الشعبً إلى روح العبلمة األسدي ملهمً حب التراث

 . ًشهباء ٌا حبّ ٌا  لٌكوإ

 

 ٌاااا كوكاااَب الخٌااار ٌاااا أساااطورة الطاااـربِ 
 

 لحااااااَن الحٌاااااااة، ومجلااااااى العلااااااِم واألدبِ  
 ٌااااا منٌتااااً، وحنااااٌَن الااااروح، أناااات لنااااا 

 
 بِ ـمهااااوف الفااااإاد ومؽاااازف ِرفعااااِة الّنساااا 
 فٌاااااك اعتصااااامنا باااااؤخبلق فكناااااِت لنـاااااـا 

 
 لْمااااااـَن الساااااانا ونجـااااااـاَة الزاهـااااااـِد األِربِ  
 أناااااِت الحبٌباااااة، مهماااااا الناااااؤُي حاصااااارنا 

 
 فالشاااااوُق أوَجعاااااـنا والَوْجاااااُد ٌاااااا حلباااااـً 
  

*********** 

 شااااااهباء، ٌااااااا قلعااااااة كااااااالطود شااااااامخةً 
 

 ٌاااااا ِعقاااااد مبذناااااٍة ترناااااـو لبـاااااـوح نباااااً 
 شااااهباء، ٌااااا نفاااان طٌااااٍب لاااام ٌاااازل َعِبقاااااً  

 
 ٌـااااـا كوكبااااا فااااً سااااماء العااااّز لاااام ٌؽاااابِ  
 أناااِت الهاااوف فاااً ِجناااان العْشاااِق ٌؽمُرناااا 

 
وا لِعاااااذاب الاااااّروح والنَّ    َصااااابِ أناااااِت الااااادَّ
 كاااااام حاولااااااْت عاصاااااافاُت الّدهرتبعاااااادنا 

 
 لكااااااْن بقٌنااااااا بقاااااااَء الجااااااذِرفً الـااااااـّتُربِ  
  

*********** 

ا ًٌ ِجاااااد  العمااااار منتشااااا ٌَ  فاااااً كااااال صااااابن 
 

ْرنااااااو لِمجااااااٍد كمااااااا المفتااااااون بالااااااّذهبِ   ٌَ 
 ٌمااااـتّد كالشاااامس ضااااوًءا فااااوق ُؼربتنااااا 

 
حـُــاااااااـبِ    ٌُؽٌثناااااااا ُجاااااااوده بالباااااااـَْرق والس 
 هااااذا الشااااعُر أُرِساااالُهماااان أجااااِل عٌَنٌااااِك  

 
اااَدف المساااكون باااالطربِ    ٌرتاااـّد مثااال الصَّ
 ٌشااااادو كطٌـاااااـٍر علاااااى األفنااااااِن مبتهًجاااااا 

 
 ٌسمــااااااـو كقلعتااااااِك الّشااااااماء أَْي َحلَبااااااـً 
  

*********** 

 أ.د.محمد حسن عبد المحسن                                                          
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 بطاقة شكر
 

 ؛على حفظ التراث البلمادي الحلبً الذٌن ٌشتؽلونألعزاء األخوة اإلى 

 اذ محمد قجة فً جمعٌة العادٌات بحلب ممثلٌن بربٌس الجمعٌة األست

 وأعضاء مجلس اإلدارة، الذٌن دٌدنهم حماٌة التراث.

  الدكتور بربٌسها ومنسقها العام فً كندا ممثلٌن العادٌات أصدقاء فً جمعٌة

ؼتراب جوابز منحون من ببلد االدارة، الذٌن ٌناهد كوسا وأعضاء مجلس اإل

 تشجٌعٌة منذ ثبلث سنوات لمبدعً بلدهم األم حلب الشهباء.

  ،فً مدٌرٌة التراث الشعبً فً وزارة الثقافة ممثلٌن باألستاذة أحبلم الترك

 ة.التراث الشعبً بجدٌّ  شإونالذٌن ٌتابعون دٌرٌة الثقافة فً حلب وم
 

لندوات أو المإتمرات التً تدور حول التراث ر لوالشكر كله لمن ٌحضِّ 

 ها.رُ حضَ ر فٌها أو ٌَ البلمادي أو ٌحاضِ 

 

 

 أ.د.محمد حسن عبد المحسن                                                          
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 تصدٌر

 بعد إعداد الكتاب للطباعة
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 المقدمة

محمد خٌر الدٌن األسدي  العبلمة ن خطرت ببالً فكرة هذا الكتاب بعد أن وافى الٌقٌ

ال ٌماثله فضل  –فٌما أزعم  –إجبلال لقدره واعترافا بفضله الذي   92ٔٔعام   ٔك 9ٕفً 

 أدٌب أو عالم على مدٌنته .

وحٌن صن عزمً على الكتابة دهمت ذاكرتً مواقؾ عدة كانت لً مع األسدي 

 . ه ومحبٌهمع نفر من أصدقابلوحدي أو 

عشرة سنة على وفاته دعا ربٌس اتحاد الكتاب العرب األستاذ وبعد مرور ثبلث 

نفرا من أدباء حلب إلى ندوة خاصة بتكرٌم العبلمة  –أطال هللا عمره  –الدكتور عمر الدقاق 

مما زادنً شرفا كثرة و ،تبذ أن كنت أحدهم األسدي وإحٌاء ذكراه ، ومما شرفنً وق

 (ٔ)الحضور و نوعٌة الحاضرٌن فً الندوة . 

لعل طرفا مما أروٌه فً دراستً هذه ، مما سمعته من األسدي شخصٌا أو مما دونه فً و

موسوعته أو ذكره فً كتبه أو مما سمعته من مرٌدٌه أو زمبلبه أو معاصرٌه  أو ممن تناول 

 (م98ٕٔ)والماجستٌر (م922ٔ) فً مرحلتً الدبلومبالبحث ، فضبل عن اشتؽالً مإلفاته 

 التراثهذا فً جمع وعلى إبداعات العبلمة األسدي مادي الحلبً البل الشعبً على التراث

 .وتدوٌنه

حمٌدة تركت فً نفسً وفً اآلخرٌن  خصال –ى مَّ سَ آثر أن ٌُ كما  - خٌر الدٌن لؤلسدي م.

 من حولً أثرا جمٌبل وذكرا طٌبا .

 رفوا فضلهعأصدقابه فً حلب الشهباء وؼٌرها الذٌن أساتذته وطبلبه ووقد أثلج صدور 

ماته وسعة حٌن ٌتحدث من كثرة معلو ه البلفت النظر ؛ان له حضورك ؛ فقد على مدٌنته

ه من متاعإ، فضبل عن واللؽة واألدب ه وتمكنه فً قضاٌا التراث معارفه واقتدارد ثقافته وتعد  

التً تدل على فكره النشٌط وملكاته الخبلقة  األنٌقةتعلٌقات الحوله بالطرابؾ اللطٌفة و 

 . المبدعة

                                                           
 . ( صورة عن بطاقة الدعوة لهذه الندوة ٌٔنظر ملحق رقم )   ٔ
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الشعبً والرسمً اإلبداعٌة  األسدي جوانبكل جانب من  نّ إمؽاالة إذا قلت  ولٌست

ٌِّ مستقلة تتابع نتاجه جادة ٌحتاج إلى دراسة  مناهجه  مالفكري وتتدارس عطاءه الفنً وتق

 ونظرٌاته .

، إنما بحثً هذا إطبللة سرٌعة  كله األسديأرصد نتاج نً فً هذا الكتاب وال أدعً أنَّ 

السٌما أؼانً القبة نفحات و ؛رته الذاتٌة ومراحل حٌاته ونظرة فً مإلفاته القٌمة على سٌ

منذ عام  مجلدها األولموسوعة حلب المقارنة التً صدر و م9٘ٓٔة سنصوفٌة التً طبعت 

فضبل عن  -خاصة  -حاملة أفكارا ورإف متطورة عن التراث البلمادي الحلبً  م98ٔٔ

بمضمونها وداللتها المتلقً  لتً تؤسرلعربً والعالمً واالتراث السوري واتلمٌحات إلى 

من قراءاته الجمة والنابعة ، من دون شك  لمستلهمةلشابق ، ولؽتها الممٌزة اوأسلوبها ا

 ورصٌده التراثً الكبٌر .

عض القضاٌا المهمة التً أثارها األسدي هً مجرد التنبٌه فقط إلى عمق بمتابعة لوهذه ال

فضبل  ه لهارا قلمناذ ٌشها أكثر من نصؾ قرن تراثٌة  التً عابقضاٌانا الارتباط هذا المبدع 

وإرثه الفكري وأعماله الجادة فً توثٌق التراث بكل  من مسٌرته الحٌاتٌةكشؾ جوانب  عن

 أمانة وشفافٌة ما استطعت إلى ذلك سبٌبل .

الماضً  عبق ومع حلب إلى حد بعٌد لقناعتً بؤننً قد تماهٌت مع األسدي صحٌن إنَّ 

زعم أنه من وأ وال أرضى بالجنوح إلٌها ،لٌست المبالؽة من طبعً ،  ٌنٌر المستقبل لكن

واجبً  ومن واجب األدباء والنقاد جمٌعا إنصاؾ النابؽٌن واألعبلم من مبدعٌنا من دون 

 –مراوؼة وال مداورة ، السٌما وهم أحٌاء قبل أن ٌوافٌهم الٌقٌن ال كما جرت العادة عندنا 

حسدا وضٌق عٌن ، حتى إذا فً حٌاتهم  وتجاهلهم هٌن أقدارهممن ؼمط الناب –العرب نحن 

لمزاٌا فً حٌن ال ٌنفعهم عددنا لهم المؤثر واأما ؼٌبهم الثرف أقمنا لهم المآتم والندوات و

 .الثناء

حقبة الحربٌن  مضطربة ملٌبة باألحداث والمتؽٌراتزمنٌة عاش األسدي فً حقبة 

والحرب كما ٌقال ولود ، فقد  ،والحرب العالمٌة الثانٌةرب العالمٌة األولى العالمٌتٌن ، الح

احثا ومحققا ، من دون كلل أو ملل ، بعمل مع ذلك و إمبراطورٌات وتقسمت دول ،انهارت 

 ومعلما فً آن .
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 : وأربعة فصول وعتبات مصطلحٌة أن ٌكون هذا الكتاب فً مقدمة واستهبلل ت وقد ارتؤٌ

ته سٌرمبلمسة واألسدي م. خٌر الدٌن  العبلمة: التعرٌؾ ب األولالفصل  ٌتضمنو

و وتصرفاته السلوكٌة ، حٌاته  مراحل وتتبع الظروؾ واألحداث التً أثرت على الذاتٌة ،

 .ة معه بلقتً الشخصٌكرت ومضات من عذو ،روحانٌةال

فً  شاركتالتً  قؾ النفسٌة واالجتماعٌةفً الفصل الثانً على أبرز الموا تو وقف

  . والسٌما رحبلته التً قام بها  ، ثقافته وخبراته العلمٌة تكوٌن

ثاره المطبوعة بنتاجه الثقافً والفكري من خبلل آلما ٌلوذ الفصل الثالث ت وخصص

لنفحاته أنموذجا  بوصفه (أؼانً القبة  )التجاهات األسدي األدبٌة بكتابه  تومثل ،والمخطوطة

ذجا للتراث والتراثٌة بموسوعة حلب المقارنة بوصفها أنمو، والتجاهاته العلمٌة  الصوفٌة

 البلمادي الحلبً .

التً  محرجةاألسبلة المن  انألسدي المظلوم حٌا ومٌتا و لطوفمحنة االفصل الرابع ل توجعل

 تنتظر الجواب .

إلٌها ت ً توصلتبج والمواقؾ الفٌها جملة النتات بخاتمة موجزة ذكر كتابالت وأنهٌ

بثبت  الكتابت زعزَّ التً نؤمل تنفٌذها ، و التوصٌات والمقترحاتمن وطرحت جملة 

باللؽة اإلنكلٌزٌة وبجملة مبلحق تدعم البحث ، وبملخص  للمصادر والمراجع والدورٌات

 وتوثق ما فٌه من آراء .

فٌه المنهج ٌبلمس المنهج االستقرابً  ،قدر المستطاع ،المٌا عمنهجوقد اعتمدت 

حٌنا والتحلٌلً أحاٌٌن أخرف ألتوصل إلى منظومة القٌم ار التارٌخً االستنباطً عبر المس

والحفدة من خبلل إحٌاء أورثها اآلباء واألجداد لؤلبناء المعرفٌة واألخبلقٌة والتربوٌة التً 

 من التشتت والضٌاع والسٌما فً هذا الزمن الصعب .ذي نخشى علٌه ال البلمادي تراث حلب

وعن األسدي ، لكن هذا ان من المعلومات عن حلب وقد أكون أرهقت البحث بطوف

وصونها  هجمع وتوثٌق مؤثوراتالإلى دٌدنً فً دراستً للتراث البلمادي الذي بؤمس الحاجة 

مدٌنًة ورٌفاً، فؤلفاظ أهل الرٌؾ و  التراث البلمادي الحلبً مؤثورات منوتسطٌر ما أمكن 

فً التراث البلمادي  لهم هً جزء أساسر ذلك من فنون قوحكاٌاتهم وأمثالهم وحكمهم إلى ؼٌ



ٔ2 
 

هذه  تواجد فضبلً عن تعزٌز مثلها مثل أهل المدٌنة عن األجٌال القادمةالتً قد تؽٌب الحلبً 

وفً الكتب والدراسات والصحؾ  ،شفاهةفً مختلؾ المنابر الثقافٌة  المؤثورات على تنوعها

 المطبوعة .والمجبلت 

العامٌة الحلبٌة القرٌبة  اللهجة تعزٌزفً  نبٌلةة وكلً أمل أن أحقق فً هذا الكتاب ؼاٌ

ر عن فلسفة الشعب تعبِّ اللهجة العامٌة  ألنّ البلمادي الحلبً  التراثمن الفصحى لدف ملتقى 

ولو قٌلت هذه  القول الشعبٌةوؼٌرها من فنون  فً األمثال والحكموتجاربه الحٌاتٌة 

 ت عن اللؽات األجنبٌة .لكانت مثل من ٌترجم مؤثوراالمؤثورات بلؽة فصٌحة 

 للسّمو باللهجة المحللٌّةا علٌنا أن نسعى موإنَّ ،  نترخص باللؽة بنا أالَّ من البلبق 

 وإعزازها وتمكٌنها واالرتقاء بها لتتناؼم مع الفصٌن .

وقد سعٌت طٌلة حٌاتً أن ،  برمنا جهدا أكالبلمادي ٌستحق التراث ،  والحق ٌقال

آباإنا وأجدادنا  عنه الذي مات، للمحافظة على هذا المٌراث  أكون سباقا فً هذا المٌدان

-التراث  ً، وسؤبذل قصارف جهدي ألشاطر محبِّ شاردة و واردة من مؤثوراته  كلجمع لو

وأن ٌبقٌه آمنا سالما  ، لخدمة بلديأرجو هللا أن ٌؤخذ بٌدي و -من حراكهم الثقافًولو شٌبا 

 الثقافة والعلم واألدب .لخٌر 

فً أعلى علٌٌن  مثواهخٌر الدٌن ، وأكرم . عبلمة األسدي م أستاذي وملهمً الرحم هللا

 .ما قدمه لحلب الشهباءء الصالحٌن ، وأن ٌجزٌه خٌر جزاء عمع األنبٌاء والصدٌقٌن واألولٌا

 .قدٌر ، نعم المولى ونعم النصٌر إنه على كل شًء

 حلب المحروسة

ٕٓٔ2/ٔٓ/ٔ2 

 أ .د . محمد حسن عبدالمحسن 
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 استهّلل

إذا أردت أن تتعرؾ إلى النفس الجٌاشة والمعطاءة التً تكمن وراء اإلرث الشعبً 

حت العٌون علٌه ، فاعلم أنها تمثلت بالعبلمة البلمادي الحلبً ، والتً أٌقظت العقول  وفتَّ 

همته الجبارة ب -عموما  - الوطن -صوصا خ -الدٌن األسدي الذي تدٌن له حلب  محمد خٌر

 ع المؤثور الشعبً وتوثٌقه وصونه ودراسته .فً جم

األسدي بعزٌمته التً التعرؾ الخنوع وال السكٌنة وبفكره النٌر العبّلمة فقد استطاع 

ل وحماسة وشجاعة وجرأة أدبٌة ومحبة ثُ أن ٌجابه التخلؾ والجهل من حوله بكل مالدٌه من مُ 

والتً لم ٌدخر جهدا فً سبٌل  لمدٌنة حلب ورؼبة شدٌدة فً صون تراثها المادي والبلمادي

هذا هو الحلبً المزروع فٌها ، صى ما أطمع أن ٌقال عنً )) أق رفعتها ، وهو القابل :

 ٕ(( والذي ما ؼادرها وما ؼادرته 

كما استطاع أن ٌحطم القٌود التً تكبل هكذا دراسات شعبٌة وتحجبها عن الظهور إلى 

رضٌة فكرٌة تنسجم معه ، وكثٌرا ما عالم الوجود ، والتصدي لموضوع كهذا ٌحتاج أل

 ٖ (( لحمً من خٌرات حلب سمعته ٌقول : ))

ولؤلسدي عندي مزاٌا عظٌمة ومحبة جسٌمة ومودة ال تزول ؛ عنده الموهبة األدبٌة 

، وبمجالسة كبار األدباء والعلماء  ، التً صقلها ونماها بقراءة كتب األدب والتارٌخ والتراث

بٌة والعالمٌة ، فقد قضى عمره مكبا على المطالعة والدرس والبحث وبرحبلته المحلٌة والعر

وٌجالس العامة والخاصة وٌنقل عنهم وٌساجلهم وٌناظرهم ،  ، ٌقرأ ، وٌكتب ، والتحصٌل 

 . -عموما-والعرب  -خصوصا-وٌمعن النظر فً أحوال الحلبٌٌن 

بٌة فً آن بارا ظل هذا العبلمة الجلٌل ٌجد وٌدأب فً صون الثقافة الرسمٌة والشع

ٌكل ، فً عصر حفل  ؾ وجمع ، وظل مستمرا فً عمله ال ٌمل والبوعده ، فؤتحفنا بما ألَّ 

وثانٌهما  المستبدة ولهما عن السلطنة العثمانٌةاستقبلالن سورٌان ؛ أأبرزها بؤحداث جسام ؛ 

 . الؽاشم عن المستعمر الفرنسً

                                                           
 من أقواله فً لقاء معه  .  ٕ

 من أقواله فً لقاء معه  .  ٖ
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مة ، وقد كان األسدي م.خٌر فً بناء شخصٌة األٌشكل التراث ركنا أساسٌا مضٌبا 

التراث البلمادي الحلبً ، وهبه هللا لحلب كً ٌحفظ تراثها وٌصونه ،  عن خٌر مدافع الدٌن

 .فً أثناء حٌاته وبعد رحٌله الطرٌق لمن اشتؽل على الثقافة الشعبٌة  بذلك فؤنار

ة من فما أضاع لحظ ،وقد أوتً األسدي الذكاء والنشاط والبصٌرة النافذة والعزٌمة

 الذي ظل دٌدنه إلى أن وافاه الٌقٌن . السامً أٌامه إال وأمامه الهدؾ الثقافً

ولؤلسدي ملكة قٌمة فً التراث الشعبً خاصة بدءا من تمثٌله للبٌت الحلبً وانتهاء 

ا ر عمّ وٌعبّ  ،وٌستلهمها ،وحٌهاٌست ،بالمجتمع الوطنً ، وكان ٌعتمد على تجربته الشخصٌة

لٌه فكره ، فهو فً أدبه ومإلفاته ٌمثل حلب أفضل تمثٌل وهذا لعمري  هو ا ٌهدٌه إعمّ ه وٌحسّ 

العبلمة واألدٌب الصادق ولوال ما شاب معظم نتاجه من جنوح إلى اللهجة الحلبٌة ، إفراطا 

 منه فً حلبٌته لكان من أفذاذ األدباء السورٌٌن بل العرب أصحاب المبادئ فً األدب .

ؤكثر من استعمال اللهجة العامٌة الدارجة ، أو العربٌة وقد ؼالى األسدي فً حلبٌته ف

ولٌس هذا لضعفه فً اللؽة العربٌة ، وإنما لعظم تؤثره بالروح الحلبٌة فً  ،القرٌبة من العامٌة

كل شًء ، ولرواج هذا النمط األدبً فً الساحة الثقافٌة ، ولنزوله إلى مستوف الشعب حتى 

ً البسٌط فِ رَ لنفوس ، فلٌس من المعقول أن ٌنطق الحِ ٌكون لكبلمهم أثره فً الواقع وفً ا

وإنما سبٌلهم للتواصل لؽة الثقافة السابدة والمتداولة بدءا ، والخادم والصانع بالعربٌة الفصحى 

من حدٌث األم مع أطفالها وانتهاء بآلٌات التواصل اللؽوي فً هذه المنطقة التً صنعت 

من أشهر مإلفاته  دّ عَ وعة حلب المقارنة التً تُ الحضارات ، وخٌر مثال على ذلك مافً موس

ة تؤثره روح الحلبٌة المرحة ، وتدل على شدّ من مؤثوراتها الشعبٌة الوالتً تمثل فً كثٌر 

وهذه الموسوعة كتاب نادر فً مضمونه بعامة الحلبٌٌن فً مؤثوراتهم الشعبٌة الشابعة ، 

خمسة وخمسٌن فناً من فنون القول  وموضوعه وفرٌد فً محتواه، أورد فٌه العبلمة األسدي

محلبلً لبعض جوانبه ومقارناً النواحً األخرف مع اللؽات القدٌمة والحدٌثة،  ٗ الشعبً الحلبً

وقد أدرك األسدي أن فً الؽناء عودة إلى النقاء والبراءة ومن هنا كان كتاباه ) ٌالٌل( و ) 

 ق .أؼانً القبة ( اللذٌن نهل فٌهما من عبق روحانٌات الشر

                                                           
 ./ 8/ٌنظر : الملحق رقم   ٗ
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طاق فراقه ، وتروف له فً مجالس المقاهً حدٌثه ، وال ٌُ  ل  مَ كان األسدي ال ٌُ 

على ألسنة من عاصره من األدباء والمثقفٌن  والمطاعم التً كان ٌرتادها نوادر ال تزال تتردد

 واألصدقاء .

على اشتؽل بوصفه مورد رزق ، وإنما ، التعلٌم  على ممارسةاألسدي  قتصرلم ٌ

ظهر مٌله إلٌه منذ الصؽر ، معتمدا على  راسة فً األدب الرسمً والشعبً الذيالبحث والد

بطبٌعته الجادة  ؾَ رِ ذكاء حاد وسرعة بدٌهة ، ومعرفة دقٌقة بؤحوال حلب وأهلها  ، وقد عُ 

 ونفسه المتؤزمة وعقله الواعً ، ومن هنا كانت مهمته شاقة .

مٌذه وألصحابه بؤسلوب فكاهً وقد ظهرت شخصٌته فً نصابحه التً كان ٌقدمها لتبل

ه مرح قوامه النكتة ، فقد تولى التعلٌم والتثقٌؾ واإلرشاد فً مدارس عدة ، أحبه فٌها طبلب

كان  : إنهالذي قال إحسان الجندي  أحد طبلبهه كما روف لً حبا جما ، وتعلقوا به وبدروس

بهوا وصل إلى الباب ، انتٌبدأ درسه بقوله : اآلن سٌزورنا المتنبً وسٌحضر معنا الدرس 

، وٌنحنً له قلٌّل ، وٌرحب به ترحٌبا راقٌا وٌجلسه سؤفتح له الباب ، ٌفتح له الباب بٌده 

وٌسؤله عن صحته وٌقؾ األسدي فً حضرة المتنبً باحترام ، لؾ طاولته خعلى كرسٌه 

ثم ٌطلب منه إلقاء إحدى قصابده وٌنشدها هو لطٌؾ ، وأحواله وٌجٌب عنه بؤسلوب سهل 

هل صحٌح أن إعرابها كذا ؟ وٌناقش الطّلب ؛ لسانه ، وٌسؤله عن إعراب بعض الكلمات ب

  ٌ ،  وٌسؤل ألسدي المتنبً عن سبب إلقابه للقصٌدة ، وعن مقاصده وؼرضه منها ، ةبؤرٌح

فؤجاب هو عنه : أستؽرب ما رأٌك بالجٌل الجدٌد ؟ فً آخر الدرس األسدي المتنبً  وسؤل

وٌخٌل للطّلب أن المتنبً  وال ٌهتمون بالعلم واألدب والثقافة ،بنات تسكعهم أمام مدارس ال

 ٌستمتعوناألستاذ محمد خٌر الدٌن ومن أداء هو الدرس وٌتعجب الطّلب أمامهم ٌعطٌهم 

ا أعادنأو فٌلما سٌنمابٌا ٌحضرونها ن الدرس عبارة عن مسرحٌة ؤ، وك إلٌه أٌما استماع

)إلى المتنبً
٘
) 

لحساسٌة فً أثناء تدرٌسه، وقد روف لً زمٌله فً إعدادٌة األسدي شدٌد ا كانو

الحكمة األستاذ لإي فإاد األسعد مدرس مادة الفنون التشكٌلٌة أنه حٌن ٌطرق بالطباشٌر على 

حتى إنه ٌقول لمن  (حاج بقى خفؾ الصوتاللوح واألسدي فً الؽرفة المجاورة ٌقول له : )

                                                           
٘

ي الزم األسدي من خبلل اهتمامه باللؽة العربٌة فكان مساعدا له من لقاء لً مع المهندس إحسان الجندي ومن طبلبه وقتبذ زمٌلهم ) كششٌان ( الذ

 وبمنزلة االبن البار .
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الفضل فً إؼناء مكتبة دار الكتب  يلؤلسد( و خفؾ الضجهٌطرق علٌه باب الصؾ )

)الوطنٌة التً أهداها مكتبته الثرة بمحتوٌاتها كما ونوعا 
ٙ
). 

مدنا وعواصم عدة ، وكثٌرا زار فٌها ورحبلت كثٌرة وقد قام األسدي بسٌاحة عظٌمة 

شاهد وما رأف من آثار تلك الببلد ، إذ كان ٌإرخ  دوٌن رحبلته و وصؾ  مات ا عكؾ علىم

.  ولكل موقع ٌزوره ةلكل مناسب
2

 

ولم نترجم لؤلسدي ألنه عبلمة نابؽة أو أدٌب ملهم وإنما لنعطً صورة عن أدٌب 

حلبً نذر حٌاته كلها من أجل حلب وفً خدمة تراثها ، وقد لفت ذكاإه وحبه للبحث وإقباله 

 على التحصٌل العلمً نظر شٌوخه وأساتذته فً ذاك الوقت .

ولم ٌكن محظوظا بعد مماته ،  ،ولم ٌنل تقدٌرا فً أثنابها ،لكنه لم ٌكن سعٌدا فً حٌاته

 ، وباع معظم ماأواخر أٌامه ، وعاش زاهدا بالحٌاة الدنٌا  فعانى من صحة سقٌمة والسٌما فً

أو التحؾ النادرة أو لٌصرؾ على ملذاته حتى بات فقٌرا الكتب  القتناءٌملك فً أثناء حٌاته 

 ل وفاته .قبٌمعدما 

عض اللؽات الشرقٌة القدٌم منها والحدٌث ، وبعض اللؽات الؽربٌة ، عرؾ األسدي ب

، وقرأ كثٌرا من كتب األدب والتصوؾ والتراث، واهتم بدراسة التارٌخ والفلسفة واألدب

بالمتصوفة األسدي وتؤثر  ،فضبل عن الذواكر األخرف التً نتن منها فً أنشطته الثقافٌة

 .طاهم السٌما ) حافظ الشٌرازي (خ وتتبع -أٌما تؤثر -وؼٌر العرب العرب 

ولعل  ،ومالت نفسه إلى التؤلٌؾ فوضع عشرات الكتب النوعٌة فً شكلها ومضمونها

 .ً فً مجال التراث الشعبً موسوعتهأهمها على المستوف المحلً والعربً والعالم

 ولؤلسدي فً الكتابة ثبلثة أسالٌب :

ف الكبلم العادي ، وهو أسلوب األول : وهو الؽالب ، أسلوب مرسل سهل ٌجري مجر .ٔ

  العامة باللهجة الحلبٌة ، ومثاله موسوعة نفٌسة نادرة هً) موسوعة حلب المقارنة (

 التً أتحفنا بها ، وجاءت فً سبع مجلدات ضخمة .

                                                           
ٙ
 ٌنظر: الفصل األول  
2
 ٌنظر :الفصل الثانً  
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التً قوامها العبارة وأسلوبه الثانً سلكه فً نظم نفحاته الصوفٌة ) أؼانً القبة (  .ٕ

شعري وفكر صوفً ومعنى األنٌق ، وفٌها خٌال واللفظ  الناعمة والموسٌقاالمتسامٌة 

 دقٌق .

عانً جٌد التعابٌر أما أسلوبه الثالث فهو أسلوب عملً علمً مضبوط األلفاظ  دقٌق الم .ٖ

به ، وطرق به أؼراضا عدة من مثل كتابه ) قواعد الكتابة العربٌة ( تكتب به معظم ك

 وكتابه  ) أٌس ولٌس ( .

الدرس  ب أساتذته وإكبارهم لنضج عقله وشدة إقباله علىوكان األسدي موضع إعجا

 معارؾ كثٌرة فً أثناء رحبلته المحلٌة والعربٌة واألجنبٌة .والبحث والتحصٌل واكتسابه 

)وا به وبدروسهه تبلمذته وطبلبه حبا جما ، وتعلقكما أحب
8
 –والحق ٌقال  –ألنه  (

ٌدٌن  - موماع -.أسلوبه جذابته سهلة وروحه مرحة وكؾء ومرب ممتاز و موهوب ، لؽ

التراث الشعبً البلمادي الحلبً لؤلسدي ألنه أنموذج ٌنبؽً ألبناء الجٌل البلحق لعصره من 

مال أدبٌة رابعة ه فً أسلوبه وأؼراضه ألنه قام بؤعالحلبٌٌن أن ٌحذو حذوه وٌسٌروا على نهج

لتراث ال ٌصفه بجدارة ، واتحسب له ولحلب من بعده ، فقد علمنا كٌؾ نحفظ التراث ونصونه

 إال من هال فً سماه.

واقتفٌنا أثره  فً كثٌر من وتعلمنا منه كل ماسمعناه،  ٌسرنا أننا تتلمذنا على ٌدٌه

أعمالنا األدبٌة فكان لنا بمنزلة اإلمام  ، وحسبه فخرا أنه أحٌا التراث البلمادي الشابع فً 

من أن نذكر بخٌر شخصٌات تراثٌه ، وسٌبقى شخصاً ممٌزاَ فً ذاكرة التارٌخ والبد حلب

 . مثله، تركت بصماتها فً التراث البلمادي الحلبً
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م د،ناهد كوسا، الذي كان وال ٌزال له الفضل الجم فً إنصاؾ أستاذه العبلمة 9ٙ9ٔ –م 9ٙ8ٔومثال ذلك طالب األسدي فً إعدادٌة الحكمة عام  

جمعٌة أصدقاء العادٌات فً كندا، وخص حلب و األسدي  سدي م.خٌر الدٌن فً ببلد المهجر ، فضبلً عن تقدٌره واعتزازه بمدٌنة حلب، فقد ترأساأل
 بجابزة.  
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 : مصطلحٌةعتبات 

 الٌونسكو التراث إلى : منظمةقسمت 

 تراث مادي ، ثراث عمارة وحجر . .ٔ

تراث المادي ، فكر وثقافة وأعراؾ ٌتداولها البشر ، وٌشمل طراز الحٌاة االجتماعٌة  .ٕ

 ٌد وسلوك وحرؾ تقلٌدٌة وأؼان وحكم وأمثال  وأقوال متداولة .بكل مافٌها من تقال

م  حماٌة لتراثها وتؤكٌدا  98ٙٔجلت مدٌنة حلب فً قابمة التراث العالمً سنة  وقد س

المدٌنة األقدم فً العالم المؤهولة منظمة الٌونسكو وصنفتها  على أصالتها وحفظا لتارٌخها

بالسكان منذ أربع عشرة الؾ سنة)
9
). 

أجمع وزراء الثقافة فً المإتمر اإلسبلمً الرابع الذي عقد فً  الجزابر عام ا كم

وذلك بعد اختٌار مكة المكرمة  م. ٕٙٓٓم على تسمٌة حلب عاصمة للثقافة اإلسبلمٌة  ٕٗٓٓ

 أول عاصمة للثقافة اإلسبلمٌة .

 التراث الّلمادي: -ٔ

  التراث لؽة: - أ    

ٌُورث أي ٌبقً مٌراثاُ )من مادة )ورث( بمعنى اإلب        قاء على الشًء. ٌقال: 
ٔٓ

( وورد أن 

" التراث من ورث الشًء أرثه ورثاً لكن الواو قلبت ألفاً فقالوا: أرث. فالتراث هو أن ٌكون 

الشًء لقوم ثم ٌصٌر إلى آخرٌن بحال أو بحسب أو بنسب " )
ٔٔ

(. وجاء فً لسان العرب " 

واإلرث والوارث و اإلراث والتراث واحد "  ورث الشًء ٌرثه ورثاً ووراثة، و الورث 

(
ٕٔ

.) 

وقد ورد التراث فً القرآن الكرٌم بمعنى المٌراث لدف المفسرٌن؛ وهو إما إرث مادي       

"  ) وتؤكلون التراث أكّلً لماً من مثل ما فً قوله تعالى " 
ٖٔ

(. ٌقصد به مال الٌتامى الذي 

                                                           
9
وقد عمل األدٌب منظمة وهٌبة ضمن عابلة األمم المتحدة،  2ٕالٌونٌكو : عضو وحٌد فً األمم المتحدة ٌحمل هم التراث والثقافة والعلوم من أصل  

 م ( مستشارأ ثقافٌاً للوفد السوري فً منظمة الٌونسكو. 92ٕٔ –م 898ٔالحلبً صاحب مجلة )الحدٌث الحلبٌة( سامً الكٌالً )
ٔٓ
 ٖٕٗص  ،8مادة )ورث( ج ،معجم العٌن :الخلٌل بن أحمد ،الفراهٌدي 
ٔٔ
زهٌر عبد المحسن  :تن ،مجمل اللؽة ،أحمد ،ابن فارس :وٌنظر ،(ورث)ة ماد، د ، تا ،  ٕط ،ببل ،بٌروت ،معجم مقاٌٌس اللؽة ،أحمد ،ابن فارس 

 م مادة )ورث(98ٙٔ ،بٌروت ،مإسسة الرسالة ،سلطان
ٕٔ
 .لسان العرب ،ابن منظور 
ٖٔ
               .9ٔاآلٌة  ،سورة الفجر 
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سبلم ٌمنعون تورٌث النساء والصؽار وٌؤكلون ٌإكل أكبلً شدٌداً جشعاً، وكان العرب قبل اإل

" فهب لً من لدنك مٌراثهم، وإّما إرث معنوي من مثل قوله تعالى على لسان سٌدنا زكرٌا: 

)  ولٌاً * ٌرثنً وٌرث من آل ٌعقوب واجعله رب رضٌاً "
ٔٗ

(. بمعنى أنه ٌرث مالً وٌرث 

 ة.من آل ٌعقوب النبوة والعلم واألخبلق. فالوراثة هنا معنوٌ

 ومثال الوراثة المعنوٌة فً الشعر العربً القدٌم قول عمرو بن كلثوم فً معلقته: 

)ورثنا المجد قد علمت معد         نطاعن دونه حتى ٌبٌنا              
ٔ٘
)    

وٌقصد بذلك أن آلبابه أفعاالً صالحة ٌفتخر بها ألنها تنسب إلٌهم. فمفهومات التراث 

 قاربة من حٌث مادٌتها و معنوٌتها.والموروث واإلرث... إلخ مت

      ــ التراث الشعبً اصطّلحاً:ب 

كل ما ٌصدره الشعب فٌعبر عن وجدانه وٌمثل تفكٌره ٌعرؾ التراث الشعبً بؤنه "       

)" وٌعكس اتجاهاته ومستوٌاته الحضارٌة 
ٔٙ

( فهو إبداع عظٌم ومإثر فً وحدته الثقافٌة. 

الموروث الشعبً، "  اللة على مفهوم التراث الشعبًومن المصطلحات التً استعملت للد

الثقافة الشعبٌة، الثقافة التقلٌدٌة، الحٌاة الشعبٌة، معرفة الشعب،... الموروثات التقلٌدٌة، 

فنون األدب الشعبً. وهو تراث جامع شامل ٌجمع فً ثناٌاه كل ما هو إنسانً وقومً 

المواد الثقافٌة  ،ذا التراث الشعبً ووطنً فً إطار قٌمً وأخّلقً ولعل أبرز مقومات ه

)الخاصة بالشعب أي الثقافات العقلٌة واالجتماعٌة والمادٌة  
ٔ2

  .) 

تورٌث السلؾ للخلؾ، وٌعنً به التؤثر بما توارث وقد عرفه ت. س. إلٌوت بؤنه " 

) "من عادات وتقالٌد وأمثال عن طرٌق النقل من جٌل آلخر بوالء أعمى
ٔ8

 .) 

ث بصورة جلٌة حٌاة الجماهٌر الواسعة وأحاسٌسها وأمانٌها وٌعكس هدا الترا  

) وحاجٌاتها التً تعبر عنها بحكاٌاتها ورقصاتها وأؼانٌها وألعابها ...إلخ
ٔ9

 .) 

                                                           
ٔٗ
 ٙ -٘اآلٌة  ،سورة مرٌم 
ٔ٘
 2ٓٔص ،ببل ٔط ،بؽداد ،لنهضةمكتبة ا : شرح المعلقات السبع،عبد هللا الحسن وأب ،الزوزنً  
ٔٙ
 ٓٔالنصار ، حسٌن ، الشعر الشعبً .   ص  
ٔ2
 9الخوري ، لطفً ، علم التراث الشعبً .   ص  
ٔ8
 2ٖإلٌوت ، ت س ، مقاالت من طبٌعة الشعر و النقد .   ص  
ٔ9
 9ٔالخوري ، لطفً ، علم التراث الشعبً ، ص  
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لبٌبة الشعب العربً اجتماعٌاً وسٌاسٌاً إن هذا التصوٌر الدقٌق والصادق والحقٌقً "

اٌا اإلنسانٌة العامة التً بناها واقتصادٌاً هو كشؾ عن حقٌقة روح الشعب وانعكاس للقض

" ) منذ مشاركته فً الحٌاة اإلنسانٌة
ٕٓ
) 

تسجٌل أمٌن للبٌبة التً أنتجته وعلٌه ترتسم أكثر خصابصها كما أن هدا التصوٌر "

" ) أصالة وعمقاً وتمثٌّلً لمواصفات تلك البٌبة
ٕٔ

 .) 

ذكره من  وٌكتسب التراث الشعبً السٌما األدب منه شرعٌته عبلوة على ما سبق

جمعه لشمل األمة ومن صدقه فً التعبٌر عن اإلنسان العربً وتكوٌنه النفسً ومن كونه " 

" ) الرحم الذي تربٌنا فً داخله جمٌعاً وتشكلت فٌه مّلمحنا الثقافٌة األولى
ٕٕ

 .) 

                                التراث الشعبً علماً )الفولكلور(:                                                       -ج 

                                             Traditional  culture        الفولكلور: علم ٌختص بالثقافة التقلٌدٌة أو الشعبٌة

هو" اصطبلح علمً مشتق من اإلنكلٌزٌة أدخله ولٌم جون ألول مرة على        

المعتقدات واألساطٌر والعادات التقلٌدٌة عرفه بؤنه " م وقد 8ٗٙٔالمصطلحات العلمٌة سنة 

الشابعة بٌن عامة الناس، وأنه أدب السلوك وما ٌراعٌه الناس، والخرافات واألؼانً 

" ) الشعبٌة واألمثال التً ترجع إلى العصور السابقة
ٕٖ

 ) 

وقٌل: إنه ترجمة للمصطلن األلمانً )فولك سكنده( التً تعنً )أساطٌر شعبٌة( 

م فً القاموس األلمانً. )8ٓٙٔجود مند عام المو
ٕٗ

 ) 

وقد وصفه قاموس الفلكلور األمرٌكً بؤنه جمٌع العقابد الشعبٌة القدٌمة والعادات 

والمؤثورات، وهو االصطبلح الجامع لطابفة من الظواهر المؤثورة ٌإلؾ بٌنها. إنها تعبٌر 

ماعٌة. وهو المؤثورات الروحٌة عن دور التراث أكثر من ؼٌرها من الظواهر الثقافٌة واالجت

الشعبٌة وخصوصاً الشفوي منها )
ٕ٘

 ) 

                                                           
ٕٓ
 ٕ٘، ص  د.تا بٌروت ، أضواء على السٌرة الشعبٌة  ،  :خورشٌد ، فاروق  
ٕٔ
 9الخوري ، لطفً : مدخل إلى البحث المٌدانً من علم الفلكلور .   ص  
ٕٕ
  ٙٙٔقبانً ، نزار ، ما هو الشعر ، منشورات نزار قبلنً ، بٌروت ، د.تا ، ص  
ٕٖ
 ٕٔص سرحان نمر: إحٌاء التراث الشعبً،  دار مٌبلد، األردن ، د.تا،  
ٕٗ
 2ص،قضاٌاه وتارٌخهور : الفلكلحلمً ،عشراويٌنظر :  
ٕ٘
 2ٖ - ٖٙ؟ صوما ه ،الفلكلور :فوزي: عنتٌلالٌنظر :  
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إن التراث الشعبً علم من العلوم اإلنسانٌة، الؽاٌة من دراسته فهم وظٌفته النفسٌة              

واالجتماعٌة فً حٌاة اإلنسان التً ٌعبر عنها بطرٌقته وأسلوبه تعبٌراً عن تطلعه وتفسٌره 

ٌه... )للمجتمع الذي ٌعٌش ف
ٕٙ
) 

وٌشمل الفلكلور الموروثات الشعبٌة والتقلٌدٌة كلها المتعلقة بالمعتقدات الشعبٌة 

والعادات والتقالٌد والقٌم واألخبلق وطرابق العٌش من جٌل إلى آخر، وٌضم االبتكارات 

التقلٌدٌة للناس البدابٌٌن أو المتحضرٌن، وهدا ٌتم إنجازه عن طرٌق الممارسة الٌدوٌة العملٌة 

أو استخدام األصوات والكلمات فً شكل شعري أو نثري عن طرٌق الفم ٌستوعب األمثال 

 والحكم واألشعار والحكاٌات واألساطٌر... إلى ؼٌر ذلك من فنون القول الشعبً .

أو  فٌناالتراث هو كل ماهو حاضر  وقد أقترح د. محمد عابد الجابري تعرٌفاً للتراث فقال "

)"اضٌنا أم ماضً ؼٌرنا، سواء القرٌب منه أم البعٌدمعنا من الماضً، سواء م
ٕ2
وهذا  (

تعرٌؾ عام ٌشمل التراث البلمادي والمادي ، كما ٌشمل التراث القومً واإلنسانً فً آن 

 وٌربط بٌن الماضً والحاضر والمستقبل.

 اعتمد المإتمر العام لمنظمة االمم المتحدة للتربٌة والعلوم والثقافة )الٌونٌسكو( بوثٌقة

كثٌرة البنود واالفكار تعرٌؾ مفهوم التراث الشعبً الذي قدمته الحضارات والثقافات العالمٌة 

تشرٌن األول  2ٔاٌلول إلى   9ٕفً دورته الثانٌة والثبلثٌن والذي انعقد فً بارٌس من 

م بعبارة )التراث الثقافً ؼٌر المادي( بما ٌعنً: )الممارسات والتصورات وأشكال ٖٕٓٓ

المعارؾ والمهارات( وما ٌرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافٌة التعبٌر و

 التً تعدها الجماعات والمجموعات، وأحٌانا األفراد، جزءاً من تراثهم الثقافً.

وهذا التراث الثقافً البلمادي المتوارث جٌبلً عن جٌل، تبدعه الجماعات والمجموعات 

ٌتها وتفاعبلتها مع الطبٌعة وتارٌخها، وهو ٌنمً من جدٌد بصورة مستمرة بما ٌتفق مع بن

لدٌها اإلحساس بهوٌتها والشعور باستمرارٌتها.
(ٕ8)

   

                                                           
ٕٙ
 9ٌٔنظر : الخوري ،لطفً: علم التراث الشعبً ، ص  
ٕ2
 ٘ٗم ، ص 99ٔٔ،  ٔالجابري، د. محمد عابد : التراث والحداثة ، دراسة ومناقشات ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، ط  
 /2/رقم فً الملحق  ،ٖٕٓٓ ٔت 2ٔصة باتفاقٌة التراث الثقافً ؼٌر المادي، بارٌس، وثٌقة الٌونٌسكو الخا :تنظر 8ٕ
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وتتمثل الثقافة الشفهٌة فً قول الجاحظ: "إذا ترك اإلنسان القول ماتت خواطره، وتبلدت 

 نفسه، وفسد حّسه، ومن أجل ذلك كانوا ٌروون الصبٌان األراجٌز، وٌعلّمونهم المناقبلت،

وٌؤمرونهم برفع الصوت، وتحقٌق اإلعراب؛ ألن ذلك ٌفتق اللهاة، وٌفتن الجرم"
(ٕ9)

. 

واألسجاع فً رأي الجاحظ لّب الثقافة الشفهٌة وهً تساعد على نمو الذاكرة، وتورث 

المهابة وتحفظ السٌرورة، وهً مطلب ٌرّوض الناس أنفسهم علٌه لٌكبروا فً أعٌن الناس، 

ة والدهاء وجودة التعبٌر عما فً الذاكرة؛ ألن أهم ما تتصؾ به والشفاهة دلٌل على الفطن

 البدٌهة واالرتجال والوصل بٌن آثار السلؾ وآثار الخلؾ.

ٌُنطق من ؼٌر تخطٌط وال إعداد وال  ومن أبرز سمات التراث البلمادي العفوٌة، إذ 

كاً ومتداوالً بٌن دراسة مسبقة، كما ٌمتاز بالشمولٌة والعمومٌة لكونه إبداعاً جماعٌاً مشتر

وإن كان فً األساس قد  والتراث البلمادي هو ماهو معاش وممارس،  مختلؾ فبات الشعب،

أبدعه فرد أو أنتجته حادثة وقعت فعبلً، وهو بذلك مكون مهم من مكونات الذكاء الجمعً 

ولد والٌضٌر هذا التراث الشعبً أن ٌّتسم بالتجّدد، فقد تضعؾ فٌه أشكاٌل وتتبلشى أخرف وت

أشكال أخرف تضمن له ؼنى الداللة وقوة التؤثٌر كما تضمن االستمرارٌة ومبلءمة مقتضى 

 األحوال.

بتراثهم المادي والبلمادي فً آن؛ بوصفه رصٌداً خالداً  –عموماً  –ٌتمسك الحلبٌون 

 لوجودهم، وإرثاً معنوٌاً ٌحمل الوطن فً القلب والذكرف فً ثناٌا المؤثورات الشعبٌة.

 

ٌّة:ا -د   لمؤثورات الّشعب

 تعد المؤثورات الشعبٌة :

ٌّرة أول ماتفوه بها ، ولعلها تعد المؤثورات الشعبٌة نوعاً من الرسابل الخلقٌة لبناء الحٌاة الخ

 حكماء وأصحاب تجارب، وقد تناقلتها الشعوب وتّنورت بمدلوالتها وتمثلو بها.

                                                           
، م9ٗ9ٔ-هـ8ٖٙٔ، ٔج والنشر، القاهرة ،الجاحظ، أبو عمر بن بحر: البٌان والتبٌٌن، تن: عبد السبلم هارون، مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة  9ٕ

 .2ٕٕص
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بالمؤثورات الشعبٌة من حكم  زخرتوالبلفت النظر أن القرآن الكرٌم واإلنجٌل والتوراه 

 وأمثال وعبارات وأقوال فً مختلؾ الموضوعات اإلنسانٌة.

ٌّة، تنبثق من تجربة و ٌّلة الّشعب ٌّة على اختبلؾ أنواعها إبداع المخ المؤثورات الّشعب

ُن فً أعماق الوعً اإلنسان الذي ٌعٌش فً حال حنٌن  ٌُخزَّ ٌّة محّددة تإّسس لشًء ما،  إنسان

ٌارٌت ضً، والموروث الّشعبً السابد الذي ٌترّدد على ألسنة معظم الحلبٌٌن قولهم: )إلى الما

ٌ ع قدٌمه تاه(، وقولهم: أٌام زمان تعود  (اللً مالو قدٌم مالو جدٌد(. وقولهم: ))َمن ض

ٌّة أّثرت فً حٌاة اإلنسان الجّد واإلنسان  والمؤثورات الشعبٌة  تسجٌل لتجارب إنسان

ٌّة، واستوت بوصفها نماذج االبن واإلنسان ا ٌّة وثقاف ٌّة واجتماع لحفٌد، وشملت خبرات روح

ٌُقاس علٌها فً كّل زمان ومكان، والذي لٌس له ماِض لٌس له حاضر ولن ٌكون له  علٌا 

مستقبل، ومن ذلك كلّه أخذت المؤثورات الشعبٌة أهمٌتها لصدق داللتها وإلظهارها طرفاً من 

ٌّة.   الحقابق الّتارٌخ

ٌّة على مدف مبات السنٌن، وهً مرنة طرأت علٌها وقد ت شّكلت المؤثورات الّشعب

ٌّة الّلهجة  -عموماً  –تعدٌبلت وتؽٌٌرات، ومؤثورات األدب الّشعبً  مجهولة المإلّؾ عاّم

ٌّة الحقٌقً، وقد  ٌّة، ولم ٌعرؾ قابل المؤثورات الّشعب متوارثة جٌبلً بعد جٌل بالّرواٌة الّشفو

إلى نتاج جماعً، وأصبحت ُتنسب إلى المجموعة فً نشؤتها وتطّورها، تحّولت مع الزمن 

ٌّة ٌتداولونها فٌما بٌنهم شفاهًة أو  ٌّة ومعنو وترتبط بٌن أبناء المنطقة الواحدة ارتباطات حّس

ٌّة لتستمّر عبر األجٌال.   ممارسة عمل

ٌّة  ٌّز المؤثورات الّشعب ٌّة الخلق قدرتها على االستمرار فً  -عموماً –وأهّم ما ٌم عمل

واإلبداع والّرصد والتعزٌز للقٌم مع تتابع األجٌال، فٌتحّول الموروث الثقافً إلى مؤثور ثقافً 

ًّ فً تواصل مستمّر.  ح

وقد ذكر العبّلمة محّمد خٌر الّدٌن األسدي فً موسوعته خمسًة وخمسٌن نوعاً منها؛ من 

 -ألؽازهم -أناشٌدهم -ؼانٌهمأ -اعتقاداتهم -اصطّلحاتهم -أشعارهم -استعاراتهممثل: )

اتهم -أٌمانهم -أهازٌجهم -أمثالهم ٌّ  -تملّقاتهم -تمجكاتهم -تعبٌراتهم الحدٌثة -تشبٌهاتهم -تح

 -خرافاتهم -وصاٌاهم -حكمهم -أساطٌرهم -حكاٌاتهم -جناسهم -تورٌاتهم -تهّكماتهم
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ٌاتهم -سبابهم  -دعابهم  -عنجٌاتهم -عكاكٌز كّلمهم -عثرات أقّلمهم -عاداتهم -شدِّ

 -مآكلهم -مزاحهم -مجامّلتهم -مجازاتهم -لوحاتهم -لخماتهم -كناٌاتهم -حوارهم -قلتناتهم

 -نوادرهم -نهفاتهم -أذكارهم -نداء باعتهم -مواوٌلهم -مناؼاة أمهاتهم -ّلتهمظمعا

إلخ  هنهوناتهم...( -تنّدراتهم
ٖٓ

 

بالتحدٌد، وهذا ماٌطلقون فً حلب مفردات لؽوٌة تخص ساكٌنٌها ، وتنسب إلى بٌبتها  

 (. اللقش الحبًعلٌه اسم )

وتعكس حلب حقٌقة الشخصٌة الحلبٌة ، التً ولدت فً ربوعها وترعرعت ، ولها  

اكبر االصر فً تكوٌنها، ومعظم المؤثورات المتداولة والحكاٌات الخٌالٌة والسٌر والقصص 

ار والجان وجحا وألؾ لٌلة ولٌلة التراثٌة والمعتقدات الشعبٌة العربٌة من مثل حكاٌات الشطّ 

... إلخ، ومن مثل: سٌر عنترة بن شداد، وسٌؾ بن زي ٌزن، واألمٌرة ذات الهمة، والظاهر 

بٌبرس، وحمزة البهلوان، وعلً الزٌبق، ...إلخ لها حضورها فً الثقافة الجمعٌة المحلٌة وفً 

لبٌبة المحلٌة خامة حكابٌة( وقد اتخذ نفر من األدباء )ا –عموما  –البلشعور الجمعً الحلبً 

والمقصود بالمحلٌة على نطاق ضٌق ال على مستوف القطر بؤكمله
(ٖٔ)

 . 

ٌّن، ألنها تحتاج إلى فهم عمٌق الستكناه مدلوالتها  والعودة إلى التراث لٌست باألمر اله

 ومقاصدها والنظر إلى عصارة هذا التراث العربً وأفكاره بمجهر الحداثة.

ٌّة التً نشؤت فٌها، وهً وهذه المؤثورات ال ٌّة الشابعة فً حلب بنت بٌبتها الحلب ّشعب

ٌّة بالرموز التً تكشؾ عن تجارب اإلنسان الحلبً مع نفسه ومع من حوله، ولطالما عاد  ؼن

ٌّة   –النقاد واألدباء إلى المعطى الشعبً لتفسٌر ظاهرة ما، وتمتاز هذه المؤثورات الشعب

ٌّة والسٌرورة  -عموماً  ٌّة وباختزانها لكثٌر من العادات والتقالٌد بالفطر والعراقة والواقع

 والطقوس واألعراؾ.

                                                           
ٖٓ
 –ه ٖٓٗٔ، الطبعة األولى  ٕالمقارنة ، أعدها للطباعة ووضع فهارسها : محمد كمال ، مجلد ٌنظر : األسدي ، م . خٌر الدٌن : موسوعة حلب  

أخرج األستاذ الشاعر محمد كمال موسوعة  حلب المقارنة إلى الوجود بإمكاناته البحثٌة واألدبٌة  – 2٘ٗ – ٘ٙٗم مطبعة جامعة حلب ، ص 98ٖٔ
آلٌات عمل األسدي فٌها و إخراجها بحالتها الراهنة، بجهد شخصً منه تفرغ فٌه ماٌقرب العقد من  المتمٌزة فقد أبدع فً تصنٌفها والتقدٌم لها وشرح

خلى كثٌر الزمان ، الزمته فٌه فً معهد التراث العلمً فً حلب اٌاماً واٌام فما مل وال كل وال توان ٌوماً عن بذله قصارف جهده فً ذلك فً حٌن ت
 .-إن شاء هللا  –بحجج واهٌة، وهذا جهد ٌكتب له فً حسنات أعماله  من المدققٌن اللؽوٌٌن عن هذا العمل

 .2ٕٔ، ص  ٕٕٓٓمحمد رٌاض: توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ، د. وتار (ٖٔ
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وٌنظر نفر من الباحثٌن إلى مؤثورات األدب الشعبً نظرًة قاصرًة فٌرون أنَّه الٌرقى 

إلى منزلة األدب الرفٌع مع أّن واقع الساحة الثقافٌة العربٌة ٌدّل على عكس ذلك، حٌث تسعى 

عربٌة إلى جمع مؤثورات هذا األدب الشعبً ودراستها للحفاظ علٌها وصونها معظم األقطار ال

بالتدوٌن، ومن المإسؾ أّن طوفاناً من المؤثورات الشعبٌة شابع فً األقطار العربٌة شفاهة 

من ؼٌر تدوٌن أو دراسة إلى اآلن، فً زمن تفّشت فٌه العولمة وطؽت، والتً من أبرز 

ٌّات الشعوب ٌّتها، وتوّجه انتماءها، وجعل العالم  أهدافها مسن خصوص الثقافٌة التً تحّدد هو

ٌّة.  قرٌة واحدة ثقافتها تنطق بلؽة واحدة هً اإلنكلٌز

 حلب لؽة : -ه 

ولعّل من المفٌد أن نلقً الضوء على تارٌخ حلب ومعنى ) حلب ( على عجالة من أمرنا،     

هً من أقدم المدن المؤهولة فً إذ ٌعود تارٌخ حلب إلى سبعة آالؾ عام مضت وانصرمت، و

العالم ، كان عمرها ما ٌزٌد على ألؾ عام عندما أنشبت روما... وهً أكثر الببلد حضارة 

وازدهاراً. تخّطت رقاب الزمن ، وامتطت ظهور العصور حتى بلؽت سوٌداء العصر 

الحجري ، ٌشهد لها بذلك ما اكتشؾ من مؽاور، وما أظهرته حفرٌات )باب الفرج( فً 

ًّ السرٌان  السبعٌنٌات من القرن العشرٌن، فقد اكتشفت فً )مؽارة الخناقٌة( الواقعة فً ح

القدٌم مقاعُد منحوته فً الصخر الحواري . كما شوهدت خلوات هً أشبه بالؽرؾ، وعثر 

على آنٌٍة فخارٌة وأسلحة حجرٌة وعظام ، وشوهدت على جدران المؽاور رسوماٌت ونقوش 

ل التارٌخ ، أي العصور التً سبقت اختراع الكتابة . وبلؽت حلب أوج تعود إلى عصور ما قب

ازدهارها فً عهد الملك )أرٌم( ملك مملكة )ٌمحاض( الواقعة شمال سورٌة . وهو أول 

 السبللة العمـورٌة . 

وٌعنً لفظ حلب فً اللؽة العمورٌة )الحدٌد والنحاس( . وقٌل : كانت حلب معاصرة       

 بل قٌل : إنها كانت عاصمة مملكته . لمملكة حمورابً ،

ا ٓ٘ٔومعنى حلب فً اللؽة السرٌانٌة " البٌاض "، وقد سجل فٌها أكثر من /     / أثراً مهّمً

فً السجبلت الرسمٌة األثرٌة ، ووضعت اإلشارة على صفحاتها التارٌخٌة . وقد نال 

حلب ، وسّجلتها منظمة  الفرنسً "سوفاجٌه" درجة الدكتوراه بإحصابه للمبانً التارٌخٌة فً

 م/ فً قابمة المعالم التارٌخٌة العالمٌة الواجب الحفاظ علٌها .  98ٙٔالٌونسكو فً عام /
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ل علٌه السبلم وهو م/ قبل المٌبلد مّر بحلب أبو األنبٌاء إبراهٌم الخلٌ 9ٓٓٔوفً عام /     

عرؾ بمسجد الخلٌل          ان إلى فلسطٌن . وفً قلعتها حتى ٌومنا هذا مسجٌد ٌرّ فً طرٌقه من ح

وهناك مقولة أسطورٌة تقول: إنه كان إلبراهٌم علٌه السبلم بقرة شهباء اللون ، ٌوّزع حلٌبها 

على الفقراء ٌومٌاً . وكان الناس ٌتساءلون هل حلب إبراهٌم الشهباء؟!.. فٌجٌبون نعم ، حلب 

ؼٌر هذا. وهذه المقولة الشهباء ، قٌل : ومنه انطلق علٌها هذا االسم . ولكن الواقع 

 األسطورٌة مخترعة ال ٌعضدها البحث العلمً .

وفً أسماء هذه المدٌنة أقاوٌل شتى، ولها أكثر من اسم، وسؤذكر بعضاً من هذه        

األسماء لبلستبناس بها . فقد ورد اسم حلب فً رقم مملكة إٌببل )أرمان(، و)حلبا(. وأطلق 

د اإلسكندر المقدونً بٌروا، لذا خاطبها األدٌب "فٌض هللا علٌها )بٌلوكس نٌكاتور( أحد قوا

: " مهما ٌكن اسمك الؽادري" فً مستهّل كتابه )حلب لإلإة التارٌخ.. ودرة ببلد الشام( قاببلً 

حلبا... بٌروا.. حلب. فؤنت رجع هتاؾ العصور وأسطورة األساطٌر وورثة التارٌخ . فوق 

فضاءاتك تؽزل السنونو أحّلم اآلتٌن ٌا ذات  قممك ٌمارس السنا لعبة الوالدة ، وفً

الشراعٌٌن الؽارقٌن فً آه العاشقٌن المبحرٌن فً ضفابر السوسن واللٌلك.. أنت ضفٌرة 

الشمس مرتٌن.. قبل الطوفان وبعده.. وفً الرإى المسافرة أنت الشمس والمطر، والؽابة 

 التً ال تزهر إال فرحاً "
ٖٕ
 . 

الحثٌٌن )حلباس( ، وذكرت فً اآلثار المصرٌة باسم  وقد كانت حلب تسمى عند      

)حلبو(.. فقٌل : معنى )حلب( فً اللؽة السومرٌة: التلة المحدبة . وكان الناس ٌسكنون تلّتها 

 المحدبة أي )قلعتها( .

ٌُرّجن القول فً تسمٌتها وصّحِة اسمها ما قاله العبلّمة  المرحوم         خٌر الدٌن  م.و

كلمة( جاء فٌه : إن كلمة ) حلب ( تتؤلؾ من لل: )حلب ـ الجانب اللؽوي  األسدي فً كتابه

جزأٌن األول )حل( والثانً )لب( ولفظ )حل( ٌشٌر إلى المكانٌة فً اللؽات القدٌمة كلّها وإن 

لفظ )لب( ٌشٌر إلى التجمع والتؤلب، وبهذا ٌكون معنى )حلب(: مكان التجمع أي دار الحرب، 

.إلى الؽزوات والقتال والحروب الجٌوش وانطبلقهم منها ألنها كانت مكان تجمع
 ٖٖ

 

 

 

                                                           
ٖٕ
 ٌنظر :الؽادري ، فٌض هللا : حلب لإلإة التارٌخ ودرة ببلد الشام ،ص المقدمة. 
ٖٖ
 ٓٓٔم، ص 9٘ٔٔ، حلب الجانب اللؽوي من الكلمة، مطبعة الضاد، حلب ،  األسدي م. خٌر الدٌن 
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 لِماذا التراث الشعبً ؟

ل ما ٌتبادر إلى الذهن عند ذكر التراث الشعبً أنه تراث ال عبلقة له بالنخبة ؛ فهو أوَّ      

أن للعامة وحسب ال ٌتعداها إلى علٌة القوم . ولكننا إذا أنعمنا النظر ، وأعملنا العقل ، وجدنا 

هذا التراث الشعبً ٌتماهى فً حضارة األمة ، وعلٌه ٌقوم كثٌر من إبداعها الفكري ، كما 

 ٌُعّد خٌر مرآة تنعكس علٌها مختلؾ نتاجات مبدعٌها .

على الرواٌة الشفوٌة  –واألدب الشعبً خصوصاً  –وٌعتمد التراث البلمادي عموماً 

والتقالٌد واألعراؾ ، وٌعبر عن الضمٌر  فً انتقاله عبر األجٌال وحفظه ، وٌرتبط بالعادات

 الجمعً للمجتمع ، وعن تجاربه الحٌاتٌه.

من هنا نستطٌع القول : إنَّ التراث الشعبً البلمادي من أهمِّ مصادر الفكر الجمعً ؛ ذلك      

الفكر الذي تخلّص من تعقٌدات المنطق ، وتحرر من تنظٌرات اإلٌدٌولوجٌات . وإذا كان 

د العقل المحلِّل والمعلِّل ، فإنَّ التراث الشعبً هو صورة تعكس الحٌاة الثقافٌة التنظٌر ٌعتم

واالجتماعٌة والنفسٌة والروحٌة والذوقٌة لؤلمة ، وبذلك ٌكون التراث الشعبً فكر المجتمع ال 

تنظٌرات األفراد ، وبالتالً هو الفكر األصٌل ال المصطنع ، الفكر الناتج عن طبٌعة اإلنسان 

 ٌة ، ٌتجلى فٌه تسامً األمة على أحسن وجه .الصاف

هو المخزون الثقافً والمعرفً لؤلمة جمعاء ، ٌتجلى فٌه   -عموما  -التراث الشعبً     

الوعً فناً بمختلؾ أنواعه المادٌة وؼٌر المادٌة ؛ فهو ٌتبدف فً تلك المنازع اإلنسانٌة 

 لشرابن إلى العامة أم إلى الخاصة .المتؽلؽلة فً شرابن الشعب جمٌعها ، سواء انتمت هذه ا

صورة الشعب الصادقة ، العاكسة  -وال ٌزال  -من هذا المنطلق مثَّل التراث الشعبً      

لعقله وقلبه وروحه وحسه وذوقه معاً . وهو فً ذلك ٌعّبر عن ماضً األمة وحاضرها 

 ومستقبلها أصدق تعبٌر .

جماعٌة سابقة تركها األجداد للحفدة ٌمثل التراث الشعبً نسٌجا من تجارب انسانٌة 

 وتناقلتها األجٌال عبر  العصور .
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وتحرص الشعوب الحٌة على تخلٌد تراثها الشعبً تتناقله األجٌال جٌبل بعد جٌل 

وٌروٌه الكبار للصؽار لٌبقى وشما فً الذاكرة لٌصل الماضً المجٌد بالحاضر المعاش 

 وٌإسس للمستقبل الواعد .

 وٌقرأالتراث الشعبً تجارب انسانٌة خالدة تصدر عن الجماعة  وما دمنا نإمن بؤن

 االنسان منه ماضٌه ، وٌصوغ من خبلله حاضره ، وٌنجز منه تطلعاته الى المستقبل .

فهو عبق الماضً الذي ٌنٌر المستقبل ، وال ٌمكن انكار رصانة التراث فً كثٌر من 

مضمون ، لكنه ال بد له من أن مفرداته و تعابٌره وصوره ولوحاته من حٌث الشكل وال

 ٌتطور ، واذا لم ٌتطور فهذا هو االنقطاع  عنه .  
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 لالفصل األوّ 
 

 

 المجهر .تحت دٌن األسدّي خٌر الالعّلمة م. 
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 التعرٌؾ به : -ٔ      

ولته وتتبع أدوار طفاستجبلء شخصٌة العبلمة األسدي م . خٌر الدٌن لنا من  البدّ 

 .شخصٌتهتكوٌن  فً ألثرها الكبٌر تهاعوٌف

ًّ الجلوم  9ٖٔٔم/ 9ٓٓٔعام ألبوٌن حلبٌٌن ولد محمد خٌر الدٌن األسدي   هـ فً ح

شٌد مبٌض ومحمد جمٌل العقاد ر والذي نشؤ فٌه عبد الرحمن الكواكبً  بحلبالصؽرف 

مدرسة ب واقع داخل السور قروهو من أقدم أحٌابها  ،من أعبلم حلب وسامً برهان وؼٌرهم

 فً سكانوٌتمثل  ،وٌتاخم أسواق المدٌنة وخاناتها وجامعها األموي حً الصوؾ والوحدة 

أهل المدنٌون ) كان ٌقطن منطقة داخل السور  وقد ،الحلبٌٌنمعظم عادات  ذلك الحً العرٌق

(، وفً ا رّ أهل بَ والبادٌة ) وٌسكن حارات خارج السور ماقدم إلٌها من سكان القرف (  اوّ جُ 

 .( ات السور ما بٌسوا عصفوربٌت بر  الحلبٌٌن : ) تقاد اع

م فً المبّرة اإلسبلمٌة بحلب  92ٔٔعام األسدي الٌقٌن  وافى
(ٖٗ )

. أبوه الشٌخ عمر 

رسبلن )أسد(
 (ٖ٘) 

لنحـو والصرؾ فً المدرسـة أستـاذ علوم امن أعبلم رجال الدٌن الحلبٌٌن 

ابٌة ( ض) الرالعثمانٌـة 
ٖٙ

،  قرب القلعة ، والمدرسة الخسروٌة النصرباب  حً الكابنة فً

وقرٌب واحد اسمه  وله شقٌقة واحدة فقط احترفت التجارة  حلبٌة وأمه أْسَمه شّماع من أسرة

 . كان انكشارٌا جده السابع إن: ، وكان األسدي ٌقول  فاتن رسبلن

( دراسته فً مكتب ) شمس المعارؾ  وبدأ نشؤة دٌنٌة تقلٌدٌة محمد خٌر الدٌننشؤ 

التركٌة لؽة والتً فرضت التعلم فٌه باللؽة قلعة حلب ،  بجوارافتتحته السلطنة العثمانٌة الذي 

، ثم تابع  فرنسٌة واإلنجلٌزٌةالفارسٌة والاللؽات  إلى جانب مهمشةأولى واللؽة العربٌة لؽة 

 حٌث كان والده ٌدرس فٌها ) الرضابٌة ( ً المدرسة العثمانٌةفم 9ٓٙٔدراسته بعد عام 
ٖ2
  ،

لتً كانت تضم نخبة من المدرسٌن األعبلم من أمثال : الشٌخ بشٌر الؽزي فً علوم النحو وا

وعلوم ، والشٌخ محمد الحنٌفً فً الببلؼة العربٌة ، والشٌخ محمد الزرقا فً الفقه اإلسبلمً 

الذي قال عنه األسدي فً موسوعته األدب والشرٌعة والشٌخ محمد بدر الدٌن مدرس  ،الدٌن 

                                                           
عبد المحسن ، محمد حسن : األدب الشعبً الحلبً فً موسوعة حلب المقارنة لؤلسدي ، دراسة وتحلٌل ، رساالة ماجساتٌر ، بإشاراؾ : د. عمار  -ٖٗ

ن، محماد حسان : األدب الشاعبً فاً حلاب ، وزارة الثقافاة ، دمشاق ، ، وٌنظر : عبد المحس9ٔم ، ص98ٕٔالدقاق و د. فإاد المرعً ، جامعة حلب 
 م ، المقدمة .   99ٗٔ

 " رسبلن " بالتركٌة تعنً األسد ، قام والدها بتؽٌٌرها ، وأضاؾ لها خٌر الدٌن ٌاء النسبة فً مإلفاته وقدمها على االسم .   -ٖ٘

 ا./ صورة للمدرسة ولؽرفة إقامة طبلبه ٌٖنظر : الملحق رقم / ٖٙ
 ال تزال موجودة فً حً باب النصر ، وهً اآلن مسجد . 2ٖ
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 ( در الدٌن النعسانً بتقضً معو وقت كوٌسب) من كبلمهم : : 
ٖ8
وأنهى دراسته فً  ، 

قد ف ،وحصل فٌها على الشهادة الرشٌدٌة ، التً تعدل الٌوم الشهادة الثانوٌة المدرسة الرشٌدٌة 

واألدباء فً عصره فؤفاد من ثقافتهم درس خٌر الدٌن منذ فتوته على ٌد كبار العلماء 

 تحصٌله العلمً بجهده الشخصً . ابع، وتنهم ومعارفهم وأخذ ع

فٌها األسدي ؼٌر مستقره، نتٌجة طبلق والده لوالدته  عاشإن الظروؾ األسرٌة التً 

 صدمت بهذا.بدأ ٌشعر بالتعاطؾ مع والدته التً وثم زواجه من أخرف ، 

لوالدته عدم قدرته على االستسبلم لعامٌتها وكونها ولعل من أسباب طبلق والده  

لم  –عموماً  – .تم بالعلم مثله وهو المثقؾهتجٌد القراءة والكتابة فهً من أسرة تجارٌة ال تال

 ٌكن األسدي م. خٌر الدٌن راضٌاً عن تصرفات والده.

والدٌه ، وازدادت معاناته حٌن سافر والده ِدم األسدي فً بداٌة شبابه بانفصال صُ فقد 

ما ٌؽادر  وكان كثٌراً م للتدرٌس  9ٖٓٔودٌة عام لطابؾ فً المملكة العربٌة السعا إلى مدٌنة

، ولطالما لٌزور الكعبة الشرٌفة فً مكة المكرمة والقبر النبوي فً المدٌنة المنورة منزله 

أّدف فرٌضة الحج والعمرة و ،إلى جوار قبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم الشٌخ عمر مكث 

ه الٌقٌن عام اواف حٌن، و الثانًعد زواجه م ، ب 9ٖ2ٔوعاد إلى حلب عام  مرات عّدة

فً حٌن توفٌت  ،بحسب األعراؾ واألصول خٌر الدٌن بواجب الدفنمحمد قام  م9ٗٓٔ

 والدته التً كان ٌعٌش معها والتً كانت هاجسه
(ٖ9 )

م ، ففقد 9٘ٔٔ، ورفٌقة دربه عام  

ذ فً حً وقتب منزلهوكان ،محمد خٌر الدٌن بذلك آخر عون له فً حٌاته المادٌة والمعنوٌة 

حة منمقة بالخط حٌث كان ٌذهب ٌومٌا إلى جامع القٌقان الذي أعجب ما فٌه لو العقبة العرٌق

ة وبعد وفا .ندوب الفرنسً قد سرق هذه اللوحة كشؾ األسدي أن الم التًالهٌروؼلٌفً ، و

إلى  اآلن سٌؾ الدولةاألنصاري موقع الشٌخ محسن فً حً انتقل من داره فً حً والدته 

 إلى دار فً محطة بؽداد ،انتقل ، ثم قرب شارع بارون ؽٌرة فً موقع العّبارة حالٌاً ؼرفة ص

عمر بن عبد  امعججانب  الفرعًعلى الشارع  مطلطابق ) أبجور (  داراً أخٌراً اشترف ثم 

مباشرة سور السكة بناٌة البستانً التً بعدها فً العامة الشمالً ، العزٌز قرب مدخل الحدٌقة 

 .(أمام بٌته حجرة ضخمة مثل التواء الظهر ، مكتوب مقابلها ) هللا نور  وكان ، الحدٌدٌة

                                                           
ٖ8
 9ٖٙ، ص ٕاألسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مج  
إن أنس ال أنسى قوله لً حٌن كنت أجًء إلى منزله فً محطاة بؽاداد جاناب جاامع عمار بان عبادالعزٌز ومعاً ساكبة )طعاام وخباز( : ) رؼٌاؾ  -9ٖ

 خبز أمك( . خبز أمً ٌختلؾ عن رؼٌؾ
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وكثٌرا ما ، وٌشتري الكتب من ذلك المال ورث األسدي بٌوتا عدة كان ٌستثمرها لقد  

 .أو لٌشتري تحفاً لٌطبع كتابا دارا  كان ٌبٌع

هتّم وا ، عابلةمثل الطٌر على الؽصن ، لم ٌشؤ أن ٌتعلق بقضى األسدي حٌاته  وهكذا

ص ، وفتن بالدراسات التارٌخٌة ، وتخصّ  وآدابها بتحصٌل علوم اللؽة العربٌة اهتماما كبٌراً 

مادي الشابع فً حلب ، وكان شؽوًفا بالسفر لزٌارة األماكن البلمع التراث الشعبً فً ج

اطبلعه على خزابن الكتب  مظانها عن طرٌق من وتحصٌل المعارؾ والتراثٌة المقدسة

لمخطوطات وتواصله مع العلماء والباحثٌن فً تلك البلدان وا
(ٗٓ)

. 

ٌقضً بٌاض كثٌر التطواؾ فً أسواق حلب وخاناتها وحاراتها كان األسدي كما 

إلى مقهى العطري أو العصر حتى ٌذهب وما أن ٌقبل ، نهاره فً بٌته الكابن بحً الشٌخ طه 

ٌلبس الباكستانٌة ) ؛ ن أصدقابه أو مرٌدٌه نفرا ممقهى السندباد أو إلى الحدٌقة العامة لٌجد 

 لحٌته  شارباه ٌؽطٌان و ( ققب
(ٗٔ )

أنا حلبً من سبع ) :  ثٌرا ما ردد على مسامعناوك، 

 ٌده السلٌمة ومسن رأسً. لطالما مد و ،(  جدود

وته الهادئ الممٌز ووجهه الجهم وصرة قصٌأتصور األسدي بقامته الإننً اآلن 

الحبلق فً كان ٌحلق عند أبً محمود أتذكر أّنه  ، ه الطوٌلة الكثٌفةلحٌت، ووحدٌثه العذب 

 العبارة خلؾ سٌروب .

من وكنت أزوره فً بٌته مع زمبلء وأساتذة  ، ر حٌاتهأواخاألسدي فً رت اصوقد ع

 شٌط ونعمان سخٌطة ولإي فإادالحسان الطبٌب إوي دزهمثل فرٌد حجا والطبٌب نجٌب 

، ه ومع كل ضٌافة كتاب من مإلفاتهالشوكوال لنا  ٌقدمادته أن من ع، ووؼٌرهم كثٌر سعداأل

 .م وقصاصات الكتبمجموعة الجماج فً منزلهوأعجب ما رأٌته 

مع الفجر باكرا كان دابما ٌستٌقظ ً الحدٌقة العامة علما أنه نرافقه فما كنا  وكثٌراً 

ٌكتب  و ،لى مقاعدهاأحٌانا فً أثناء جلوسه ع وٌتجول فٌها لقربها من منزله ، وكان ٌكتب

بعد خرابها بنً مكانها قهوة العطري التً وفً قهوة البلور فً الجمٌلٌة فً مقهى السندباد 

بكل مودة (  أستاذ خٌر الدٌنن صاح أحدهم له إال بعبارة ) وانتقل إلٌها األسدي ، وندر أ

 .واحترام 

                                                           

 الفصل الثاني من ىذا البحث تحت عنوان ) رحالتو التي قام بيا ( .  ينظر : أىم األقطار التي زارىا األسدي في حياتو : رحالتو السبع في -60

 .   الصورة الثالثة /2/ٌنظر الملحق رقم  -ٔٗ
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و قهوة البلور دباد وكانت هذه المجالس الصباحٌة فً الحدٌقة العامة أو فً قهوة السن

ت أدبٌة ، تفوح فٌها نوادر أدبٌة فكاهٌة طرٌفة ، أشبه بصالونا -بحق- ومن ثم قهوة العطري

د فٌها روابع مفردات اللهجة الحلبٌة وتتردَّ  ، وتترنم فٌها األشعار والمؤثورات الشعبٌة الحلبٌة

ابه المفعم بالنوعمة لسه وبتواضعه الجم وحٌ. وكان األسدي برقة حدٌثه وروعة مجالدارجة 

 التً كانت ٌعلق على هذا وٌسخر من هذا بنكهة حدٌثه الطٌبة ، وبنكاته البرٌبة ثٌرا ما ك

له وألعماله ، وال لولب المجالس ، كما كانت همة األسدي ال ٌبددها نقد نفر من المتنطعٌن 

ه أو فً فً ؼٌاب منهمن جلسابه  أن ٌسخر نفر حقاً  من المإسؾكان و ٌؽضبه قولهم فٌه

 ل األسدي فً ختام سورة السواجً من أؼانً القبة : قا،  حضوره

 تاج العربدة ال ٌإتاه إال فكه الطباع إنّ )) 

 ًّ  ...ر واألوضاح رَ ذو الؽُ المواهب ،  ، سن

 علٌم : عن الذرات الرعشة بٌن ٌدٌك ،

 نصبو إلٌك ، ونعلم أنك تعلم مرامٌنا ، إنك أنت

((  عّلم الؽٌوب
ٕٗ

 

وكان هو الراوي ، الحوار معه فً أثناء  ظتحعبلقتً الشخصٌة به ، لومن خبلل 

من المؤثورات الشعبٌة فقد كان ٌؤتً بما ٌناسب ، جملة من المواقؾ  ،وأنا من بٌن المستمعٌن

لؤلشٌاء واألحداث والمناسبات ولطالما أدهش مجالسٌه الحلبٌة المعبِّرة ، وحافظته عجاببٌة 

 حات الذكٌة .واإللمومحاورٌه بالنوادر 

ً تعلٌم فدّرس مادة اللؽة العربٌة ؛ أدبها ونحوها وصرفها وببلؼتها ، فاحترؾ األسدّي ال     

م 9ٔ8ٔ" منذ عام لعربٌة المدرسة  " امثل من  ، ربٌة وأجنبٌة عّدة فً مدٌنة حلبمدارس ع

 رسة )ّرس فً مدفً المدرسة الفاروقٌة ، و دوبعدها علم فً المدرسة الشرقٌة ثم 

كما دّرس فً ) الترسانتا ( إلى  الٌهودٌة،  انس (األلٌوفً مدرسة ) ٌان ( األرمنٌة ، الهاٌكاز

لمعهد العربً الفرنسً ، الذي ) البلٌٌك ( المعروفة باسم ا الكلٌة العلمانٌة وفًم  9٘ٙٔعام 

اضطر وفً أواخر حٌاته ،  أحرقه المتظاهرون تؤًٌٌدا لمصر فً أثناء العدوان الثبلثً علٌها

مدٌرٌة التربٌة مدارس لتدرٌس بعض الساعات فً  نتٌجة ظروفه المادٌة الصعبة األسدي

، وآخر مدرسة  طوٌلة كندرون لمدة زمنٌة إسالكواكبً ، وإعدادٌة  بحلب من مثل ثانوٌة

                                                           
ٕٗ
 ٗ٘م ، ص9٘ٓٔ، األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، نفحات صوفٌة ، مطبعة الضاد ، حلب  
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ٌّات القر أواخر ا األسدّي فًدّرس فٌه مدٌرها التً ،  إعدادٌة الحكمةن الماضً كانت ستٌن

 . بدالهادي كمال (ع فوزي) وقتبذ 

وقد ألؾ كتابه  ،اللؽة العربٌة والتحدث بهاكان األسدي ٌرؼم طبلبه على تعلم 

، ـهٖٔٗٔعام المدرسً : ) قواعد الكتابة العربٌة ( فً أثناء تدرٌسه فً مدرسة الفاروق 

 لتترٌكإلى االشتراك مع لجنة قد دعً األسدي مّرة ومع حرصه الشدٌد على اللؽة العربٌة ف

سماء القرف العربٌة فرفض وأبى ذلك أ
ٖٗ

 

القرف عبد الناصر األسدي برباسة لجنة لتعرٌب أسماء وبالمقابل كلّؾ الربٌس جمال 

علل فٌها وكتب رسالة لعبدالناصر  واعتذر، رفض األسدي هذا التكلٌؾفوالمدن شمال حلب ، 

 منطقة .فً السبب االعتذار وسبب رفضه بؤن ذلك العمل تشوٌه للتراث والحضارة 

 و رةوآراء معاصفً مرٌدٌه وطبلبه أفكار ٌؽرس درٌسه فً أثناء ت األسدي وكان

، فصرؾ همته حٌث تتاح له الفرص ، بكل تواضع وتفان ها ٌتابع بحوثه ودراساتـه وٌنشـر

الفنٌة كان شدٌد الولع باآلثار القدٌمة واقتناء التحؾ ، كما إلى تخلٌد حلب وجمع تراثها 

اجتلبها من شتى الببلد التً زارها رة ، إذ تضم خزابنه مجموعة من هذه التحؾ واألثرٌة الناد

ٌربو عددها على أربعٌن ألؾ صورة رتبت ، كما تضم مجموعة من الصور األثرٌة الفرٌدة 

من أبرز العاملٌن على تنشٌط النهضة األثرٌة فً مدٌنة على حروؾ الهجاء ، ولذلك كان 

 حلب وما حولها .

ٌستقر فً حلب ال ٌكاد إلى األسفار ، إذ كان المهم من حٌاته فهو نزوعه أما الجانب 

إلى جهة من الجهات ، فقد قام برحبلت عدة إلى فلسطٌن وتركٌا  سافر مرة ثانٌةحتى ٌ

المؽرب العربً وإسبانٌا طاؾ فً ببلد بعض البلدان األوربٌة ، ثم  زار، ووإٌران والعراق 

. شة والحبوالسودان والٌمن والحجاز 
ٗٗ
 إلى أعبلم الفكر فً هذه الرحبلتوقد تعرؾ  

ت المستمرة صداقات وطٌدة تعمقها المراسبلمنهم أقام مع كثٌر ووأقطاب العلم  واألدب

فٌما ٌتناثر فٌها من إشارات  ذه الرحبلتهموسوعته أثر قارئ ل ٌتضن والصبلت الدابمة ، و

 .ها وأعرافها إلى لهجات بعض الشعوب وطرز حٌاتها وعاداتها وتقالٌد

من مورد ٌرتزق به فٌنفق منه  س لهسدي سنً عمره فً فاقة وعوز ، لٌاأل فنىلقد أ

على طعامه وعبلجه وإؼناء مكتبته سوف ما كان ٌتقاطر من حرفة التعلٌم واألحادٌث 

                                                           
ٖٗ
 ٕٕٙم ، ص ٌٕٔٔٓنظر : مجلة العادٌات ، حلب ، العدد صٌؾ عام  
ٗٗ
 ٌنظر : رحبلت األسدي فً الفصل الثانً من هذا الكتب . 
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اإلذاعٌة من أجر ، وما أكثر ما كان ٌجؾ ذلك المورد ، ومع ذلك ما كانت لتفارق وجهه 

والتسلٌم ، بل تراه ٌؤخذ نفسه بمسلك المتصوفة فٌجنن إلى الزهد  ٌقٌنوال بسمة الرضى

والقناعة من ؼٌر أن ٌلج أبواب العزلة واالنقطاع ، فقد كان حرٌصا على مجالسة األصفٌاء 

من الناس واالختبلط بهم ، فإذا كان فً مؤل من أصدقابه طاب بهم المجلس وحسن اللقاء بما 

األخبار الماتعة إال إذا ألقى ثقٌل بظله علٌه فما شبت من ٌبسط من األحادٌث الطرٌفة و

 تعلٌقاته الساخرة وإشاراته البلذعة
ٗ٘

 

عام شؽل منذ لعل األسدي من إوابل المنتسبٌن إلى جمعٌة العادٌات فً حلب ، وقد 

التً قارب  صب نابب ربٌس جمعٌة العادٌات بحلبمنتى وافاه الٌقٌن بعد انتخابه م ح 9٘ٓٔ

، ٌعمل فً هذه الجمعٌة وظل ،  وحٌن كان ربٌسها عبدالرحمن كٌالً ،من الزمن عمرها قرناً 

وندواتها بجهوده العلمٌة وبقراءاته وبحوثه ورحبلته  ٌؽذي مجلتها، وٌشارك فً منتدٌاتها و

 المحلٌة أو العربٌة أو الدولٌة . التً لم ٌفوت أي رحلة من رحبلتها

نفحة عطر ٌعجز القلم عن ٌه وأصدقابه وهكذا باتت سٌرة األسدي بٌن صحبه ومحب

 رسم نقابها .

عربٌة وأجنبٌة أكالٌل زهور ،  ؛ ةعدَّ وإن أنسى ال أنسى فً ٌوم تؤبٌنه إرسال سفارات 

 .وكان أروعها ما أرسلته السفارة الجزابرٌة 

 

 عّلقتً معه :

با ، موضوعٌا ، لن ٌستطٌع تنحٌة ذابقته الفنٌة وحدسه النقدي جانالباحث مهما كان 

وأي إبداع أدبً ال ٌثٌر اهتمامنا وٌحرك مشاعرنا وٌهز أحاسٌسنا لن ٌكون جدٌرا بالبحث 

 والدراسة .

بؤن تجربتً جاءت مبكرة فً التراث لشعبً الشابع فً حلب حٌن رافقت  قر  وأ

بحق أخا كبٌرا لم تلده أمنا ، فقد كان  األسدي الذي قدم جهدا كبٌرا وعطاء عظٌما للشهباء .

من رواد المشروع الثقافً الحلبً ضمن إطار االنتماء إلى المشروع الثقافً الوطنً  داً رابو

وعه الثقافً المحلً والعربً الذي كان حضوره قوٌا فً فضابه ، وقد انتصر األسدي بمشر

                                                           
ٗ٘
 من التصدٌر بقلم محمد كمال  ٕ-ٔ، ص   ٌٔنظر : األسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مجلد  
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وبمعرفته بلؽات عّدة ، ذلك المشروع الذي دعمه بقراءته الثّرة لدوابر المعارؾ، أٌما انتصار

 .ةقدٌمة وحدٌث

من الصفوة فً تتبع التراث  و بٌان الفحول فً اللؽة واألدبٌعد األسدي من رجال ال

لها وناضل فً الشعبً الذي عكؾ على جمعه وحببه إلٌنا ، فقد أعلى من شؤن حلب وقدم 

تسابق النجوم وتصافن المفاخر ، وبات منارة تستنٌر بها وأراد لحلب أن  ،سبٌل عزها

التواصل بٌن القدٌم األصٌل والحدٌث المتداول بوساطة جمعه األجٌال وقدوة تحتذف فً 

 أطاٌب فنون القول الحلبً .

كان رحٌله موجعا ، أضنى أفبدة محبٌه من زمبلء وأصدقاء وطبلب ، فهو من حمل 

وجدٌة المعلمٌن المعروفٌن ؛ فً روحه ووجدانه وعقله ، وقد  ،رقة األدباء ، وروعة المثقفٌن

وتلمست العزاء به من خبلل مإلفاته وأبحاثه التً  د فقدانه ورحٌله ،حظٌت بتتبع آثاره بع

 أبدعها ، فالمبدع ال ٌموت ، فهو ٌعٌش من خبلل إبداعه .

عرفته من خبلل مرافقته فً أواخر أٌامه واقتناء معظم مإلفاته التً خلدته وتركت 

خاطري و خفة صورته فً القلب لم تؽب عن و بصمته واضحة جلٌة فً اإلبداع الثقافً .

الروح وحدٌثه بهدوء ، وبجمل بسٌطة وبعبارات مؤنوسة ال أنساها فهً راسخة فً الذاكرة ، 

 السٌما فً المواقؾ الحرجة.

 ومن نهفات األسدي :

ساعة رملٌة . وكثٌراً ما استخدم  كان ٌؽلً الماء حتى ٌقطر وٌجمع القطرات وٌشربها

ثار القدٌمة والصور والتسجٌبلت الصوتٌة لبلستٌقاظ وهو نابم ، وكان مولعا بجمع اآل

والموسٌقٌة ، وؼالبا ما كان ٌنفق معظم ما ٌكسبه فً شراء الكتب القدٌمة و) األنتٌكات ( من 

مسابن مختلفة األلوان ومجسمات نحاسٌة كما كان دٌدنه اقتناء التحؾ  واللوحات الجدارٌة ، 

 .زي لوحة فسٌفساء لحافظ الشٌراوكان من أطرفها فً بٌته 

ال أرٌد من " عندما سبل عن الموت ، قال : فً دار العجزة ففً إحدف لقاءاته 

 ."  عزرابٌل إال أن ٌمهلنً حتى أنهً ما بٌن ٌدي من أوراق وكتب
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اء ومبلمن الذك وفً نصوصه األدبٌة وبحوثه اللؽوٌة وكتبه العلمٌة كثٌر من الجدٌة ،

 مع اآلخرٌن . ً طرابق تعاملهف والبساطة وكرم األخبلق واضن

ب إلى حلب ، واألدٌب بالضرورة ملتزم متحزِّ  ، األسدي اإلنسان مبدع بامتٌازالعبلمة 

ٌواجه األسبلة الكبرف ، لقد خدم حلب وعشقها وآمن بقضاٌاها التراثٌة ، وقد علمنا األسدي 

حً فً قلوب كل محبٌه وفً قلب كل عربً أصٌل ٌحب التراث  وهو . االنتماءكٌؾ ٌكون 

كان قاببل للحٌاة  ف النسٌان فكتب اسمه على جدران الثقافة بحروؾ من ذهب .هو من تحدَّ ، و

بكل توجهاتها ، كل من كان حوله ٌحتفً به ، نحن فً حال تؤسؾ ، ونواسً أنفسنا بفقدانه ، 

 ومازالت كثٌر من الصور له والذكرٌات عنه تفاجبنا .

ً محطة بؽداد الشارع المؽلق لطالما راجعت ذكرٌاتً مع األسدي فً داره فً ح

الموازي لجامع عمر بن عبد العزٌز وفً الحدٌقة العامة وفً مقهى العطري ، وكثٌرا ما 

زت ذكرٌاتً عنه بعد رحٌله فً ندوات ومحاضرات منذ ثلث قرن من الزمن فً اتحاد عزَّ 

م98ٗٔبرعاٌة د.عمر الدقاق عام  الكتاب العرب فرع حلب حول إبداعاته
ٗٙ
نة ، وفً لج 

التراث الشعبً فً المجلس األعلى لرعاٌة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعٌة فً وزارة 

فً دمشق ، وفً المركز الثقافً بحلب  ، وفً ندوات حلب عاصمة الثقافة  العالً التعلٌم

 م ، وفً ندوات معهد التراث فً جامعة حلب ، وؼٌرها كثٌر ...ٕٙٓٓاإلسبلمٌة عام 

ن األسدي دروسا فً الحٌاة ، واكتسبت منه الجدٌة والمثابرة فً أقر بؤننً تعلمت م

 –عموما  –والعربً  –خصوصا  –العمل والتعلٌم والبحث والدراسة وتقصً التراث الحلبً 

وتبعا لذلك سعٌت إلى دراسة هذا التراث بعد جمع كثٌر من فنونه ومؤثوراته البلمادٌة ، 

ة العلٌا موسومة بعنوان : مؤثورات األدب الشعبً فكانت رسالتً فً دبلوم الدراسات األدبٌ

، كما وهٌب طنوس و د. بإشراؾ د. بكري شٌخ أمٌن  م922ٔالحلبً .دراسة ناقدة فً عام 

فً موسوعة حلب  األدب الشعبً الحلبًكانت دراستً فً الماجستٌر موسومة بعنوان  ) 

 لدقاق و د. فإاد المرعً .م بإشراؾ د. عمر ا98ٕٔعام دراسة وتحلٌل (  لؤلسديالمقارنة 

وأقول وأكرر قولً بؤننً قد كان العبلمة األسدي معلما مفعما بالحب لحلب وألهلها 

 . األدبٌة وآلٌات اشتؽاله فً التراث البلماديإبداعاته  بإبداعاتهكثٌرا تؤثرت 

                                                           
ٗٙ
 ./ٔ/ٌنظر : الملحق رقم  
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 م 92ٔٔإن شهر كانون األول من عام 
ٗ2

 شهر موت العظماء ، شهر موت األسدي .

 ن إن شاء هللا أمام األزمات ...سنبقى صامدٌ

  

                                                           
ٗ2
م ، وقد حزن علٌه األسدي حزنا شدٌدا . وبذلنا جهودا مضنٌة لتخفٌؾ توتره 92ٓٔوفاة األسدي بعد وفاة الربٌس جمال عبد الناصر عام  كانت  

 وألمه وهو مستلق على سرٌره فً دار العجزة .
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 الفصل الثانً
 

 وأنشطته االجتماعٌة والثقافٌةسلوكٌات األسدي النفسٌة 
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 : السلوكٌة األسدي تصرفات -ٔ

 التناقض فً كامناً  حٌاتهم خبلل النابؽٌن تقدٌر عدم فً الربٌس السبب كان ربما

 أمام علٌهم حجة وكهمسل من السلبً جعلهم وفً. وعمومٌاتهم خصوصٌاتهم بٌن

 .والجدة والرصانة الفضٌلة عن بالدفاع والمتظاهرٌن الصادقٌن

 خٌر من نفسه وحول والناس، واألهل العابلة على ثار أن بعد األسدي العبلمة  

 كلهم الناسو ومات محاره، فً ولإلإه عاش الدٌن خٌر م األسدي إلى األسدي الدٌن

 . هناالر عصرنا جواهر أؼلى من عدٌ الذي اللإلإ بذلك نٌ  زللت ٌسعون

 عطاء العاببلت أكثر ومن الجلوم، حً فً العرٌقة العاببلت من أسد عابلة إن

 أسد، محمد الشٌخ: ) المتداول المثل ٌذكر فتوتنا عاصر نْ ومَ  له، ورٌادة للعلم،

 من كثرفً أ ، هتدرٌس أثر على شٌوعه ٌدل مثل وهو(. الجسد بتهري عصاٌتو

 !وموقؾ؟ حادثة نتٌجة كان وهل ، االسم لبدَّ  ولماذا، ،كٌؾ ولكن صؾ،

 : قال الذي تبلمذته أحد لً رواه ما خبلل من األسدي لكم أصور أن لً اسمحوا

 فٌها، معلماً  هو وكان الفاروقٌة، لمدرسة االبتدابٌة الصفوؾ فً تلمٌذاً  كنت ٌوم "

 تشد سلسلة األنٌق حزامه من تتدلى البراق، الحرٌري وثوبه البٌضاء، بعمامته ٌؤتٌنا

 .ٌومبذ وأؼّلها الجٌوب ساعات أحجام أكبر من ساعة

 بدالً  عادٌة سترة ٌرتدي الرأس، عاري الصبً الشٌخ بهذا فوجبنا أننا أقول هل

 هذا جوهر فً تبدالً  تحسسنا فً كمنت مفاجؤتنا إن أقول أم الطوٌلة، الجبة عن

ا كان ٌنثره علٌنا من طرابؾ ونوادر وإن م !؟ المظهر فً التبدل على ٌطفً األستاذ

ان واألدٌان األببعٌدة عن الوقار والحشمة ، ومجردة من اإلٌمان   ٌ قد جعلنا نحن د

وكؤنها ثامنة عجابب الدنٌا ، نلتقط طرابفه ونوادره ،ونضحك لها صؽار التّلمذة 

المستحٌّلت "  إحدىو
ٗ8

 

 

 

 

                                                           
ٗ8
لٌومٌة وجرٌدة )الوطن( ،له دٌوان ( عمل فً الصحافة وهو صاحب جرٌدة )النداء( ا98ٗٔ - 9ٔ٘ٔفً حوار مع الشاعر عبدالرحمن أبو قوس ) 

 )ثورة العبٌد( ودٌوانه )باقة شعر( وعدة مسرحٌات ودراسات أدبٌة وكان مؽرما بؤدب الرحبلت.
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 النفسٌة: هزماتأ -ٕ

ات النفسٌة التً شهدها منذ صؽره، ولعل أبرز كانت حٌاة األسدي سلسلة من األزم

هذه األزمات ٌتجلى فٌما ٌؤتً
(ٗ9)

: 

والتً انتهت  والده ووالدتهالخصومات الحادة بٌن توتر األجواء األسرٌة نتٌجة  - أ

لقد تفتن وعً األسدي على ؛ وكانت له صدمة مفجعة فً سن المراهقة  بالطبلق،

ظروؾ أسرٌة قاهرة ،  قتلت فٌه فرح  مؤساة لم تنته ... وكانت عوامل نموه ضحٌة

حلوة برٌبة خالٌة  األطفال وحبورهم، وحاصرت روحه المرحة ، وحرمته من طفولة

دف إلى طبلق وأشقاق وعدم التفاهم بٌن والدٌه ، وسرف التصدع وال من المسإولٌة ،

من رجل آخر ثانٌاً ، فحرمه ذلك من كل  هً واجهااجه من ثانٌة وزوأمه أوالً، وز

سورة . ٌقول فً مطلع بسبب ماجرف من حوله، وعاش محبطاً وحنانؾ ودؾء عط

  ى :اجوالسَ 

 هذا الملعب، فوجدتنً ؼرٌبا بطتُ ه

 ه ! أٌن هواة كرامة الكرامةاوحٌدا . رب  

 واإلحسان ؟

 طؽى الطوفان: طوفان البلوى، وجرفت

 أحّلمً الحافل بهاالتسٌوله منزلً ، إال قصر 

 الفتون

 ً ، كما تنسلخ الحٌة منمن نفس انسلختُ 

 فإذا أنا هوجلدها ، ثم نظرت 

 وكل ما فٌها قبضالدنٌا عامرة بالخراب ، 

سرت .  اإم  الرمح ، فارفع أذٌالك 
٘ٓ

 

 

                                                           

ينظر: عبد المحسن ، محمد حسن : األدب الشعبي الحمبي في موسوعة حمب المقارنة لألسدي ، دراسة وتحميلل ، رسلالة ماتسلتير  –;6
 .48-46، ص

٘ٓ
 ٌٔ٘ر الدٌن : أؼانً القبة ، ص األسدي ، م. خ 



٘ٓ 
 

والدته الباب  تْ فقَ بدأت هذه المرحلة من حٌاة األسدي ٌوم طرده والده من الدار، وصَ 

 لدٌن جواباً بل تحدٌاً لؽضبهما،وراءه. ودخلت تتعثر بعمامته التً ألقاها فً وجهً الوا

 ن ٌعٌق مسٌرته الحٌاتٌة ما عاش ؛أ هللا وابتهاالتهما

له أقنع نفسه بؤن هللا قد تحزب  تلقى ؼضب والدٌه ببل مباالة وإنه هٌقول األسدي: إنّ 

نكد عٌش هً رجبلً ؼٌره. فت، وتزوجت وتزوج ؼٌرها  ضدهما عندما طلق والده والدته

 منطقة الشٌخ محسن مبلؽاً مكنه من بناء دار فً تهلد ووراثموت الواالجمٌع ، ولم ٌصلحه 

... وخسر ا بؤعوامهجامن بعد زوحً األنصاري، وإنما استمر النكد حتى موت الوالدة 

األسدي داره نتٌجة إدمانه المقامرة وملذات الحٌاة.
 ٘ٔ

 

كلة المبٌت تركنا األسدي بعد طرده من دار والدٌه فلنسمع منه كٌؾ حل مش ٌظهر أننا

اتجه بعد انصفاق باب الدار وراءه نحو جامع  إنه " ، فقد قال :فً اللٌلة األولى من تشرده

 عٌاء، وعساه ٌخطط لحٌاة جدٌدة،وم لٌنام بعد ساعات من السٌر واإلمعروؾ فً حً الجل

وله، فوقع بصره على نعش خشبً لجامع موصد األبواب، فؤجال طرفه من حى الكنه رأ

ٌر بعٌد منه، خٌل إلٌه أنه ٌنادٌه، فتقدم منه بشجاعة، ورفع طرؾ الؽطاء ثم جاؾ ممدد ؼ

ٌوم ؼده، أو لٌس لتمدد فً داخله، ونام نوماً عمٌقاً ال تعكره أحّلم وال مخاوؾ، كؤن لٌس ل

 للحرٌة ثمن ال بد من تؤدٌته لٌنعم صاحبها بالسعادة والرفاه.

 ولما تجرإوا م ثقل ؼٌر طبٌعً فٌه،وفً الصباح، جاء التربٌون لنقل النعش فؤجفله

على فتحه، فوجبوا بشخص ٌقذفهم بنظراته البلهاء، فهربوا تاركٌن المٌت الحً ٌؽادر 

ات من أبناء الحً العتٌق ي المبدعْ النعش لٌتفرج على الخوؾ ٌهزم عشرات األشخاص، وٌَ 

الجمٌل !!
 ٕ٘

 

المتزمتة، وبدأت  أجل، طارت العمامة ... وطار معها اإلٌمان... انطوت الجدٌة

الشٌخ المتوكل إلى امرئ ال مبال إلى ال منتم، ..لقد تحول . فً آن السخرٌة بالحٌاة والموت

إنه فً هذا الٌوم بدأ انشطار األسدي إلى ما عرفه الناس عن ظاهره البسٌط وقد ٌصن القول : 

 وإلى ما نحاول كشفه من باطنه العظٌم.

                                                           
٘ٔ
 من حدٌث لؤلسدي فً مقهى العطري 
ٕ٘
 من حدٌث لؤلسدي فً مقهى العطري 
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نفسه على رفض اإلصرار رة ترفض إظهار األلم بسٌة جبااق-رحمه هللا-كانت نفسه    

 والمواساة.االستعانة 

، فإن حادثة انبتار كفه كافٌة من أحداث حٌاته التً تإكد قولنا اً ٌركثوإذا استبعدنا 

خبلل عرض  حزمة فتاش أمسك بها فً ٌده الٌسرفن للبرهنة على ذلك. فقد انفجر البارود م

دف ، أ ان االنفجار نتٌجة خطؤ وتسرع منهقٌة الموسمٌة. وكتمثٌلٌة من تمثٌلٌات مدرسة الفارو

عاد إلٌه وعٌه حتى ألن على طلب  إنذا بترت ٌد األسدي... ولكنه ما عافه، وهكإلى نقله إلس

... وأدهشنا جلوسه فً الصؾ  لنقوقد إعادته إلى المدرسة لٌتابع مشاهدة المسرحٌة، 

ٌكن .األمامً إلى جانب والً حلب، وكؤن شٌباً لم 
ٖ٘

 

لسلوك اإلنسان، ولعبلقاته مع ربه الموجه إن أحداث الحٌاة هً التً تشكل العنصر 

إلٌه بتحدٌدي الزمن والظرؾ اللذٌن شطرا اإلشارة من حوله ، وهذا ما أردت  والناس

 . إلى ما عرفناه وما نحاول معرفته عنهاألسدي 

 و م ٌكن للتراث البلماديلت ٌادي خبلل حٌاته ، ألنه قبل الستٌنلقد أسؤنا فهم األس

 علمٌة ، واهتمامات شخصٌة ورسمٌة ، وال كان هناكللفنون الشعبٌة مالها اآلن من منزلة 

كانوا على سبٌل . وحتى المولعون بها  من ٌتفهم وظٌفتها فً الربط بٌن الحاضر والتراث

ؽاٌة العلمٌة أو الهم ال ٌعرفون لمجانٌن ألنَّ باالمثال ٌشبهون هواة جمع الطوابع التذكارٌة 

، فٌقلص بٌنما كل طابع ٌنقل معلومات بلده إلى العالم االجتماعٌة اإلنسانٌة لجمعها ، 

 والتسامن وتتعاون إلحبلل التعاٌش ، لتتبلقى بوساطة المعرفة، المسافات بٌن الشعوب 

ثمة سبب  لصوص الشعوب ، ووالتفاهم ووحدة الصؾ العالمً فً مواجهة أعداء السبلم 

اهتماماته داً عن فً حٌاته، هو أنه لم ٌكن ٌحدث أح عدم معرفتنا األسدي معرفة متكاملةآخر ل

 وأذكر ما طٌها جواباً على سوء تقدٌر الناس لها، علمٌة، إذا لم أقل، إنه كان ٌعدشواؼله الو

 سته لتقالٌد الزواج فً حلب. وطلبدرااألسدي  علٌه حٌن قرأقاله لً عبدالرحمن أبو قوس 

و األسدي سهر لٌالً بتعرؾ أن شلون بتطلب هٌك طلب وأنت:) ه قال لة عنها منه نسخ

وتابع  (وسوى هالعرس المطنطن... هونوتعب نهارات حتى جمع من هون ومن 

مع ذلك حصلت على نسخة من الدراسة بوساطة األخ أسامة عاشور، و عبدالرحمن قوله 
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كلفنا األخ عاشور بمفاوضة إذاعة وأجرٌت علٌها تعدٌبلت وإضافات رضً األسدي عنها، ثم 

جرسه أحد  ج، بصوت األسدي الذي ٌمكن اعتبارراإخ بدعأ تهاحلب لبثها، فوافقت، وأخرج

لً إذا قلت أنها ثروة أثرٌة تراثٌة فً أرشٌؾ إذاعة حلب.وال أؼا ظواهر ومظاهر شذوذه
٘ٗ

 

وحتى وفاته  وال موهبة على امتداد حٌاته،زٌة قلت إننا لم نعترؾ للعبلمة األسدي بم

فً  فً دار العجزة، حٌث خاض آخر معاركه ضد الناس والموت معاً... وكانت وفاته سوطاً 

هو بعض استؽفار الحاضر، وعسى أن أمس ظهور المثقفٌن، وما نسمعه الٌوم ما سمعناه 

 ! ٌنفع االستؽفار

ٌر عابا لقد ؼاص األسدي حتى قاع المحٌط الشعبً، وأقام عبلقات مع الطٌؾ والزبد، ؼ   

حتى آخر عفا نزٌها متزمتاً ببل أخبلق، متعصباً ببل تدٌن، معظمه بالمجتمع الطبقً الذي كان 

فبل عجب إذا  قرش فً جٌوب المسحوقٌن الذٌن ٌنكر علٌهم كل موهبة ومعرفة وحق بالكبلم،

ت عماق المستنقعاجذورها فً أ ه هزَّ ، ألنَّ  هذا الؽواص الماهر والناجنحسدت زهرة اللوتس 

نهما دونا أربعٌن علة ، بل خرج أٌضا بمحار لواله وخرج لٌس بزهرها الذي ٌشفً   ما ندوِّ

 .داب والتراث هذه الموسوعة التً تحتل مكانتها فً عالمً األالٌوم ، ولواله ما كانت لنا 

فً مجتمع باإلضافة إلى ذلك كله ، لم ٌحفل األسدي قط بمكونات السمعة والمنزلة 

 ٌون ؼٌره وال ٌرف الخشبة فً عٌنٌه .ٌرف القشة فً ع

، خر ر وٌدَّ ... ، ٌتعلم وٌعلم ، ٌبذِّ الدنٌا إقبال النهم على مابدة موقوتة  لهذا أقبل على

ولٌرضً أساتذة فقه اللؽة مٌذ)مجاور(فً المدرسة )الخسروٌة( لٌنام ، فهو تلٌبخل وٌجود 

صه وزهادة أجره فً مدرسة ستاذ ساحر بتنوع تخصلبٌان والبدٌع وٌتعلم منهم. وهو أوا

الفاروقٌة، وهو أستاذ فً مدرسة )البلٌٌك( الفرنسٌة، ٌعلم اللؽة العربٌة وٌتعلم الفرنسٌة، 

زمبلءه فً التدرٌس فٌعلمونه اللؽة السرٌانٌة. وهو أستاذ فً مدرسة  الرهبان وٌصادق

جذور ثبلث لؽات ٌعلم العربٌة وٌتعلم العبرٌة، وهكذا اجتمعت لدٌه  ،)األلٌانس( الٌهودٌة

متشابكة مع العربٌة هً السرٌانٌة والعبرٌة والتركٌة مع الفرنسٌة وقلٌل من اإلٌطالٌة، مما 

الحلبٌة والعربٌة العامٌة فً اللهجات رموز كثٌر من الكلمات والمصطلحات  ساعده فً حلِّ 
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وجدارة ، جعاً علمٌاً موثوقاً بحق مشتقاتها، وجعل موسوعته المقارنة مرومعرفة أصولها و

 عبدالرحمن أبو قوس :ومما رواه لً 

ر من مبة لٌرة قٌمة طوابع برٌدٌة ه ٌنفق كل شهر أكثد كان األسدي ٌقول لً إنلق"  

لٌرة شهرٌاً قٌمة كتب... أما المقهى، والطعام  مبةوٌنفق ثّلثالتصاالته الخارجٌة... 

د لجوبه إلى دار العجزة، ى بعألحد، حت ديال ٌبوح به األس والكحول والمٌسر...فنفقاتها سرّ 

"  وكراهٌته للمجتمع الجحود الظالم ! لٌودعنا بحشرجة تلفظ مع روحه تراكم حقده
٘٘

 

األسدي لم ٌحفل  ، ألنّ ولست أكذبكم أننً لم أكن أصدق األرقام التً ذكرت أٌن تنفق

ن الحقٌقة ف، ولكجة مع مواطنٌه وأهل بلده لٌقٌم مثلها مع أبناء األقطار األخربعبلقات واش

رأ الموسوعة على صدق األسدي فٌما كان ٌقول، فللرجل عبلقاته الصحٌحة برهنت لً وانا أق

مع علماء الوطن العربً، وله مراسبلته الجادة معهم، وله أسفاره لمساجلتهم، وهذا كان ٌثقل 

كاهله بعبء مالً نستحق بسبب عدم تقدٌرنا له، وعدم تعاوننا على حمله معه. أن ٌتجشؤ 

 لحقد فً وجوهنا. وأن نستحً من النظر إلى صورته بعد وفاته.ا

كر قرابة عشرٌن اد المقاهً. ولم ٌذفً جملة نفقات األسدي الٌومٌة أجور ارتٌ ذكر

ول المقاهً إلى مكاتب له نفساً من التنباك ٌدخنها ٌومٌاً، األمر الذي جعل األسدي ٌح

 ة بما ٌقارب مساحة جرٌدة ٌومٌة.عه إلٌها مسودة موسوعته التً كانت مجلدٌستصحب م

ر عبلمتنا منكباً على هذا المجلد الؽرٌب العجٌب.. والناس من حوله ولنتصو

ٌتؽامزون وٌتهامسون... أو، فلنتصور عبلمتنا وقد أؼلق مجلده هذا وألقاه على طاولة 

ما  والمتفرجون من حوله تجذبهم طرافة بورق اللعب أو بطاولة النرد ، مجاورة وراح ٌقامر

ٌرون.. وماذا ٌرون؟  عالم ملتن مبتور الٌد ٌقامر... ومع من ؟ مع إنسان قد ال ٌكون فً 

جٌبه ما ٌخسره، وال فً سمعته ما ٌضحً به إذا ؼش أو خادع... ثم ألٌس من حقنا أن 

الم ألنه تؤخر فً تسدٌد ما الناس من صاحب مقهى ٌتطاول على معلم ع نتصور موقؾ عامة

 هن بعض كتبه ضمانة لسداده؟استلفه منه، أو ر

ا بقسوة على األسدي متؤثرٌن تؤثرها بمظهر نلقد كنا فً جملة عامة الناس ٌوم حكم

حٌاته فً المقاهً، ألننا لم نكن ننظر إلى ما فً رإوس جلساء األسدي الشعبٌٌن لنعرؾ أن 
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والتصاؼر  بها كنوزهم الدفٌنة فً مقبرة احتقار الذات، ٌتصٌدعبلقته بهم جمٌعاً هً شباك 

 !! أمام المثقفٌن

فٌها ٌزاور وٌكاٌد أدبٌاً  هى العطري فً الجمٌلٌة وكان العبلمة األسديدخلت مرة مق

 ٌسمٌه)المجٌكرجً( فآثرت االنفراد، ؼٌر أن األسدي نادانً وقال لً:

خذت مكانً أمامه قال لً شوؾ هل جرٌمة الكبٌرة. وبعدها أ تعا قعود ...تعا قعود -

 رحمه هللا: 

 ؾ المجٌكرجً شلون عم ٌخفق فوق كتابً )أؼانً القبة(... هللا ٌخفق قلبو..شو -

قلت ٌا أستاذ أنت طرحت كتاباً على السوق وهذا الشخص اشترى نسخة لٌقرأها، فما 

 هو مؤخذك علٌه؟  أجاب:

ك ولد ابن ست سنٌن.. شعرو أشقر متل قصاقٌص ولك حسن... تصور أنك أب وعند -

تل السما الزرقا.. وزنوده وفخادو متل عوامٌد العقٌق الذهب..وعٌونو عم تبرق م

حسون، أنو أنت مٌسك  دوده متل ورق الورد الجوري... تصورنظافة ولون... وخ

، أعرج، أحدب، بنص جحافة، وفوق منها ؽطلأٌد ابنك هذا، واجا واحد أقرع بإ

 أل ؟!وإال بٌحترق قلبك  ..  يأ ... وباسورة، ٌجربان ومخطتو ش

 

األسدي عن الساعات العزٌزة علٌه التً كان ٌقضٌها على رصٌؾ مقهاه وٌحدثنا 

القلعة حبٌبتً...ولو أنها من حجر ماكانت بتقعد إال "  ول له:المفضل أمام قلعة حلب فٌق

صة عنتر فً ذلك الذي ٌقرأ ق راويدثنا عن الحاج كامل نشاوي الفً حضنً... كما ٌح

ل مٌت سنة ما بزعل ... هادا بحر شعر و حبسونً مع الحاج كامل المقهى، وٌقول:

  "وزجل وحكاٌات وأمثال وهنهونات...

 كما ٌحدثنا عن مقهاه اآلخر فً باب الفرج فٌقول:

الساعة تّلته عبكره بروح لمقهى باب الفرج بحط كرسً خشبً كبٌر على الرصٌؾ " 

ً جنبً أمام الساعة وبقرقع بهالنرجٌله... وأمس إجا عتال وربط حماره بالكرسً الل

وجلس على الكرسً اللً بعدو.. كان الحمار كوٌس... شعرو بلون الصفٌة.. وشفافو 

 رقٌقة... وعٌونو نعسانه، ربما ألن صاحبه أٌقظه قبل ما ٌشبع نوم.
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طة نرجٌله ونفخت سً اللً جنبً وصفن... قمت شحطت شحسو عالكرحط الحمار را

 ً كؤنو عمال بٌقول:إلوهو ٌنظر ان بوجو، فرفع راسو لفوق ثم أعادو الدخ

امسكت ببز القمجة ودخلتو فً تمو، فادار  ٌك حق الجٌره ٌا أسدي..." وبعدٌنه اي مو

فً تمو، وفً رابع  همرات وهو ٌرفض أن ٌدخل بز القمج رت العملٌة ثّلثراسو، وكرّ 

سوا... قمت قلت فً نفسً:  همرة خض راسو عالكرسً كؤنو بدو ٌكسر البز والنرجٌلٌ

ؾ أنت عم بتدخن كٌ لحمار ماعم ٌقبل ٌدخل شً ٌضرو، إيي " إي اأسد " ولك

 عشرٌن نفس كل ٌوم ؟! ...
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نفسه وقصد أقرب حلوانً فً ساحة باب صاح دٌك الصباح حمل  إذاوكان األسدي 

الفرج، وأذكر ان المرحوم مختار الكٌالً نجل المرحوم سامً الكٌالً صاحب مجلة 

ا توجها فً إحدى المرات إلى الحلوانً فرأى الذباب نهمأ: الحلبٌة ، روف لً  الحدٌث

فقال له : ٌا أسدي شوؾ الدبٌن شلون مؽطً الصٌنٌة ، إي شلون ٌمأل سطح المامونٌة 

أللً ما فٌه فصرخ األسدي بالحلوانً وقال له : حطلنا من طرؾ الصٌنٌة   بدنا ناكل !

 دبٌن ! 

ام العشاء فً متنزه السبٌل ، وكان دعانا المرحوم مختار الكٌالً لتناول طعوفً لٌلة 

 دقابق صرخ األسدي :ٌلبس سترة ) طقم ( من ) الجر كسكٌن ( األبٌض اللماع . وبعد 

قال له ولً علٌك ٌا مختار ، العصفور نجس علٌك ، وحٌن بلػ ؼضب الكٌالً ذروته 

 :األسدي 

 وقال له: المتنزه نادل تهتم سماع شوي.. ونادىال  -

 ٌر دابرة وهً عرٌانه توسخ ثٌاب الناس؟شلون تاركٌن العصاف -

 فسؤله المتعهد عما ٌستطٌع عمله فؤجابه األسدي:

 ، وخٌط لكل عصفور حفاض، وكفى هللا شر العصافٌر...أي اشتري كم ضراع  جٌت -

حول هذا رواها لً الشاعر عبدالرحمن أبو قوس فلنحاول اختتام حدٌثنا بنادرة 

 النبطٌة بلبناناألثرٌة العادٌات  أعضاء جمعٌة ةالموضوع جرت خبلل زٌار
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العرب . وكانت داره تؽص مع إمامها الذي كان من أبرز أبمة الشٌعة هم واجتماع

ٌتحدثون فً موضوع الذرة وما ٌمكن أن بالشبان من خرٌجً الجامعات وطبلبها ، 

إذا استخدمت للسبلم والبناء وما ٌمكن أن تشكل من خطر على البشرٌة تخدم البشرٌة 

أن ٌكمل البحث مع نا األستاذ اإلمام ناستخدمت للحرب والتدمٌر . ولقد استؤذإذا 

له إن الوا قالذي  لنا بعد حٌن مإكدا تشوقه لسماع الشعر الصوفًالشبان ، لٌنصرؾ 

 . األستاذ األسدي شاعره السوري األوحد

 فً القبة " وجعل قراءته ترتٌبلً  نًاستاذ األسدي بعضاً من كتابه " أؼقرأ األ

ستاذ ضم ما انتهى من القراءة مال علٌه اإلمام وقال: ٌا أوتجوٌداً كؤنه ٌتلو آٌات هللا، فل

أنا وأنت بلؽنا من العمر ما جعلنا ؼرباء فً مجتمعنا، فإذا أردنا أال نكون ...  ضم

 ٌن صامتٌن.تمعل الذكً الملعون فلنتحول إلى مسسخرٌة هذا الجٌ

 وٌتهٌؤ للوقوؾ: الرحمن أبو قوسعبد هو ٌضؽط على كتؾاإلمام ووأضاؾ 

كانت قلعة حلب تشوقنً لزٌارة حلب، اما األن . فؤصبحت القلعة واألسدي تشوقاننً  -

 لزٌارة هذه المدٌنة العرٌقة والمجلٌة فً تارٌخ الدفاع عن العروبة واإلسبلم.

. موالي ... ستزور حلب إن شاء هللا.. :ال له م وقبطرؾ ثوب اإلماعبدالرحمن  هنا أمسك

. وأننا ال نقصد ما دة ولما عرؾ أننا نتندر و نتفكهولن تجد فٌها ؼٌر أسدي واحد وقلعة واح

قلناه فً األسدي، قادنا بنفسه إلى أوابد النبطٌة، وشرح لنا آثارها شرحاً علمٌاً رابعاً، ثم كرمنا 

 وودعنا خٌر تكرٌم ووداع.
٘2

 

  

                                                           
٘2
 من حدٌث رواه لً الشاعر عبدالرحمن أبو قوس 



٘2 
 

 حٌاته المؤسوٌة : -ٖ

متاعب الحٌاة قلقا واألم ومن دون زوج ، وعانى  عاش األسدي صدر حٌاته ٌتٌم األب

من ؼٌر راحة ، وهذا ما أضر بصحته وأورده موارد العلل فضبل عن إجهاده لنفسه مترددا ، 

، ولم كان ٌقول عن نفسه : إنه كان شابا طابشا وكثٌراً ما والنفسٌة . واألمراض الجسدٌة 

، وهو ٌعانً م على ما فاته من عمره ٌفطن لنفسه ، وندم فً الخمسٌنٌات من عمره أٌما ند

اصرؾ ما فً الجٌب ٌؤتٌك ما فً  د قولهم : )وكثٌرا ما كان ٌردّ الوحشة والوحدة والبلمباالة 

( الؽٌب
٘8

بالنسبة إلٌه حاجة ضرورٌة ماسه . لكنه فقدها وحرم من  ابلةعكانت الكما   

 .تؤسٌسها 

انه النفسً مما جعله ٌعٌش حفرت فً أعصابه ، وهزت اتزتالمؤساوٌة وهذه السٌول 

حٌاة )القرٌن( عندما كان ٌجّرد من نفسه شخصاً آخر ٌخاطبه ،مشبعاً فً ذلك حاجته إلى 

العطؾ
٘9
ٌاخٌر الدٌن .... ٌا »  ، وكثٌراً ما سمع وهو ٌخاطب نفسه فً الصباح قاببل ً: 

فٌقول طٌب تعال  حبٌبً ، ماذا ترٌد أن تؤكل الٌوم ؟ فٌجٌب خٌر الدٌن : أرٌد أن آكل فوال ً:

" كول فول  وامشً عاألصول ". ، «معً إلى دكان الفّوال 
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هذا تعوٌض مرضً ... سببه الجدب العاطفً األسري والنسوي ،ألنه لم ٌتزوج بل  

ه سبل مرة : هل صحٌن إنثر بعٌد فً وصفه بالشذوذ ، حتى حرم من المرأة ، وكان لذلك أ

إنً أحب الجمال أٌنما كان ...فً النساء ...فً »  : ما ٌقال عنك بؤنك تحب الؽلمان ؟ أجاب

والؽّلم  فً  " ،...«الرجال ...فً الؽلمان "أحبه فً الطبٌعة ....فً الورود ...فً الخلجان 

" تسمٌة آتٌه من الؽلمة : الشهوة –الحقٌقة  –
ٙٔ
وهكذا لم ٌنؾِ  األسدي هذه الصفة عنه ،  

 ... وكؤنه هرب من الموقؾ . وإنما أدرجها فً حبه العام لمعنى الجمال

ومن جملة هواٌاته المسرح والتمثٌل ففً عمل األسدي بالبحث والتؤلٌؾ والتدرٌس 

ثانوٌة المؤمون  جانبفً حً الجمٌلٌة ،  درسة الفاروقم أخرج لطبلب م9ٕٖٔعام 

 ( ستقبلل أمرٌكاا) بعنوان الظلم واالستبداد  ضداجتماعٌة وطنٌة مسرحٌة  وإعدادٌة األمٌن

على المستعمر الفرنسً ، التً كانت تعزز حب الوطن فً نفوس التبلمٌذ وتدعو إلى الثورة 

                                                           
٘8
 9٘ٔ، ص   ٘األسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مج 
٘9
(م باحثة تربوٌة ومرشدة اجتماعٌة ومدرسة متخصصة فً ثانوٌات حلب لها برنامج ٕٕٓٓ – 9ٕ٘ٔمن حوار لً مع األستاذة رٌاض الجابري ) 

 ذاعة حلب، وعٌنت مدٌرة إدارٌه لمشفى الهبلل بحلب، ومسإولة إعبلمٌة فً جمعٌة تنظٌم األسرة، ولها مإلفات عدة.كل نصؾ شهر فً إ
ٙٓ
 ٙٓٔ، ص   ٙالمصدر السابق نفسه ، مج  
ٙٔ
 ٓٔ٘، ص   ٘األسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مج  



٘8 
 

محمد جمٌل عقاد ، الذي كان جل شعره تعلٌمٌا تربوٌا والتً شاركه فٌها الشٌخ الشاعر 

فً ٌده لٌستعملها فً أثناء أدابه . وقد حمل األسدي حزمة من المفرقعات ) الفتاشات ( وعظٌا 

أقرب إلى الواقع مسرحٌة لٌكون جو العرض دوره فً ال
ٕٙ

فً جّو من الحماسة والوطنٌة ، و

ذلك ، ونظرا الرتفاع درجة الحرارة فً وبسبب انفعال األسدي فً أثناء  فً لٌلة العرض

من الٌسرف انفجرت فً ٌده الٌسرف كمٌة من البارود انتهت ببتر كفّه  المكان المؽلق ،

وقبل معاناة مرٌرة والسٌما الكتابة بٌد واحدة ، ة حٌاته المعصم وهذا ما جعله ٌعانً طٌل

امضوا فً إنجاز التمثٌل وال ٌحزنكم  »: قال لمجموعة الممثلٌن  علٌه بعد االنفجار اإلؼمـاء

ٌا ٌوم انتثرت ٌدي ! لٌكن مطلُّك برًدا وسّلًما » ، وعن هذه الحادثة كتب فٌما بعد : «موتً 

« ًنا من لحمً ودمً ، فللُمثِل العلٌا قّدمُت قربا
(ٖٙ) 

ّن هذه الحادثة قد تركت . وال شّك فً أ

ازداد انطواء على نفسه ، وازداد بحًثا ، وفترك التدرٌس فً هذه المدرسة فً حٌاته انقبلًبا 

خبلصة الفكر وجوهر الحقابق ، ولعلّنا ال نبالػ إذا وتفرغ إل  المطالعة والقراءة لٌصل إلى 

فضبلً عن وفاة والدته التً كان ٌرتبط بها ارتباًطا ؼٌر مؤلوؾ ـ كانت قلنا : إن هذه الحادثة ـ 

إحدف أهّم العوامل واألسباب التً جعلته ٌعرض عن الزواج، والتً جعلت األقاوٌل من حوله 

أخذت » تزداد همًسا وعلًنا ، وزادت أًٌضا فً محاولة بعضهم السخرٌـة منه وإهانته ، فقد : 

ًّ  حاالت الشك واإلنكار تمرّ  به ، إال أن بدٌّلً كان ٌتبلور فً نفسه ٌتمثل فً نزوع إنسان

عمٌق انتهى إلى منعطؾ كبٌر فً حٌاته وفكره ، نظن أنه بدأ قبل الحادثة المشإومة وتؤكد 

،" إذا تمت الحالة هٌك مّنا ناكل )هوانا( بالكرٌك "ومن تهكماتهم :  . «بعدها 
ٙٗ
ومن هنا   

ا واتجه إلى التصوؾ والشعر الصوفً ، إلى أن ألّن علٌه مّر األسدي بحقبة أصبن فٌها  ًٌّ نبات

 المرض فنصحه األطباء بتناول اللحـوم حفاًظا على صحته .  

عام أسمه شماع ثم وفاة والدته  م 9ٗٓٔام رسبلن عوفاة والده الشٌخ عمر علماً بؤّن  

حادثان ملك منذ نشؤته، د كانت مبلذه األخٌر وعابله الوحٌد الذي وهبه كل ما ٌ، التً ق9ٗ2ٔ

 فٌما ٌذكره بنفسه:  بوالدتهالحظ معً عبلقته أّثرا فً حٌاة األسدي أٌّما تؤثٌر

 أمً: قد سؤلتوكنت » 

 ـ لما كنت أنا زؼٌر  كنتً تدللٌنً؟

                                                           
ٕٙ
 8ٕم ، ص 8ٕٓٓمواقؾ ، مطبعة السرٌان ، حلب ، ٌنظر : العقاد ، محمد راتب : محمد جمٌل العقاد سٌرة و 
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 ـ ٌا كان.

 ـ واش كنتً تقولً لً؟

 ـ كتٌر أشٌا.

 ـ متل أٌش؟

 ـ هّزي راسك ٌا مٌمه     راسك راس الحمـامه

 نت أهّزو؟ـ وأنا ك

 ـ فً األول أنا كنت أهّزللك ٌاه، وبعدا صرت لحالك تهّزو.

 ـ وأنتً كنتً تنبسطً؟

« ـ ٌا سّلم! الدنٌا كانت كّل ترقص لً
(ٙ٘)

. 

وقد كان لوالدته أثر كبٌر فً دفعه إلى العلم والتحصٌل منذ طفولته؛ ولذلك لم ٌطق 

 ى آخر. استمرار العٌش فً البٌت الذي توفٌت فٌه، فانتقل منه إل

جمل هذه الظروؾ العابلٌة والشخصٌة كانت السبب فً عزوؾ األسدي عن الزواج م 

ولعّل من أهم أسباب ذلك حّبه للعلم وتفّرؼه للتؤلٌؾ ، وكثًٌرا ما كان  وعؾ عن تكوٌن أسرة ،

 .( لو كّلفت بشراء بصلة لما حللت مسؤلة ٌردد القول المؤثور على مسامع مرافقٌه )
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 سدي :روحانٌة األ -ٗ

وٌبدو أنه انتابها الحقا ، نتن األسدي ثقافته األصٌلة من الثقافة العربٌة واإلسبلمٌة

العالم ثقافات مسحت العولمة و تبنت من تؤثٌرات الحداثة التًعسٌرة مخاضات ووالدات 

 النصؾ الثانً من القرن العشرٌن. منخاصة بدءا ال

المباشرٌة ( القابمة على ب) دي لتتسم اإلسبلمٌة عند األسالثقافٌة  لم تكن هذه الحال

ٌمكن  بل كانت قابمة على أعمق ماة ات واإلجراءات الشخصٌة الشكبلنٌالمصطلحبعض 

 ٌلوتشك لمدٌنة الحلبٌة القدٌمة ،والدته فً حً عرٌق عتٌق من ا منذ ،تصوره من أساسات

وؼٌرها من سروٌة والخوالرشٌدٌة معارفه األولى بٌن الجدران الحانٌة للمدرسة العثمانٌة 

آن والفقه عطاءات النحو والقراب على ٌد علماء أفذاذ ؼرسوا فٌه المدارس بدءا من الكتَّ 

قاعدة رصٌنة وأصٌلة ومعطاءة نشهدها الحقا فً لٌنشؤ على  والحدٌث والرواٌات

ؼانً القبة ( وفً منهج ومحاور الموسوعة أ ) لـالخصوصٌات الببلؼٌة ؼٌر العادٌة 

وفً لؽتها العربٌة الصمٌمة فً اللهجة الحلبٌة  لخاصة التً قدم لها وشرحهاا اومصطلحاته

 كما سنرف فً قادم الصفحات
ٙٙ

 

ٌّز فً  بانالجالمهم فً حٌاة األسدي  الروحً ، فقد استنطق المعانً ، ونستطٌع أن نم

هًأربع مراحل  حٌاته 
(ٙ2) 

 : 

ثة األلٌمة التً ه وحتى الحاد: وتمتد منذ فجر حٌات المطلق ـ مرحلة اإلٌمان التقلٌدي ٔ

 . تعّرض لها فً مدرسة الفاروق 

: وفٌها امتنع عن أكل اللحوم واقتصر على النباتٌات ، وقد أنهى هذه  ـ المرحلة النباتٌة ٕ

وفٌها تؤثر بالمذاهب  المرحلة مرؼًما بعد مرض شدٌد أجبره األطباء على تناول اللحوم .

الهندٌة وفلسفة أبً العبلء المعري
 
. 

: حٌث أخذت نظرته إلى الوجود تكتسب الطابع اإلنسانً والفلسفً  ـ مرحلة الحٌرة والشك ٖ

ا فً وجود هللا ،  من فقد عاش األسدي فً ؼمرة  ؛ الرساالت السماوٌةحابرا فً شؤن ، شاّكً

باحًثا عن حقابق كبرف مادٌة ومعنوٌة  وأمضاها سنوات حٌاتهالحٌرة والتساإالت وعاش 

                                                           
ٙٙ
 ٗ٘عبدالمنعم ، د. بؽداد : الماء فً التراث العربً واإلسبلمً ، ص ٌنظر :  

اتستير عبد المحسن ، محمد حسن : األدب الشعبي الحمبي في موسوعة حمب المقارنة لألسدي ، دراسة وتحميل ، رسالة مينظر:  - 89
عبللد الفتللاح رواس: العالمللة خيللر الللدين قمعللو تللي، ، وينظللر : ;،وينظللر : األسللدي م، خيللر الللدين : أحيللاء حمللب وأسللواقيا، ص 48، ص

 .57، حياتو وآثاره، صاألسدي
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ًّ طوال حٌاته فهل اطمؤّن واستكان وعانى من ا لقلق الروحً فضبلً عن اضطرابه الحس

وتصالن مع المتناقضات ؟ وهل ارتقى إلى مرتبة العارؾ المإمن بؤنه حٌن ٌموت ٌرحل 

 خالً الوفاض من عبلبق الدنٌا ولم ٌنل مراده ؟!. 

 ل الدٌن الرومًجاءت بتؤثٌر اّطبلعه العمٌق على كتابات جبل : ـ مرحلة الزهد والتصوؾ ٗ

ابن عربً وابن الفارض  نً الدٌٌالشٌخ األكبر محوحافظ الشٌرازي و العطار الدٌن و فرٌد

اهر ورابعة العدوٌة والحبلج سهروردي الذي قتل فً عصر الملك الظوشهاب الدٌن ال

ؼٌرهم فانجرؾ وراء الحدس واألوهام وأهمل وً انسكندروالبسطامً وابن عطاء هللا اإل

) ٌا  هكتابو أؼانً القّبة نفحاته الصوفٌة لعقلٌة فً بعض مإلفاته التً أبدعها من مثلالمعرفة ا

د نهل فٌها من روحانٌات الشرق ، أخرف نشرت فٌما بع) قصابد نثرٌة ( لٌل ( و شثٌرات 

تلمٌحه فً ومن دالبل تؤثره الشدٌد بمرشده وملهمه حافظ الشٌرازي وؼٌره من المتصوفة 

إلى مواطن التؤثٌر والتناص معهم أؼانً القبة  وصبداٌة كل نص من نص
ٙ8
ذا ها هو  

 ٌخاطب متلقٌه بقوله :

د معً :   ؼرٌب حافظ شراب عطاردي  ردِّ

 ٌسقً القلوب مباهج الحب وتفاح الحنان

 معً : حافظ وتر الحٌاة مدده مدد دردِّ 

شفة الؽٌب ، إذ ٌصؽً الصمت وفً فمه كّلم 
ٙ9

 

 وٌقول األسدي :

 دؾ سفٌنتً ، ومعًدعونً وحدي أج

 ما ٌلفظ الدر  دٌوان حافظ ، فلٌس فً البحار 

سواه 
2ٓ

 

 من مثل ما فً قوله : د أدرك األسدي أن فً الؽناء عودة إلى النقاء والبراءة .وق

 جهر فً أذن الفجر ، وتو  زهمست أنداء ال

 النور بسناء مفارق الجبال.
                                                           

ٙ8
-9ٕٔ-ٕٔٔ-ٖٔٔ-٘ٓٔ-92-89-8ٔ-2ٖ-٘ٙ-2٘-9ٗ-ٔٗ-ٖٖ-ٕ٘-2ٔ -9-ٌٔنظر الصفحات التً صرح فٌها األسدي بتؤثره بالشٌرازي :  

األسدي ) جوته ( شاعر ألمانٌا  ومن الذٌن تؤثروا بالشٌرازي وساروا على مسٌرة  -9ٕٓ-ٕٔٓ-9ٖٔ-8٘ٔ-22ٔ-9ٙٔ-ٔٙٔ-ٖ٘ٔ-٘ٗٔ-2ٖٔ
رق والؽرب " العظٌم الذي أتقن لؽات عدة الفرنسٌة والٌونانٌة والبلتٌنٌة والعربٌة والفارسٌة وأصدر فً السبعٌن من عمره كتابه الفرٌد " دٌوان الش

واستلهم بذلك الشرق  ،كان ٌحبه وٌعجب به وترجم تفسٌر القرآن الكرٌم ولبس العمامة وارتدف القفطان فً أوربا تشبها بحافظ الشٌرازي الذي 

 .والؽرب فً آن ، وأنشد أؼارٌد الشرق وصار أنموذجا ٌحتذف به لنفر من األدباء الؽربٌٌن فً ذلك 
ٙ9
 ٙاألسدي ، م. خٌرالدٌن : أؼانً القبة ، ص 
2ٓ
 2ٓٔالمصدر السابق نفسه ، ص 
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 ورفع الستار فً مسرح الكون عن مشهد

 ى الهتاؾ، وأصؽت العٌونالجّلل ، فتعال

 جبٌنك حانة اإللهام ، على أمم من تسنٌم ،

 ٌسكن منضور الفرد فً حناجر الشداة

 ٌا هنا شادي الجمال ؛ والكمال والدالل !

زهو ؟ ٌا هناه !  مجد ؟ أيّ  لطؾ ؟ أيّ  أيّ 
2ٔ

 

 األسدي عرفانٌا ٌقؾ على األرض صوفٌا بالمعنى الفلسفً ، فقد زهدكان  -عموما-

 .وتابع البحث عن الحقٌقة الدنٌا

ًّ القلب بسٌط المطالبشخصٌة فذة ان األسدي ك مرتبًطا  ، منفتن الوعً وكامله ، نق

، ناهبل ثقافته الشعبٌة من بٌبة الشعب التً ولد معالًجا قضاٌاه الفكرٌة والتراثٌة  ، بمجتمعه

ؼٌر مبال بما ٌشؽل ، ة مقببلً على الحٌاة مفعًما بها مرتاًدا مسالك طرٌفوترعرع ونشؤ ،  فٌها

العارؾ المتذوق لجمال محٌطه ، الناس العادٌٌن من مطالب ، بلػ مرتبة الرجل العاقل 

 ًّ السالك دروب المحبة التً أكسبته حرٌة ، المدرك سعة الحٌاة  ، العاشق لكّل ما هو حلب

ا لم ٌدخل نفق فقدان األمل بالمستقبل . ومما ٌذكر  اإلبداع وكماله ، وخلقت فٌه رجبلً حّرً

لم ٌسبقنً إلى خلعه أحد، " م وهو القابل : 9ٕٕٔعام لؤلسدي أنه أول من خلع الطربوش 

"   كفر و زندقة ٌقول آخرون : هذا  إننً جننت ، ووكان الناس ٌتؽامزون وٌقولون : 
2ٕ

 

» د وصؾ نفسه فقال : بل أن ٌكون عالًما أو شاعًرا ، وقاألسدّي إنسان ق -عموما-

ألخّلق ، حلو المعشر ، ال تفوت مجلسه النكتة ، حبٌب إلى القلوب كلّها ، ودٌع ، سمح ا

ًّ دقٌق ، قلٌل الكّلم  ا ، عاشًقا للجمال ، تؤسره الكلمة اللطٌفة ، شًٌخا . وكان نظام ًٌّ متؤن

ا برأٌه عن ثقة واطّلع ال  طفّلً سرٌع الؽضب ، سرٌع الرضا ، ذا عزٌمة وإصرار ، معتّزً

على العمل ، نظًٌفا على الرؼم من فقده ٌده وتوّحده ، صبوًرا على األلم  عن تعّصب ، دإوًبا

ٌّة ، شدٌد الهٌبة فً شبابه ، جلٌل  ، بترت ٌده من ؼٌر مخّدر فلم ٌتؤّوه ، ذا شخصٌة قو

«القدر فً شٌخوخته ، ال ٌقبل مّنة من أحٍد 
(2ٖ )

 . 

                                                           
2ٔ
 ٘األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص 
2ٕ
 ٕٕٙم ، صٕٔٔٓمد صبحً : مجلة العادٌات ، ع خرٌؾ وشتاء المعمار ، مح 
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ان ٌقدم حلب لآلخرٌن وك ، لطالما خاطبها بكتاباتهو، األسدي عرافة حلب وعاشق لها 

عن ٌتحدث فٌها مساء كل ٌوم جمعة  له برنامج من إذاعة حلبوٌبٌن أهمٌتها كما كان ، 

) مجه وقد كان برنامن موسوعته عن أسبلة تِرُدهُ من المستمعٌن ، ال حلب ، وٌجٌب فٌها أمث

ٌردد شعبٌة وكثٌرا ما سمعته ( من أحلى البرامج وأكثرها أنت تسؤل عن حلب ونحن نجٌب 

وكثٌرا ما "  ، حلب أحّلمً ورإاي حلب وال منة لً علٌكنعم حلبً أنا قوله لمن ٌسؤله : " 

 رأ قصابَد من أؼانً القبةٌقكان 
2ٗ
، كما نّظم له المركز الثقافً العربً بحلب أمسٌات ٌعّرؾ  

 فٌها بالموسوعة وٌجٌب مما احتوته على أسبلة الحضور .

جة حلب ، عن لهاألسدي ندوة لمدة أربعة أٌام عقد  م92ٓٔ ًتشرٌن الثان ًٕٗ فو

وتعابٌر حلبٌة فٌجٌبهم عنها من موسوعة حلب المقارنة النً ن مفردات ع ٌسؤله فٌها الحضور

 .ألفها 

والعربٌة من مثل : وكثٌرا ما كان ٌنشر مقاالت فً الصحؾ والمجبلت المحلٌة 

 اهٌر .الحلبٌة والجمالرسالة والعمران والكلمة والضاد والحدٌث 

، حلب فً قلبه وقدم لها رؼم فقره ، مالم ٌقدمه أحد من أبنابها لها األسدي لقد حمل 

والتراثٌة ولم ٌنصرؾ األسدي إلى عمل أو وظٌفة ، لكنه تحمل مسإولٌة حلب الثقافٌة 

( وهو كتاب تارٌخ وتحقٌق فً كلمة  ةالكلمالبلمادٌة . ومثال ذلك ) حلب الجانب اللؽوي من 

 –وكان مدٌر إذاعة حلب لقد أرخ األسدي حلب ووثق ، وكانت حلب فً قلبه .  ، حلب فقط

حدٌثا وهو ٌقٌم فً المبرة اإلسبلمٌة قرب حً األشرفٌة وفً ٌرسل له من ٌسجل له  -أحٌانا

حرجة وخطٌرة . حالة صحٌة 
2٘

 

. محمد من قبل د م9ٙ9ٔقبل وفاته عام  والتشجٌعٌة وقد رّشن لجابزة الدولة التقدٌرٌة       

 98ٖٔفً الحادي عشر من شهر كانون الثانً عام ، إال أن ذلك لم ٌحصل إال صبري األشتر

رسوًما بمنحه وسام ربٌس الجمهورٌة العربٌة السورٌة حافظ األسد مم ، حٌث أصدر السٌد 

االستحقاق من الدرجة األولى فلقً األسدّي التكرٌم الذي كان ٌتمناه فً حٌاته بعد وفاته ، 

                                                           
2ٗ
 كان لؤلسدي برنامج خاص فً إذاعة طهران باسم ) أؼانً القبة ( فً ستٌنٌات القرن العشرٌن . 
2٘
 ٙاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
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فقد سّمٌت مدارس عّدة ولبراعة دٌمومته فً ذلك شؤن معظم عظماء العالم األفذاذ ، شؤنه 

وشوارع باسمه بعد ذلك
(2ٙ )

 . 

 

 الحابر :األسدي اإلنسان  -٘

رسم صورة اإلنسان بخطوطها الكبرف عبر إلى الحدٌثة  العلوم اإلنسانٌة تسعى

 التارٌخ ، وبٌان معالمها فً ضوء األعماق .

لطرٌق ذاتها فً تحلٌل شخصٌة األسدي ،ومعرفة مواقفه النفسٌة ن ننهج انحاول أ  

كانت فً لوحة حضارٌة محلٌة أواالجتماعٌة والفكرٌة وما تركته من انطباعات ،سواء 

تجلت فً شطحات صوفٌة ؼناها فً  عته عن حلب التً أحبها كؤم له ؛ أم،تجلت فً موسو

 ." أؼانً القبة " أشعاره وجمعها فً كتابه :

 :علم نفس األعماق ب تطلٌ 

 .نشابه على إحدف الصور وؾ النفسٌة التً أحاطت باألسدي وإ: تفسٌر الظرأوالً 

وهذا الطلب كان بسبب وجود  . الذي قّدمه فخلّده والتراثً األدبً نتاج الفنً: دراسة الثانٌاً 

سه وشابج قربى شبكٌة بٌن األسدي وإنتاجه ، ألن اإلنسان عادة هو منبع كل حضارة ؛ونف

 مسرح كل عبقرٌة وابتكار .

رس بالتفصٌل ظروؾ األسدي واألبعاد ندا ال نستطٌع فً هذه العجالة أن بٌد أنن  

ن ندخل علٌه من باب ؛ لذا ل والتً أشرنا إلى طرؾ منها سابقا،  والمواقؾ التً عاشها

التارٌخ حٌث التسلسل الزمنً لحوادثه ،بل سنواجهه من خبلل منعطفات حٌاتٌة تركت 

 .ٌفه وكتبه سلوكه ومعامبلته كما أثرت فً تآل بصماتها فً نفسه وأثرت فً

                                                           

، حفلل تليبين لمعالملة  في صالة دار الكتلب الوطنيلة بحملب حاد الكتاب العرب ، فرع حمبم أقام ات6:;3أيار عام  37و  36وفي  -98
واألسلاتذة محملود فلاخوري ومحملد  المشاركين فيو مع الدكتور عمر الدقاق رئيس الفلرعأحد كنت وقد شرفني أن محمد خير الدين األسدي 

دالفتاح رواس قمعتي ومحمد حسن عبدالمحسن وعبد الرحمن أبو قلوس ومحملد كمال وعمي الزيبق ورياض التابري وعصام ترشحاني وعب
   . /  مع صورة األسدي3تمال باروت ويوسف طافش وقدم لمحفل عبدالقادر عنداني ، ينظر الممحق رقم /
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لم تكن حٌاة األسدي االجتماعٌة مشرقة وسعٌدة ،بل كان ٌنزوي عن رفقابه وٌعٌش 

ر ولطالما عبَّ ، ق كان ٌرفض فٌها وجوده فً ظبلل مؤسوٌة ،وفً دٌنا مملوءة بساعات ضٌ

 فً قوله :عن ذلك لمحبٌه 

" بؽٌر عمر ،وإال فمن ٌحسب أٌام الضنى فً عداد الحٌاةإنً ألعٌش " 
(22)

. 

ترابا ً ، ألما ً وعذاباً جعله حاال ً وأحسن مثوف ،بل كان وحدة واؼولم ٌكن موته أنعم       

الحنان والعطؾ والعطاء وكثٌرا ما كان ٌقول على مسمع  بالحاجة إلى المرأة ، منبع س  ُنحِ 

 " .    ، لما قابلت الموت وحٌدا ًلو كنت متزوجا ً "  مرافقٌه :

 .. ضٌاعا ً وإهماالً مات بصمت وسكونمات  ، مات وحٌدا ً فً ؼرفة المبرة اإلسبلمٌة     

إلى آخر ، ولكنه  ٌرف التحلٌل النفسً ، إن العالم الواقعً )المر (( ٌختلؾ من إنسان 

فً مركز الحوادث  أي أن الشخص ٌقؾ دابما ً  الجمٌع ٌتصؾ بطابع ) مركزٌة الذات ( عن

حوله فإذا استطاع مواجهة نفسه بحزم وإرادة ،والسٌطرة على الموقؾ فقد التً تدور من 

 ٌشعر باالرتٌاح واإلشباع ، ألنه ٌنعتق من ربقة الواقع وٌعوضه هذا خٌبات األمل.

ارتاح األسدي عندما انصرؾ إلى العلم والتعلٌم ، وأحب أستاذه الشٌخ بشٌر الؽزي ،  

والشٌخ محمد بدر الدٌن النعسانً خ محمد الزرقا والشٌ
28

تعوٌضا ً أسرٌا ً كبٌرا ً  ،ووجد فٌهم

.  وقوي نزوعه االجتماعً عندما بدأ بالتدرٌس الذي كان مصدر رزقه ،وكم خشً علٌه أن 

 ٌجؾ َ . 

واحتضن األسدي آالمه ، ثم تجاوزها بتحد وكبرٌاء ولم ٌبق من أصحاب صوت 

ٌدا ً عالٌا ً ، فً الدهر التً لم تبق ولم تذر . بل حقّ  معاناته تصع خضوعً ،وأمام حادثات

 رمزي .شعر صوفً أؼلبه 

 

 

 

                                                           
   / .ٌٙنظر الملحق رقم/ -22
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 9ٖٙ، ص  ٕاألسدي ، م. محمد خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مج  
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 االجتماعٌة فً حٌاة األسـدي : المواقؾ  -ٙ

قراءة التارٌخ عند األسدي قراءة توظٌؾ بما ٌخدم فكره وقضاٌاه ، فهو لم ٌكن مإرخا 

تعّد هذه المواقؾ  ، اتٌة مقلقة ومحرجةالحٌكثٌر من مواقفه  وإنما كان محققا ، وتعدّ فحسب 

فً حٌاته ؼٌر مشرقة ، ومن ٌتعمق فً دراستها فإنه ٌدرك معنى المفارقات فً حٌاته ، 

والتً تتجلى فً المواقؾ اآلتٌة 
(29)

 : 

فقد كانت نفسه تهوف االنزالق فً أزقة حلب الضٌقة ودروبها العتٌقة ،  : الجماهٌرٌة ـ ٔ

الدؾء الجماهٌري والعفوٌة المسالمة والفلسفة القانعة ، وكم قضى فكم طاؾ فً أطرافها ذات 

ًّ الجلوم ( الشعبً حٌث مبلعب طفولته ومرتع نرجسٌته ومنتزه شبابه . وتؤثر  وقته فً ) ح

قول شعبً عدة خلق وقٌم ومُثل تجلّت فً فنون  األسدي بهذه األحٌاء بكل ما كان فٌها من

فً هذا التراث المحلً الذي ظهر بعد ذلك فً وأهازٌج وأؼاٍن . وقد ؼاص األسدي 

، والتً ( ) موسوعة حلب المقارنة  : التً وسمها بعنوانموسوعته الضخمة عن مدٌنة حلب 

دافع فً مقدمتها عن ثقافة الجماهٌر الحلبٌة التً تشكل لوحة حضارٌة ذات أصالة محلٌة 

 .وأعراؾ عرٌقة تجلّت من خبلل عادات وتقالٌد

دّي بمدٌنة ، وكانت رؼبته قاتلة وأحبلمه عرٌضة فً جمع تراثها ، لقد تعلق األس

قنسرٌن ( كان ٌقابل األهالً إلى حً المؽاٌر ) قرب باب عندما ذهب وعلى سبٌل المثال 

هذا كله أمل أن ٌوثق ، وثم ٌحلل لؽوٌا هذه اللهجة  ما ٌستطٌع منهم اللهجة الحلبٌةوٌلتقط 

ومحً ثقافة الشعوب ، ه من الضٌاع فً عصر العولمة التراث البلمادي الحلبً خوفا علٌ

وهذه األحبلم التً قدمها أو تلك الرؼبة جعلتاه ٌعٌش حالة من القلق واأللم واإلحساس 

بالضٌاع ، فما كان قادًرا على التخلً عن طموحاته وأحبلمه ورؼباته تلك وهذا ما زاد من 

عن ٌتفرغ للكتابة والتؤلٌؾ وٌنؤف بنفسه آالمه ودفعه إلى مزٌد من العزلة فً صومعته وجعله 

 ،. وتكمن قدرة األسدي فً تحوٌل آالمه إلى ما ٌشبه السرورالواقع المعٌش فً الحٌاة الٌومٌة 

هكذا فإن و، الجمٌل ) السرور ( فً علم الجمال بتحوٌل القبٌن ) األلم ( إلى وهذا ما ٌوسم 

ًٌّزا ظّل ّمله لآلالم والمآسً التً اعترته فً حٌاته جعلتح لوالبه ملتزما ت منه إنساًنا مم

 ًّ  .  -عموًما-والعربً  -خصوًصا-الحلب

                                                           

   .ار لي مع األستاذة رياض التابري من حو -;9
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عدة عربٌة وإسبلمٌة ماهٌرٌة أًٌضا فً رحبلت كثٌرة طاؾ بها بلدانا وظهرت هذه الج      

إلى أقطاب العلم والفكر وٌشكل معهم صداقات تعّمقُها  فٌها حٌث كان ٌتعرؾوعالمٌة ، 

 المراسبلت . 

التقٌت مع عشرات الحلبٌٌن من العامة والخاصة المستوف الشخصً ، لطالما وعلى 

 ، وقد أفدت من كثٌر منهم أٌما إفادة .ألجمع عن األسدي معلومات تدعم بحثً 

 كتبهأبدع بعض ، وقد كما عاشر العامة الممتازة  صفوة الناسعاشر األسدّي  : النخبوٌـة ـ ٕ

» بقوله: ( الذي وصفه  نفحات صوفٌة ب ) أؼانً القبةمن مثل كتا وخص بها النخبة المثقفة

كما ٌظن  –طٌن تسم فٌها روح االمتداد ال حب ، ت إنه رسالة خاصة إلى نفوس خاصة

نبو ثم ال " شٌرٌن " وال التركً الجمٌل " إٌاز " مر أرض ، وال األرمنٌة خوال  –الجهلة 

الّلشعور روحٌة ٌفٌض بها  ، ونشوةطح ، إنما وجد علوي ى أهل الظاهر وال شكما ٌر

 «المستعر وٌخنس الوعً ...
8ٓ

 

ٌؽوص فً أعماق  فهمه عندمالة الناس الذٌن ٌستطٌعون وٌعود السبب فً ذلك إلى ق

 الكلمة والفكرة والنفحة الصوفٌة .

كان األسدي ٌنزوي عن الناس وٌرضى ؼربته وحٌدا ، وعندما ؼربت  االؼترابٌة : -ٖ 

 ٌقول :ها هو ذا إلى الكآبة ، له شمسه وذوف جسده ازداد مٌ

 ارتضٌت عزلتً كما ارتضاها البركار "

 ٌدور حول محٌطه ، لكن القدر سٌجعلنً فً

".  النهاٌة مركز الدابرة
8ٔ

 

 :وٌتابع القول  

 خٌول الحادثات تواصل الجري ، وفارس" 

 عمري مقطوع العٌنان

 على هامش العمر الّلهث ٌحٌا ؼرٌب

                                                           
8ٓ
 األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، نفحات صوفٌة ، المقدمة ، ص ج 
8ٔ
 ٔ٘األسدي ، م. خٌر الدٌن ، أؼانً القبة ، ص  



ٙ8 
 

 فصول الحٌاة ربٌع ؟ أما فً! واه و أشاعري م

 إنً ألعٌش بؽٌر عمر ،

" وإال فمن ٌحسب أٌام الؽنى فً عداد الحٌاة ؟ 
8ٕ

 

 وهو القابل :

 هبطت هذا الملعب فوجدتنً ؼرٌباً "

 وحٌدا ً ..رباه ...! أٌن هواة كرة الكرامة

" واإلحسان ؟
8ٖ

 

 كه التعب ... ٌقول : وقد ازداد مع مرور األٌام ابتعاده عن الناس ،وهو ٌحمل عمراً أنه        

 فاجلس معً على حافة النهر الجاري" 

 د : ألٌسوارقب عبور النهر الساري وردّ 

؟" .فً حقول الدنٌا حبوب هناء 
8ٗ

 

ٌعود هذا التشاإم إلى المعاناة الكبٌرة التً ألم بها والتً انتهت به إلى الزهد فً الحٌاة  

 و االبتعاد عن أهوابها . ٌقول :

 ٌا سإل قلبً األواه ! فً ركاب العمر ،مشى الزهد منً "

 فابسط مضاك على مفارق

" روحً كما بسط إلٌها قلق الصباح 
8٘

 

 وٌقول :

". لنور وحده ٌسامر النور فٌا وٌح قلبً إذا اؼترب "ا
8ٙ

 

                                                           
8ٕ
 ٖالمصدر السابق نفسه ، ص  
8ٖ
 ٔ٘المصدر السابق نفسه ، ص  
8ٗ
 ٕ٘المصدر السابق نفسه ، ص  
8٘
 ٖ٘أؼانً القبة ، ص  األسدي ، م. خٌر الدٌن : 
8ٙ
 8ٓٔالمصدر السابق نفسه ، ص  
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ولعّل خٌبة أمل األسدي ذي الحاسٌة المفرطة إزاء هذه الحٌاة العامة والخاصة التً 

، فكثٌر من طموحاته كانت عصٌة علٌه لم ٌستطع تحقٌقها عاشها هً من أهم مصادر ألمه 

وكثٌر من أفكاره النبٌلة لم تلَق آذاًنا صاؼٌة ولم ٌقبل علٌها الناس . ومع ذلك عاش حٌاته من 

ا وراء تحقٌق سعادة الناس جمًٌعا طامًحا لخٌر الببلد  ًٌ أجل خدمة مجتمعه ووطنه وأمته ساع

ا قٌمة علٌا للحٌاة  ًٌ  . والعباد معط

وكان األسدي فً شقاء سرمدّي من ألم إلى ألم ٌعانً من جملة ضؽوط اجتماعٌة     

واقتصادٌة وثقافٌة ، وانتابته آالم كثٌرة من أهله ومن أصدقابه نجدها واضحة فً ثناٌا أقواله 

وفً صفحات مإلفاته ، ولطالما تؤلم آلالم الفقراء والبسطاء بمنتهى اإلنسانٌة حٌن نظر إلى 

ع من حوله وأحّس بؤوضاعه التً لم ٌستطع تجاوز أحاسٌسه وتجاوب مع آالمه . لكنه المجتم

لم ٌفقد األلم ، فقبل العذاب اإلنسانً والمعاناة والبإس وعّد األلم من متطلبات الحٌاة فً هذا 

ا  ًٌّ العالم المؤزوم ورآه ال محالة سٌنتهً فً ٌوم من األٌام ، وقد أحس األسدي إحساًسا قو

 ة بٌن أبناء جلدته وبات ؼرًٌبا بٌن األقرباء واألصدقاء فً آن .  بالؽرب

فً مواقفه النفسٌة واالجتماعٌة بٌن جماهٌرٌة ونخبوٌة وهكذا تبدو المفارقات واضحة      

ًّ الدٌنًواؼترابٌة  لة الذي ترّنن بادئ ذي بدء بٌن رح ، وٌوازٌها فً ذلك موقفه الوجدان

كان والده ٌربٌه تربٌة دٌنٌة صارمة ، لم تلبث أن ثارت ثورة اإلٌمان فً أول حٌاته عندما 

عن فلسفة أبً العبلء المعري سرب إلى نفسه من قراءاته الجمة عكسٌة تجلت بالشك الذي ت

وعن مذاهب هندٌة وؼٌرها ، إذ راحت هذه الفلسفات مجتمعة تشكل أرضٌة سلوكٌة وفكرٌة 

اتهمه والده بالمٌل إلى الماسونٌة ، وخاب ، نمت وتوضحت فً مرحلة الشك الصرٌن ؛ وهنا 

لدٌنٌة كلّها ونفى الرساالت السماوٌة ورؼب إلٌمانٌة اأمله بولده الذي هجر الموروثات ا

 الؽربة و االستقرار فً دنٌا التصوؾ ، والتً نستطٌع أن نفسرها بؤنها من أعمق حاالت

 االؼتراب التً كان ٌعانٌها .   

لطاقة الجنسٌة ، تقوم بدور و أو االلٌبٌدن إ " األعماق :فً علم نفس تقول نظرٌة   

االجتماعٌة بٌن القوف المنتمٌة ، وإن الكفاح اللٌبٌدي للبشر هو قوة  فً حٌاة اإلنسانربٌس 

وحرمانها نتٌجة ضؽوط كثٌرة  . وإذا وصؾ األسدي بشذوذ طاقته الجنسٌةفً المجتمع 
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صر ،فإن األسدي قد انكمش على نفسه ،نفسٌة واجتماعٌة ،فً مجتمع مؽلق ٌكبت وٌحا

وؼاص إلى ما تحت السطن الظاهري 
(82)

 . 

خلقها لنفسه  والمجتمع ٌقصد هذا الضؽط والزجر ،والكؾ والمنع ،لببل ٌفقد قدسٌته التً     

 ٌساعد الفرد على الخلق واالبتكار فً زمن الحصار .،وهو فً الوقت نفسه 

بعض التقالٌد وتخطى الموروث الثقافً  فً هذا الخلق واالبتكاراألسدي  تجاوز

واالجتماعً الذي كبل اإلنسان عبر زمان وتجاوز بعض القٌم والثوابت والصوف الموضوعة 

على طرٌق السلوك الفردي ؛ولهذا السبب بدأ الصراع بٌن دافع ومانع وواقع ولكن األسدي 

 ( عما هو سجٌن رً صابد نثمنوعات لٌكشؾ شثرا ) قتجاوز هذا التابو من المحرمات والم

 ق،وبذلك كان الخلق على الور ظلمةالنفس ومكبوت الشعور فً األؼوار الم

والتً أسفرت عن  ، وإذ تتحدث األوراق فهً تحكً لنا قصة الموهبة فً اإلنتاج

 : ةٌربكتبة العما إلى المرأسها درتان وعمبلن حضارٌان أهداه لٌؾ كثٌرة ،كان علىتآ

 )موسوعة حلب المقارنة(فنا ً أدبٌا ً ورصٌدا ً تراثٌا ً فً موسوعته : عّبر عنهالعمل األول -ٔ

كبلمها المحلً من أهازٌج  نالمعرفً والتحلٌل االؼراقً للهجة حلب الشعبٌة وف ذات الهوس

حلب فً نظم  ما ر الحٌاة فٌها ؛كما درس فً الموسوعةمع أواص. مضفورا ً وأمثال وحكم 

 .ن خبلل لهجتها وتعابٌر سكانها ة و أخبلقٌة وذلك ممن طقوس وعادات وعبلقات اجتماعٌ

مرتع طفولته ونرجسٌته ،والسبب تناول حلب فً الدراسة فؤلنها مسقط رأسه و اوإذ      

التشكل الرجعً الذي ٌشوه العبلقة األصٌلة بٌن المرء وأمه بحسب التحلٌل النفسً :" هو 

لذا كان حب األسدي لحلب كحبه ، أخرف كالوطن واألمة والتراب  ؛ٌمتد كذلك إلى رموز

، لطالما ردد ما أعطاها فشعر بؽربة قاتلة  ألمه .ولكن هذه األم الكبرف حلب أنكرته رؼم

 : على مسامعنا مقولته

 .."ها ...فنفتنً ..وخلدت أحببتها وعقتنً"

و أحبها ألنها مرتع نرجسٌته ،ما زال كل إنسان مطبوعا ً على حب بلده وجمالها 

( حب الوطن قتالد قول الحلبٌٌن ) لطالما ردّ 
 (88)

،ودافع حب الجمال ال ٌعنً فً نهاٌة  

                                                           

   .من حوار لي مع األستاذة رياض التابري-9:
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المطاؾ سوف أن ٌكون موضوعا ً للحب ذاته ،وال شًء سواه .. وهذا ٌعنً النرجسٌة والتً 

الطفل ؛ ومع الزمن  دٌعود بجذورها إلى مرحلة مبكرة جداً من مراحل التحلٌل النفسً عن

ا بقٌت فً البلشعور ،فصبها األسدي أدبا ً وفنا ً فً موسوعته زالت مظاهر النرجسٌة ولكنه

التً عكس فٌها مجتمع حلب والمس حضارته .  وكثٌرون هم الذٌن أعجبوا بهذه الموسوعة 

حٌث تجلى جوهر عمله الفنً األدبً ،والذي لم ٌظهر وٌعل ُ بما تضمنه من خصابص مفردة 

ب شمولٌة أبحاثه مما جعله ٌخدم وشخصٌته ،بل بسبب سموه فوق ما هو شخصً وبسب

أهدافا ً حضارٌة .  هذه هً صفة العالم عندما ٌصؾ مبلمن شعبه ولؽاته ،فإنه ٌسكب حبه 

النرجسً فً تلك الصٌػ واألشكال وٌساهم فً إشباع أشواق سابدة وإرواء نفوس متعطشة 

 لعمل أصبنوقلبه ،وبهذا ا الحلبً عند الجماهٌر، وبهذا العمل خاطب األسدي عقل الشعب

(األسدي )عبلمة
 (89)

  

على شكل شطحات ٌة ( ؼنابٌة أنٌقة ) قصابد نثرشثٌرات ً عّبر عنه ف العمل الثانً : -ٕ 

 فً مدٌنة حلب .  م9٘ٓٔ)أؼانً القبة ( الذي ظهر عام كتاب  اصوفٌة ضمنهونفحات 

ٌر المعذبة منذ بواك رجمة ذاتٌة لؤلسدي .ٌإكد فٌه نفسهت -بحق-عد هذا الكتب وٌ

محاولة نظرٌة جدٌدة تقدم تفسٌرا ً علمٌا ً عن  الطفولة ؛ لذا فدراسة هذا الكتاب تعد

 ولوجٌة أعماله الفنٌة والذاتٌة .بسٌك

دراسة أدبٌة ،وإنما نفسٌة تحلٌلٌة . إنه كتاب صعب الفهم اآلن لن ندرس هذا الكتاب 

ى ذلك ،ألنه ٌتوجه إلى عسٌر التفسٌر . ال ٌفهمه إال الخاصة ،كما أشار األسدي نفسه عل

ماق الصفوة من المثقفٌن وقادة الفكر ،ولذا من الصعب أن ٌفهم العامة مكامن الجمال فٌه وأع

اة فً كل سوره وشثٌراته المعان
9ٓ
كتبت بؤسلوب منمق  التًو  فً أؼانً القبة ،التً  

نه ا. صحٌن أوبرمزٌة مؽرقة ،عبرت عن نفسه بآمالها وآالمها .بحبها وشبقها بتصوفها وفنابه

ولكن األسدي عمد إلى  ن مدرسة جدٌدة للشعر قد ولدت.: إوكما قٌل  جنس أدبً حدٌث

                                                                                                                                                                                        

م ، البللاب الرابللع، الفصللل الثللاني : النزعللة 6;;3عبدالمحسللن، د. محمللد حسللن : األدب الشللعبي فللي حمللب ، وزارة الثقافللة، دمشللق،  -::
   .القومية

 الفصل الثالث .   ٌنظرذه الموسوعة مزٌد من التفصٌل والدراسة والتحلٌل لهل -89

سور : جمع لمفردة سورة ، قال األسدي  :  ) جعلت مقطوعات دعوت كبل منهاا ) ساورة ( أي أؼنٌاة ، ٌنظار : األسادي ، م. خٌار الادٌن : أؼاانً  9ٓ

 القبة نفحات صوفٌة ، المقدمة ص د
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الرمز واإلشارة لٌعبر عن نبضه الباطنً ، وٌبدع لنفسه مصطلحات خاصة ال ٌدركها إال 

من التصوٌر البٌانً إلى التصوٌر الرمزي .واإلٌحابً حٌث  ونقل بذلك نفحاته الصوفٌةهو...

 طبلق عالمه المكبوت فً نفحات ٌصفها هو بقوله :استطاع إ

نفحاتنا هذه رهٌفة صمٌمٌة ناعمة ؛لها لؽاها ومصطلحها كما لها آفاقها وأجواإها "

 " مإمنها أزمٌل الخٌال.و ،مسحتها ٌد الفن 
9ٔ

 

 ) من قبٌلذا بقٌت القراءة فً هذا الكتاب صعبة ،بصفتها.كما أسمٌها "كٌمٌاء لؽوٌة" ل

أن نستشفها بسبلسة من هذه أٌة واقعة وأي التزام بقضٌة فلسفٌة أو نفسٌة ٌمكن  ولكن  (الشثر

 ! تحقق فً الواقع سوف بعدها األدبً التً لم األسطر

األسدي مناؼم  اللؽة  التً تشمل لدفالشعرٌة عنده هً موسٌقا  الموسٌقا إنّ ثم 

وب الذي اتبعه فً طرح فً األسلاؼم خاصة فً نفسه ،وٌتجلى أكثرها منالتجربة الصوفٌة ، 

 أفكاره الفلسفٌة .

أسلوب القرآن ،حٌث قّسم األسدي كتابه إلى وحدات موسٌقٌة وسور ٌحاكً األسلوب 

 كثٌرة ، وبعض أسمابها من أسماء القرآن كسورة )القدر(وكذلك بعض الكلمات والصور

 رأ :البٌانٌة فً سورة القدر ذاتها نق

 ". حانة اإللهام ٌا!  طبق النورا ! ٌٌا ًنْثرة َالرفاه "

"ّلم أنت حتى مطلع الفجر لقدر ! سا لٌلة اٌ
9ٕ

 

 :( ٌاز إ) وكذلك فً سورة 

 باسم هللا مجرى سفٌنتً فً بحر المدام ،"

" وباسم هللا مرساها فً شاطا السّلم
9ٖ

 

 .ات أرثٌة متداولة ومفردات قرآنٌةى تعبٌرصور تتكا عل

                                                           
9ٔ
 ، ص جاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة نفحات صوفٌة ، من المقدمة  
9ٕ
 22المصدر السابق نفسه ، ص 
9ٖ
 2ٙالمصدر السابق نفسه ، ص 
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هابلة ،حاول األسدي أن ٌحاكٌها ... أدبٌة  فٌه طاقةثل تتم الكرٌم ن القرآنوالشك فً أ

 ٌقول :

" كنت أوثر أن أخنق أؼارٌدي ، ألننً لم أشرؾ على تلك األذن القدسٌة الحاضنة تموجات 

الوحً ، أما اآلن وقد استوت سفٌنتً على جودي الؽناء الصوفً .ووجدت فً مهداي تلك 

ّن "صفورة الروح فً أجوابها الفِ األذن المرببة ،فلترفرؾ ع
9ٗ

 

إن أكثر ما ٌنطق به األسدي بؤسلوبه الؽنابً ،هو من قبٌل الرمز الحابر واألسلوب      

الؽامض الذي ال ٌفهمه إال من تذوق أحواله
(9٘)

. 

 وسٌاحاته األسدي رحّلت* 
 : 

 

 :  األولى ةرحلال

األولى قام برحلته  م 9ٗٙٔام ً نهاٌة عكان األسدّي شدٌد الولع باآلثار والرحبلت ، فف      

إلى فلسطٌن ومصر ، فزار القدس ومدًنا أخرف ، ثم سافر إلى مصر فزار القاهرة 

ًٌّا رحلته فً  /  ٕٙواإلسكندرٌة ، ثم عاد إلى فلسطٌن ثانٌة ، ومنها تابع سفره إلى بٌروت منه

على خزانة ٌوسؾ باشا الخالدي فً القدس ، د فً رحلته العلمٌة هذه م . وقد تردّ  9ٗ2ٔ/  ٔ

المخطوطات فً خزابن عّدة  فً القاهرة ، حٌث اعتكؾ مع أمات ار الكتب المصرٌةوعلى د

كامنة ، وفً ٌقٌن األسدي أن جذور الحضارة اإلنسانٌة  انة بلدٌة اإلسكندرٌةبما فً ذلك خز

 فً وادي الفرات و وادي النٌل .

 

 :  الرحلة الثانٌة والثالثة

م ، فركب  9ٗ2ٔ/  9/  ٕأها فً تركٌة مرتٌن : األولى بدبعد ذلك زار األسدي 

ًٌّا رحلته قً   م. 9ٗ2ٔ/  ٓٔ/  ٔالقطار من حلب وزار إزمٌر وأنقرة وإسطنبول، ثم عاد منه

م 9ٗ8ٔ/  9/  ٖم  و  9ٗ8ٔ/  8/  ٕٔإلى تركٌة بٌن  مرة أخرفبعد سنة وعاد 

أن الستكمال بحوثه واالطبلع على المخطوطات ، فزار قونٌة وبورصة وإسطنبول ، وٌمكن 

                                                           
9ٗ
 األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة نفحات صوفٌة ، المقدمة ص د 
 لمزٌد من التفصٌل فً دراسة هذه النفحات ٌنظر الفصل الثالث.   -9٘
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 ثبت الخزابن ) المكتبات ( التًُتعّد رحلتاه إلى تركٌة رحلتٌن علمٌتٌن ، وٌتبٌن لنا ذلك من 

 ترّدد علٌها فً المدن التركٌة .

 

 : الرحلة الرابعة

ا عن طرٌق أبً الشامات ب كانت هذه الرحلة إلى العراق        تارٌخ وإٌران . وقد سافر بّرً

وعاد بوساطة القطار إلى حلب م ،  9ٗ9ٔ/  9/  ٕٕ م ، ودخل إٌران فً 9ٗ9ٔ/  9/  ٓٔ

م . فزار كثًٌرا من المكتبات واألماكن األثرٌة والخزابن الزاخرة  9ٗ9ٔ/  ٓٔ/  8ٔرٌخ بتا

 ، والتقى بشخصٌات علمٌة من مثل : علً كاشؾ الؽطاء ، فً العراق وإٌران  بالمخطوطات

 .فٌها ون الرشٌد ار مدٌنة طوس على الحدود الهندٌة ، وقبر هاركما ز

  

 :  الرحلة الخامسة

زار فٌها ٌوؼسبلفٌة وهنؽارٌة وبلؽارٌة والنمسة وألمانٌة ، كما زار الٌونان وقبرص . 

م إلى النمسة مشتركة مع طبلب كلٌة الهندسة فً جامعة حلب  9٘ٙٔوكانت رحلته فً عام 

واطا بٌن إسطنبول ركٌة تجوب الشبالسٌارة ، وفً إسطنبول فضل العودة بوساطة باخرة ت

سكندرون . وقد اتسمت هذه الر حلة بالطابع السٌاحً واالطبلع على اآلثار . وكثًٌرا ولواء إ

ما كان ٌتؤّخر انطبلق السٌارة فً انتظار األسدي الذي كان مشؽوالً فً تملًّ قطعة أثرٌة أو 

 مشاهدة رقصة شعبٌة . 

 

 :   الرحلة السادسة

فٌها طرابلس الؽرب ، وتونس والمملكة  وقد زار نٌة .كانت إلى شمال إفرٌقٌة وإسبا

المؽربٌة وإسبانٌة ومالطة . وكانت هذه رحلة علمٌة ، زار خبللها خزابن عّدة ، منها خزانة 

 األوقاؾ فً طرابلس الؽرب . 

 

 :  الرحلة السابعة

ر وكانت إلى إفرٌقٌة والحجاز ، زار فٌها السودان الحبشة والٌمن والحجاز . فقد ؼاد

م ، حٌث مكث أربعة أٌام ثم عاد  9٘9ٔ/  ٖ/  2دمشق بوساطة الطابرة إلى الخرطوم فً 
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م ، ومنها إلى مطار ) تعز (  9٘9ٔ/  ٖ/  2ٔإلى القاهرة ، ومنها انطلق إلى أدٌس أبابا فً 

هـ ، ومنها إلى مكة المكرمة  28ٖٔ/  ٓٔ/  ٙفً الٌمن ، وبعد أربعة أٌام اتجه إلى جدة فً 

/  ٕٔؤدٌة فرٌضة الحج ، ثم ؼادرها إلى المدٌنـة المنـورة لٌنطلق منـها إلى بٌروت فً إّبان ت

ًٌّا رحلته فً  28ٖٔ/  ٓٔ  م بعودته إلى حلب .  9٘9ٔ/  ٗ/  ٕٕهـ ، منه

نتقال بوساطة الطابرة ، وقد اتسمت هذه الرحلة بالتنقل السرٌع واختصار الوقت باال  

الكتب خزابن لشخصٌات العلمٌة ودور الصحافة وإلفرٌقٌة وازٌارة بعض القبابل الٌتوافر له 

 ٌطلع على محتوٌاتها وٌّدون ماٌحتاج إلٌه.كان التً  .

لبنان ، وما عدا هذه الرحبلت هناك زٌاراته المستمرة إلى ربوع سورٌة واألردن و

فً  بلمها وأماكنها األثرٌة . وكانت أؼلب رحبلته تؤتًوترّدده على مكتباتها و زٌارة أع

األشهر األخٌرة من السنة ـ خبلل الصٌؾ ـ وذلك ٌشٌر إلى أنه كان ٌعمل طوال السنة فً 

. وكان كثًٌرا ما لمٌة تكون دعًما لمباحثه الثرة التدرٌس لٌجمع ما ٌمّكنه من القٌام برحلة ع

أطول إلى جانب تلك ٌقتصر على القلٌل من الطعام لٌتسنى له دفع أجرة الفندق أو بقاء مدة 

لمخطوطات . ا
9ٙ
  

 عن طرٌق وقد كان لهذه الرحبلت أثرها الكبٌر فً دعم صلته بؤهل المعرفة، مواجة أو 

وعالم اللؽات السامٌة قاسم أحمد ، وأحمد تٌمور المراسلة مع األدباء من مثل أحمد زكً باشا 

 باشا وأحمد أمٌن وقد وصؾ األخٌرٌن بؤنهما سٌدا القرن العشرٌن فً األدب ، فضبلً عن

 األجانب من مثل المستشرق الفرنسً رٌنٌه دوسو واأللمانً ألً مترن.

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9ٙ
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 آثــاره :  -ٔ

، فمنها ما ٌتصل بعلوم اللؽة األسدي م. خٌر الدٌن وتعددت مإلفاتهتنوعت آثار 

ٌنحو منحى البحث بً ، إال أنه فً جمٌع تصانٌفه العربٌة ومنها ما ٌختص باإلبداع األد

عن واحد من العلمً والتخصص والتدقٌق وٌذهب مذهب االستقصاء والتعمق ، فبل ٌتولى 

فإذا به نٌر الجوانب واضن األفكار أبحاثه قبل أن ٌفرغ فٌه ثقافته الواسعة وتؤمبلته النافذة ، 

 حافل بالمعرفة .

ما لٌس لهم فلٌن لجهود ؼٌرهم ممن ٌنسبون ألنفسهم من المؽ –رحمه هللا  –ولم ٌكن 

على المنهج العلمً فً التؤلٌؾ فٌقدم اآلراء السابقة من ؼٌر  كله الحرص ، بل نراه ٌحرص

والدورٌات لمراجع فً المصادر واة إلى أصحابها مشارا إلى مظانها أو تحرٌؾ معزوَّ نقص 

بنا األولٌن علما، ثم ٌتبعها برأٌه الخاص مهتدٌا فً ذلك بهدي 
92
. 

المخطوطة . وقد كان المإلفات * ولؤلسدي مجموعة من المقاالت والكتب المطبوعة و 

ًّ إلى عمله . ولطالما  األسدي ٌنصرؾ إلى الكتابة والتؤلٌؾ مثل خاطب انصراؾ أي حرف

ٌّما فً موسوعته المقارنة .  ن الحلبٌٌنوجدا  وال س

 :فً أثناء حٌاته  كتبه المطبوعة -أ

لتعلٌم أصول  األسدي لطبلبه ) وضع وتصنٌؾ ( : كتاب مدرسً ألّفه والبدٌع البٌان -ٔ

الببلؼة معتمًدا على فهم الطالب للنص وتذّوقه له واستنباطه القواعد الببلؼٌة بنفسه . 

(  8٘ٔم ، وٌقع فً )  9ٖٙٔطبع فً مطبعة العصر الجدٌد فً حلب عام وقد 

 صفحة . 

ترجمها األسدي األرمنً ) أوٌدٌك إسحاقٌان ( وقد : قصٌدة للشاعر  عروج أبً العّلء -ٕ

م ، ثم أعٌد  9ٗٓٔتوبان ( ، وطبع هذا الكتاب عام اخٌر الدٌن مع ) بارسٌخ تش. م

 م فً خمسٌن صفحة . 9٘ٓٔطبعه فً مطبعة الضاد فً حلب عام 

: مجموعة فرٌدة من الشثر ) قصابد النثر ( الصوفً  ) نفحات صوفٌة ( أؼانً القبة -ٖ

م فً حلب مطبعة الضاد . وقام الفنان ) جورج  9٘ٓٔعام  أصدرها األسدي  األنٌق

وختم كل نص بصورة ن لوحة فنٌة فً الكتاب كل عدة لوحات بلو 8ٕمصور ( برسم 
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من التراث المادي فضبل عن تكرار لوحة واحدة فً الطرؾ الفارغ األٌمن من كل 

صفحات النصوص األدبٌة 
98

رٌادات الشثر ) قصٌدة  من بواكٌرأؼانً القبة وتعد 

وهً من أعز مإلفاته إلى نفسه وسنقؾ وقفة نقدٌة متؤنٌة على  فً سورٌة ، النثر (

 ا .أؼانً القبة فً الفصل الثالث من هذا الكتاب الحق

ترجمة » هو بل : لٌس الكتاب مجرد بحث لؽوي ،  حلب : الجانب اللؽوي من الكلمة -ٗ

«تجاه حلب علمٌة لحالة العشق التً ٌعٌشها األسدي
(99)

، وإلٌها ٌرفع بحثه هذا قاببلً 

ًّ . فإلى :»  نعم هذه حلبً أنا ، حلب : أحّلمً ، ورإاي .. وحلب جزء من كل حلب

« حلب أرفع بحثً المتواضع هذا
(ٔٓٓ)

. الكتاب مإلؾ من خمسة أقسام هً : أسماء 

ب . حلب ، حلب فـً اآلثار ، المذاهب فً تسمٌتها ، من بنى حلب ، تحلٌل اسم حل

وٌإكد المإلؾ أن حلب من أقدم مدن العالم ، وفً مؽاورها تجثم حلب العصر 

 8ٖٓق.م أي قبل الفتن الحثً بـ  ٕٕٓٓالحجري .وأّما أول ذكر لحلب فكـان نحو 

إذن حلب نشؤت سامٌة ، : » سنة ، وذلك فً لوحات قصر ماري ، وٌستنتـج قاببلً 

تجارٌة عظمى قبل استٌّلء الحثٌٌن  ودرجت سامٌة ، وكان لها شؤن حربً ، ومكانة

 «. ولفظ حلب سامً أطلقه علٌها سكانها األصلٌون 
(ٔٓٔ)

فً هذا الكتاب . وطبع 

 صفحة . ٖٕٔم ، وٌقع فً  9٘ٔٔمطبعة الضاد فً حلب ، عام 

منحتك ٌا حلب ! كل ما انطوى علٌه قلبً » وقد صّدر األسدّي كتابه هذا بقوله :     

على النفس أن تضنى لرسالتها وتضنى ، فحرام على قلبً من كنوز الخٌر ، وكتبت 

أن ٌنال بلّة من الماء إن كان فً البلّة ما ٌمّس مثله ، وحرام على قلبً أال ٌولـً 

ًّ ، فما أكلت الخبز إال بعرق  الجمٌل جمٌّلً وأكثر. حلب ! ال مّنة ألحد فً البسٌطة عل

«جبٌنً
(ٕٔٓ)

.  
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وعشقه لهذه المدٌنة الذي بلـػ حّد التوّحد معها ، سدي صفاء روح األ هذه كلماتتعكس       

كما تصّور جهده المضنً فً دروب المعرفة . لقد خّص حلب بؤفضل مإلفاته ، 

 وبموسوعة تعّد أكبر موسوعة فً العالم صّنفت فً لهجة مدٌنة .

وطبع فً المطبعة  لطبلبه . قّدمه األسدي: كتاب مدرسً  العربٌةقواعد الكتابة  -٘

  ، وٌقع فً أربعٌن صفحة .  م9ٕ٘ٔ هـٌٖٔٗٔة فً حلب عام العلم

من  ) دراسة ( : بحث فٌه عن أصل كلمة ) ٌا لٌل ( والمذاهب المتعددة فٌها ٌا لٌل -ٙ

وؼٌرها ، وقد عبر األسدي بوصفه شخصٌة نداء ٌا أهلل بالعمورٌة ثم باآلرامٌة  مثل 

الؽراببٌة والتً النوعٌة  الصوفٌة ...فً عذاباته عبر نفحاته الم بكل أبعادهالعحلب إلى 

فً كتابه ) ٌا لٌل ( ونفحاته  -خصوصا- تجاوزت حدود الجمال فً اإلبداع األدبً

م ،  9٘2ٔمطبعة الضاد فً حلب عام  فً ٌل (ل ) ٌاوطبع  .الصوفٌة ) أؼانً القبة ( 

 صفحة . ٖ٘ٔوٌقع فً 

  

 :فً أثناء حٌاته ومن مقاالته المنشورة  -ب 

 م.  9ٖ2ٔمطبعة العصر الجدٌد ، حلب ـ لٌس :  ٔ

 م .  9ٗٓٔـ السماء : مطبعة النهضة ،حلب  ٕ

 .م  9ٗٓٔـ حلب : حلب  ٖ

ة ؽبعض األمثال األرمنٌة إلى اللوقد ترجم العبلمة األسدي بمساعدة بارسٌخ تشاتوٌان  -ٗ

العربٌة ، وطبعت فً أوابل الخمسٌنات من القرن العشرٌن فً حلب .
ٖٔٓ

 

 

إلى كثٌر من المقاالت اللؽوٌة واألدبٌة التً نشرت فً بعض المجبلت ، ومن هذا باإلضافة 

األحادٌث التً أذٌعت من إذاعة حلب .
ٔٓٗ

 

 

 :  تبه المخطوطةومن ك -ج 

                                                           
ٖٔٓ
 ٖٔٔم ، صٕٕٔٓ،  2ٖسنة /  9ٗٔع ٕمجلة اآلداب العالمٌة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  
ٔٓٗ
 ، من التصدٌر بقلم محمد كمال . ٔالمقارنة ، مج  ٌنظر : األسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب 
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هذا الكتاب هو أبحاث علمٌة مركزة ، ونموذج لعمل العالم المتمكن ، ومثال :  ـ هللا ٔ

المتعددة بدقة وأمانة حتى لتخال بؤنه  لدٌموقراطٌة الفكر واالختبلؾ ، حٌث ٌعرض اآلراء

 ٌتبناها . 

وهناك فً الكتاب ثمانٌة و خمسون بحثاً ٌدور بعضها حول التسمٌة والمدلول ،         

ومعانً كلمة هللا ، ولفظة هللا من الناحٌة الصرفٌة و مقارنتها بالسامٌات ، واإلشارات 

بلبكة واألصنام واألماكن واللؽات ، ثم الصوفٌة حول أحرؾ هللا ، وورود هللا فً أعبلم الم

ٌنتقل إلى مذهبه فً تحلٌل كلمة هللا ، فٌرف أن األلؾ والبلم لفظ ساٍم أولً مشترك لعموم 

أقام سرجون األول فً بابل معبداً اللهجات السامٌة ، داعماً رأٌه بما قدمته اآلثار . ٌقول :" 

أربا أي باب هللا ، و من مدن آشور " "جدٌداً لمردوك ، وأطلق على المدٌنة اسم "باب إل

ا . و جاءت كلمة هللا الّو ًٌّ " أي المدٌنة ذات اآللهة األربعة وهً مدٌنة ) أربٌل العراقٌة ( حال

" كلمو" كما فً نقش "إل" و دعاه الكنعانٌون"إٌلوفً صبلة بختنصر الثانً إلى مردوك "

. " و منه اسم وهب البلت ...الخ "تالّل" و المإنث "إله" وفً التدمرٌة "امنعزروفً نقش "

( صفحة  ٕٔٔوقد خّطت هذه المخطوطـة بخّط ٌــده ، تقـع فً ) 
(ٔٓ٘ )

. 

تحتوي فهرس أحٌاء حلب وأسواقها وهً  ( صفحة ، ٘ٗفً )  مخطوطة:  ـ أحٌاء حلب ٕ

استكمل التؤلٌؾ فٌها ووضع  كبلسة ( ، –؛ مثال ذلك ) حرؾ ك بمنزلة موسوعة ألؾ بابٌة 

( صفحة ، مـن  ٕٙٗعبد الفتاح قلعة جً ، حتى أصبحت فً )  -كما ٌدعً-ا فهارسه

م .  98ٗٔمطبوعات  وزارة الثقافة ، دمشق ، عام 
ٔٓٙ

 

: " هذا الكتاب جهد مشترك بدأه العّلمة خٌر  هذا الكتاب عن قلعه جًوٌقول الباحث      

فوجدت أنها ( صفحة ، اّطلعت علٌها  ٘ٗالدٌن األسدي بمخطوطة صؽٌرة تقع فً ) 

ًّ ال بّد من إتمامه "  مشروع أول
(ٔٓ2)

. 

إن تسجٌل هذه األحٌاء ، وتحدٌد موقعها ووصفها ، والتحقٌق فً سبب تسمٌتها أصبن    

ا بعد أن أخذت ٌد الهدم والتؽٌٌر تعمل فٌها . وكان ال بّد ـ باإلضافة إلى المصادر  ًٌّ ضرور
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سعة والعودة إلى مخططات البلدٌة لتحدٌد الخطٌة والطبعٌة ـ من القٌام برحبلت مٌدانٌة وا

 األحٌاء وجمع المعلومات عنها . 

فً اعتقادي أن األسدي قد توقؾ عن العمل فً مخطوطته قوله : " وٌتابع عبد الفتاح       

" م ، وتركها جانًبا لٌتفّرغ لكتابة موسوعة حلب المقارنة  9ٙٓٔعام 
(ٔٓ8 )

، وبما أن 

ا سرًٌعا فً العمران ، نشؤت أحٌاء جدٌدة ، المدٌنة قد شهدت اتساًعا سكا ا كبًٌرا ، ونمّوً ًٌّ ن

وزالت أحٌاء قدٌمة ، وتّم الحفاظ على أحٌاء أخرف ، كما أن قٌام المنشآت أدف إلى اختفاء 

مساحات واسعة من النسٌج العمرانً القدٌم ، وظهور ساحات وشوارع وأحٌاء وأسواق 

ل التؽٌٌر الجوانب البشرٌة والعمرانٌة والوظٌفٌة ، جدٌدة ، فتؽٌرت أسماإها وصفاتها ، فشم

" أن األسدي أؼفل ذكر أحٌاء كثٌرة ، واكتفى فً بعض المواضع بإحالة أضؾ إلى ذلك 

القارئ إلى مقال له منشور فً جرٌدة ٌومٌة أو مجلة مما ٌصعب جمعه أو متابعته ، وإن 

م ، فعمل األسدي ٌّ كان فً حاجة إلى إتمام وإؼناء  المخطوطة األصلٌة تشكل بداٌة مشروع ق

 ًّ وتحدٌد منهج . فقد كان ٌقتصر أحٌاًنا على التحقٌق اللؽوي ، وأحٌاًنا على ذكر اسم الح

. وبناًء على ذلك ٌقول  بّل شرح ، وثالثة على اإلفاضة فً جانب من دون الجوانب األخرى"

لرابد وإتمامه ، فؤضفت " لهذا عزمت على متابعة التؤلٌؾ فً هذا المشروع اعبد الفتاح : 

إلٌه ما أؼفله صاحب المخطوطة األولى من أحٌاء أو ما استجد بعده أو ما هو فً طور 

اإلنشاء ، كما توسعت فً المعلومات التـً وردت مختصرة ، وأضفت ما فً األحٌاء من 

آثار وأماكن كان أو ما ٌزال لها وجودها الحضاري من مساجد ومدارس وخانات ومزارات 

مات وقساطل وؼٌرها . وعددت بعض األسر الساكنة فٌها ، كما قمت بإؼناء الكتاب وحما

بمجموعة قٌمة من الصور ومخطط للمدٌنة ، وصدرت الكتاب بمبحث ٌحكً قصة الحٌاة 

المتجددة والنشاط المدٌنً ألحٌاء حلب ، وذٌلته بتراجم األعّلم والمصطلحات الحضارٌة ، 

 وأسواقها "والفهارس ، وسمٌته أحٌاء حلب 
(ٔٓ9)

 . 

" ٌكاد ٌقتصر على بعض المعلومات المستقاة من عبد الفتاح أّن عمل األسدّي وٌرف 

المصادر التً ألفها مإرخون كان لهم فضل السبق فً ذكر أحٌاء حلب والحدٌث عنها ، من 

                                                           

 .   35، ص نفسو المصدر السابق  -:30

 .   36األسدي ، خير الدين : أحياء حمب وأسواقيا ، ص  -;30



8ٖ 
 

ن مثل : ابن العدٌم ، وابن شداد ، والؽزي ، والطباخ ، وقد رأٌت أنه لتمام الفابدة ال بّد م

 أن ٌتضافر البحث المٌدانً مع ما نقلته إلٌنا تلك المصادر "
(ٔٔٓ)

              . 

متن المخطوطة األولى فإن  عبد الفتاح وعمل األسدي والحفاظ على وللتمٌٌز بٌن عمل

 عبد الفتاح عمد إلى ما ٌؤتً ، وفق قوله : 

 ًّ  أو السوق عّلمة ) * (. أ ـ إذا كانت المادة المكتوبة هً لً كاملة وضعت أمام اسم الح

ب ـ إذا كانت المادة المكتوبة إضافة منً لما كتبه األسدي تقع تصدًٌرا أو حشًوا أو تذٌٌّلً 

وضعتها بٌن حاصرٌن معقوفٌن )       ( كما قمت بإعداد المخطوطة األولى وتنظٌمها 

 وتحقٌقها بحٌث ٌكون تناولها أكثر علمٌة وٌسًرا "
(ٔٔٔ )

 . 

 

" إّن خطؤ نّحاتنا كان عظًٌما فً ٌقول فً مقدمتها والمإلَّفة من جزأٌن :  ـ أٌس ولٌس : ٖ

تنكلهم عن مقارنة العربٌة باللؽات السامٌة األخرى ، فلقد كانوا ٌتصورون أن اللؽة العربٌة 

 هبطت من خالق ، مقدرة بمقادٌر خاصة بها ال تشرك ؼٌرها فً شًء "
(ٕٔٔ )

. بهذه 

ٌة الصرؾ المقارن ، والبحث عن الجذر اللؽوي للكلمة العبارات ٌضع األسدي أساس نظر

بٌن اللؽات القدٌمة ، وال ٌقتصر بحثه على العرض النظري أو التنظٌر وإنما ٌقّدم لنا بحًثا 

ا موّسًعا فً مخطوطته هذه "  ًٌّ ةبحث فٌه " . وقد اختار فعل العدم والوجود  أٌس ولٌستطبٌق

عّدة ، منها : اآلرامٌة قدٌمة لؽات  الفصل الثانً نه فً، وهو أخطر األفعال لٌقارنحواً وصرفاً 

، كما انٌة والحٌرٌة والحبشٌة ...إلخ والبابلٌة واآلشورٌة واألكادٌة والكنعانٌة والعبرٌة والسرٌ

وبتؤثٌر من الفلسفة اتكؤ فً مقارنته على لؽات أوربٌة وأفرٌقٌة بحسب مقتضى الحال 

و إٌؽال فً التصوؾ فلسفته الخاصة ، ونستطٌع أن الصوفٌة نزعم أنه لكل تجربة صوفٌة أ

ٌّة ( وفً تحقٌق الكندي ) ت بعد  م (  8٘ٓهـ /  ٕٓ٘نلمن طًٌفا من فلسفة األسدي فً ) اللٌس

( تعنً الوجود ، وعند األسدي فإن ما ٌقابل الوجود   Esseفإن األٌس وهـً بالبلتٌنٌــة ) 

م بٌَد أنه ٌقؾ موقؾ الرافض من الخلق ، وٌعتمد هو العدم ، ومن ثّم فاللٌسٌة إشارة إلى العد

نظرٌة الفٌض التً جاء بها أفلوطٌن ، وتؤثر بها معظم الفبلسفة ، وعلى رأسهم الشٌخ األكبر 
                                                           

 .    36ص ، نفسو المصدر السابق  -330

 .   37، ص نفسو المصدر السابق  -333
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ابن عربً الذي عالجها من منظور دقٌق ومختلؾ نوًعا ما ، له خصوصٌة تجربته الشهودٌة 

 :. إذ ٌقول األسدي فً هذا السٌاق نفسه 

 دم ال ٌفٌض بالوجود :فالحٌاة" حوض الع

 الولٌدة فً مدفن الجسم صدور وانبثاق من

 حوض الوجود ، ٌحّدها ـ وال حّد لها ـ

 قطب األزل ، وقطب األبد

 لسوؾ أحمل معً إلى قبري خٌال خٌال

 الحبٌب: نقطة مدار النور

 رنولسوؾ تتزاحم أسراب الحور ، ٌعطِّ 

.  جٌوبهن بمرقدي الرطٌب"
ٖٔٔ

 

 وحٌن ٌقول : 

 " أنا زفرة هللا : ال حدود لحّبً ، ضّن الزمان

 بها ، ثم أرسلها ومضة خاطفة ، فً سماء

الوجود "
ٔٔٗ

 

فإننا نستطٌع أن نفهم أنه ال ٌشٌر إلى ماهٌة الروح ، والتسمٌة تؤتً من كونها زفرة 

 : هللا ، إال أن األسدي ٌرفض فكرة الخلق من العدم إذ ٌقول 

 شًء ، بل كان " كنت مع هللا ، ولم ٌكن معنا

 ٌحٌا وٌدّب فٌنا . لوجودكل ا

 جبنا الزمان ؛ جبنا المكان ، ٌا عٌن ما

 كم كم رأت فً ضوج ؼابات الحٌاة

 فؤنا الظلّ الممدود ، وأنا الخّط المشدود

 بٌن كان وٌكون . فنً الفنا ونادى الحق : ٌا أنا لٌسٌة

 بداٌتك كلٌسٌة نهاٌتك : وجود عدم وعدم وجود "
ٔٔ٘

 

                                                           
ٖٔٔ
 ٕٙٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٔٔٗ
  ٕ٘ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص 
ٔٔ٘
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ًّ فً مختلؾ د فً كتابه هذا على أكثر من خمسموقد اعتم ًّ وطبع بة مصدر خط

اللؽات ، وقٌمة هذا الكتاب لٌست فً أنه أعاد إلى األذهان إشكالٌة قدٌمة ، وإنما فً النهج 

 2ٕ٘المقارن الجدٌد الذي دعا إلٌه مإلّفه . وهـً مخطوطة بخّط ٌـده فً كراسٌن ، تقع فً ) 

  .ر األسديصفحة وكانت محفوظة فً دا (

قال حٌن أدركه الموت : ) أموت وفً قلبً شًء من قد ٌروف أّن أحد قدامى النحاة 

خٌر الدٌن األسدي لم ٌترك شًٌبا  م.حّتى ( ، وعلى ما ٌبدو فإن عبلّمة حلب وباحثها الراحل 

من ) لٌس ( ، فقد كشفت مجلة ) أٌام الشام ( فً عددها الخاص عن حلب ، ونقبلً عن حوار 

قضى ثمانٌة وعشرٌن عاًما من عمره ٌبحث فً م ، نقلت أنه  9ٙ٘ٔعام  مع األسدي أجري

أسرار ) لٌس ( وانتقل من قطر إلى آخر ، ومن مكتبة إلـى أخرف ، وكانت حصٌـلة ذلك أنه 

وقال عن جهده هذا : ) لٌس ( هً الكلمة التً اشترٌتها  .( صفحة  ٓٓٙكتاًبـا ٌقـع فً ) ألّؾ 

ي سؤتركها من بعدي للعلم وللؽوٌٌن ، وأنـا واثـق من استحـالة الكتابـة بربع قرن من عمر

عن ) لٌس ( أكثر مما كتبت ، ولكن على الرؼم من الجهد الذي بذلته فً هذا السبٌل ٌصل 

إلى مسامعً بٌن حٌن وآخر همٌس خافٌت وتساإالت ؼرٌبة : ما فابدة ) لٌس ( ؟ وهل التعمق 

؟ فً دراستها ونبش جذورها علمٌ 
(ٔٔٙ)

   . 

ًنا سبب تسمٌتها وكتابتها كتاب  ـ األلؾ : ٗ ٌّ ٌبحث فً ) األلؾ ( بٌن األحرؾ العربٌة ، مب

لدف األمم كلها ، وأحكامها اللفظٌة والصرفٌة والنحوٌة والتجوٌدٌة 
(ٔٔ2)

مخطوطة . وهً  

 . وكانت محفوظة فً دار األسديصفحة  ٖٔٗبخّط ٌده ، تقع فً 

ٌّة فً علم الصرؾ وقواعد  ـ الموسوعة فً النحو : ٘ وٌضم هذا الكتاب مجموعة بحوث ؼن

وهو كتاب جامع حسن التنظٌم والتبوٌب( صفحات ٖٓٔوجاء فً )اللؽة العربٌة ، 
 

، وكان 

 محفوظاً لدف قرٌب األسدي فاتن رسبلن.

موسوعة حلب المقارنة صرخا ثقافٌا ندر مثٌلها فً  تعد    موسوعة حلب المقارنة : - ٙ

. كما تعد أكبر موسوعة عن مدٌنة فً العالم . وهً من أهم أعمال العبلمة  فرد احثالعالم لب

أن  فً كٌفٌة والدة الموسوعة لرأٌناولو أمعنا النظر  ،محمد خٌر الدٌن األسدي على اإلطبلق

وخاناتها ، كان ٌكتب على شكل مبلزم فً أثناء تجواله فً حارات حلب وأسواقها األسدي 
                                                           

 .   4009/  3/  :4افية، تريدة الثورة ، سورية ، ( عاًما في البحث عن ) ليس (، شؤون ثق :4ينظر : خير الدين األسدي ، )  -338

 .   30ينظر : األسدي ، خير الدين : أحياء حمب وأسواقيا ، ص  -339
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، وٌنقل عنهم ثم ٌعود إلى البٌت فٌها والخاصة  بحسٌتا وٌلتقً العامةى حً مثبل كان ٌذهب إل

وقد أنهى عمله الموسوعً فً التراث البلمادي فٌما كتب وٌدّون ذلك . ٌعٌد النظر وٌبحث 

والً أربعٌن عاما حان ) موسوعة حلب المقارنة ( بعد م ووسمه بعنو92ٓٔالحلبً عام 

وٌن وقد أدرك األسدي أهمٌة موسوعته وخاؾ علٌها من قضاها فً الجمع والتسجٌل والتد

 جبل ( فً سوق الزرب آله بعام أودع مخطوطها فً دكان ) السرقة أو الضٌاع ، وقبٌل وفات

عمٌد كلٌة  –قرب قلعة حلب عند شقٌق تلمٌذه القاضً نبٌه جبل ، وللدكتور عمر الدقاق 

جامعة حلب ، إذ طلب منً ومن اآلذن  الفضل فً نقلها إلى معهد التراث فً –اللؽات وقتبذ 

مع كٌس طه فً الكلٌة إحضارها بسٌارته الخاصة ، وكانت فً أربعة صنادٌق كرتونٌة 

بناء على توجٌه  قمري ، سمٌرة فً دٌوان المعهد السٌدة موظفة واستلمتها مناقصاصات 

ٌوسؾ  ربٌس الجامعة الدكتور أحمد وقد كلؾ  األستاذ مصطفى موالدي الدابرة ربٌس 

بإثنى عشر عضواً من ا حّدد أسماءه باسم "لجنة موسوعة حلب لؤلسدي" لجنة علمٌةالحسن 

أحمد ٌوسؾ الحسٌن وطه اسحق الكٌالً و د. عبدالكرٌم شحادة و أعبلم حلب وهم د.

ومحمد انطكلً ومحمد كمال و محمد فاٌز الداٌة عبدالوهاب الصابونً و د.عمر الدقاق و د.

عبدالفتاح رواس قلعه جً فً  سقال وولٌد إخبلصً وضم إلٌهم أخٌراً سراج الدٌن وناظم 

جلسات الحقة للجنة التحرٌر، ولكن لجنة الموسوعة قرّرت تكلٌؾ الدكتور فاٌز الداٌة 

، ثم اتفق  العمل فً سبٌل إعداد الموسوعة للطباعة لتوضٌن آلٌةوالشاعر األستاذ محمد كمال 

بوصفه ٌشؽل وظٌفة مدقق لؽوي فً  أن ٌتفرغ لوحده ، مع األستاذ محمد علىالدكتور فاٌز 

المعهد وقتبذ باإلشراؾ على طباعتها بعد تدقٌقها ووضع فهارسها . 
ٔٔ8
 ةمخطوط توقد كان 

مشروع الموسوعة تحت نظري فً معهد التراث الذي كنت دابم التواجد فٌه لمتابعة بحثً فً 

وقتبذالدبلوم ورسالة الماجستٌر 
(ٔٔ9)

 . 

جمعها " دوافع تؤلٌفها بقوله :  دبالدقة والشمول وحدّ  لموسوعةاألسدي ا وصؾ

ودرسها وصانها من أن تعبث بها ٌدا بٌد الضٌاع فً حقبة من عاٌشهم من صدر القرن 

واستطالت أعمارهم ومن آبابهم هذه الحقبة التً  9ٔالعشرٌن وممن بعجوا سقؾ القرن 

عصر الذي قبلها بكل ما قبلها كؤنها ٌعدها العلم أخطر حقب التارٌخ إذ تستوي حلقات ال

                                                           
ٔٔ8
 وٌنظر : الملحق رقم /   / المتضمن التكلٌؾ . .2ٌٔٔنظر : كتاب ندوة التراث البلمادي ، بحث اللهجات فً موسوعة حلب المقارنة ، ص  
   / .ٌٙنظر الملحق رقم/ و الثانً ضعفه ،  Aٗعلى قٌاسٌن كانت مخطوطة الموسوعة  -9ٔٔ
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صبت فً قالب واحد ، أما هنا فً حقبتنا هذه فدهم العالم من حادثات واختراعات آخذة 

الشعبٌات فً البٌت فً السوق فً ، ومنها دراسات قاب بعضها ؼٌرت كل أواصر الحٌاة بر

صور فحسب ما كانت عدسة التارٌخ ت، كالشارع فً كل مدب للشعب ال فً القصور فحسب 

 ، وال دراستها مبتورة عن العالم .

إذن فؤمامنا اآلن مٌدان صدق وسداد حافل بكل ما ٌبهج صدر الثاقؾ البصٌر ، فإلى هذا 

"  ان العلم ، وهّل وهّل وأنا معكمالمٌدان أدٌروا روس الخٌل ٌا فرس
ٕٔٓ

 

:"موسوعة حلب حصاد عمر قضٌناه فً الدراسة والتدرٌس بجوار خزانتنا  قالو 

الزاخرة بكل أثر لؽوي ، ثم قضٌناه فً سٌاحات إلى خزابن العالم واالتصال بذوي المعرفة . 

وإن كتابً ٌعتز بؤن ٌعلن أن لٌس لمدٌنة فً العالم ، فً أوربا وال ؼٌرها ، كتاب حافل بكل 

أواصره الدقٌقة ككتابً " 
(ٕٔٔ)

لقد حقق األسدي فً موسوعته معجزة العصر مما ال . 

للمعاجم العربٌـة ،  تكملةزه ؼٌر كادر موسوعً اختصاصً ، وهً تعّد بحق ٌستطٌع أن ٌنج

فاللهجة العامٌة فرع طبٌعـً للفصحى ، والفصحى بدورها تطور لما قبلها من قرون . وهذه 

الموسوعة لٌست معجمـاً لؽوٌاً فحسب ، أو تطبٌقاً موسعاً لنظرٌـة الصرؾ المقــارن والبحث 

و إنما هً دابرة معارؾ ومعجم شعبً فولكلوري وإنسانً وحٌاتً عن الجذر اللؽوي للكلمة 

فهذه . إنها مرآة حلب وحٌاتها . وهً كنز ثقافً تراثً وعمل فرٌد ونوعً جد جمٌل ، 

محفوظة اآلن فً معهد التراث  ( صفحة28٘9قع فً حوالً )ت ةكبٌر مخطوطة الموسوعة 

إلى إؼنابها وتجوٌدها ه مرات سعٌا من النظر فٌها أربعاألسدي ، أعاد  العربً بجامعة حلب

ما لون قلم مؽاٌر للخط األول علبو ةوكان هذا واضحا فً أوراق المخطوطومضمونا ، شكبل 

توثٌقا  فٌها دجالموسوعة كما لم ن ةأثرا فً مخطوطد له جأن ثبت المصادر والمراجع لم ن

حلب العامٌة بهدؾ أن  سّجل األسدي فً الموسوعة لهجة . للمؤثورات وفنون القول الشعبً

ٌكون تكملة للمعجم العربً ، وكلمات الموسوعة مرتبة حسب تسلسل الحروؾ ، وقد أطلق 

على هذا النوع من العمل اسم ) علم الحٌاة ( فقد سجل فً هذه الموسوعة كل ما ٌتعلق بلهجة 

تهكماتها مقابّلتها مع ؼٌرها ، قواعدها ، أمثالها ، حكمها ، حلب من مفردات لهحة حلب : 

، تشبٌهاتها ، استعاراتها ، مجازاتها ، كناٌاتها ، تورٌاتها ، جناساتها ، معتقداتها ، 

                                                           
ٕٔٓ
 ، المقدمة . ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مج  
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خرافاتها ، كتاب اللباد ، حكاٌاتها ، سبابها ، تمجكاتها ، شعرها ، مواوٌلها ، أؼنٌاتها ، 

 ألؽازها ، تصحٌفاتها ، معاظّلتها ، دعواتها لفّلن وعلى فّلن ، مزاحها ، نوادرها ،

،  مجانٌنهاٌاتها ، عاداتها ، كّلم أهل الٌول فٌها ، نهفات شدّ  ، هنهوناتها ، مناؼاة أمهاتها

مّلبسها ، مطابخها ، أهازٌجها ، قراها ، بوادٌها ، حاراتها ، ألعاب سهراتها ، تملقاتها ، 

إحصاء عام ، ثقافة عالمٌة تشترك فٌها ، من لوحات أناسها ، من عثرات أقّلمها ، من 

طّلحاتهم ، من أهازٌجها ، من نداء باعتها ، من آدابها ، من تعبٌراتهم الحدٌثة ، من اص

. عنجهٌاتها ، من لخماتها ن ، من تملقاتها ، من ألعابها ، ممن تندراتها  ، عكاكٌز كّلمها

ٕٕٔ
 

تعجز عن القٌام به مإسسة كاملة ٌجعل عمل األسدي فً موسوعته عمبل "  وهذا ما

ا ، وعدد صفحاتها تسعة آالؾ صفحة ، بخط ٌده أربع مرات دون ، وقد أعاد كتابته

ك كان فٌها تكرار لوفا زمن األسدي ، لذٌكن معر لماآللة الكاتبة أو الحاسوب الذي استعمال 

"  ٌختصر ، فً حال حذفه ، ثلث حجم الموسوعة ، كما ذكر مبرمجها على الحاسوب
ٕٖٔ
  

وتبّنى ذلك لستٌنات طباعة الموسوعة وقد طلب األسدي من وزٌر الثقافة فً أوابل ا

 وقتبذ محافظ حلب أحمد إسماعٌل لكنه لم ٌنفذ ذلك .

  

                                                           
ٕٕٔ
 ، محتوٌات الموسوعة . ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن ، موسوعة حلب المقارنة ، مجلد  
ٕٖٔ
 : ذكرٌات مع خٌر الدٌن األسدي ، مقالة ضمن : مجلة العادٌات ، حلب ، عدد خاص عن تراث حلب ؼٌر المادي ، األسدي حجار ، عبدهللا 

هذا التكرار ال ٌمكن اختصاره ألن األسدي كان ٌبحث عن مفردات المؤثور الشعبً كلها لذلك ال بد له من أن  ٖٖ، ص ٕٔٔٓوموسوعته ، صٌؾ 
 تواء هذا المؤثور للمفردات .ٌكرر هذا المؤثور بحسب اح
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 اتجاهات األسدي م. خٌر الدٌن األدبٌة :  -ٕ

 

فً حٌاة األسدي منعطفات تركت بصماتها فً نفسه وأثرت فً سلوكه ومعامبلته كما 

 فً تآلٌفه وكتبه .أثرت 

مواقؾ نفسٌة واجتماعٌة تركت انطباعات  ونتٌجة لتحلٌل شخصٌته وما انتابها من

وتجسدت فً لوحة حضارٌة محلٌة صاؼها فً موسوعة حلب المقارنة أو تجلت فً شطحات 

 فً كتاب ) أؼانً القبة ( .صوفٌة ؼناها 

فً ) قصٌدة النثر ( أبدعوا الشثٌرة لعل العبلمة األسدي من أوابل األدباء الذٌن 

ولبن سبق فً ذلك على الناصر إال أن األسدي سورٌة  النصؾ األول من القرن العشرٌن فً

المفعم باألحاسٌس والمشاعر الؽنٌة بالتجربة الجمالٌة اإلبداعٌة قد صدح باإلٌقاع الموسٌقً 

صدقنً والنقاد من مثل قول جمٌل منصور : " مما بؤلفاظه وتعابٌره التً أدهشت المتلقٌن 

ها طعمها ، ونكهة مثل نكهتها لذلك كنت أقرإ أننً لم أتذوق طعما مثلأٌها القارئ العزٌز 

، ولم أعثر على مثل لها فً هارا وأعٌدها لٌّل ، إنها فرٌدة فً األدب العربً شعره ونثره ن

" اآلداب العالمٌة كلها 
ٕٔٗ
بداع األسدي المتمٌز شكبل ومضمونا ؛ أجدنً وتبعا ألهمٌة هذا اإل 

وانتهاء عاده الفنٌة المهمة . بدءا من توصٌفه ومبلمسة آلٌاته وأبمنساقا للوقوؾ على عتباته 

 بظاهرة التناص فٌه .

 

 ة شطحات صوفٌة ؼناها األسدي : أؼانً القب –أ 

سبع عددها  ورٍ صوفٌة عنونها باسم سُ ونفحات ( قصابد نثرٌة  شثٌرات ) هً مجموعة

ار ، بسورة المدرج ثم سورة الحبرة ، وسورة الجمال ، وسورة الزنّ  تبتدئ وعشرون سورة

وسورة الحكمة ، وسورة الذكرى ، وسورة السواجً ، وسورة الدرداب ، وسورة إٌاز ، 

وسورة القدر ، وسورة الجام ، وسورة اإلسمٌذ ، وسورة التعاشٌب ، وسورة الَحباب ، 

ة ، وسورة المقَصؾ ، وسورة البٌان ، وسورة التفاحة ،  ٌّ وسورة األشافً ، وسورة اللٌ

التقطٌر ، وسورة الظّلل ، وسورة الملثم ، وسورة رابعة ،  وسورة الؽٌب ، وسورة

                                                           
ٕٔٗ
 2ٕٔم ، ص ٕٔٔٓمعمار ، محمد صبحً : أعبلم راحلون ، مجلة العادٌات ، عدد شتاء وخرٌؾ  
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. بّث فٌها مواجده وأفكاره  وسورة اإلشراؾ ، وسورة الشظاٌا ، وتنتهً بسورة الفناء

الصوفٌة : وحدة الوجود ، واالتحاد ، والخروج من ناسوت الجسد ، والمعرفة القلبٌة والعقلٌة 

ة . وقد حّدد األسدي منهجه فً الكتابة فً تدارك ، والدابرة ، والكهؾ ، والمعرفة اإللهٌ

تتصدر كل سورة بشرح طابفة من المفردات ، ال ؼنى عنها » الشرح وتدارك التؤّثر بقوله : 

، كؤن نورد: تراجم وجٌزة لألعّلم ، مفردات من مصطلح الصوفٌة ، مفردات من مصطلحنا 

نضم إلٌها ما هو معهود لدى كبار ، مفردات ال تنتمً إلى الفصحى ، مفردات ؼرٌبة . وقد 

 الكتاب استبناسا.

فللقارئ أن ٌسبح فً الجو  -على ما ٌفرض الفن –أما شرح النص فلم نتطرق إلٌه 

 الذي استوحى.

وآثرنا أن تستقل هذه الشروح عن النص، لٌوؼل القارئ فً االستؽراق لدى تّلوة 

 النص، دون أن ٌتوزع.

وال ، لٌتسنى لنا أن نعٌد النظر فً النص وكان من وأقدمنا على طبع الشرح والتؤثر أ

«الخٌر 
(ٕٔ٘)

. 

 

 فً أؼانً القبة :التناص  -ٔ

كان األسدي رحمه هللا ٌزعم أنه صوفً النزعة، وأنه على مذهب الحبلج: أنا من 

 أهوف ومن أهوف أنا...أي على مبدأ الحلولٌة ...

لطالما كنت البشرٌة، و ٌعتمد التراث الصوفً على السمو الروحً بما ٌتعلّق بالنفس 

 من أؼانً القبة وحٌن أتم القراءة سرعان ما أنام بهدوء وسكٌنة . أقرأ 

من خبللها  رانٌة عبّ ونفحات صوفٌة وابتهاالت ربّ إن أؼانً القبة تراتٌل روحٌة 

واتحاد روحه مع الذات اإللهٌة العلٌة ، هً تراتٌل ة عاطفته األسدي عن صدق نفسه ورقّ 

والجبلل ، ومن عالم القبن والفساد إلى والمادة إلى عالم الروح  عالم الحسّ ٌرتقً بها من 

 عالم الجمال والكمال . 

                                                           

 ىل. األسدي ، خير الدين : أفاني القبة ، ص - 347
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عن عالمها األول حٌن انفصلت عنه إلى قٌد وٌرف األسدي أن الروح قد تؽربت 

ه الذي بات سجنا لها ، وقد أصابتها فٌه اآلفات واألدواء ، ولحقها ظلم اإلنسان نفسَ الجسد 

ظاهرة اإلؼراق فً التهوٌمات الروحٌة ظاهرة مهمة فً أؼانً القبة ،  دعَ . وتُ  واآلخرٌن

، والؽاٌة من هذا اإلؼراق هً الخبلص من ربقة ارتباط الذات اإلنسانٌة بواقعها المعٌش 

، ٌقول وإعادة ربطها بؤجواء الحلم ، فً نمط من الهرب السلبً من واقع الذات المرهقة 

 األسدي :

 صلت عن عالمها، لدن فُ  بت الروحتؽر  

 ل ، وكانت الؽربة طلٌعة البّلءاألوّ 

 رمتجنت فً ؼٌاهب الجسد ، وحُ ثم سُ 

 ل األلوهٌة ، وكان السجن أدهى بّلءوْ طَ 

 ضروب -الحٌاة سحابةَ -لطت علٌها وسُ 

 حها ، وتذوىاألسقام واآلفات تصوّ 

 نضرتها

 قت الجوّ ة الظلم : ظلم اإلنسان طبّ وطامّ 

 بدخان اآلهات

 لؽربتاه ، اروحاه !  وواروحاه  ! وٌا هلل فو

لؽربتاه . 
ٕٔٙ

 

 

 

فهً وقد أطلق األسدي على نصوصه اسم ) أؼنٌات ( وسمى كل نص ب ) سورة ( 

وقد أورد األسدي  وٌعزؾ بها على ذكره وتبجٌله سورة من سور الروح ٌرتل بها اسم هللا

العربٌة مستثنٌا بذلك  " بعدد الحروؾ األبجدٌةفً أؼانً القبة سبعا وعشرٌن سورة 

ٌ وم حرؾ األلؾ متفقا بذلك مع الشٌخ األكبر ابن عربً على أن األلؾ  لٌس حرفا بل ق

                                                           
ٕٔٙ
 ٓٗٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
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الحروؾ كلها "
ٕٔ2
وقد أكد األسدي أن سوره هذه هً وحً إلهً ، من مثل قوله فً  

  سورة الحبرة : 

 أنا مزامٌر محراب الزمان ، أنا ببؽاء 

 أستاذ  الحضرة ، أرّدد ما ٌنفث فً منقاري

 األزل 

 أنا قمرّي الفجر، أهٌم بتسابٌحً من

 مرفه إلى مرفه، وأشعل فوانٌس المرح فً

ضفاؾ الحٌاة
ٕٔ8

 

 

الكرٌم ، وذلك فً بٌن عبارات أؼانً القبة وعبارات القرآن  تماثبلً وٌظهر األسدي 

 فً مفتتن بعض السور القرآنٌةمفاتٌن إٌقاعات الصوتٌة ؛ أي الحروؾ المقطعة التً ترد 

 :؛ مثل قول األسدي فً أول سورة القدر  ألم ، حم ، ق؛ من مثل : 

 نا ، ٌا رب !السنا السنا ، زارنا المنى ، هن  

نا هن هن  هن 

نا ،  والرضا والرضا . طّبق الفضا ، ضم 

نا ضم ضم  ٌا هو ! ضم 
ٕٔ9

 

 الشظاٌا :وقوله أٌضا فً مفتتن سورة 

 ما ؟ ما ؟ َوي . ما دهاك ؟ قالت لً 

أمس ، ونحن فً مجلس سمر  النفس
ٖٔٓ

 

 

نصا ؛ إذ ال نجد تؤثر األسدي فً سورٌة بالشاعر الفارسً حافظ الشٌرازي  كان جلّ 

، كما كان تؤثره واضحا بالشٌخ إال وٌضمنه اقتباسا من شعر الشٌرازي من نصوصه 

 وؼٌرهم من الشعراء الصوفٌٌن .األكبر ابن عربً ورابعة العدوٌة وابن الفارض 

                                                           
ٕٔ2
 .9ٕٙم ، ص ٕٔٔٓعادٌات ، مجلة العادٌات ، عدد خاص ، خرٌؾ وشتاء ٌنظر : المعمار ، محمد صبحً : أعبلم راحلون من جمعٌة ال 
ٕٔ8
 ٖٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٕٔ9
 2٘المصدر السابق نفسه ، ص 
ٖٔٓ
 ٖٕٓالمصدر السابق نفسه ، ص 
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وكل سورة لها اسم خاص بها ب بتوزٌع نصوصه تحت عنوان ) سورة ( قام الكات

، ثم ٌذكر تحت الشرح وٌتبع كل نص بشرح الكلمات الصعبة تحت عنوان ) الشرح ( 

، كؤن ٌقول : جزء من نص االقتباسات التً وظفها فً قصابده تحت عنوان ) التؤثر ( 

على مدف أمانته العلمٌة فً دل الشٌرازي والباقً لصاحب الكتاب ، وهذا إن دل فإنه ٌ

) والباقً لصاحب النقل ، كما ٌدل على مدف تواضعه فً الكتابة من خبلل قوله مثبل : 

لدفع القارئ إلى محاولة منه  ًالكتاب ( فبل ٌقول ) والباقً لً ( ، فهو ٌبعد نفسه تماما ف

 التركٌز على النص ال على صاحب النص .

والدالالت واالستشراقات الروحٌة المعانً  تنوعت النصوص فً الكتاب بتنوع

 الذي حوته دفتا الكتاب ونفحاته .والنفسٌة ، وكلها تصب فً النزوع الصوفً 

أعلى  ٌترفع به إلىمن ٌقرأ نصوص الكتاب ٌشعر تماما برقً روحً وعلٌاء جسدي 

 .قبن ، إنما ٌرف نفسه فً دابرة الجمال والكمال  وال علٌٌن ، حٌث ال مادة والحسّ 

 قوله :من مثل سنضرب ؼلى ذلك أمثلة عدة ، 

 تطرٌبة السماء،، أنا أنا طابر بستان هللا  "

 .من شباك الدنٌا على نداء الحبٌب أفلتُّ  

 أنا خالص الذهب ، وعٌار حبً ال ٌزول،

 أو قطعونً بفمولو صهرونً بالنار ، 

"المقراض  
ٖٔٔ

 

خاص هو عالم الذات اإللهٌة على أنه روح تخلد فً عالم  بدهقصا فً جلّ ٌصور نفسه 

عندما ناداه فلبى نداءه ، ، حٌث هرب من عالم المحسوس واستطاع الطٌران إلى عالم هللا 

 الذي ٌقترب من الجنون الضٌاع النفسً وهنا هام فً الذات اإللهٌة حتى وصل إلى مرحلة 

وال التذكٌر بالموت والفناء و ز تضمنت قصابده حكما ومواعظ مختلفة ، والسٌماو

 قوله :من مثل ما فً الم آخر فٌه حساب وعقاب وجزاء ، الدنٌا واالنتقال إلى ع

 مقبرة تارٌخ الدنٌا رفات األحّلم فً   "

 ، وٌنتهً فً بتدئ فً الترابٌ،  النسٌان

"   التراب
ٖٕٔ

 

                                                           
ٖٔٔ
 إذ  تظهر األنا عند األسدي متعالٌة . ٕٔٔو ص  8ٓٔو ٌنظر : ص  8ٕو ص  ٖٔالمصدر السابق نفسه ، ص  
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حب الذات اإللهٌة ، فهً عٌشة ٌعٌشها المتصوؾ الهابم فً عن الحٌاة التً ر كما ٌعبِّ 

تسد جوعه ، هذه الكسرة المؽموسة بدموع فً بها الشاعر بكسرة خبز متواضعة ٌكت

 ، فهو ٌرضى بالخبز والماء أمام تفانٌه فً الذات اإللهٌة ، فٌقول :العشق والوجد 

 ،من مابدتًأتناول كسرة الخبز الٌابسة  "

 جبرٌل إلٌها، مبللة بدموعً ، ولكم دعوتُ 

" دؾء الوداد  ولّزنافلبى 
ٖٖٔ

 

إنما على األناس الذٌن ال تتقد فً قلوبهم شموع الحب اإللهً ،  حزٌن وهو جد  

 ٌتعلقون بحب دنٌوي زابؾ ال ٌرتقون إلى الحب اإللهً السامً ، فٌقول :

 ، ال تتقد فٌهمظلم حقا ذلك القلب الوصٌد " 

"  شموع الحب
ٖٔٗ

 

موج بتراتٌل صوفٌة لها أبعاد ت، ٌ ةبحتة روحٌ نصوص هو -عموما-الكتاب 

إبداع ، من مقدرة على االقتباس والتنصٌص أٌما ا فلسفٌة ، وقد أبدع الكاتب فٌه توتؤوٌبل

 إلى براعة فً كٌفٌة اختٌار األلفاظ والتراكٌب .

اّتكاٌء وتؤّثر وتناّص واسع مع شعـراء متصوفة عّدة ، من أمثال :  فً أؼانً القبة 

بن عربً وجبلل الدٌن ر الشٌخ األكبواالعدوٌة فرٌد الدٌن العطار وابن الفارض ورابعة 

الرومً وفخر الدٌن الرازي والحبلج وابن عطاء هللا اإلسكندري وؼٌرهم وخصوًصا مع 

قال األسدي لصدٌق نصوص كلها من شعره فً ال حافظ الشٌرازي الذي ٌترّدد اسمه وشذرات

 له :

ٌه ، ونظرت إلنظرت فً التوراة ألرى هللا فلم أجده ، وبحثت فً اإلنجٌل فلم أره " 

"  أجده ، لكننً رأٌت هللا فً نفسًفً القرآن فلم 
ٖٔ٘
. 

لى علقد اتكؤ األسدي  . أستاذيكان حافظ الشٌرازي ملهمً و قال :لطالما و

إلى  ، من باب األمانة العلمٌة . وهو ٌشٌر وتماهى معه فً معظم نفحاته الصوفٌة  الشٌرازي

 فـً " سورة رابعة " : ، إذ ٌقــول ؤثـر والتناص فً مقدمات النصوص مقدار الت

 ظما الناي للنشٌد ، فؤِعد ٌا حنون !» 

                                                                                                                                                                                        
ٖٕٔ
 ٖٙاألسد ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة نفحات صوفٌة ، ص  
ٖٖٔ
 2ٖالمصدر السابق نفسه ، ص 
ٖٔٗ
 8ٖالمصدر السابق نفسه ، ص 
ٖٔ٘
 .٘ٗوكان األسدي كثٌراً ماٌقول : ٌاشاعر هللا : األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة  ص  
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 مناؼم الضفاؾ من وأدي التقى المجٌد

 م الهواء استوى مصل ى رابعة ،على ُدعُ 

 رفرفت التسابٌح البٌض حول عرشه الرحمانً تقول : و

 إلهً و عّزتك ، ما عبدتك خوفاً من

 نارك ، و ال رؼبًة فً جنانك ، إنما عرفُت مذاق

ا  «جّللك ، فامتأل رحب حّسً حّبً
(ٖٔٙ )

. 

هذه نفحات من الشعر الصوفً المنثور ، ارتفعت » بقوله :  كتابوقّدم األسدي لهذا ال       

عن دنٌا الٌقظة ، كما ارتفع الموضوع عن دنٌا الهٌوال ، وأرسلتها الؽٌبوبة الؽارقة نثرات 

 «من رفاه الحب و جواه إلى ساحة ما وراء الطبٌعة 
(ٖٔ2)

 للشثٌرة نموذج رابع ،  فالكتاب أ 

ٖٔ8
األدبً ، وٌعّد فً  إلى ذكر أسس وآلٌات هذا النوع ولم ٌعمد األسدي ) لقصٌدة النثر( ،

روف أنه ه هذا شخصٌة أسلوبٌة متفّردة ، وهو البحاثة اللؽوي العالم بؤسرار اللؽة . وٌكتاب

متنع عن الطعام والشراب أٌاماً قبل أن ٌكتب القصٌدة ، فقد كان ٌ كان ٌعٌش طقساً ؼرٌباً 

حتى ٌصل إلى حالة من التماهً فً الكون ، فتتدفق الرإف الشعرٌة فً كشؾ نورانً 

 فً ٌقٌنه أن :ـل ما تلتقطه عدسة الؽٌبوبة . وعمٌق، فٌسجّ 

 الجوع سحاب

 فإذا جاع المرء

 مطر القلب الحكمة

وٌة فً السماء. خطوات رابعة العد ال أبدأ الكتابة حتى أسمعن ٌقول : وكا 
ٖٔ9

 

وأراد أن وبٌن مدرسة العشق اإلسبلمً وقد واكب األسدي بذلك بٌن مدرسة العشق الفارسً 

د نتاج العقل والنفس فً آن .ٌوحد بٌن التصوؾ الفارسً والعربً   لٌوحِّ

                                                           

 .    3:9 ص )سورة رابعة( األسدي ، خير الدين : أفاني القبة ، ينظر :  -358

 .   تلالمصدر السابق ، ص  -359

ٖٔ8
مصطلن دخٌل من مصطلحات  ،اعتمدت مصطلن الشثٌرة بدال من ) قصٌدة النثر ( نحتا من كلمتً ) شعر ونثر ( ألن مصطلن قصٌدة النثر  

ص  ٕٗٓٓلعام   ٗحلب ، العدد  الؽرب ال ٌناسب ثقافتنا ، ٌنظر : عبد المحسن ، محمد حسن : الشثر ما لٌس بشعر والنثر ، مجلة بحوث جامعة
 ٓٓٔم ، ص  2ٕٔٓ،  ٕوٌنظر : عبدالمحسن ، د. محمد حسن : إرهاصات شعر التفعٌلة وقضاٌاه الفنٌة ، دار شراع ، حلب ، ط  ٓ٘ٔ
ٖٔ9
 . 9ٓٔ – 82ٔص  ،األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة   
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ُعّد األسدي شعَر المناسبات شعوذة وتدجٌبلً ،        ٌَ أؼانً  ) وٌعّرؾ الشعـر فً مقدمة و

ًٌ ، ال شعوذةٌ وتدجٌلٌ ومقولـه : ب (القبة عاذ " الشعر ٌا قوم ، ٌا ذوي العٌون رسالٌة ووح

على ُطُهر القلوب ".الرسالة والوحً أن ٌهبطا إال 
(ٔٗٓ)

  

: " فهً إذن رسالة إلى الصفوة من المثقفٌن كما قال توّجه فً هذه النفحات الصوفٌة       

سالة خاصة ال عامة ، لٌس فً وسع إلى نفوس خاصة ... نعم نفحاتنا هذه ر : خاصة

ًّ السواد ـ وإن ثقؾ ـ تذّوقها ، والنفوذ إلى مطاوي الجمال فٌها ، فشرعته هذا  الشعر التراب

ى فً المادة "ام وٌترد  طللح عجعشعر الٌقظة ، ٌج: الممّوه الطاؼً 
(ٔٗٔ)

، لذا من الصعب  

    .سوره كلّها  وأعماق المعاناة فً  نصوصهٌفهم العامة مكامن الجمال فً أن 

رته إلى الوجود صمٌمه ٌمتاز بروحانٌة صوفٌة فً نظفً العبلمة األسدي أدٌب حساس 

تدل على ؼابمة ٌصعب تذوقها وإدراك ما فٌها من أحاسٌس عمٌقة فً نصوصه فصوره 

 شخصٌة واعٌة 

فً هذه األؼانً فقد كتبت بؤسلوب منّمق وبرمزٌة مؽرقة ، عبرت عن وأّما نصوصه      

ًّ حدٌث ، وقد عّد األسدي "أؼانً ن فسه بآمالها وآالمها ، بحّبها وفنابها . صحٌن شكل كتاب

القبة" مدرسة جدٌدة للشعر قد ولدت 
(ٕٔٗ)

، بٌَد أن األسدي عمد إلى الرمز واإلشارة لٌعّبر  

عن نبضه الباطنً ، وٌبدع لنفسه مصطلحات خاصة ال ٌدركها إال هو ... ونقل بذلك النثر 

ن التصوٌر البٌانً إلى التصوٌر الرمزي واإلٌحابً ، حٌث استطاع إطبلق عالمه الشعري م

" نفحاتنا هذه رهٌفة صمٌمٌة ناعمة ؛ لها لؽتها المكبوت فً نفحات ٌصفها بقوله : 

ومصطلحها ، كما لها آفاقها وأجواإها ، مسحتها ٌد الفّن ، وفّوفها إزمٌل الخٌال ، 

" وإشتجرت ؼماؼم السّر فً طواٌاها
(ٖٔٗ)

لذا بقٌت القـراءة فً هـذا الكتاب صعبـة علـى  .

العوام . ثّم إن الموسٌقا الشعرٌة عنده هً موسٌقا اللؽة التً تشمل لدٌه مناؼم التجربة 

الصوفٌة ومناؼم خاصة فً نفسه ، وأكثرها ٌتجلى فً األسلوب الذي اتبعه فً طرح أفكاره 

ًٌّا حٌث قّسم األسدي كتابه إلى سبع الفلسفٌة . فاألسلوب عنده ٌحاكً أسلوب القرآ ن ؛ خارج
                                                           

 .   ير الدين : أفاني القبة ، ص د ، من المقدمة ل األسدي ، م. خ 360

 .  المصدر السابق نفسو ، المقدمة  ، ص ج ل  363

   صدر السابق نفسو ،المقدمة ،  ص ج  .الم -364

 .   لالمقدمة ،  ص ت ،نفسو المصدر السابق  -365
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وعشرٌن سورة تتؤلّؾ كّل منها من وحدات موسٌقٌة صؽٌرة تشبه اآلٌات، وبعض أسمابها 

من أسماء القرآن الكرٌم من مثل سورة ) القدر ( ، وقد وضع اسم كل سورة ضمن رسم 

وبذلك  ٌة فً المصحؾ،زخرفً ٌشابه الرسوم الزخرفٌة التً توضع فٌها أسماء السور القرآن

ء سورٌة فً العصر الحدٌث بمحاولة محاكاة الشكل الخارجً أدباٌنفرد األسدّي من بٌن 

للقرآن
(ٔٗٗ)

ًٌّانرف تناصا د؛ و حٌث نجد بعض الكلمات والصور البٌانٌة  فً أؼانً القبة اخل

ٌّة ،   : ٌقول األسديّ القرآن

 

 ٌا لألمل الورٌق فً ؼابة نفسً! سؤحظى    

 ً  قطر آخر ببركار آخـر، فقدبحبٌبً ف

 آنست فً الطور ناراً 

ٌا نثرة الرفاه! ٌا طبق النور! ٌا حانة     

 اإللهام

 ٌا لٌلة القدر! سّلم أنت حتى مطلع الفجر

(ٔٗ٘)
 

 

ه تعالى ابقة مع آٌتٌن كرٌمتٌن، هما قولٌظهر تناّص األسدّي فً األسطر الس
ٔٗٙ)

ا  :}َفلَمَّ

وِر َناًرا َقاَل أِلَْهلِِه اْمُكُثوا إِنًِّ آَنْسُت َناًرا  َقَضى ُموَسى اأْلََجَل َوَسارَ  ِبؤَْهلِِه آَنَس ِمن َجاِنِب الط 

اِر لََعلَُّكْم َتْصَطلُوَن {، قوله  ْنَها ِبَخَبٍر أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّ تعالى  لََّعلًِّ آِتٌُكم مِّ
(ٔٗ2)

ًَ َحتَّى  :}َسبَلٌم ِه

 َمْطلَِع اْلَفْجِر{.

                                                           

م، رسلالة ماتسلتير، برشلراف: 70;3-00;3: التناّص القرآنّي في الشعر السورّي الحديث بين علامي محمد فريبة، أحمدُينظر:  - 366
العالملة خيلر اللدين األسلدّي ل اس: قمعو تي، عبد الّفتاح روّ ، و 376، صم4034-ىل 3655حسن عبد المحسن، تامعة حمب،  د. محمد

 .6:، صحياتو وآثاره

 .99، ص المصدر السابق نفسو -367

 .9اآلية  ، وسورة النمل،30في سورة  طو، اآلية { نَاًرا آنَْستُ  إِنِّي}:وورد أياًا قولو  .;4القصص، اآلية سورة  -368

 .7القدر، اآلية ، سورة  -369
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ًّ طفٌؾ؛ ٌتمّثل فً الجملة األولى والتؽٌٌر الذ ي أجراه الشاعر على النّص القرآن

باستعمال حرؾ التحقٌق)قد( للتؤكٌد بدالً من استعمال الحرؾ المشّبه بالفعل)إّن( مع اسمه، 

وإدخال شبه الجملة)فً الطور( بٌن )آنست( و)ناراً(، أّما فً اآلٌة الثانٌة فٌتجلّى فً استبدال 

 ضمٌر المتكلّم)أنت(.ضمٌر الؽابب)هً( ب

وقد ساعد اقتباس هاتٌن اآلٌتٌن بشكل متقارب فً نّص واحد فً إظهار القرب 

ًّ فً عبلقته مع رّبه، متسامٌاً بنفسه؛ إذ ٌستحضر بهذا  والوصول الذي ٌنشده الصوف

وكلّمه. كما أفاده االقتباس من  تعالىجبَل الطور حٌث تجلّى له هللا  االقتباس صعود موسى 

القدر فً تصوٌر النفحات التً حظً بها بعد أن أنس النار، فقد ظفر بنور التجلًّ،  سورة

ٌّة التً قّدم بها الشاعر لبلقتباس الثانً، وهً)نثرة الرفاه،  ٌّة اللفظ الذي ٌظهر من خبلل الثبلث

 وطبق النور، وحانة اإللهام(. 

فً سورة النمل تعالىوٌقتبس خٌر الدٌن األسدّي قوله 
(ٔٗ8)

ْحَمِن :}َوإِ  ِ الرَّ ُه ِبْسِم هللاَّ نَّ

ِحٌِم{، وذلك فً شثٌرته  :بقوله التً سماها بسورة القدر  الرَّ

 

 

 تباشٌر األنس فً سراٌا إٌاز، إّنه من إٌاز،

 وإّنه بسم هللا الرحمن الرحٌم

ٌّة كالنون أمام  لتكن قامات الحسـان محن

دان الشباب ٌْ  ألؾ إٌاز: أُملود ؼ
(ٔٗ9)

 

 

سملة فً هذا الموضع فحسب، بل ترد فً مفتتن كّل سورة ما عدا وال ترد صٌؽة الب

ذلك الشعور » الرحمن الرحٌم  تعالىسورة التوبة، وهو بهذا التناص ٌستحضر الشعور باهلل 

« ىتعالالودٌع الذي ٌوحً بالقرب من هللا 
(ٔ٘ٓ)

. 

                                                           

 .50النمل، اآلية  سورة -:36

 .97ص م. خير الدين: أفاني القّبة،  األسدّي، -;36

 .;;3م، ص4000ىل ل3643، 4الحسناوّي، محّمد: الفاصمة في القرآن، دار عّمار، عّمان، ط -370
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األسديّ  وٌقول
(ٔ٘ٔ)

 : 

وسؤنشد نشد مع سلطان العاشقٌن
(ٕٔ٘)

: 

 على المنى               وبتنا كما شاء اقتراحً

أرى الُمْلك ُمْلكً والزمان ؼّلمً                   
(ٖٔ٘)

 

 وسترتقً الحال بً، فؤرّدد بحّق قوله: 

ًّ توّجهً،  وبً موقفً، ال بل إل

ًَ كعبتً                    كذاك صـّلتً لً، ومن
(ٔ٘ٗ)

          

 

أّن ثانٌهما اقتباس من قوله والبٌتان ٌقتبسهما األسدّي من شعر ابن الفارض، ؼٌر 

تعالى
(ٔ٘٘)

َماَواِت َواألَْرَض َحِنًٌفا َوَما أََناْ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{،  ًَ لِلَِّذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِه :}إِنًِّ َوجَّ

تعالى وقوله 
(ٔ٘ٙ)

ِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن{. اَي َوَمَماِتً هلِلّ ٌَ  :}قُْل إِنَّ َصبلَِتً َوُنُسِكً َوَمْح

ٌُمكننا  ٌّة قد و ًّ لؤلسدّي الذي ٌنّص على أّن الحال الصوف أن نجعل هذا المثال التناص

 ارتقت به إلى تلك الدرجة التً وصلت إلى حال ابن الفارض حٌن عّبر عنها بالبٌت السابق.

هو شهود الوجود الحّق الواحد المطلق الذي الكّل » لقد حظً الشاعر بحال االّتحاد، و

به الكّل من حٌث كون كّل شًء موجوداً به، معدوماً بنفسه، ال من  به موجود بالحّق؛ فٌّتحد

                                                           

 .  84ص، األسدّي، م. خير الدين: أفاني القّبة -373

ىللل(ع عمللر بللن عمللّي الحمللوّي األصللل، المصللرّي المولللد والللدار 854-798ب الشللاعر الصللوفّي ابللن الفللارض)سللمطان العاشللقين لقلل -374
كانلت والوفاة، ُلّقب أبوه بالفارضع ألّنو كان يثبت الفروض لمنساء عمف الرتال بين يدي الحّكام، تيّثر ابن الفلارض بالنزعلة الصلوفّية التلي 

وكانت لو أحوال وأحالم، وفراسات ومكاشفات. ُينظر: الزركمّي، خير الدين: األعالم، دار أبرز خصائص عصره، فسمك طريق الصوفّية، 
، وحممي، د. محّمد مصطفف: ابن الفارض والحّب اإلليلي، دار المعلارف، القلاىرة، 77، ص4م، ج4004، 37العمم لمماليين، بيروت، ط

ة، دار وفّية أعلللالم التصلللّوف والمنكلللرين عميلللو والطلللرق الصلللوفيّ عبلللد الملللنعم: الموسلللوعة الصلللد. والحفنلللي، وملللا بعلللدىا،  :4م، ص 7:;3
 .533م، ص4;;3ىل ل3634، 3الرشاد، القاىرة، ط

 .408م، ص6:;3، 3ابن الفارض: ديوان ابن الفارض، تحقيق: د. عبد الخالق محمود، دار المعارف، القاىرة، ط -375

لديوان ىذه، وُيروى بالواو في طبعة الميرتان الوطنّي لفّن المديح . والبيت يبدأ بالفاء في طبعة ا335المصدر السابق نفسو ، ص -376
 .4;والسماع بفاس، مطبعة البالبل بفاس، د.ت، ص

 .;9األنعام، اآلية سورة   -377

 .384األنعام، اآلية ورة ،س -378
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«ّن له وجوداً خاّصاً اّتحد به، فإّنه محال حٌث إ
(ٔ٘2)

ٌّة وفضل من هللا   تعالى، وهو منحة إله

ٌمّن به على عبده
(ٔ٘8)

دون أن ٌستطٌع العبد دفعه عن نفسه بالكسب حٌن ٌرد أو جذبه » من  

«بالتكلّؾ حٌن ٌذهب 
(ٔ٘9)

 . 

ًّ الذي ٌتوّجه به المإمن إلى خالقه؛ من إعبلن و قد انتقل الشاعر بالخطاب القرآن

والتوّجه إلٌه فً الصبلة وسابر العبادات، إلى إعبلن التوّجه إلى ذات  تعالىاالنقٌاد هلل 

ٌّة؛ وبذلك ٌكون التحوٌر الذي طرأ على هذا التناّص  اإلنسان التً ٌرف فٌها مجلًى للذات اإلله

ًّ بتحّول الخطاب قد أخذ ا ًّ من خبلل مخالفة النّص القرآن تجاهٌن؛ األّول على المستوف الدالل

ٌّاً، والثانً على تعالى من استسبلم هلل  إلى انكفاء اإلنسان على ذاته التً ٌرف فٌها سّراً إله

مستوف الصٌؽة من خبلل الجمع بٌن )توّجهً( و)صبلتً( من آٌتٌن اثنتٌن فً بٌت شعرّي 

االستعانة فً رسم المشهد بلفظتً )موقفً( و)كعبتً( اللتٌن أتى بهما الشاعر بدالً  واحد، مع

ٌّة التً  من)محٌاي ومماتً( و)نسكً(؛ وكؤّن الشاعر ٌرٌد بذلك أن ٌستكمل الصورة القرآن

تعّبر عن توّجه العبد إلى خالقه فً جمٌع شإونه، وٌمكننا أن نجعل لفظة )موقفً( ناببة عن 

(؛ إذ تشٌر إلى حالة وقوٍؾ مع الذات تماثل حالة وقوؾ اإلنسان أمام رّبه فً )محٌاي ومماتً

محٌاه ومماته، وكذلك فإّن لفظة )كعبتً( تنوب عن )نسكً( من خبلل انتماء اللفظتٌن إلى 

؛ إذ إّن المقصود من النسك ومن التوّجه إلى الكعبة إّنما هو التوّجه إلى  ًّ حقل العبادة الدالل

 دة.الخالق بالعبا

ًّ فً قوله أًٌضا وٌظهر التناّص القرآن
(ٔٙٓ)

: 

 

 باسم هللا مجرى سفٌنتً فً بحر المدام،

 وباسم هللا مرساها فً شاطا السّلم

 

                                                           

مّية، مكتبللة لبنللان موسللوعة مصللطمحات التصللّوف اإلسللالمّي، سمسللمة موسللوعات المصللطمحات العربّيللة واإلسللالالعتللم، د. رفيللق:  -379
 .8م، ص;;;3، 3ناشرون، بيروت، ط

 .:48، صُينظر: المرتع السابق نفسو  -:37

 .489، صالمرتع السابق نفسو  -;37
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ه تعالى وهو تناّص مع قول
ٔٙٔ)

:}َوَقاَل اْرَكُبوْا ِفٌَها ِبْسِم هللّاِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربًِّ 

ِحٌٌم{. وٌلحظ المتلقّ  ً تحوٌراً كبٌراً فً اقتباس الشاعر، فلم ٌحافظ الشاعر سوف على لََؽفُوٌر رَّ

عبارة )باسم هللا( التً جاء بها فً أّول سورته، بٌنما فصل بٌن )مجراها ومرساها(، مصّرحاً 

بـ) سفٌنتً(، بدالً من الضمٌر)ها(. وٌزٌد الشاعر من األلفاظ المتعلّقة بالبحر، فٌؤتً بالسفٌنة 

ٌّة تمخر فً البحر، بل هً تؤّمبلته والبحر والشاطا، ؼٌ ر أّن سفٌنة الشاعر لٌست سفٌنة حقٌق

ٌّة التً تنقله إلى االقتراب من عالم إٌاز التً سّمى أؼنٌته به) سورة إٌاز(. وسورة إٌاز  الصوف

ٌّة تتمّثل فً الحلول والتجّسد تشٌر إلى حالة روح
(ٕٔٙ)

، فإٌاز الذي ٌذكره الشاعر رمز إلى هللا 

تعالى 
(ٖٔٙ)

، كان ٌهٌم به  ، ًّ وإْن كان ٌصّرح فً الشرح الذي ٌسبق السورة بؤّنه ؼبلم ترك

ٌّة السلطان محمود الؽزنوّي مإّسس الدولة الؽزنو
(ٔٙٗ)

عند األسدّي ذو طبٌعة  تعالى، فإّن هللا 

ٌٌّن الذٌن ٌذكرهم فً أؼانٌه؛ من مثل ابن منصور  ٌّة، متؤّثراً بؤقوال بعض الصوف حلول

الحبلج
(ٔٙ٘)

ًّ ، وابن ع رب
(ٔٙٙ)

، وحافظ شٌرازي
(ٔٙ2)

 ، وؼٌرهم.

ٌّة، إذ ٌشٌر فً سورة  ًّ عند خٌر الدٌن األسدّي صبؽة صوف وٌبقى للتناّص االمتصاص

ٌّة من خبلل رمز إٌاز، ٌقول فٌها:  اإلسمٌذ إلى الذات اإلله

 ومن ذا علّم إٌاز؟ إٌاز خلق نفسه بنفسه،    

وأستاذه منه وفٌه، وذّرة من موسوعة علمه 

 ال

 بها الظنونتحٌط 
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ٕٔٓ 
 

 لو قُّدر لكلّ شعرة نبتت على جسـد أن    

 ٌُرّكب فٌها عقل حكٌم، ألخذُت جمٌع العقول

ورمٌت بها على أقدام إٌاز
(ٔٙ8)

 

 

وواضن أّن األسدّي ٌمتّص هذه األسطر من قوله: }قُل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكلَِماِت 

َد َكلَِماُت َربًِّ َولَْو ِجْبَنا ِبِمْثلِِه َمَدًدا{َربًِّ لََنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل أَن َتنفَ 
(ٔٙ9)

َما ِفً ، وقوله  : }َولَْو أَنَّ

 َ ِ إِنَّ هللاَّ ا َنِفَدْت َكلَِماُت هللاَّ هُ ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة أَْبُحٍر مَّ ُمد  ٌَ  َعِزٌٌز اأْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْقبَلٌم َواْلَبْحُر 

َحِكٌٌم{
(ٔ2ٓ)

ٌّة ،ألّنها صفات نسبها أسبؽها علً إٌاز تجعله معادالً للذات ا ، فالصفات التً إلله

 علٌم لٌس لعلمه حّد.تعالى  لنفسه فً القرآن الكرٌم، فاهلل تعالى  هللا

ٌّة من هذا النّص، فلم تظهر فٌه أّي مفردة من القرآن، وإّنما  وقد ؼابت الصٌاؼة القرآن

 بالداللة التً ٌحملها.أعاد األسدّي صٌاؼته صٌاؼة جدٌدة، محتفظاً 

ٌّة كثٌرة تحفل بها نصوصه، ومنها قوله:   وٌعتمد خٌر الدٌن األسدّي على إشارات قرآن

   جام طاب الزمان ، وأمسك مّلك الرحمة  

 الهناء، ٌسقً به وجوه الحور والولدان

ر، وتفّطر الٌاسمٌن،  ر الّسك   فتكس 

اع الؽرام ٌّ  وسال لعاب حافظ: ب

 

ٌّها: سّلماً، قلتُ  لدروٌش ا طبَت. قال: امِض أ

 لمؤوىة االعربٌد! كٌؾ ؼادرَت جنّ 

 وضربَت خٌمتك فً هذا الخراب؟

 

 ٌا هدهد الصبا! ٌا مراد العافً! إّنً    
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ٖٔٓ 
 

 مرسلك إلى سبؤ بكتاب عنبر حبً

 

 صفِّق صفِّق، ٌا جناح! واسكب ـ بحٌاة    

 قلبك ـ تصفٌقة األلحان على أعتاب بلقٌس

 

 ها؟ لثمُت خّد الضحى:قل لها: ما ل    

صّلُتنا عمَرنا، نحن عباَد الشعاع
(ٔ2ٔ)

 

 

ٌّة، فقوله: )سبلماً، هذا نلحظ فً نّصه  إشارات عّدة تحٌلنا على أكثر من آٌة قرآن

ُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخلُوَها َخالِِدٌنَ : }تعالىطبت(، ٌجلب إلى الذهن قوله  ٌْ  {َوَقالَ لَُهْم َخَزَنُتَها َسَّلٌم َعلَ

(ٔ2ٕ)
لذي ٌقوله خزنة الجّنة للمإمنٌن الذٌن ٌدخلونها؛ لٌدّل الشاعر من خبلل هذه اإلشارة ا 

ٌّدنا  على النعٌم الذي ٌعٌش به السالك، وتستحضر ألفاظ: )هدهد(، و)سبؤ(، و)بكتاب(، قّصَة س

سلٌمان مع ملكة سبؤ)بلقٌس( الواردة فً سورة النمل
(ٔ2ٖ)

فً ذكر  تعالى، ومنها قوله 

الهدهد
(ٔ2ٗ)

ًَ اَل أََرف اْلُهْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَؽاِبِبٌَن{، ثّم قوله : }وَ  َر َفَقاَل َما لِ ٌْ تعالى َتَفقََّد الطَّ

(ٔ2٘)
ْرِجُعوَن{، وال شّك أّن ألفاظ  ٌَ ِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفانُظْر َماَذا  ٌْ ِكَتاِبً َهَذا َفؤَْلِقْه إِلَ : }اْذَهب بِّ

و)بلقٌس(، التً ٌستخدمها الشاعر فً نّصه ال تهدؾ إلى إعادة  )الهدهد(، و)سبؤ(، و)كتاب(،

اً؛ بحٌث تؽدو عنده  ٌّ ٌّة، بل ٌوردها الشاعر لٌوّظفها توظٌفاً فّن صٌاؼة مشاهد القّصة القرآن

رموزاً ٌرسم من خبللها صورًة لمسٌر اإلنسان فً حٌاته، فهدهد الصبا ٌمتن من هدهد 

العنصر الباحث عن الؽاٌة من هذه الحٌاة؛ الباحث عن  سلٌمان وظٌفته؛ لٌكون بذلك ممثِّبلً 

اإلحساس بهدؾ الحٌاة والشعور بنعٌمها من خبلل االلتزام والفضٌلة، ولم تعد سبؤ مملكة 

خارج رحاب الهدف واإلٌمان، بل صارت مبلذاً ٌستعٌن به الشاعر فً درب الوصول، 
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ٔٓٗ 
 

» ن ثّم فإّن اإلشارة تقّدم للشاعر وؼدت ملكتها بلقٌس محّرضاً مرافقاً على هذا الدرب؛ وم

عوناً كبٌراً لتركٌز ما ٌرٌد قوله وتكثٌؾ بنابه التعبٌرّي أٌضاً؛ إذ إّن قدراً كبٌراً من التداعٌات 

ٌمكن إثارته، كما ٌقول تلٌارد، بؤقّل قدر ممكن من الكلمات، وتلك إحدف مزاٌا استخدام 

«اإلشارة فً الشعر
(ٔ2ٙ)

. 

ٌّة على الحروؾ المقّطعة فً أوابل بعض السور كما ٌعتمد األسدّي فً تج ربته الصوف

ٌّة، وهً من باب إعجاز القرآن، وقد  اختلؾ المفّسرون حول المقصود منها، وقٌمة » القرآن

وجودها فً هذا المكان، وبعضهم شّط به الخٌال .... وبعضهم سلّم األمر إلى الخالق، وفّوض 

«إلٌه التؤوٌل 
(ٔ22)

 فً قوله: سدي، وقد أشار إلٌها األ 

 

 ٌا أمانة ٌاسٌن! ٌا محِكم الطواسٌن! فً  

ر ل األزهر نّدى النسٌم المخم  ٌْ ٌَ  ؼاشٌة اللُ

 طٌلسانك الشفٌؾ العجٌب

 نً شاخصًة إلى ُسرادق آالبك،ستظلّ عٌ

 أنفاسه ا الجّلل! إلى أن ٌسكب األبد الهثذٌا

على راحتٌك
(ٔ28)

. 

 

ً)ٌس( التً ُتفتتن بها سورة ٌس: ٌشٌر األسدّي إلى بعض الحروؾ المقطعة، وه

َك َلِمَن اْلُمْرَسلٌِنَ  َواْلقُْرآِن اْلَحِكٌِم  ٌس } {إِن 
(ٔ29)

( التً ُتفتتن بها سورة النحل، طس، و)

وكذلك )طسم( التً ُتفتتن بها سورتا الشعراء والقصص. وقوله: )أمانة( قبل ٌاسٌن، و)محِكم( 

الذي ٌبتؽٌه من وراء هذه الحروؾ المقّطعة؛ إذ  قبل  الطواسٌن ٌوّجه المتلقًّ إلى المعنى

ٌّة التً تحملها هذه الحروؾ، فاهلل  هو الذي أحكم تفصٌلها،  تعالىتشٌر إلى السمة الؽٌب
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ٔٓ٘ 
 

واستودع علمها عنده
(ٔ8ٓ)

تعالى  هذه الحروؾ ٌدّل على اللجوء إلى هللا ؛ لذلك فإّن استعمال

ٌّة السورةُ أو األؼنٌُة التً أوردها الذي بٌده مقالٌد األمور والؽٌب، ومّما ٌربطها ب داللتها الؽٌب

ن اسمها هذه الداللة.  ٌُرجِّ  الشاعر فٌها، وهً سورة الؽٌب التً 

ًّ عند األسدّي استعمالومن ظواهر التنا الفعل)تبارك( الذي ورد فً  ّص األسلوب

 القرآن تسع مّرات؛ للداللة على التعظٌم، ومن ذلك قول األسدّي:

 

 

 شربت المسامع أحلى من نمٌرهللا! وهل  

 )) وأنا أحبك ((: عطؾ الرّي على األوام

 هذه الواو ـ تبارك من كّورها، وكنجم 

 مذّنب صّورها ـ جناح رإوم، ٌبسط الدؾء

 واألمان والحنان

 واو جمع وضّم وعطؾ، ولفظها ناعمال

الدؼدؼات، إّنها قبلة الشفاه
(ٔ8ٔ)

 

 

جاة، وشعر بلّذة الحب المتبادل بٌنه وبٌن لقد انتشى األسدّي بحبلوة القرب والمنا

خالقه، فؤّثرت فٌه واو العطؾ التً جمعته معه، وهاله موضعها الحَسن الذي ٌتقّدم الـ)أنا( 

ٌّة المتبادلة. ٌّة، فتشً بالمحّبة اإلله  اإلله

ولـ)تبارك( معنى خاّص عند خٌر الدٌن األسدّي؛ فؤؼانً قبته كلّها من حصٌلة ؼٌبوبته 

ٌّة ووْجده العلوّي ، فكانت نفحات ُتإذن بؤّن الشعر الؽارقة  رسالة ووحً، ال » ونشوته الروح

«أن ٌهبطا إال على طهر القلوب ومعاذ الرسالة والوحً شعوذة وال تدجٌل 
(ٔ8ٕ)

؛ فقد جاءت 
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ٔٓٙ 
 

أؼانٌه نتٌجة تسامً روحه وؼٌبة شعوره، وقد أهدف هذه األؼانً إلى )تبارك( التً ؼدت 

إلى تبارك هذي التً عّبت من عٌن القرٌة وعّبت، ثّم » ٌقول:  تعالى َعلًَما على الخالق

تشّظت وانقّضت، حّتى استوت على مفرق سلّم الوجود، والتفتت حولها، فإذا لوحات 

الطبٌعة، وفٌها رؼٌد عرابش األنوار والظّلل، والتفتت أخرى، فإذا لوحات اإلنسان... نعم. 

وأموت معها ولن: إلى هذا التنزٌل وفٌه سّر: إلى هذا  إلى تبارك هذي التً ُولدت معها ولم،

« السّر وفً إهابه جلٌل، أرفع صلواتً هذه بابتسام وخشوع
(ٔ8ٖ)

ت )تبارك( فقد ؼد.   » 

ٌُقّرب هذا التماثل بٌن )تبارك( و) هللا   على هللا عنده َعلًَما كقوله:  )وٌذكر فً هذا اإلهداء ما 

لن، وهو ٌقصد بهذه العبارات: ولم ُتولد، ولن التً ولدت معها ولم، وأموت معها و

«تموت
(ٔ8ٗ)

. 

لفظة )سبحان( ال لٌدّل بها الصوفٌة  لفاظالذي ٌعتمد األخٌر الدٌن األسدّي  وٌستعمل

 تعالى ،  كما ترد فً القرآن الكرٌم، بل لٌدّل بها على نفسه المتوّحدة باهلل تعالىعلى تعظٌم هللا 

 ٌقول:

 

 دانً أخرى. قلُت:ٌا أنا! ٌا أنا!: نا    

 لّبٌك، لّبٌك، ٌا أنا! سبحان

ٌّتً ض بصفاتً إلى خلقً،ماقال :   إّن ُهو

تك، ٌا نوري فً أرض ٌّ وزٌنتً  ً!فً ُهو

سمابً! فً
 (ٔ8٘)

 

ًّ فً قوله: االستعمالبصورة مؽاٌرة عن  ٌستعملهاكما   القرآن

 سبحان الجمرة والشرر: رددُت على    

 مصطبة خلوتً أورادي عبران أشرق
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ٔٓ2 
 

بدموعً
(ٔ8ٙ)

. 

ًٌّا ال تعنً أنه قد سعى إلى تحّدي   ا وداخل ًٌّ ؼٌر محاولة األسدي محاكاة القرآن خارج

ٌُمكن رّد ذلك إلى سببٌن:» القرآن واإلتٌان بمثله،   و

فً أؼانٌه أّن منطلقاته ؼٌر قابمة على  القٌم والمعانً التً طرحها األسدي ُتإّكد .ٔ

ًّ المنطلق من الحّب، ومن هذه التحّدي، بل هً نابعة من صمٌم التفك ٌر الصوف

ووحدة الوجود، واندؼام األنا والحواس، وؼٌرها تعالىالمعانً االّتحاد باهلل 
(ٔ82)

. أي 

 واالّتحاد به. تعالى إّن الشاعر ٌبؽً بمعانٌه وأؼانٌه التقّرب إلى هللا 

 

ٌُمكن فهمها خارج مع  .ٕ ٌّة، ال  ٌّة رمز ٌّة، فهً لؽة صوف انً لؽة األؼانً الشعر

ًّ الذي ٌعتمد الوضوح ابتؽاء الوصول  التصّوؾ. وبهذا تبتعد قلٌبلً عن األسلوب القرآن

«إلى المتلقًّ بٌسر 
(ٔ88)

. 

ًّ ) قصٌدة النثر ( ولعّل األسدي كان من أوابل الذٌن كتبوا الشثٌرة  على نحو ؼناب

ٌصدح بالموسٌقا واألنؽام العلوٌة فسّماها بـ ) أؼانً القبة (
(ٔ89)

ؼانً أنموذج ، وهذه األ 

ًّ للشثٌرة من حٌث ارتباطها بالشعور وؼنى التجربة والمحتوف والموسٌقا الداخلٌة التً  حقٌق

ًّ ٌحمل النفس إلى عوالم  تفٌض بها األلفاظ الفصحى الرنانة التً تسكب ألحانها فً جرس خف

ًّ وسحر العبارة . وقد قٌل فً هذه األؼانً  ( أؼاٍن بدٌعة : " إّن ) أؼانً القبة الجمال األدب

وقصابد منثورة تذهل المرء بتحلٌقها فً أجواء نورانٌة ، فتشعره بعلّوها وسمّوها . وحٌن 
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تترّنم بقراءة سورها وتستمتع بتّلوة أناشٌدها تتلّذذ بخمرة معّتقة ترّوي عظامك حتى بعد 

أن تؽادَر هذه الحٌاة " 
(ٔ9ٓ )

.   

     ًّ ًّ ، ٌتجلى فٌه ؼرق فً حب الذات  إن ما جاء فً " أؼانً القبة " شكٌل كتاب ًّ حداث أدب

اإللهٌة والزهد من هذه الحٌاة التً ال تحمل فً طٌاتها إال األلم والحرمان وعدم الوفاء . 

ًّ بالنفس إلى  وٌسعى األسدي وراء الهٌام فً الذات العلٌة متخًذا سبلًحا له الصبر والرق

ادت قرًبا من هللا ، ومهما عانى وشّق علٌه مصافً الكمال التً تترفع عن الشهوانٌة كلّما ازد

 ال تعدلها لذة أخرف . التً ذلك فعلٌه المجاهدة للوصول حٌث اللذة 

على المجال االعتقادي ، وهو سلّم الوصول إلى وٌسلط األسدي الضوء فً أؼانً القبة      

ٌركز على المحبة اإللهٌة بذكر الشعابر المقدسة وأداء الفرابض وترك درب الشٌطان ، و

صحبة األخٌار واالنضمام إلى جماعة صالحة لٌصحن مساره فً درب الرجاء واإلقبلع عن 

الذنب . هذه المحبة تقود إلى تحقٌق العبودٌة والتوحٌد بمعناه التام والتفّكر بالسنن الكونٌة 

ًما بالخمرة وتؤثٌرها على العالم إٌماًنا بخلقها والتنّعم بالتجلٌات الربانٌة . ثم نراه عاشًقا م ٌّ ت

اإللهٌة والسكر فً الهوف الكونً وٌصدح بهذه النشوة ملء حنجرته وٌتذوق لذة الخلوة وما 

تضفٌه من بهاء على الروح التً تقودها إلى إعمال العقل فً الملكوت الذي نطق بنظام مدّبر 

ن من الخالق سبحانه . ثم ٌإمن بؤن الجسد ما هو إال قفص تسجن فٌه الروح وٌمنعها م

التحلٌق ، وأن الؽرق فً ملكوت هللا ٌمّد بالحكمة والهدف إلى الصواب . فراح األسدّي ٌبنً 

ًّ النفس  ًّ وشدا برق شعره على خٌوط ضٌاء الصبن وإؼراق الدنٌا بهذا اإلشراق الربان

البشرٌة إلى مصافً النقاء كالشمس والتخلص من أدرانها ، ودعا إلى فتن مؽالٌق القلب 

ات الحٌاة الكرٌمة والترفع وتجنب المآثم والسعً إلى المعرفة اإللهٌة . الستٌعاب نسم

ا  ًٌ وٌتحدث فً طٌات أؼانٌه عن أصداء الوجود وما ٌكبل به قلب اإلنسان بتعلّقه بالدنٌا داع

للتفاعل فً ؼرق بالذات اإللهٌة . فنجد أن هذا الترفع ٌدفع باإلنسان إلى الوقار والهٌبة وعدم 

بلم ألحد من البشر ، وعلى اإلنسان أن ٌعتصر قلبه حزًنا على ما ٌقترؾ التذلل واالستس

وٌكون بعدم رضا على الحال حتى ٌسمو ألن التعلق باهلل سبحانه ٌحّض اإلنسان على الرضا 

والهٌام والحزن من الذنوب ، فالمحبة خالدة على مّر الزمن وتذوق خمرة سكرها تؽرق 

سلٌمة فحتى المخلوقات تتفكر فً كل حركة وسكنة ، بالصدق وتكشؾ عن الذات والفطرة ال
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ففً العبودٌة هلل سٌادة ثم ٌعود فً أؼانٌه لٌتحدث عن بدء الخلٌقة من الفناء بتجلٌات إلهٌة 

فصارت كوًنا بكلمة من هللا سبحانه ) كن فٌكون ( محلًّقا فً الفضاء الواسع بعد الخبلص من 

 . ضٌق أفق الدنٌا والنفوذ منها بعد الموت 

تنقل فً أؼانٌه عن حضرة الذات اإللهٌة وأزلٌتها التً دان لها بالتسبٌن والتقدٌس وٌطٌب     

، ومن شدة طربه بها نفًسا بشذاها ، وٌرشد إلى مؽادرة أسباب الدنٌا فً النشوف بلذة الخمرة 

ببعده اق بإصبلح بواطنه وشكا الفرطالًبا الرضوان والرحمة والتكّرم ٌتؽنى بنفحاته الصوفٌة 

عن الجنان والنزول إلى األرض وٌتمنى العودة واالجتماع والتشرؾ بالنظر إلى الذات العلٌة 

فً الجنان ذاكًرا مفتاح دخولها ) السبلم ( رافًضا أّي شًء ٌشده إلى األرض من طمع وؼٌره 

 ، فالدنٌا فانٌة والبقاء لآلخرة .  

 

 

 من مثل ما فً قوله :أٌما إعجاب  معجب بؤؼانً القبة -عموما-واألسدي 

 

 ب تحت قبة الظل أروعهو هو ! ما طر  

 نان النؽمح:  نكناحلقبة ، فإلى ن أؼانً ام

العازؾ فً عٌنٌك .
ٔ9ٔ

 

 

أول جذور عمٌقة فً حٌاة اإلنسان ، منذ بزوغ  -عموما-إذا كان للفكر والشعر 

من نابعا شعاعات حضارٌة على األرض ، فإن أؼانً القبة مازال سفرا للفكر والشعر ، 

 جذور عمٌقة ؼارقة فً القدم ولهذا قال األسدي فً مقدمة أؼانً القبة :

سالة ووحً ، ال شعوذة وال تدجٌل ! ومعاذ الرسالة ر -ٌا قوم ! ٌا ذوي العٌون الشعر  "

" ر القلوب إال أن ٌهبطا على طه  والوحً 
ٔ9ٕ

 

بدٌع ... وفً عبور الصوفً الأؼانً القبة مجموعة رابعة من الشثر ) قصابد النثر ( 

الفرٌدة نتعرؾ أكثر فؤكثر إلى شخصٌة العبلمة األسدي طوفان من المفردات الخاصة جدا 

ٌاته فً حلب تلك المدٌنة الزاخرة باألسواق حوالتً ازدادت عمقا وجدال وسموا طٌلة 

                                                           
ٔ9ٔ
 8ٕٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص 
ٔ9ٕ
 األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة نفحات صوفٌة ، المقدمة بقلمه ، ص د 
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 ، الزاخرةالتجارٌة والصناعٌة التراثٌة التً واكبت مسارات التجارة القدٌمة والمصطلحات 

الكثٌؾ تشع ) سور ( بالخانات والقٌسرٌات والمحال التجارٌة ...تجاوزا لهذا الزخم المادي 

ٔ9ٖ
ثقافة األسدي المترامٌة األطراؾ ، فً ثناٌاها  ً القبة السابعة والعشرٌن ولتحملْ أؼان 

هذه ذلك الظل الفلسفً األصٌل ، كما نلحظ فً مقدمته من خبلل قوله " نلحظ فً أؼانً القبة 

، كما ارتفع الموضوع عن ت من الشعر الصوفً المنثور ، ارتفعت عن دنٌا الٌقظة نفحا

نثرات من رفاه الحب وجواه إلى ساحة ما وراء دنٌا الهٌوال ، وأرسلتها الؽٌبوبة الؽارقة 

" .  الطبٌعة
ٔ9ٗ

 

فبل شك مرت به مصطلحات من مثل : ) الهٌوال ( و ) ما من قرأ الفلسفة اإلسبلمٌة 

لما ها رسالة خاصة إلى نخبة خاصة ...لقد كان األسدي واعٌا بؤنّ  وقد أقر   ة (وراء الطبٌع

ؼٌر العادٌة لن تعبر ٌصنع و واعٌا بتؤثٌر الكلمات فً المتلقٌن فعلم أن الكلمات الصوفٌة 

فً مقدمة هذا الكتاب الفرٌد ..!  إنه بسهولة أدمؽة ؼٌر المثقفٌن ، لما قدمه من دفاعات مسبقة 

ما واحتماالت التوازن فٌه كثٌرة متلفات المٌزان ، ومٌزان اإلبداع متعدد الكحضور كفة 

لحظات إبداعٌة . احتماالت البلتوازن التً قد تلد أٌضا 
ٔ9٘

 

لٌسكب  من مصادر ؼارقة فً القدم ،جوهره بعد الفلسفً فً أؼانً القبة الٌؤخذ 

قد تكون مؤخوذة عن ؛  األسدي من اتجاهات وأفكارفً نفس صورة معٌنة على ما ٌترجن 

 أهم األفكار التً وردت.الحقا حضارات سابقة منذ الفلسفة الٌونانٌة القدٌمة وسوؾ نذكر 

كان األسدي فً انزوابه ٌدخل محراب نفسه وٌواجهها مواجهة مفكرة ، وهو ٌؽوص فً      

سرادٌبها المظلمة ، وكان بقدر ؼوصه فً أعماقه، بقدر ما المس فكر المجتمع وآمال 

إلنسان فً خضم ال شعوره الجمعً ، وهذا هو شؤن الفنان المبدع ، والفٌلسوؾ الذي ٌبقى ا

 شخصً. ؼٌرمصهوراً فً تؤلٌؾ ثنابً : الجانب الشخصً والجانب 

  

                                                           
ٔ9ٖ
ومعناها ) أؼنٌة ( كما أورد األسدي فً المقدمة " جعلت مقطوعات دعوت كبل منها ) سورة ( أي أؼنٌة . من مقدمة أؼانً سورة جمع سور  

 القبة 
ٔ9ٗ
 من مقدمة أؼانً القبة ، ص ج 
ٔ9٘
 9٘ - ٌٓٙنظر : عبدالمنعم ، د. بؽداد : الماء فً التراث العربً واإلسبلمً ، ص  
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 ً اإلنسان :ة األسدي ففلسف -ٕ

ٌتحدث األسدي عن )عقل اإلنسان ( الذي مٌزه عن الحٌوان، ولكّن هذا العقل حسٌر        

 إشراقة النفس عندما تؽٌب عن الوجود وتفنى بالنور واإلله.جبان أمام 

إن المعرفة الحدسٌة أقوف من المعرفة العقلٌة ، إذ إن العقل كما ٌقول واصل بن عطاء :     

إن اإلشراق والنور الصادرٌن من عالم «.  لى الربوبٌة آلة العبودٌة ال لئلشراؾ ع» 

ن وحً النفس والحدس المباشر ، الذي ٌفوق كل الؽٌبوبة ، هما أقوف من العقل ألن ذلك م

حكم ومحاكمة ومنطق . وفً هذا المعنى والموقؾ الفكري ٌشبه األسدي الفٌلسوؾ الفرنسً 

الذي ٌتحدث عن المعرفة المباشرة )الحدس( والقذؾ  Henri Bergesonهنري برؼسون 

 : فً القلب . نقرأ فً سورة اإلشراق

؟ العقل !  ما العقل ..؟ ما     ًّ  هذا الكابن الده

 العقل حسٌر جبان ، ٌتقلب فً مظلم    

 األحاسٌس وال ٌجرإ أبدا ً أن ٌقرع باب السر

 ال ٌمد عالمنا : من ؼربال دلوالعقل     

 اإلشراقً ببّللة . وحسبه هوانا ً أن جرعة من

 خمر األرض تطّوح به

 شعاعاً  واحدا ً علىى لعقل ال تلقم اعوال    

 العظمى، دع هذا وسل قبله: هلهٌكل الحقٌقة 

 عرؾ العقل نفسه؟
(ٔ9ٙ)

 

( له الذي ٌرف أن العقل محبوس  Kantهذا الوصؾ للعقل ٌشبه أٌضاً وصؾ )كانت

فً إطاري الزمان والمكان ، وهٌهات أن ٌتجاوزها ، وكذلك ٌنكر األسدي قٌمة الحواس 

  وٌراها مضللة قاصرة ٌقول :

 "!ٌامن تسعد روضة العمر بندى نعٌمه"

 كجّللتُ  ى إلٌه بحاسة ... ؼشٌتْ ضَ "ٌا من ال ٌفْ 

 .آفاق روحً "
ٔ92
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استعارة لمعنى لة، ولكنه ٌذكرها فً معرفة هللا بوصفها الحواس عاجزة عن إدراك الجبل    

 عرفة أو وصول إلى الحقٌقة، فٌقول مثبلً: الموقؾ النفسً ، ال ألنها وساطة م

 مت هللا ...طعمت"نعم !لقد رأٌت هللا ...سمعت هللا ...شم

 .هللا ..  المست هللا "
ٔ98

 

والواقع أن النفس هً التً تدرك مباشرة هللا عن طرٌق صفاء شعاعها وقوة نقاإها ونورها   

 ؛وهذا ما قصده بقوله : 

 زعم البشر أن قد عرؾ ، ثم ابتدع ." 

 أما ابتدع ، فمانعم عرؾ ، وما عرؾ ؟ 

 ابتدع ، هٌهات أن ٌلج المقام

 ٌجلوهقل بصٌص من نور السماء أرض العً ف

 وٌنفذ إلى بعض الرفوؾ من خزانة، اإلشراق 

 الوجود ".
ٔ99

 

لعلم ذكرف فقد كانت النفس تعٌش فً األمس بؤن افلسفة أفبلطون انطلق األسدي من 

ونزلت النفس ما كان على رفوؾ خزانة الوجود  فً عالم الُمثل والنور ،وكانت تعرؾ كل

نور السماء فً ساحة العقل ،استطاع أن ٌعرؾ وٌتذكر ،ما إلى األرض ،وبقى بصٌص من 

 فً قوله :  كان على بعض الرفوؾ وٌشرح األسدي ذلك

 ت عن عالمهالصِ لَُدن فُ ، تؽربت الروح " 

 الؽربة طلٌعة البّلء،وكانت األول 

 سجنت فً ؼٌاهب الجسد ،وحرمت ثم

 أللوهٌة وكان الجن أدهى بّلءَطْول ا

 ضروب -الحٌاة سحابةَ -لّطت علٌها سُ و

 وتذوي ، هاحسقام واآلفات تصوِّ اال

 نضرتها

 قت الجوطب  وطامة الظلم : ظلم اإلنسان 

                                                                                                                                                                                        
ٔ92
 ٕٓاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٔ98
 8ٔٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص 
ٔ99
 9ٙٔ - 9٘ٔالمصدر السابق نفسه ، ص  
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 بدخان اآلهات

 اهلل لؽربتاهٌ! وروحاه وا فوا روحاه ! و

 .لؽربتاه "
ٕٓٓ

 

وأخبلق اإلنسان ...إنها وحدها تعطٌه المجد والرفعة عندما تكون طاهرة ...والطهر 

 انٌة ...ٌقول :أساس فً المعاملة اإلنس

 رفعان ،إذا لم ٌُ د األصنام والكعبة سٌّ معب"

 د والُطهرشَ د  الرَ بمعفً جوانب النفس 

 سؤرفع رأسً عن دنٌا الوضٌع فً شمم

 وكبرٌاء ، وسؤكون فً شممً وكبرٌابً مجٌدا

 فً جنة نفسً

 ، الروح من ٌد الطهر تسلمتهاهدٌة 

 تؤثٌم .."ال كّل و ، نٌْ ال رَ  ، ا نقٌةوسؤرده
ٕٓٔ

 

فٌراها دنٌا زابلة دنٌا سراب ،واألعمار تنتهً بالزوال مهما طالت بها األٌام  أما الحٌاة

 ..ٌقول :

 مار عرضة لكمٌن األٌام"قوافل األع

 ولبن سلمت َ 

 وهٌهات

 ".حالك فً النهاٌة الكمٌن األعظم 
ٕٕٓ

 

 وٌإكد األسدي الخراب الذي فٌها :

 "الدنٌا عامرة بالخراب ، وكل ما فٌها بعض

 .رٌح ، فارفع أذٌالك إما سرت َ"ال
ٕٖٓ

 

 وكذلك تنطرح فً "أؼانً القبة " بكل تؤكٌد ورمزٌة وؼموض )فكرة المعادة (.

األسدي عن الرجوع ،فً أسلوب ٌتخطى جسمه المادي ذي التكوٌن الطٌنً أو ٌبحث 

ه فلعله ٌجد المطلق الذي ٌرٌده وٌهوا الجبسً ، لٌحلق فٌمثل علٌا فً قٌم ،فً معنى فلسفً،

                                                           
ٕٓٓ
 ٓٗٔالمصدر السابق نفسه ، ص 
ٕٓٔ
 2ٖالمصدر السابق نفسه ، ص 
ٕٕٓ
 ٓٓٔالمصدر السابق نفسه ، ص   
ٕٖٓ
 ٔ٘المصدر السابق نفسه ، ص 



ٔٔٗ 
 

ٌازي (والتعبٌر عنه معاد الجسد المقبوع فً )شبقه اإل ...إنه مطلقه الخاص ..والمعاد هو

 معناه تحطٌم الجبس الشرابعً الذي ٌحتضن الحقٌقة العظمى .

جدٌدة ..ألنها دارت فً أكثر الرإوس،ولكن التعبٌر عنها  لٌست الفلسفة فً هذا الكتاب

 وأي التزام بقضٌة فلسفٌة أو نفسٌة ٌمكن أن جدٌد فً صوره صعب فً رموزه . وآٌة واقعة

 ً ؟تحقق فً الواقع  سوف بعدها األدب التً لم نستشفها بسهولة من هذه النصوص

له أن نضع األسدي فً عداد  الؽة ،بل من اإلسراؾ الذي ال مسوغلذا نرف أنه من المب

 الفبلسفة أو نحاول أن نستخلص من أشعاره مذهبا ً فلسفٌاً متسقا ً 

 

 فً أؼانً القبة:(  physiology) علم وظابؾ األعضاء ظرة ن - ٖ

إن البعد النفسً فً هذا الكتاب عمٌق وبعٌد وؼامض ...ودراسته تدل على أن األسدي         

ما دار فً مجاالت شعوره اإلنسانً من تجارب نفسٌة ومعاناة  ( أؼانً القبة)  قد طرح فً 

لجسدي والجنسً بقوة وعنؾ فانطبعت فً نفسه سه اآالم دارت فً شعوره العادي وتحسّ 

ذي  صعٌد المعاناة لتسكب فً قالب أدبً إبداعً،ولكنها رفعت مستوف حٌاته الٌومٌة إلى 

 التفسٌر .رمزٌة ،تستعصً فً بعض األحٌان على هالة 

وجاءت المعاناة تعبٌراً  صوفٌا ً أعطى للتصوؾ إنسانٌته ،وانكشفت تجربة روحٌة 

لمنزلة الروحٌة التً ٌتصل فٌها العبد بربه،أو ٌتصل المتناهً بالبل متناهً هً )الحال(أو ا

،وهً التً ٌحصل فٌها اإلشراق وٌفٌض فٌها العلم الذوقً ؛وهً لٌست فً الواقع من أحوال 

العقل الواعً. وإنما هً من حاالت الوجود الباطنً المتحفز لئلعبلن عن نفسه فً كل 

 إلى محو اإلرادة والفناء باهلل . ضروب النشاط الروحً ؛مما ٌصل

 ترف ! كٌؾ تحصل الؽٌبوبة وتنمحً اإلرادة وٌتم الفناء باهلل؟

كان ٌؤخذ نفسه بصوم قاسً فٌمتنع عن الطعام والشراب أٌاما ً " األسدي فً عزلته 

ٌعتزل فٌها الناس ...وٌنقطع إلى التفكٌر متخففا ً من ثٌابه ،حتى إذا بلػ الوهن الجسمً 

ٌُخٌل مبلؽه ، وبتؤثٌر الجوع والظّلم والسكٌنة ،رقً إلى أعلى درجات الصفاء الروحً و



ٔٔ٘ 
 

إلٌه أنه ٌسمع موسٌقى علوٌة تنحدر من مواطن النجوم ،وأن الؽرفة تؽرق فً األنوار 

 السماوٌة .."
ٕٓٗ

 

هكذا وصفه طبٌبه وصدٌقه )إحسان الشٌط (وفً هذا االنزواء تطٌر نفسه محلقة فوق 

أن تصل ملكوت هللا .. ملكوت النور لتفنى فً النور ،وتمضً الروح فً  الجسد والمادة ترٌد

 العالم القدسً إلى نبع الشمس  زحمة اإللهام ومطاؾ

وطٌران األسدي كان حرا ً،ال ٌتقٌد بواجبات اجتماعٌة وتناقضات هامشٌة مؤلت 

فً  صفحة الوجود فً مجتمعه المحدود ،وهو عندما ٌحلق بمثل هذه الحرٌة ،فلن ٌفهمه

تحلٌقه إال صفوة من الفبلسفة والمتصوفة وأصحاب العقول الكبٌرة .وٌصؾ نفسه فً طٌرانه 

 وٌقول :

 سلطان مملكةنا النقطة تحت الباء ، فؤ

ٌُّ االنور ، أنا رب    وم الزمانن بحر التمجٌد ، أنا ق

 والمكان

 والمعهدت عهد أن كانت النقطة دابرة ش

 فسالت ونظر الحق إلٌها بالهٌبةالحروؾ ، 

 وكانت ألفا

 نا تطرٌبة السماء،أ، ا طابر بستان هللا أن

 من شباك الدنٌا على نداء الحبٌب فلتُّ أ

 أنا مزامٌر محراب الزمن ، أنا ببؽاء

 فً منقاري أستاذد ما ٌنفث الحضرة ، أردِّ 

 األزل

 الفجر ، أهٌم بتسابٌحً من ريُّ مَ أنا قُ 

 ، وأشعل فوانٌس المرح فًه إلى مرفه فرْ مَ 

ضفاؾ الحٌاة. 
ٕٓ٘

 

 

                                                           
ٕٓٗ
ة ، بشٌر : من نوادر ومناقب المعلم خٌر الدٌن األسدي ، مقالة ضمن : مجلة العادٌات ، حلب ، عدد خاص عن تراث حلب ؼٌر المادي ، فنص 

 2ٕم ، صٕٔٔٓاألسدي وموسوعته ، صٌؾ 
ٕٓ٘
 ٖٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص 



ٔٔٙ 
 

 وٌقول :

 ؼرٌبانً هبطت هذا الملعب ، فوجدتُ 

 ه ! أٌن هواة كرة الكرامةاوحٌدا . رب  

 واإلحسان ؟

 طؽى الطوفان ، طوفان البلوى ، وجرفت

 سٌوله منزلً ، إال قصر أحّلمً الحافل بهاالت

 الفتون.

 من انسلخت من نفسً كما تنسلخ الحٌة

جلدها ،ثم نظرُت فإذا أنا هو
ٕٓٙ

 

ٌصل األسدي بعد الطٌران والتحلٌق إلى هللا ...لٌفنى فً هواه .. والفناء حالة و

وجدانٌة ٌؽٌب فٌها وجود آخر نتٌجة الحب والهٌمان ، والقلب الذي ال ٌبقى مظلما ً ،ولذا 

 :فالحب نور 

 ! لّم ...هلّم ٌا عابد النور ٌا صداح الصباحه

 ً ملكوت النور بؤلفاظ من نورنتاج

 ٌد ،ال تتقد فٌهصذلك القلب الو"مظلم حقا ً

 شموع الحب ."
ٕٓ7

 

 وفً هذا الفناء تموت اللؽة وتنمحً الكلمات وٌبقى التواصل الوجدانً المباشر .

 أن ٌجلًّ! أّنى لناسوت الُبلؽى قدوس "

 الهوت معناك الثاقب

 رعة أداء الصوت ،ذُ ِرْمُت ببُ قدوس 

 فلتكن لقاي هدٌر اإلشعاع إشعاع الصمت فً

 وع "فلك الضل
ٕٓ8

 

 

 

                                                           
ٕٓٙ
 ٔ٘المصدر السابق نفسه ، ص 
ٕٓ2
 ٓ٘المصدر السابق نفسه ، ص   
ٕٓ8
 ٙٗاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  



ٔٔ2 
 

 وكؤنً باألسدي ٌدعو :

 ارفعنً إلى مقام الفناء ارفعنً ٌا رب"

 الفناء فً صمدٌتك 

 حتى إذا رآنً خلقك قالوا :رأٌناك

 فإلً ّ ُضمنً ثم ضمنً وضٌق على العناق

 وتكون أنت إٌاي حتى أكون أنا إٌاك

"وأفنى ..أفنى ...أؾ...
 ٕٓ9

 

 وٌعزز ٌقٌنه بمناجاته : 

 الحلو البهٌجؼناإك ٌا شادي النور"

 د فً محراب الزمن أَمَن فً الوجودٌردّ 

."تنعم بالوجود 
 ٕٔٓ

 

 وٌفنى األسدي ....وٌؽٌب ..ومن أعماق ؼٌبوبته ٌنشد :

 وأنا أنت ...ما من ؼرٌب ..هٌمان،  أنت أنا"

 " وجد المرآة
ٕٔٔ

 

 ٌقول :، لبه الداجً ،بالضٌاء وٌذٌب حسه وٌؽمر النور ق

 ك فؤلق َ اؾ ..أظهر لً وجهٌا آٌة األلط"

 ." متّعنً بؽٌبوبة ألشعر معها بوجودي ثمصباح اإل
ٕٕٔ

 

لذي ٌسبن إالهه ا...وٌراه ...وهللا ...إنه  بهذا المعراج الروحً ٌصل األسدي إلى هللا

 د : دَ رولعله ٌ بحمده كل مخلوق ...

 شربت ُ خمر األزل فؽبت عن العٌان"

 لصورةاوامحت من لوح قلبً كل الصور 

.")هو(الحمراء 
 ٕٖٔ

 

                                                           
ٕٓ9
 ٕٓٓاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٕٔٓ
 ٓ٘ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٕٔٔ
 9ٕالمصدر السابق نفسه ، ص  
ٕٕٔ
 9ٕالمصدر السابق نفسه ، ص  
ٕٖٔ
 ٓٓٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  



ٔٔ8 
 

هللا ٌعلو على كل مخلوق وهو عبلم الؽٌوب وٌحٌط و ٌحٌط بكل شًء ألنه على ٌقٌن بؤن  

 ها هو ذا ٌقول :علما ً...

 علٌم ! نحن الذرات الرعشة بٌن ٌدٌك"

 إنك أنت،   ونعلم أنك تعلم مرامٌناتصبو إلٌك 

 ّلم الؽٌوبع

 !هلّم ٌا عابد النور ٌا صداح الصباح  فهلّم ...

 ... نور بؤلفاظ من نورنتاجً ملكوت ال

 ال تحضروا الشمع ...ال تؤذنوا للنور

 ر ًالتم فً أمسٌة حلقتنا حٌثلقد تّم بد

 وطل ّالدموع بنور التهالٌل ونبكً ...نفترُّ 

 ٌا صحاب فوق زهر البسمات ...

 ٕٗٔ" هكذا معبد حبً..

 فً من دموع وبسمات من جمال وضٌاء:هكذا ٌشٌد األسدي معبد حبه الصو

 الحب الجٌد وهج الحبور فً مدرج"

 وهمس العطور وفوح الدموع

 وحلم الضٌاء

 همست أنداء الزهر فً أذن الفجر

 ٕ٘ٔ ." وتّوج النور بسناه مفارق الجمال

والنور نور هللا هو سر الوجود ،فٌه ٌفنى األسدي حٌث ٌلقى هللا .وإذ ٌفٌض 

 هذا النور فهو لٌعلو على كل ضٌاء ونور سواه .

 النزواء ،فً خلوة ووحدة واعتزال:افً ساعات وٌتجلى هذا النور 

 لقد أضؤت بنور وجهك خلوتً "

 مضت الشمس كالظّلل الحابلة أمام بابً وسقفً

                                                           
ٕٔٗ
 8ٖلدٌن : أؼانً القبة ، ص األسدي ، م. خٌر ا 
ٕٔ٘
 ٙٗاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  



ٔٔ9 
 

 ورفعت رأسً أطلُّ كبهجة الصبح

 على ضمٌر الوجود

 وحده ٌسامر النور فٌا وٌح قلبً روالنو

 ٕٙٔ ."إذا ما اؼترب 

 ولؽات الصمت فً الوجود:لى أسرار وفً قلب هذا النور ٌجد الحٌاة وٌطلع ع

ً   ونادانً الصوت :"  أنت ...بعٌن

 كشفن لك عن وجهً الكرٌمألسقٌنك شراب الصدق ،وأل

 الصمت فً الطٌروالزهرك على لؽات وألطلعن  

 7ٕٔ ." فً كل رفٌؾ

انبثاق النور وٌمجده على  ه كل الوجود ،حتى الطٌر الذي ٌصحوسبن بإن هللا نور ٌ

 فً كل رفٌؾ:

 ما سمع الوسن المطلوللست أعرؾ "

 من طابر الصباح ،أما أنا فسمعته

 8ٕٔ "د :"هو ..هو..ٌردّ  

 وطٌر وسوسن وزهر .. إن هللا فً كل قلب ..قلب أنس

 وجود  وٌتوب األسدي أمام هذا اإلله الذي مؤل بوجوده كلّ 

 كالعود فً نار التوبة احترقُت "

 ولّما أبلػ بعد شرفة الوصال

 للون ،وانهل مدرار دمعً شفقً ا

 9ٕٔ ." وما أومض برق الرجاء

 سدي الصفن والرضاء فً أوج أساه:وٌطلب األ

 ؼرقت فً أساي ..وؼدا طّلبً من الدنٌا"

                                                           
ٕٔٙ
  8ٓٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص 
ٕٔ2
 ٓٓٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٕٔ8
 ٓ٘ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٕٔ9
 ٓ٘ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  



ٕٔٓ 
 

 أن تحملنً أمواج دمعً إلى ضفاؾ

 ٕٕٓ "رضاك .. 

ٌخفؾ  ولنتحصل فً النفس وهً فً أوج شعورها بضؽؾ ووهن  ةوالتوب

 ؛القوة شٌبا ً من لواعجها سوف أن تستؽفر وتتوب ..فتمجد 

 إذن ألدق بٌد القلب طبول تمجٌد معالمه"

 ٕٕٔ ." على شرفات العرش

بٌد أن طلب رضاء هللا لٌستؽفره وٌتوب عن خطاٌاه لم ٌمنعاه من خمرته 

الفلك المسحور  ىإل‘طته اسسرار العلوٌة ،والتً هً طرٌقه ووالتً هً مفتاح األ

 .ٌقول :

 سنحترق ونحن سكارى هذا الفلك المسحور "

  النقاب عن وجه هللا ... ونرفع

 ٕٕٕ .."ونراه 

شه ٌها الضٌاء ..خمرته مادٌة صرفة تنعوخمرته تشع من زجاجة ٌرقص ف

 ؛ وتنكره فً نشوة سكري

 أسرار هذا الكون العتٌد فً خزانة صدري ،"

 ٖٕٕ ." ومفتاحها كؤس المدام

 دؾ أمانٌه ومنتهى طربه وأؼانٌه ؛ولذا جعل الخمرة ه

 العنقود  أمانً فً الحٌاة عانس"

 ونهر دابم التطرٌب حنون وحبٌب

ًّ أكفانً ،  أدرجوا أذن زجاجة الخمر ط

 فٌها الضٌاء ، ٌرقص ها أفًء إلى ظلةهاجفب

 شفاعتًوبجاهها أنال 

 وصبوا على تربتً جام الشراب 
                                                           

ٕٕٓ
 ٓٓٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٕٕٔ
 ٓٓٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٕٕٕ
 ٓ٘ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٕٕٖ
 ٓ٘األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  



ٕٔٔ 
 

 فٌها الحٌاة  وٌنفث ٌروي عظامً

 اسمعنً قهقهة الجام عندما تتجاوب قباب

 القٌثار اب وحنٌنالزواٌا بؤنٌن الرب

 اسمعنً قهقهة الجام عندما تفٌض شمعة الحب

 على العالم بالصفو 

 ٕٕٗ ورعشات الضٌاء ."

لذي ٌناجً خمرته حظ هنا التشابه الكبٌر مع الصوفً عمر الخٌام ،واٌل

 بالصور ذاتها .

 والواقع أن الخمرة تذهب بوعٌه ،ولكنه ٌقول :    

 الطباع َفكه ال ٌإتاه إال تاج العربدةإن "

 ٕٕ٘ ." ر و األوضاحً المواهب ذو الؽرسن

وٌصل حالة السكر الشدٌد والؽٌبوبة الكاملة ،حٌث ٌخنس الوعً وٌؽٌض البلشعور 

 .. ةمنثورترف بنفحات صوفٌة حٌاة ،وتتناثر النفحات تبنشوة روحٌة تتجلى أمامها أسرار ال

 "ارتفعت عن دنٌا الٌقظة ،كما ارتفع الموضوع

 الؽٌبوبة الؽارقة عن دنٌا الهٌولى ،وأرسلتها

 نثرات من رفاه الحب وحواه إلى ساحةما وراء الطبٌعة،

 إن هذه النفحات وجدي علوي ونشوة روحٌة ٌفٌض بهما 

الّلشعور المستعر وٌخنس الوعً ."
 ٕٕٙ

 

أن مرحلة الؽٌبوبة ومرحلة البل وعً فً حالته النفسٌة هً مرحلة فً ال شك   

،إذ ؼرقت فً صوفٌة رمزٌة ؛ولم تنطرح بسهولة  )افتخار (ولكنها  كانت عسٌرة الطبٌعة

ي( أو عند ؼٌره من انطرحت عند أستاذه )حافظ الشٌراز ندماانطرحت ع وعذوبة كما

بن الفارض ورابعة العدوٌة( هإالء الذٌن استعملوا الرموز ولكن من مثل ) االمتصوفٌن 

 بؤسلوب مفهوم  سلس..

                                                           
ٕٕٗ
 8ٗاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  
ٕٕ٘
 ٓٓٔنً القبة ، ص األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼا 
ٕٕٙ
 ٕٓٓاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  



ٕٕٔ 
 

التً  لمظلة على نبع المادة االستبصارٌةحاببه افإننا نرف ثمة ضبابا ًكثٌفا ًٌجر سهكذا و  

ٌحاول األسدي أن ٌحلق فٌها ،ووراء هذه السحابب المظللة ووراء هذا الركام من الظلمات 

 معاناة شخصٌة تجدر دراستها بتعمق ودقة .

ستطاع األسدي فً الواقع أن ٌسدل على معاناته ستارا ًأمام الناس وصحبهم ،ولكنها ا         

 تظهر فً صور نفسٌة صوفٌة ذات خشوع وبكاء ذات وجد وفناء .كانت 

 فجعلها معاناةفٌها الخٌال فً بعض منعطفاتها عندما لعب  وفً الواقع بقٌت معاناته مجهولة

تتسم بطبٌعة ؼامضة منحدرة من أعماق زمنٌة سحٌقة فً القدم ،أو هابطة من عالم النور 

 ها من عالم الؽٌبوبة التً ٌنطرح فٌها ،،بل إنطبٌعة علوٌة ال ترتبط بزمن والظلمة ومن 

إلبداع ،وفً حالة الؽٌبوبة وته الروحٌة ،سٌصل إلى اإلشراق واً ؼٌبوبته ونشو األسدي ف  

وتتشكل أمام عٌنٌه الرإف الشعرٌة  والٌقظة تنهمر علٌه كلمات اإلبداع األدبً وبٌن الصمت

ٌُجهد الوعً لتنظٌم الص ور والرإف التً تراءت له فً عالم ،حتى إذا صحا ذلٌبل ًأخذ 

 الؽٌبوبة :ٌقول:

 وفً هذا الجو الناؼم الحالم ،"

 ،شعريٌستحم 

 وترتمً علٌه سجؾ نظٌم الظّلل ،

 ثم ٌمضً مواكب مواكب من إبداع 

."إلى مفاوز القلوب 
 ٕٕ7

 

 لتفسٌر ،فؤلنها أخذت النمط الرإويّ ولكن ...إذا كانت الصور تستعصً على ا

 األولوٌة لئلٌحاء على التكتٌك ...وأعطت األهمٌة و

وإذا كانت معاناة األهواء البشرٌة تجري فً أطار الشعور ،فإن موضوع الرإٌا ٌعانً 

فً  األدب والسٌما ما وراء هذا اإلطار . وكؤنه ٌقودنا إلى أشٌاء سرٌة بحكم طبٌعتها ،تبرز

 الشعر .

هنا ٌرتبط البلشعور  إذن فالشعر رإٌا ..وأنه استكشاؾ وكشؾ عن المجهول ..ومن 

 بالرإٌا ..

                                                           
ٕٕ2
 ٓٓٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ، ص  



ٕٖٔ 
 

والبلشعور عالم نفسً كبٌر ٌضم ماضً الفرد وحاضره ،وٌضم ما ٌنطوي علٌه الفرد 

 ؛شعور المجتمع وشعوره فً آن  من تراث أمته وحضارتها .وفً الشعور الفرد ٌوجد ال

 وذلك بما فٌه من تقالٌد وقٌم ومحرمات وممنوعات ؛أي ٌوجد المجتمع بتراثه وحضارته

ومدف انفتاحه وانؽبلقه ،وما الشعر إال التعبٌر عن هذا العالم الكبٌر ...  وهكذا بدت معاناة 

بعاد اإلحساس والفهم البشري ،وكؤن مادة المعاناة سدي فً بعض شطحاته الصوفٌة تفوق أاأل

ؼواره وكشؾ ذإاباته واستطاعت معاناته أن البشري عن سبر أقد ؼدت كشفا ًٌعجز الحدس 

حجب التً رسم علٌها صورة الكون ..بؤبعادها ،وتفتن أمام البصٌرة أؼواراً مؽلقة تمزق ال

عالم الفكر ؟أم أنها ٌنابٌع النفس اإلنسانٌة التً تعود  فهم ؛أتراها أؼواراً ماثلة فً ظبلمعلى ال

 إلى ما  قبل الوجود ؟أم أؼواراً تكمن فً مستقبل أجناس لم تولد بعد ؟

إلبداع التً نراها عند األسدي والتً تتؤصل فً ؼموض رإٌة والنتٌجة إن ظاهرة ا   

 أثناء الؽٌبوبة ؛ستدع أبوابها موصدة إلى أجل،أمام اقتحامات المعرفة البشرٌة .فً  البلوعً ،

ال ٌمنع من أن األسدي فً "أؼانً القبة" ؛قد ؼرق فً صوفٌة رمزٌة تدل على  كله هذاو   

اولت أنت تعّجز أطر اإلمكان اإلنسانً ،معاناة هزت معاناة ،حاولت أن تمزق حجب الكون ح

الفرد البشري هزا ًعنٌفاً ،ودخلت حرم اإلبداع ٌخلده الفن اإلنسانً ،هنا بدت معاناة أصٌلة  

 المست روح اإلنسانٌة جمعاء ..

  



ٕٔٗ 
 

 : فً الطبعة الثانٌة ألؼانً القبةوجهة نظر -ٗ

قافة دٌوان أؼانً القبة طبعة ثانٌة طبعت الهٌبة العامة السورٌة للكتاب فً وزارة الث

م، وقد شرحه وضبطه بالشكل وقّدم له جمٌل منصور، ؼٌر أّن هذه الطبعة لم تقّدم 2ٕٓٓعام 

 فابدة لهذا الدٌوان بقدر ما أنقصت منه؛ وٌمكن إجمال ما قّدمته هذه الطبعة للدٌوان فٌما ٌؤتً:

 توفٌر نسخ جدٌدة بعد أن نفدت نسخ الطبعة األولى. .ٔ

بمقدمة بلؽت إحدف وعشرٌن صفحةتاب للكٌم الشارح تقد .ٕ
(ٕٕ8)

، عّرؾ فٌها باألسدي 

 ومصادر تؤّثره.وكتابه 

 شرح بعض األلفاظ الصعبة وضبطها. .ٖ

ٌّة؛ من مثل فهرس األعبلم، والبلدان والمدن واألماكن،  .ٗ صنع بعض الفهارس الفن

 والقوافً، وؼٌرها. 

ٌّنً  ٌُعطا وقعت فٌه هذه اؼٌر أّن ثّمة نقًصا لٌس ه أّي أهمٌة، وٌتجلّى ه الشارح لطبعة، ولم 

ٌّن به الشاعر أؼانٌه، وتساعد هذه الرسوم  ذلك فً ؼٌاب معرض الرسم الصوفً الذي ز

على استكشاؾ الجّو الصوفً الذي أخذ األسدي نفسه به، وقد ؼابت هذه الرسوم بدًءا من 

الدٌواَن من وسٌلة مهمة الؽبلؾ األول الذي اختلؾ عن الؽبلؾ األصل، فحرمت هذه الطبعة 

ٌمكن لها أن تنقل القارئ إلى أجواء النص التً أراد صاحبها أن توحً بها؛ لتكون نفحات 

 صوفٌة كما أراد لها.
ٕٕ9

 

ٌّرت هذه الطبعة طرٌقة كتابة النص، فلم تبق كما رسمها األسدي  وحٌدات أشطرا كما ؼ

 صؽٌرة،
ٕٖٓ
نّص من الطبعة األولى بل صارت أسطًرا كبٌرة، وٌمكن بٌان الفرق بعرض  

 التً أخرجها الشاعر كما ٌرٌد:

 انفلقت األنوار،  ونسمْت رٌاح التجّلً،  

 وؼّلم الزمان هّنا وبّشر

لتً ٌا ندّي المعانً! وإلى فمً ٌا جمٌل ٌّ  فإلى مخ

 الكّلم!
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ٕٕ9
 /9ٌنظر : الملحق رقم /  
ٕٖٓ
 /ٓٔرقم /ٌنظر الملحق  



ٕٔ٘ 
 

 ٌا من أنفاسه كؤنفاس عٌسى! إّن ظلّ      

 قامتك وقع على جسدي، ٌنضحه إشراًقا 

ة ٌّ وألوه
(ٕٖٔ)

 

 

 ً:قد ُكتب هذا النّص على الشكل اآلتف جدٌدةأّما فً الطبعة ال

 انؽلقت األنوار، ونَسمْت رٌاح التجلًّ، وؼّلم الزمان هّنا وبّشر.

لتً ٌا ندّي المعانً! وإلى فمً ٌا جمٌل الكّلم! ٌّ  فإلى مخ

 ٌا من أنفاسه كؤنفاس عٌسى! إّن ظلّ قامتك وقع على جسدي، ٌنضحه

ٌّة. إشراًقا وألوه
 (ٕٖٕ)

 

فً تؽٌٌر مشاعر المتلقًّ، ونلحظ فً هذا كبٌرا وال شّك فً أّن لطرٌقة العرض أثًرا  

النّص تحرٌؾ الكلمة األولى )انفلقت( التً صارت )انؽلقت( فً الطبعة الجدٌدة، فانقلبت 

ا فؽدت دالّة على االنؽبلق والضٌق على الرؼم من أّنها تدّل على االنفراج والسعة  ًٌّ داللتها كل

ا ٌتعّزز بؤلفاظ: نسمت، والتجلًّ، وهّنا، وبّشر،  فً ًٌّ النّص األصل الذي ُتقّدم فٌه سٌاًقا إٌجاب

 وؼٌرها. 

إّن حسنة الطبعة الجدٌدة ال تزٌد عن توفٌر نسخ جدٌدة ال ٌصعب : وهكذا ٌمكن القول 

قدته جّوه تؤمٌنها فً ظّل تقّدم آلٌة التصوٌر والطباعة، فً حٌن أخلّت بمضمون الدٌوان؛ إذ أف

ًٌّا ال ٌختلؾ عن سواه، ولو أّن هذه  اً عاد ٌّ ٌّؤه له صاحبه، فؽدا بهذه الطبعة كتاًبا نثر الذي ه

الطبعة لم تصدر على هذه الصورة لكان أفضل إلرث األسدّي؛ فإّنها لم تستطع أن ُتوقؾ 

 القارئ على طرٌقة األسدّي وجّوه الصوفً الخاص.
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ٕٔٙ 
 

 :  إبداع ال مثٌل لهحضارٌة ولوحة موسوعة حلب المقارنة -ب 

 

 تمثل مرحلة تؤلٌؾ موسوعة حلب المقارنة أهم مراحل حٌاة األسدي وأكثرها عطاء.

وسوعة على خمسٌن ألًفا من اشتملت المفقد تقوم موسوعة حلب المقارنة على اللؽة و 

نانً ) أصلها ٌومثال ذلك لفظة ) الدرهم ( التً أصلها من لؽات عدة الحلبٌة  مفردات اللهجة

(حطا  ع الجرح بٌبرا الدراهم مراهم  جمعها األسدي من أقوالهم : )(  الدرخما
 (ٕٖٖ)

وقد  

اثنً كما اشتملت على من موسوعته ، مثال علٌها األسدي ب وأعرَّ المً فً ٌقلاجوالذكرها 

ً أعماق ٌؽوص األسدي فألوان الكبلم األخرف . الحلبٌة ، عدا  عشر ألًفا من األمثال الشعبٌة

كان ٌقول : إنه ٌإسس فً المجتمع الحلبً ، ولهذا  لكلمة الشعبٌة لٌصـل إلى أعماق الحٌاةا

فً هـذه الموسوعـة لعلم الحٌاة 
(ٕٖٗ)

  . 

من السنة األولى من القرن ال ٌؽطً األسدي م. خٌر الدٌن زمنه الخاص الممتد بدءا 

وسوعً النوعً ) من خبلل عمله المم( وحتى أوابل السبعٌنات ..لكنه 9ٓٓٔالعشرٌن )

وأحواال حركٌة للناس أو ) الشعب كم ذكر هو فً موسوعة حلب ( ٌؽطً أزمنة متراكمة 

) جمود المعجم ( و ) موسوعٌة الموسوعة ( واستطاع أن المقدمة ( .. لقد تجاوز هذا العمل 

ألجل علمٌة واضحة ، دقق فً مقدمته فً توضٌحها ٌخلق عمله الخاص القابم على تقالٌد 

م ألول مرة ..لقد أنشؤ عمله هذا من فسٌفساء المدٌنة الذاهبة فً أبعاد كثٌرة .. م تقدٌ أمر ٌقدَّ

المتعدد والمستضًء أحٌانا بظبلل بعٌدة .. ولقد انؽمر فً البعد فدخل فً البعد اللؽوي 

، وفً العادات الكبلمٌة لمجتمع متنوع فً حَرِفه وأسواقه وأحٌابه الحكابً وفً األمثال 

)..وناسه 
ٕٖ٘
) 

 دوافع تؤلٌؾ الموسوعة :-ٔ

وٌمكن إجمال دواعً تؤلٌؾ الموسوعة فٌما ٌؤتً
(ٕٖٙ)

: 
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ٕٔ2 
 

عاادم وجااود كتااب أو معجمااات أو موسااوعات علااى ؼاارار مااافً اآلداب األوربٌااة، تلااك  -ٔ

العامٌاة فاً المادن واألقطاار المختلفاة، لهجاات تً ترصاد اللهجاات المحلٌاة والالكتب ال

اسات اللؽوٌة المقارنة مناذ عقاود، وٌإكاد هاذا الارأي فعمظم اآلداب األوربٌة تهتم بالدر

 العرب صنفها التً المعجمات فً المهم النقص إنّ  »قول المستشرق األلمانً فٌشر: 

 كعانوا بعل العربٌعة، اللؽعة مفعردات كعل ٌجمععون كعانوا معا مصعنفٌها إلعى أن ٌرجعع

 تارٌخٌعاً  معجمعاً  ٌكون أن عصري لمعجم الكمال فقط، ومنتهى منها الفصٌح ٌجمعون

 الكلمعات جمٌعع فعإن اللؽعة، فً كلمة تدوولت كل التارٌخً المعجم ٌحوي أن وٌجب .

«فٌها متساوٌة حقوق لها ما لؽة فً المتداولة
(ٕٖ2)

. 

ى أدب تحااّول األدب المعاصاار ماان أدب قصااور خااااص بخدمااة الملااوك واألمااراء إلااا -ٕ

 القراء صحبً ٌعرؾ وقدٌماً  : »ن ذلك ع األسديٌقول جماهٌري ٌقترب من الشعب، 

فعً  فهعدر الشعب إلٌها، أما وما القصور إلى موجهة كانت التؤلٌؾ عناٌة أن الثاقفون

 وأعطٌاته الشعب نبضات فٌه تتجلى كتاب من ما أن ٌقٌنً .موضوع وتفاهة حسابهم

«موسعوعتً فعً ٌتعوفر أن كمعا حرصعت والمادٌعة والنفسعٌة الروحٌعة
(ٕٖ8)

. فؽاٌاة 

هموم المجتمع الحلبً ومشكبلته وأفراحاه وأتراحاه األسدي أن ٌعبر فً موسوعته عن 

 بصدق وأمانة.

تلبٌة نداء مجمع اللؽة العربٌة فً القاهرة الاذي أقاّر فاً قاانون تؤسٌساه ضارورة تنظاٌم  -ٖ

 دراسات لؽوٌة ومقارنة للهجات العربٌة الحدٌثة فً الدول العربٌة كلها.

ا إعجاب، وقد كانت عبلقته حب األسدي الكبٌر للمدٌنة التً نشؤ فٌها وأعجب بها أٌم -ٗ

  ٌمن ساعة كانت» بها عبلقة العاشق بالمعشوق، ٌقول فً أسطر مقدمته األولى: 

 اضطلع بمهمة  أن القرن نصؾ منذ الناموس قضى إذ ربوبٌة مراحم وإطّلل وإقبال

 مدى" و " والمكان الزمان سرادٌب فً حلب انضواء" و " حلب قصة" و  "حلب"

«.وما؟ وما؟ مفرداته، بوثابق "لبح فً فكر اإلنسان ما
(ٕٖ9)

. 

ولع األسدي الشدٌد بالحكاٌات الشعبٌة واألساطٌر والقصص الخرافٌة وفنون األدب  -٘

 كبٌر فً تنمٌة هذا الولع. أثر تهلشعبٌة المختلفة، وقد كان لوالدا
                                                           

 مؤلف.من مقدمة ال 7األسدي، محمد خير الدين: موسوعة حمب المقارنة، النسخة الرقمية، ص  -459
 من مقدمة المؤلف. 4-3المصدر السابق، ص  -:45

 من مقدمة المؤلف. 3المصدر السابق، ص  -;45



ٕٔ8 
 

طربه لسماع كبلم العامة من الحلبٌٌن الذي تكمن فٌه مواطن الجمال اللؽوي واألدبً،  -ٙ

 األصٌل خود» لكبلم الذي ٌحرك النفس وٌهز المشاعر، ومن ذلك مثبلً قولهم: ذاك ا

«عالحصٌر  ولو
(ٕٗٓ)

«عرسو  لٌلة ٌتذكر نفسو ٌبسط البرٌد »، وقولهم: 
(ٕٗٔ)

. 

قناعته بؤن البحوث اللؽوٌة المقارنة هً الطرٌق السلٌمة لمعرفة شعب من الشعوب  -2

 واالجتماعً. على حقٌقته، والوقوؾ على طبٌعته وتركٌبه النفسً

ا  -8 ًٌ نجاز هذا إلعزوفه عن الزواج وبقاإه وحًٌدا بعد وفاة أمه، مما وفّر له وقًتا كاف

 العمل الضخم.

الروح النضالٌة التً حرص األسدي على بّثها فً نفوس طبلبه قبل االستقبلل وبعده،  -9

 وذلك بتسجٌل المواقؾ الشعبٌة النضالٌة لصونها من الضٌاع. 

 

هذه الموسوعة لٌست إال وثابق لؽوٌة وأدبٌة سٌستفٌد منها دارسو  والحّق ٌقال : إن 

العصر الحدٌث وال سٌما بعد أن بدأت دراسات التراث الشعبً بالظهور فً قطرنا العربً 

السوري، وهً وإن كانت اآلن فً بداٌتها عندنا فهً نشٌطة وقوٌة وجادة فً مصر والعراق 

 لعربٌة.والجزابر والمؽرب وؼٌرها من األقطار ا

 

 الموسوعة والمنهج : -ٖ

متنوع وؼٌر مؤلوؾ فً المعجمات العربٌة القدٌمة وفً موسوعات المدن منهج الموسوعة 

.. وفٌها دراسات الشعبٌات فً البٌت ، ."قول األسدي فً مقدمة الموسوعة : ، ٌأو التارٌخ 

دراستها ، وال لشعب ، ال فً القصور فحسب ل بمد، فً كل فً السوق ، فً الشارع 

. " مبتورة عن العالم
ٕٕٗ

 

اللؽوٌة المقارنة ، ألنها وضعت من أجل تتبوأ هذه الموسوعة مكانها الرفٌع بٌن الدراسات 

اللؽوٌة التً عملت على تكوٌن لهجة حلب ، بل من أجل الكشؾ عن الكشؾ عن األصول 

صدرا ثرا من مالموسوعة  تعدالمتبادلة بٌنها وبٌن تلك األصول . ومن جهة أخرف العبلقة 

مصادر التراث الشعبً ، السٌما فً هذا العصر الذي وجد فٌه نفر من الدارسٌن أن ال تثرٌب 

                                                           

 من المصدر نفسو. :58و 385، وتنظر: ص436المصدر السابق، ص -460
 .590المصدر السابق، ص -463

ٕٕٗ
 ، من التصدٌر بقلم عن كبلم له . ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مج  
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وأسالٌب التعبٌر فٌها ، المحكٌة  لهجتهاعلٌهم إذا هم ولوا وجوههم شطر الشعوب ٌتتبعون 

ا تحفل اإلنسانٌة وموٌتحرون تقالٌدها ومعتقداتها وأنماط حٌاتها مما ٌعٌن على فهم شخصٌتها 

 به من إمكانات إبداعٌة متفردة .

وال جرم أن مدٌنة حلب لها خصوصٌتها وهً جدٌرة بمثل هذا االهتمام فهً المدٌنة 

بسكانها وبموارد العٌش فٌها ، كما أنها كانت على مر العصور التارٌخٌة التارٌخٌة الؽنٌة 

آٌة باقٌة وأسواقها وآثارها محط القوافل التجارٌة العابرة شرق الببلد وؼربها ، وخاناتها ال

دالة على ذلك ، فاختلط سكانها بكثٌر من الشعوب العربٌة واإلسبلمٌة واألجنبٌة وتم بٌن 

وظهر التؤثر سواء فً لؽة الحدٌث أو فً طرز العٌش ، مما ٌإكد أن هإالء و هإالء التمازج 

اتسمت ر بل ص لم تتؤب على مثل هذا التؤثمع حفاظها على طابعها الخاهذه المدٌنة 

باللٌن والمرونة وعرفت بحسن الجوار واحترام الؽرٌبشخصٌتها 
ٕٖٗ
 . 

ذاكرة حضارٌة  ن الموسوعة على عظمتها ال ٌمكن أن تمثل تمثٌبل كامبلوالحق ٌقال ، إ

 حلب المقارنة أهمٌة عظٌمة، وتعدكتسبت موسوعة ا عرٌقة كذاكرة حلب ومع ذلك فقد 

نة حلب عبر مختلؾ العصور من خبلل الكلمات العامٌة مرجًعا شامبلً وسجبلً حافبلً لمدٌ

والعبارات الشعبٌة الحلبٌة، وهذه الكلمات والمؤثورات تشّكل التراث األدبً الشعبً لمدٌنة 

حلب العرٌقة ولشعبها العربً األصٌل، فقد امتزجت فٌها مختلؾ الجوانب األدبٌة واللؽوٌة 

«وجه بالمظاهر االقتصادٌة واالجتماعٌة على أكمل 
(ٕٗٗ)

. 

احتفال حلب عاصمة الثقافة اإلسبلمٌة مال الؽٌطانً فً األدٌب جوإن أنسى ال أنسى قول 

 ، مثل ما ورد فً هذه الموسوعة .: إنه لم ٌقرأ فً األدب العربً شعره ونثره 

محمد كمال أن آراء كل من تصفن موسوعة  األستاذ على الموسوعة رأفوفً تعلٌقات 

تناصرت على أنها جاءت نمطا فرٌدا من التؤلٌؾ والتصنٌؾ ، األسدي حلب المقارنة للعبلمة 

بكل إذ جمعت بٌن التحلٌل اللؽوي والتراث الشعبً ، فرسمت صورة موسعة عن الواقع 

أبعاده العقلٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فً مدٌنة تعد من أعرق المدن فً العالم ، وأكثرها ؼنى 

                                                           
ٕٖٗ
 ، المقدمة ، ص ج بقلم الشاعر والباحث والمحقق محمد كمال. ٔر : األسدي م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة، مج ٌنظ 

 ،ل ، رسلالة ماتسلتير عبد المحسن ، محمد حسلن : األدب الشلعبي الحمبلي فلي موسلوعة حملب المقارنلة لألسلدي ، دراسلة وتحميل - 466
 .;6-:6ص
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المجاورة إال أن المواد اللؽوٌة فً الموسوعة قد توزعت  جا بالشعوب، وأكثرها تمازبالسكان 

 فً ثبلثة مستوٌات : 

 . كنتابج مقبولة ال ٌرقى إلٌها الش ووصل فٌها إلىواد أشبعها المإلؾ بحثا ودراسة ،م -ٔ

إلى نتابج صول فٌها الو مواد ظلت لدف المإلؾ ضمن إطار االحتماالت ، لتعذر -ٕ

 مقنعة.

من قبٌل التخطبة ل المإلؾ ، أو ٌضاؾ علٌه ، ولٌس هذا مواد ٌمكن أن ٌرد فٌها تحلٌ -ٖ

 ، وإنما من قبٌل االجتهاد .

هذا المستوف الثالث ٌمكن أن ٌظل الباب مفتوحا أمام الباحثٌن اللؽوٌٌن وانطبلقا من 

 ، إما بمخالفة رأي األسدي ، أو بتعزٌزه .لعرض آرابهم 

جم لؽتنا مى الذٌن سهروا على وضع معاما وقع بٌن علمابنا القدا كثٌراً ومثل هذا التصدي 

العربٌة الفصحى ، وتبٌان أصولها وطرابق استعمالها .
ٕٗ٘

 

عام  ونشر الجزء األول طبع من الحجم الكبٌر وقد صدرت الموسوعة فً سبعة أجزاء

موادها على نسقٌن عمودٌٌن فً الصفحة الواحدة م ووزعت 98ٔٔ
ٕٗٙ

جعها وحققها وقد را

بجهد فردي تفرغ له طٌلة تسعة  ل فً رحاب معهد التراث العلمًمحمد كماالشاعر األستاذ 

من شعر ، وأضاؾ علٌها تعلٌقات إذ قام بضبط معظم مفرداتها ، ووثق ما ورد فٌها أعوام 

السبعة خمسة وخمسٌن فهرسا إلرشاد آخر جزء من أجزابها  ًموجزة ومفٌدة ، ووضع ف

إلى محتوٌاتها المتنوعة .القارئ 
ٕٗ2
طبلب جامعٌٌن بالتعاون قبل فرٌق عمل  من د حّولتقو 

 منم 9ًٕٓٓ عام فأحمد أدٌب شعار ، مع جمعٌة العادٌات وبإشراؾ الدكتور المهندس 

 الورقٌة إلى نسخة رقمٌة .النسخة 

ة لشدّ فتن األسدي بمدٌنة حلب وأنزلها من نفسه منزلة المحب والمكرم ، فسعى قد ل

الذي ٌحفظ تراثها ٌخصها بهذا المإلؾ الضخم  إلى أنحبه ؼٌر التقلٌدي لها حجرا وبشرا 

اللؽوي والثقافً واالجتماعً والعمرانً وحشد لذلك سنوات مدٌدة من عمره ٌجمع المادة 

من  إخذ ولم ٌؤخذ فً تؤلٌفه األولٌة من أفواه الناس فً سهراتهم ومقاهٌهم وأسواقهم وخاناتهم 

أحادٌثهم ألسنة العامة وشاع فً خذ من ٌجمع الشتات مما جرف على إٌتخٌر وٌصطفً بل 

                                                           
ٕٗ٘
 كننً أرف اإلضافات التً ٌمكن أن تحدث تطوٌرا للموسوعة ٌجب أن ال تمّس محتواها .كمال ، محمد : من الشابكة . ل 
ٕٗٙ
 ٌنظر الملحق رقم /    / 
ٕٗ2
 /  ٕٔم  فً الملحق رقم /  98ٌٔٔنظر : فهارس المجلد األول  الذي صدر عام  
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. فهو فً هذه الطرٌقة ٌتلو تلو أعبلمنا اللؽوٌٌن ممن على سبٌل الجد أو على سبٌل الهزل 

و أودعوها ما وصل إلى أسماعهم من كبلم العرب مع تفرق قبابلهم وضعوا المعجمات 

 اد .واختبلؾ لهحاتهم ، حتى إنه لٌذكر بعض األلفاظ التً انقرض استعمالها أو ك

واتبع العبلمة األسدي الترتٌب المعجمً الهجابً فً عرض المادة اللؽوٌة ، إال إنه ال 

ٌعتمد على الثبلثً المجرد وإنما ٌؤتً باللفظة كما ٌنطقها العامة سواء أكانت اسما أم فعبل ، 

ر أما مشتقاتها فبل تذكٌب الهجابً ، توهذا ما دفعه إلى أن ٌذكر اللفظة فً موضعها من التر

فً الموضع نفسه كما نرف فً المعجمات العربٌة ، بل ٌؤتً بها فً موضعها وفقا لتسلسل 

ر " مثبل ال تجده فً مادة " اإلشارة " وإنما ٌشرح معنى اإلشارة فالفعل " أشّ حروفها ، 

ر ة ( ، ثم فً موضع آخر أي فً مادة ) أ ش ر ( ٌذكر  ا واستعمالها العامً فً مادة ) أ ش

واستعماالته الخاصة  ، والمإلؾ محق فً ذلك لما فٌه من تسهٌل الرجوع إلى  الفعل أشر 

وألن مشتقات الكلمة قد ٌختصها العامة بمعنى ٌختلؾ عن األصل اللؽوي  ، الكلمة المطلوبة

 لها .

فتراه ٌستقصً هذه المعانً جمٌعا ثم بل ربما ٌكون للفظة الواحدة أكثر من معنى 

دق ( أو ) بل كما ترف فً كلمة ) األدب ( أو ) الدشلً ( أو ) ٌجعل لكل منها موضعا مستق

الروح ( أو ) الزاوٌة (
 ٕٗ8

فً عرض مواد موسوعته بمادة ) اسق منهج األسدي لثل نمو 

 ٖٓٓ" منذ هذا الدعاء وهذه الموسٌقا وهذه األؼنٌة الحلبٌة الخالدة نستطٌع أن نقرأ العطاش ( 

 لك منذاألمطار ونضوب الٌنابٌع وما ٌستلزم عام تعرضت حلب لموجة من الجفاؾ وشن 

منشد وناظم ٌدعً الشٌخ ) محمد القحط . وكان فً الزاوٌة الهبللٌة القادرٌة فً حً الجلوم 

فً التضرع إلى هللا / ولحنها بنؽم الحجاز الذي ٌعبق بؤرج الوراق ( فنظم قصٌدة طوٌلة 

فوافق عرض النظم واللحن على شٌخه ما حدو العرب . والنبوة ذلك النؽم الذي ٌشبه إلى حد 

باكٌن متواجدٌن " وعلمها تبلمذته ، ثم خرجوا إلى العراء ٌتلون راقصٌن 
ٕٗ9
وأما  

مادة لؽوٌة تقلٌدٌة والتً تبدأ عربٌا من الخاصٌات الملحوظة فً هذه المادة فهً أنها لٌست 

ٌؤت ب ) سقى ( وال ) بعده المعانً المرتبطة به كافة ..فهو لم الجذر الثبلثً ، ثم تتوالى 

عطش ( بل قادنا مباشرة إلى المعنى الخصوصً فً حلب أي ) اسق العطاش ( ٌروي 

حكاٌتها التارٌخٌة المؤثورة وألنها ) حكاٌة حلبٌة ( فهً تشتعل بحرابقها الجمالٌة التً تبدأ 

                                                           
ٕٗ8
 والباحث والمحقق محمد كمال . ، حر ، من المقدمة بقلم الشاعر ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مج  
ٕٗ9
 8ٖٔ، ص ٔاألسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مج  
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تً بالجفاؾ ، لكنها تنؽلق على مقام الحجاز والرقص فً ظبلل من الحداء العربً.. ثم ٌؤ

فٌبدو أن الدعاء حٌن ٌكون حضارٌا وجمالٌا إلى هذه الدرجة ٌؽدو مستجابا.. وقد المطر ، 

الحب أكبر.. والسماع أرهؾ ! و أكثر اقترابا من هللا لٌؽدأصبن 
ٕ٘ٓ

 

فً النطق لتحرٌؾ وثمة ألفاظ قد وقع لها فً لهجة حلب أكثر من طرٌقة واحدة 

فً موضعها من الترتٌب مد إلى ذكر كل طرٌقة أصابها أو الختبلؾ األحٌاء فً نطقها ، فٌع

ذلك إلى نطقها فً ج و روبج واألهون واألهٌن ، بل ربما تعدف وذلك كثٌر من أمثلته : ربَّ 

 وساطة المقارنة .توضٌن باللهجة مدٌنة أخرف سعٌا منه إلى 

وعة من أن المإلؾ ٌرد هذه اللهجة إلى األصول التً تحدرت منها وتؤتً قٌمة الموس

، وهنا تتجلى ثقافته وإلمامه باللؽات القدٌمة واألوربٌة لمصادر التً عملت على إثرابها وا

فاأللفاظ عنده إما أن تكون عربٌة وٌعنً ذلك أن جذرها ؛ واالستنباط وقدرته على التحلٌل 

االستعمال شًء من التعدٌل ، وإما أن تكون من العربٌة وٌعنً ذلك عربً وإن طرأ على هذا 

التحرٌؾ فً شكلها أو فً حروفها أو أنها دخٌلة استعملها العرب ، ٌة ولكن أصابها أنها عرب

أو أوربً ، فتراه ٌكشؾ هذا األصل بدراٌة فابقة وحرص وإما أن تكون ذات أصل سامً 

 على األمانة كبٌر .

ٌعجزه أصلها وذلك أمر منتظر فً مثل هذا الطرٌق الشابك ، إال أن بعض الكلمات قد 

، ثم ٌستحضر جد لها أصبل ولعلها مما ٌلً نبرأي قاطع بل ٌعترؾ قاببل : لم  ٌجازؾفبل 

صاحبه أو مصدره ، إلى أن  إلىكل رأي عددا من اآلراء مهما كان حظها من الصحة ناسبا 

أمثلة ذلك " دركل " أو " هٌطلٌة " أو... وهذه  ، منالخاص الذي ٌرجحه ٌصل إلى رأٌه 

، وإن كان هذا الباب أعنً باب البحث شعبة من شعب الكتاب  الموضوعٌة ال تكاد تخلو منها

المناقشات واألخذ والرد بٌن أرباب اللؽة والباحثٌن فً عن األصل قد ٌفضً إلى كثٌر من 

 اللهجات .

تقاق فلم ٌجمعها المإلؾ فً موضع واحد من الموسوعة أما أحكام النطق وأحكام االش

ٌانها وتفصٌل رودها فً مواضعها المعجمٌة وهناك بولٌته فعل ، وإنما جاءت مفرقة بحسب و

القول فٌها ، فنرف أحكام اإلمالة واسم الفاعل واسم المفعول واسم اآللة مثبل فً حرؾ األلؾ 

 وأحكام الردة فً حرؾ الراء وهكذا .

                                                           
ٕ٘ٓ
 ٌٔ٘نظر : عبد المنعم ، د. بؽداد : الماء فً التراث العربً واإلسبلمً ، ص  
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ً ال تعد أن وقد كان المإلؾ فضل الرٌادة فً موضع رموز النطق لهذه اللهجة ، وه

ات المعروفة فً الفصحى ، فبهذه الرموز ٌسهل على  القارئ من ؼٌر تكون ردٌفا للحرك

إذا أسًء نطقها تصعب على حلب أن ٌقرأ الكلمة أو العبارة على الوجه السلٌم . فكم من كلمة 

.فساد النطق بالقارئ فهم معناها بل ربما فسد المعنى 
ٕ٘ٔ

 

قوال والحكم أما استعمال هذه اللهجة فٌستفٌض فٌما حفلت به الموسوعة من األ

واألؼانً واألدعٌة وألفاظ الزجر والسباب إلى ؼٌر ذلك من الصٌػ واألمثال واللوحات 

ها نّ أ ، فبل تكلؾ فٌها والتعمل وال تحسّ دي الخبرة والمعاٌشة والممارسة المنتقاة على ه

نً فً والممتع المفٌد حقا ما تراه من أشكال التعبٌر الف. ؼرٌبة على السماع بعٌدة عن الواقع 

؛ من مثل التشابٌه واالستعارات والكناٌات والمجازات ألن الخٌال المبدع لٌس مما تلك اللهجة 

ٌنفرد به الشعراء واألدباء فحسب ، وإنما قد تجده عند العامة بثوب من العفوٌة والواقعٌة 

شفٌؾ
ٕٕ٘
 . 

تبدأ رتب األسدي الموسوعة على حروؾ المعجم معتمداً على األلفاظ والمفردات التً 

بها أو التً ترد فً سٌاق المؤثور الشعبً، وذلك تسهٌبلً لتناولها من القارئ طالب المعرفة، 

إلى التكرار فالكلمات هً مفتاح ماتسعى إلٌه الموسوعة. وؼالباً النجد مراجع  وهذا ما أّدف

 ة.ومصادر للكلمات التً ٌذكرها ومعظم المفردات فً الموسوعة إما مولده أو دخٌله أو معرب

، فبل عجب وهذه الصٌػ الشتى ٌعرضها المإلؾ شواهد على ألفاظ المادة المعجمٌة  

 إذا تردد بعضها ؼٌر مرة وفقا لؤللفاظ الواردة فٌها .

 

 البعد العالمً لموسوعة حلب المقارنة : -ٖ

العلمٌة األدبٌة و بن كان مبدع الموسوعة رجبل منؽمرا فً العراقة التراثٌة واألصالةل

وبالدرجة نفسها منفتحا على مجموعة كبٌرة من اللؽات ة ..لكنه كان أٌضا تماعٌجواال

معرفته بسبب رحبلته الكثٌفة والطوٌلة محلٌا وعربٌا إلى  والتحاورات وصلتُ والثقافات 

( ما ٌبتدئ بها من موسوعة حلب  هذا العمل ، ؾ ) كلمةٌ وعالمٌا وقد ظهر معظمها فً ثناٌا 

ك اللؽات ارسٌة والكردٌة واألردٌة ... وكذللؽة التركٌة والففٌعبر بنا من خبللها على ال

مرور ذلك هناك أحٌانا كرامٌة واألكادٌة والسومرٌة ...ومثل السرٌانٌة واآلالمحلٌة القدٌمة 

                                                           
ٕ٘ٔ
 / المنهاج. 8ٌنظر فً الملحق رقم /    
ٕٕ٘
 ، ص هـ ، من المقدمة بقلم الشاعر والباحث والمحقق محمد كمال. ٔج ٌنظر : األسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، م 
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فً مادة على الٌونانٌة والرومانٌة ..ثم اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة واإلٌطالٌة ..والتقطت مرة مقارنة 

، ثم تنفلت بعد ذلك لتعبر عن ة المؽولٌة ..! إنما تبتدئ بمداخل لؽوٌة ) باب الحدٌد ( مع اللؽ

 أشٌاء الحٌاة وتفاعبلتها وتراثها .

من حلب التارٌخٌة التً قامت فً نقطة تلك مٌزة ) العالمٌة ( التً حصدها األسدي 

وإذن ، لٌست عالمٌة  . حساسة من شرق المتوسط ...فً وسط الوسط من العالم القدٌم كله

من ) عقدة نقص شرقٌة تجاه الؽرب ( أو شٌبا متقببل من ) ألسدي أمرا مبتذال أو نوعا ا

من  وعُ ضَّ تَ الؽرب عن الشرق وإرهابٌته الفكرٌة علٌه ( ..عالمٌة األسدي التً فرضٌات 

بلؽاتها المتبادلة والمتناقلة موسوعته الفرٌدة هً شًء من انتماء إلى ) األرض الحضارٌة ( 

 وهنا وهناك .. والمعدلة هنا

ا ساعده على االبتعاد عن االبتذاالت هً ممّ  رقُ تَ خْ ٌبدو أن أصالة الرجل التً ال تُ 

الفٌزٌابً والصناعً الجدٌد الذي حكم على المعاصرة التً حاولت مسن العالم بحكم الواقع 

 بإمكانات الماضً .هذا العالم بسرعات كبٌرة وطاقات وإمكانات مادٌة ال ٌمكن مقارنتها 
ٕٖ٘

 

واالجتماعٌة ، وهذا ما والموسوعة بعد ؼنٌة بالمعلومات التارٌخٌة والجؽرافٌة والثقافٌة 

ٌجعل قراءتها متعة للنفس وفابدة للعقل ، فقد بث فٌها المإلؾ من األخبار العلمٌة والوقابع 

الطعام واللباس واألفراح واألتراح ما إنه لٌتعذر على المرء الحصول علٌه الشعبٌة وطرابق 

ال سٌما ما طواه الزمن ولم ٌدون فً كتاب 
ٕ٘ٗ
. 

ومن الطرٌؾ أن أورد هنا أخًٌرا مقالة الباحث دٌب علً حسن تحت عنوان " خٌر       

الدٌن األسدّي ، جواز سفر ببل مسافر " 
(ٕ٘٘)

.إذ جاء فٌها : لٌس عنوان قصٌدة رمزٌة أو ما 

ٌث ٌقتل اإلهمال والبلمباالة بعد حداثٌة بل ذاك مفارقات تحدث ، ولكنها ال تتكرر إال ح

المبدع ، وٌذهب به إلى مستقره األخٌر ، فٌكاد عمل عمر وجهد ٌذهب هباء منثوراً . إّن 

خٌر الدٌن األسدي ـ الذي مات فً مؤوف العجزة وتناهب تجار الكتب  العبلّمة محمد

   ـ حكاٌة مؤساة تبدأ وال تنتهً... والمخطوطات ما أنجزه

                                                           
ٕٖ٘
 ٙ٘ -  ٌٗ٘نظر : عبدالمنعم ، د. بؽداد : الماء فً التراث العربً واإلسبلمً ، ص  
ٕ٘ٗ
 ، ص هـ من المقدمة بقلم الشاعر الباحث محمد كمال . ٌٔنظر : األسدي ، م. خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مج  

 44خير الديلن األسلدي ، تلواز سفر بلال مسافلر ، شؤون ثقافية ، تريللدة الثلورة ، سوريلللة ، تلاري  :  ر : عمي ديب ، حسن :ينظ -477
 /5  /4008   .  . 
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اسمه ) هانً الخٌر ( قد وصؾ لً ما حدث معه فً شرابه جواز سفر خٌر ولً صدٌق    

أن زمٌلنا هانً الخٌر كان منذ  إن الجدٌد فً األمرالدٌن األسدي ، سؤروٌه لكم كما ٌؤتً : " 

تاجر الكتب الذي كان له نصٌب  سنوات قد اشترى جواز سفر وهوٌة خٌر الدٌن األسدي من

الوثٌقتٌن الشخصٌتٌن ، وفً مناسبة  حتفظ )الخٌر( بهاتٌنكبٌر فً مكتبة الراحل ، وقد ا

الخٌر تسلٌمهما الى الدكتور تامر  االحتفال بحلب عاصمة للثقافة اإلسّلمٌة ، فقد قرر هانً

لمإلفه د. عبد السّلم العجٌلً والذي  الحجة محافظ حلب ، باإلضافة إلى كتاب )المقامات(

ن األسدي"أهداه بخّط ٌده إلى العّلّمة خٌر الدٌ
(ٕ٘ٙ)

  .   

قد اختفى هو المستدرك الذي  (موسوعة األسدي )حلب المقارنةأحد أجزاء إلى أن  ٌشٌر      

األسدي فً مقدمة الموسوعة ذكره 
ٕ٘2

 نه ال أحد ٌعلم أٌنإال أكما ٌشٌر الصدٌق هانً الخٌر 

ٌّما إذا علمنا أن معظم وثابق مكتبته كانت قد بٌعت إلى من نقلها خ خارج  لسة إلىاستقر والس

 سورٌة .

وفً الختام نقول : اكتنفت ثنابٌة اللذة واأللم حٌاة محمد خٌر الدٌن األسدي وحدٌثه عن   

السعادة والمسرة كان قلٌبلً ، وكان مصدرها فً الؽالب تضخم األنا عنده ، وما أعلى من شؤن 

ن نسمٌه ) ألم السعادة ( م طها باأللم ربماقلٌة المرتبطة بالعلم والمعرفة ورباللذة والسعادة الع

وقد عاش األسدي سعادته على قدرها  باب الثنابٌات المتناقضة والتناؼم بٌن القبٌن والجمٌل ،

ام وإصرار عجٌب ؛ قال بطة فً قدرته على تحمل اآلالم برضى توحًٌدا ؼرًٌبا وقد رآها مرت

                                                           

 44: خير الديلن األسلدي ، تلواز سفر بلال مسافلر ، شؤون ثقافية ، تريللدة الثورة ، دمشلق، سوريلللة ، تلاري  :  ، حسن عمي ديب -478
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ثمن  األلم ا كانومن هنألفرد دي موسٌه فً لٌالٌه : ال شًء ٌجعلنا عظماء مثل ألم عظٌم ، 

 .  القنوع والعبقرٌة 

ًّ والمع     ا مع هأو التؽافل عن؛  هااناة الٌومٌة لم ٌكن بوسعه نسٌانومع أن األلم والحزن الخف

 ولم ٌقفوا عابًقا فً مسٌرة حٌاته .، من أهم منابع إبداعه الجم  أنها

ماج فً الحٌاة الحلبٌة العامة ، قد سعى األسدي إلى التخفٌؾ من حدة آالمه بوساطة االندل    

فكان كثٌر المشاركة فً الندوات واللقاءات األدبٌة ، ولعّل محبته الحقٌقٌة لحلب وأهلها وسعٌه 

 لخدمتها كانت من مخففات حزنه التً ساعدته على تجاوز آالمه أحٌاًنا كثٌرة .    
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 فصل الرابعال

 . سدي المظلوم حٌا ومٌتاألا
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 وواقعه المعٌش : األسدي

األسدي م . خٌر الدٌن رجل موسوعً لم ٌضن على حلب بشًء من ثقافته وأدبه  ، 

 جل .و ٌعمل فردا وكؤنه مإسسة ثقافٌة فً روصل اللٌل بالنهار وه

وأجدنً مدفوعا  ذكر األسدي إال وحلب معه .تذكر حلب ٌذكر معها األسدي ، وال ٌحٌن و

 سرع بؤن األسدي مظلوم حٌا ومٌتا .إلى اإلقرار من دون مراوؼة أو ت

دون أن ٌنتهً من فٌها ...  ن ٌعشق مدٌنته حق العشق فإنه ٌفنىحاول رجل أعندما ٌ

أبدا ...تتجلى إلٌه بكلٌتها وتفاصٌلها ...وٌذوب فٌها فتنثنً إلٌه وتدرك أنه عاشقها العتٌد 

ٌنة التً عذبته بعض ...ذلك العاشق األصٌل والعرٌق والمتمٌز هو ) األسدي ( وتلك المد

بٌنهما فهً حال معقدة ، متبادلة فً  فٌما العذاب هً ) حلب ( ...وأما حال الثقافة العشٌقة

مدٌنة ( وكانت هً ) مدٌنة لرجل  –العمق ...جدلٌة فً معظم تفاصٌلها ...كان هو ) رجل 

...) 

ال إذا لٌس فً مدٌنة خصوصٌات مثل مدٌنة حلب ، وهً ال تدرك كلها و ) تحتمل ( إ

تجاوزت مرحلة المعرفة بها إلى مرحلة العشق الكلً ...لم ٌتحدث األسدي عن عشقه هذا 

...وتلك درجته النبٌلة العلوٌة ...فترك لنا أن ندركها ونحن نتابع كلماته الثرة والؽزٌرة ... 

مقابلتها مع ؼٌرها ، قواعدها ، أمثالها ، ٌؽرق وٌؽرقنا فً مفردات اللهجة الحلبٌة )) 

كمها ، تهكماتها ، تشبٌهاتها ، استعاراتها ، مجازاتها...حكاٌاتها ..سبابها..نوادرها ح

((..هنهوناتها ، مناؼاة أمهاتها ..سهراتها 
 (ٕ٘8)  

 

هذا هو نوع من الؽنى والثراء الحضاري امتلكاه االثنان معا : مثل إن مسحا شامبل 

 الرجل والمدٌنة .

ً جمع عرٌضة وأهدافه نبٌلة فقاتلة وأحبلمه  تهتعلق األسدي بمدٌنته وكانت رؼبا لقد

جعلته ٌعٌش حاال من القلق  األحبلم التً قدمها أو تلك الرؼبات واألهداؾتراثها ، وهذه 

 واأللم واإلحساس بالضٌاع .

                                                           

 ، 79 ص ، واإلسلالمي العربلي التلراث فلي الملاء:  بغلداد. د ، المنعم عبد:  وينظر(   م)  المقدمة من ، الدين خير. م األسدي ، حمب موسوعة-:47
 .      79 - 75 ص  م 4008 ، دمشق ، الثقافة وزارة
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فما كان قادرا على التخلً عن طموحاته وأحبلمه ورؼباته تلك ، وهذا ما زاد من 

وجعله ٌتفرغ للكتابة والتؤلٌؾ وٌنؤف بنفسه  ، فً صومعتهآالمه ودفعه إلى مزٌد من العزلة 

 .الحٌاتٌة عن صؽابر األمور 

رتبطا بمجتمعه منفتن الوعً وكامله ، م، كان األسدي نقً القلب بسٌط المطالب 

ؼٌر  ، مرتادا مسالك طرٌفة، مفعما بها ، مقببل على الحٌاة ، معالجا قضاٌاه الفكرٌة والتراثٌة 

الناس العادٌٌن من مطالب ، بلػ مرتبة الرجل العاقل العارؾ المتذوق لجمال مبال بما ٌشؽل 

محٌطه العاشق لكل ماهو حلبً المدرك سعة الحٌاة والسالك دروب المحبة التً أكسبته حرٌة 

 اإلبداع وكماله وخلقت فٌه رجبل حرا لم ٌدخل نفق فقدان األمل بالمستقبل .

لمفرطة إزاء هذه الحٌاة العامة والخاصة التً ولعل خٌبة أمل األسدي ذي الحساسٌة ا

عاشها هً من أهم مصادر ألمه ، فكثٌر من طموحاته كانت عصٌة علٌه لم ٌستطع تحقٌقها ، 

ومع ذلك عاش حٌاته من  وكثٌر من أفكاره النبٌلة لم تلق آذانا صاؼٌة ولم ٌقبل الناس علٌها .

سعادة الناس جمٌعا طامحا لخٌر الببلد أجل خدمة مجتمعه و وطنه وأمته ساعٌا وراء تحقٌق 

 والعباد معطٌا قٌمة علٌا للحٌاة .

لذة  تى ٌمكننا القول : إن كلّ نت حٌاة األسدي سلسلة من اآلالم والمتناقضات حكا

عاشها حملت ألما ألنها كانت لذة آنٌة طالما عالجها بتفكٌره فوجدها تافهة وهذا ما كان ٌزٌد 

 من ألمه وحسرته .

وتحمله لآلالم والمآسً ، تحوٌل آالمه إلى ما ٌشبه السرور ًرة األسدي فوتكمن قد

صوصا خ-ظل مخلصا  لوالبه الحلبً  التً اعترته فً حٌاته والتً جعلت منه إنسانا متمٌزا

 . -عموما -العربً و -

كان األسدي فً شقاء سرمدي من ألم إلى ألم ٌعانً من جملة ضؽوط اجتماعٌة 

وانتابته آالم كثٌرة من أهله ومن أصدقابه  نجدها واضحة فً ثناٌا أقواله  واقتصادٌة وثقافٌة ،

إذا مّت أنت " :ومما قاله لمستشار جمعٌة العادٌات صبحً الصواؾ وفً صفحات مإلفاته

ًّ مدٌنة جلب بؤكمله ا"ستحزن علٌك زوجتك أم سلٌم ، أما أنا إذا مّت فستحزن عل
ٕ٘9
 

                                                           
ٕ٘9
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 اء بمنتهى اإلنسانٌة حٌن نظر إلى المجتمع من حوله وأحسّ ولطالما تؤلم  آلالم الفقراء والبسط

 بؤوضاعه التً لم تستطع تجاوز أحاسٌسه والتجاوب مع آالمه  .

األلم من متطلبات  لكنه لم ٌفقد األمل فقبل العذاب اإلنسانً والمعاناة والبإس وعدَّ 

م  ، وقد أحس األسدي الحٌاة فً هذا العالم المؤزوم ورآه ال محالة سٌنتهً فً ٌوم من األٌا

 إحساسا قوٌا بالؽربة بٌن أبناء جلدته وبات ؼرٌبا بٌن األقرباء واألصدقاء فً آن  .

 كان األسدي الخالد الذكر أسوأ النابؽٌن حظا فً حٌاته وأكثرهم اكتواء بنار األلم .

قد جمع فً رٌعان شبابه مكتبة تعّد من أضخم المكتبات الخاصة من حٌث الكم ل

م إلى شراء مكتبة األسدي 9ٗ٘ٔوقد سعى مدٌر الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت عام  والنوع ،

التراثٌة ، وعندما علم محافظ حلب وقتبذ شتٌوي سٌفو و عمر أبو رٌشة مدٌر دار الكتب 

الوطنٌة بذلك اتفقا على أن ٌهدي األسدي مكتبته إلى دار الكتب الوطنٌة فً حلب لقاء راتب 

م لكنه سرعان ما انقطع الراتب هذا بعد أن تؽٌر 9ٗٙٔوام عام شهري لؤلسدي من دون د

إنه قد شجر خبلؾ  : مدٌر دار الكتب بحجة أن األسدي ال ٌداوم فً المكتبة كموظؾ ، وٌقال

، وقد ل من عمله وقطعت هبته صِ فُ بٌن األسدي وربٌس البلدٌة آنذاك ) مجد الدٌن الجابري ( فَ 

من أكبر الخزابن فً تعّد مكتبة األسدي العصامً  »: أن ذكر الكونت فلٌب دي طـرازي 

 «سورٌة ولبنان 
ٕٙٓ

مع تلمٌذه القاضً  م92ٔٔالفرات فً عام  زار األسدي سدّ حٌن و ، 

أنا اآلن سامحت الحكومة قال له عندما رأف عظمة هذا السد وروعته : )  نبٌه جبل ، و

( ، لكن األسدي سرعان ما  بؤموالً التً أخذتها ما دامت تصرفها على مثل هذه المشارٌع

ٌّة عاجلته  أعاد تؤسٌس مكتبة جدٌدة كان ٌنوي تقدٌمها إلى دار الكتب الوطنٌة أًٌضا بٌَد أن المن

حٌن أحّس بدنو  على الرؼم من أنه ، فبٌعت من بعده مع آالؾ الصور لمدٌنة حلب وؼٌرها

م  92ٔٔ/  ٘/  9ٕرٌخ ربٌس بلدٌتها بتاأحمد إسماعٌل ووّجه كتاًبا إلى محافظ حلب  أجله

ٌّة أهبها لبّلدي والعالم تتخذ منها داًرا تسّمى دار  »     :جاء فٌه  لدّي مكتبة وطرابؾ فن

«األسدي 
 (ٕٙٔ)

 .  

                                                           
ٕٙٓ
 ٕٙٙوٌنظر : المعمار ، محمد صبحً : أعبلم راحلون من جمعٌة العادٌات ، ص ٖٓمجموعة من األدباء : أدباء من حلب ، ص  
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م 9٘ٙٔحصل األسدي على تعوٌض مادي بعد تركه التدرٌس فً معهد البلٌٌك عام  

والنسٌج لتكون له بسبب احتراقه ، فاشترف بمبلػ التعوٌض النقدي أسهما فً شركة الؽزل 

م صدر قرار جمهوري 9ٙٔٔم / 9ٙٓٔموردا ثابتا ٌعٌش من أرباح تلك األسهم . وفً عام 

بتؤمٌم شركة الؽزل والنسٌج وبذلك خسر األسدي كل ما ٌملكه من أموال دفعة واحدة ، وكان 

 ربٌس الجمهورٌة وقتبذ أمٌن حافظ من طبلبه وطلب منه أن ٌلؽً قرار التؤمٌم ووعده خٌرا

بؤنه سٌلؽٌه ، لكنه سرعان ما طار من الحكم وعزل وطارت المصاري ، كما أعفً محافظ 

كان هذا من أقسى الصدمات التً تلقاها  و حلب أٌام الوحدة رفعت زرٌق من منصبه ،

األسدي فً حٌاته والتً ؼرست األسى والحزن واأللم فً نفسه لمدة زمنٌة طوٌلة ، وقد 

بؤلم شدٌد فٌها نفسه وخاطب وحات موسوعة حلب المقارنة لصور ذلك فً لوحة شعبٌة من 

 مفجع .

والخثرة  يالسكرداء اشتّد به المرض وساءت حالته الصحٌة وتفاقم مرض ندما عو

الدموٌة لدٌه نقل إلى مستشفٌات عـّدة ) فرٌشو والوطنً والكلمة(، حتى استقر فً المبـّرة 

ًّ األشرف ٌـة حٌث منن ؼرفة صؽٌرة مستقلة ، كنا نزوره اإلسبلمٌة ) دار العجزة ( بجانب حـ

مع كثٌر من محبٌه وأصدقابه وتبلمذته ، وعلى الرؼم من مرضه الشدٌد وسوء حالته ، كان 

حلب المقارنة وإعادة النظر فٌها ، وكان ٌناضل الموت  ةمخطوطة موسوعء على إنهادإوبا 

(( نً قبل أن أموتاكسبو))  :قال ولطالما وٌبعده عنه حتى ٌنتهً عمله هذا ، 
 ٕٕٙ

ومن علو  

وسمو نفسه ومعرفته لقٌمتها أوصى أٌضا قبٌل وفاته بؤن ٌكتب على وتواضعه همة األسدي 

قبره فقط اسمه ) خٌر الدٌن األسدي ( ٌا لؤلسؾ ... حتى هذه العبارة لم ٌنلها األسدي ، هرم 

رة بٌن قبرٌن وحٌن حلب وحامل لواء تراثها وحامٌه ، حٌث روي أن حفار القبور حفر له حف

ا مّدد الجثة فً الحفرة وراح ٌهٌل التراب فوقها  ًٌ وجد أن العمق أصبن كاف
(ٕٖٙ)

وهذه رواٌة  

من سرٌره ، ولم ٌخبر أحدا  قوامها التناقض ، فكٌؾ ٌراه د. الشٌط ممددا  وتوفً على

 ؟!أصدقابه أو من المسإولٌن

ما من قرٌب حوله وال صدٌق ، وحمله م وحًٌدا  92ٔٔ/  ٕٔ/  9ٕقد وافـاه الٌقٌـن صبـاح ل 

بٌك آب دفن الموتى من دون تابوت فً كٌس قماش أبٌض إلى مقبرة الصالحٌن من دون 

                                                           
ٕٕٙ
 . ٔٔم ، ص  ٖ/ٙ/ٕٔٔٓاألثنٌن  /8/العدد  –، السنة األولى  اتجرٌدة الجماهٌر ، فضاءحجار ، عبدهللا :  

 .    57ينظر : متموعة من األدباء : أدباء من حمب ، ص  -485
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ٌّر التربً ) حفار القبور ( فما كان  ٌّعٌن ومن دون جنازة ، وال أهل وال أصدقاء مّما ح مش

وال أحد ٌعلم أنه قد منه إال أن ثقب خشخاشة رماه فٌها كما روف لً بابع السوس فً المقبرة 

ًّ عن قبره ؼسّ  ل وصلً علٌه بعد وفاته أم ال ، وحٌن سؤل نفر من أصدقابه بعد ٌومٌن الترب

تجاهل مكان الدفن ، وقٌل لً إن التربً  : قد باع الجثة لطبلب من كلٌة الطب بخمسمبة لٌرة 

بعد أٌام من وفاته  التربً قال لنفر من أصدقاء األسدي الذٌن جاإوا ، وال ؼرابة فً ذلك ألنّ 

: تسؤلون عن مٌتكم الذي كان خفٌفا مثل الرٌشة ، لقد وقفت متحٌرا أٌن أدفنه ، فهو ببل قبٍر 

ٌّعٌن . وضعته فً زاوٌة المقبرة  فً خشخاشة بٌن قبرٌن .  وال مش

هكذا ُحمل األسدّي إلى مثواه األخٌر وحًٌدا ؼرًٌبا ، وفً تربة حلب ، المدٌنة التً        

ا وخلّدها بمإلفات ما خلّدت مدٌنة مثلها من قبل ، لم ٌجد فٌها مساحة مترٌن تكون له عشقه

 »قبًرا تهدأ فٌها عظامه . وفً حفل تؤبٌنه قال خلٌل هنـداوي فً كلمة اتحاد الكّتاب العرب : 

«حّق أكلناه ، ولحم نهشناه ، والٌوم جبنا لنكّرمه فً مثواه 
(ٕٙٗ)

هكذا وّدعت حلب .  

وهكذا شاءت أقدار أن تنفذ وصٌة األسدي الزاهد فً بهرج الدنٌا، أن » ألسدي ! عبلّمتها ا

ٌدفن من ؼٌر احتفال أو جنازة ، فضاع جثمانه تحت التراب، تراب الوطن الذي أحّبه وأفنى 

«)حٌاته من أجله، كجندي مجهول سقط فً معركة الشرؾ والفداء، فً معركة الحٌاة 
ٕٙ٘

 .)

(»
ٕٙ٘

 ت دار الكتب الوطنٌة خزانتً ، فجردت القٌم منهاكنت وهب ٌقول األسدي : ))(. 

ون ذلك مما ال ٌمثل خزانتً . وحتى ٌومنا لم د ما وضممته رأسا إلى خزانتها ، وأبقٌت

 ٕٙٙ(( أفاتح مسإوال فً هذا الصدد .فلتكن هذه أٌضا فً عداد مصاببك ٌا صاحبً الصبور

حلب والمحافظ إعطاء  بلدٌة ربٌسؾ لكن الصٌؽة نفسها ، حٌن رفض الداللة قد تختل

ه له الشاعر عمر أبو رٌشة لقاء إهدابه مكتبته إلى دار د.س  راتب شهري الذي حدّ ل ٓ٘ٔ

 الكتب الوطنٌة بحلب  ألنها بحاجة إلى موافقة ربٌس مجلس الوزراء .

                                                           

 م في دار الكتب الوطنية .   94;3نيسان  :4ترى حفل تيبين األسدي مساء يوم التمعة في  -486
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هً  كمت هبللالمكتبة التً اشتراها أ. حبٌع مع المكتبة الثانٌة وهناك كتاب الرفض 

 أحدمع  م  تفاوض حكمت هبلل 98ٔٔ/  ٕٔ/  ًٕٓ فف أو الثالثة لؤلسديالمكتبة الثانٌة 

نٌة والعبرٌة وكثٌر من السرٌاو إالؾ كتاب بالعربٌة والعدنانٌة ٗى شراء أقارب األسدي عل

الٌوم رقٌن التقطوها عن حلب هً ورة لكافة أنحاء القطر صور للمستشألؾ ص ٕٔالمعاجم و

فً مركز التراث فً دمشق
(ٕٙ2)

 . 

/  ٕٔ/  ٕٕألسدي تارٌخ بجرٌدة البعث عن شراء ما عند اتب هانً الخٌر ك وقد

م  ) مكتبة العبلمة األسدي تباع بالمزاد العلنً ( وكتب ) نداء جدٌد إلنقاذ ما ٌمكن  98ٔٔ

مقالة وكتب فً جرٌدة البعث هبلل  جرف لقاء مع حكمتم  وأ 98ٗٔ/  ٔٔ/ ٗإنقاذه ( ثم فً 

رض هذه المكتبة على مجمع اللؽة عى شراء وبٌع مكتبة األسدي ( ،ة إلنٌعودة ثا) : بعنوان

 وأخٌرا اشترف ) متحؾ دمشق ( العربٌة الذي رفض شراءها بسبب عدم وجود مٌزانٌة ،

 وبعض مقتنٌات األسدي تلك .المكتبة 

سعادة والمسرة قلٌبل وكان ألسدي ، وكان حدٌثه عن اللذة واأللم حٌاة ااكتنفت ثنابٌة ال 

أعلى من شؤن اللذة والسعادة العقلٌة هذا ما ، ونده تضخم األنا ع -فً الؽالب  -ذلك مصدر 

ن باب الثنابٌات م ، ربما نسمٌه ) ألم السعادة ( وهو مالمرتبطة بالعلم والمعرفة وربطها باألل

ش األسدي سعادته على قدرها وحٌدا عا المتناقضة القبٌن والجمٌل كما ٌقال فً علم الجمال .

ل ألفرد قاا وقد رآها مرتبطة فً قدرته على تحمل اآلالم برضى تام وإصرار عجٌب ؛ ؼرٌب

ٌجعلنا عظماء مثل ألم عظٌم ، ومن هنا كان ثمن القنوع باأللم  ءال شًدي موسٌه فً لٌالٌه : 

. 

ومع أنه لم ٌكن بوسعه نسٌان األلم والحزن الخفً والمعاناة الٌومٌة أو التؽافل عنهما 

 أهم منابع إبداعه الجم ولم ٌقفوا عابقا فً مسٌرة حٌاته . مع أنهما من

وقد سعى األسدي إلى التخفٌؾ من حدة آالمه بوساطة االندماج فً الحٌاة الحلبٌة 

العامة فكان كثٌر المشاركة فً الندوات واللقاءات األدبٌة ، ولعل محبته الحقٌقة لحلب وأهلها 
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 فً على تجاوز آالمه وأحزانه نه التً ساعدتهوسعٌه الدإوب لخدمتها كانت من مخففات حز

 كثٌرة .أحاٌٌن 

ان األسدي عربً الشمابل ، حلبً الصفات تتمثل فٌه الجرأة والحزم والحق ٌقال ، ك

زاٌاه ، والفراسة والزهد فً الحٌاة ، ولعل اإلباء واالعتداد بالنفس والذوق السلٌم أخص م

رحها ، فلطالما دعا إلى العدالة االجتماعٌة التً ٌخشى ؼٌره طوكانت له أفكاره الجرٌبة 

 وحرٌة الرأي والسٌاسة .

تلك الصفات تفسر لنا عدم تسلمه مناصب حكومٌة على الرؼم من إمكاناته الثقافٌة 

 والعلمٌة .

ولجرأة األسدي فً طرح آرابه وأفكاره التً لم ٌؤلفها أبناء جٌله أثر فً تؤلب كثٌر من 

 ٌه .الحلبٌٌن وؼٌر الحلبٌٌن عل

األسدي على إحسانه باإلساءة ، وطعن نفر منهم بسلوكه  الحلبٌٌن كثٌر من ولقد جازف

وأساإوا إلى سمعته ، وأخذ األسدي فً أواخر أٌامه ٌستؽٌث وهو فً ) دار العجزة ( بحً 

وأصدقابه األشرفٌة  الذي ظل فٌها مقطوعا ال ٌزوره فٌها أحد إال نخبة من المثقفٌن 

 .المخلصٌن 

ولم ٌودعه أحد  ، لم ٌحمل نعشه أحد  ، ألسدي فً مقبرة الصالحٌن فً خشخاشةدفن ا

 أحد . نهولم ٌإبِّ  ، ولم ٌسر وراءه أحد من علٌة القوم وال من رجال الحكم أحد، 

سرف نعٌه فً الوطن العربً ، وجزع الصحب المخلصون وهلعت قلوب المحبٌن ، 

صٌة نادرة فً اإلبداع واإلنتاج األدبً ، وسرف الحزن فً الصدور ، ولقد فقدنا بموته شخ

 وؼاب علم فً حلب الشهباء كان رمزا منذ مطلع القرن العشرٌن .

 ة علٌه .فً قلوب واجفة وعٌون دامع نحن اآلن ، وكنا سابقا ،

دته ووفاته كانت تلك الصعوبة وال نما بٌالعبلمة زمن هذا الرجل  زمن صعب مؤزوم

ته ، فقد مات فقٌرا و وحٌدا موتا تراجٌدٌا استؽرق اكتشافه صنعه فً حٌا االرؼم ممّ  ، على

ذهب بعٌدا إلى حٌث فً المبرة اإلسبلمٌة وفً نفحاته الصوفٌة  متوحداأٌاما ! مات وحٌدا و
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ٌجد صدف ) ٌالٌل ( وصدف موسٌقا ) قبته ( العالٌة العالٌة ... لعله ٌجد مدٌنته المعشوقة 

 فبل تنفٌه من جدٌد به عاشقة 

 نتمنىحقه ، سٌظل األسدي فً الذاكرة ، عن األسدي ال ٌمكن أن نفٌه  تحدثنامهما 

 الرحمة لؤلسدي ، وأعزي نفسً وإلى آخر لحظة من حٌاتً بفقدان العبلمة األسدي .

 حلب ، ٌكفٌك ما جادت به ٌمٌنك ٌا أسدي .ستؤنس بما ألؾ وبما سجل فً إذاعة نظل نس

 خطاب عاشق لمحبوبته : حمد جمٌل العقاد حلبخاطب الشٌخ ملفد 

 ذي حلب دار األدب           ٌا حبذا الدار حلب

 8ٕٙكم من أدٌب أنبتت          فٌها لقد نال الرتب 

 !رحمك هللا ٌا شٌخ العقاد ، ها هو ذا األسدي لم ٌنل من تلك الرتب شٌبا 

  

                                                           
 ٘٘م ص ٖٕٓٓدٌوانه ، تن : محمد عدنان كاتبً ، مراجعة : د.عصام قصبجً ، فصلت للنشر ، حلب ، العقاد ، محمد جمٌل : 8ٕٙ
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 تنتظر الجواب محرقةأسبلة 

 ؟!هل ثمة مبلبكة فً ثٌاب بشر ٌتساءل المرء  عندما

الؽرابز الحٌوانٌة ، واللواعج اإلنسانٌة واألشواق قد تصعب اإلجابة ألن البشر مزٌج من 

اإلنسانٌة ٌنتهً لٌتصرؾ كحٌوان ألن تجاهل طبٌعته ومن أراد منهم التصرؾ كمبلك اإللهٌة 

 المتصوؾ إلٌها .( باسكال ) أشار كما التً هً لٌست بالمبلك وال بالحٌوان 

بالكاد ٌتركون  ،بكة فٌعبرون فٌما بٌننا كالنسٌمأحٌانا طبٌعة المبل وعلى هذا ٌظهر الناس

 الرقٌقة ، بالكاد نسمع لهم جلبة أو ضوضاء !!أثرا لخطواتهم 

و إن اخترق الحزن  ،قلبه نور....ئ شعرت مع العبلمة األسدي أنً قرٌب من مبلك هاد

الدته ، وأخٌرا خسارته ألسهمه ثم وكان أولها طبلق والدته ثم وفاة والده  ؛مرات ومرات قلبه 

ومع ذلك لم ترتفع منه كلمة ، كفه الٌسرفا نال األلم منه حٌن بترت !! كمفً معمل النسٌج 

حلب بإهانته والسخرٌة علٌه نفر من أبناء ( وأكثر من ذلك فقد تطاول وال آخ ، آخ  آه،  آه)

هذه اإلحباطات الهابلة  نوعلى الرؼم مأو تذمر . منه ، ومع ذلك لم ترتفع منه كلمة شكوف 

أربعٌن سنة من  آخر أراق دم قلبه وأفنىالتً حاقت به فقد أكب على عمله وبحوثه حتى 

 موسوعة)) لبً فً موسوعته الكبٌرة مادي الحوالتدوٌن للتراث البلعمره فً الجمع والتوثٌق 

 ((حلب المقارنة 

هباء والعروبة الزهراء من األعبلم الذٌن أنجبتهم حلب الشاألسدي ، م. خٌر الدٌن 

 ،ومإرخ موثق ،وباحث مدقق ،فهو عبلمة محقق ،فً العصر الحدٌثوالصوفٌة السمحاء 

هو ابن الوطن مسؤلة الهوٌة لٌست بالسإال السهل، فاألسدي و ،وأدٌب محلق ،ومترجم منمق

ة فلٌنظر ، ومن ٌجد فً هذا الكبلم مبالؽة أو مؽاالالعربً الكبٌر وابن اإلسبلم الخالد العظٌم 

 أؼانً القبة وفً موسوعة حلب المقارنة فً نفحاته الصوفٌة 

، وكان هذا هو الدافع وراء إنتاجه هناك رابط حب بٌن األسدي اإلنسان وحلب المدٌنة 

مدف  تقصً عن التراث الحلبًفً البحث والاألدبً الموسوعً والمحفز على استمراره 

 .الحٌاة
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 البد من طرح جملة تساإالت :حث ومن باب إبداء الرأي وإؼناء الب

عموماً  –وسورٌة  –خصوصاً  –كثٌرون أولبك الذٌن ضحو بحٌاتهم من أجل حلب 

ومن واجب كل أنسان ؼٌور على مدٌنته ووطنه وأمته ومرتبط بذلك ارتباطاً جسدٌا  –

أٌما  –ووجدانٌاً أن ٌجمع التراث البلمادي وٌصونه وهذا مافعله األسدي الذي أحب حلب 

سنة من عمره والتً اعتنى فٌها  ٓٗوخلدها فً موسوعته التً أفنى فً كتابتها  – حب

 بالمكان والزمان فً آن .

وحٌدا ولم ٌخرج معه من المبرة م 92ٔٔكانون األول عام  9ٌٕوم توفً األسدي فقد 

أحد ، ولم ٌحضر وفاته التً قضى فٌها أواخر أٌام حٌاته  فً حً األشرفٌة بحلب اإلسبلمٌة

 ، ولم ٌلقنه أحد.د ، وأزعم أنه لم ٌصل علٌه أحد أح

الذٌن احتفوا بتراثها واهتموا بصونه وجمعه وحفظه أهكذا تودع حلب أبرز أعبلمها  -

 9ٕأو فً   ٔك 9ٕتحدٌد تارٌخ وفاته هناك خبلؾ ، هل وافاه الٌقٌن فً حتى فً  ؟!

قوامها حضارة ال ، هل هذا معقول فً مدٌنة ؟ وحتى اآلن لم ٌبت بهذه القضٌة   ٕك

 تشٌخ ؟!

سؤل  حٌنوهل ٌمكننا أن نصدق ماروي عن صدٌقه وتلمٌذه الدكتور إحسان الشٌط أنه 

عن األسدي فً المبرة اإلسبلمٌة وفتن الؽرفة ووجده مٌتاً ، هل ٌعقل أن ال ٌتصل إحسان 

 وٌخبرهم بذلك ؟! بزمبلبه وأحباء األسدي 

من النقد مع أنه  –معارضٌن للتراث الشعبً شؤنه شؤن المإٌدٌن وال –لم ٌسلم األسدي 

مشرعا لما ٌنبؽً فً الكتابة ولما ال  التجّوال فً عوالم التراث البلمادي الحبً أباح لنفسه

 .ٌنبؽً 

أول من صنؾ المؤثورات الشعبٌة العربٌة ، وله   -بحق  - ٌعد األسدي م. خٌر الدٌن

ٌبا ؼرٌرون أن كبلمه ن وعامتهم نجد أناسا من خاصة الحلبٌٌفضل السبق فً ذلك ، و 

حٌن ٌستعٌن بكبلم ؼٌره وٌفزع إلى ما ٌوشن به كبلمه ؛ ومنهاجه معٌبا ونطاق قوله ضٌقا 
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فسطور قلٌلة  وأما كبلمه ومثل نادر وحكمة منقولة وقصة عجٌبة مؤثورة من قول سابر 

 .وألفاظ ٌسٌرة 

عن تراث  صفحةآالؾ  التسعةقرآبة وجمع هذا العبلمة هل ٌعقل هذا بعد أن كتب  -

  حلب البلمادي فً كتاب واحد سماه ) موسوعة حلب المقارنة ( ؟!

فوات الموسوعة فً األدب المكشوؾ قد سلمت للدكتور هناك مخطوط قٌل إن قد و

 م ، أٌن هً األن؟!98ٖٔخالد الماؼوط عمٌد معهد التراث العلمً العربً عام 

الصوفً عند  لئلبداعراز المحاور األساسٌة البد من إثارة الحوار حول أؼانً القبة وإب

 !األسدي والبد من مقارنته مع إبداعات الصوفٌٌن القدامى والمحدثٌن من عرب وؼٌر عرب 

الذٌن نهلوا تصوفهم من حقابق هل ٌمكن تصنٌؾ األسدي بٌن أعبلم المتصوفة  -

 ؟اإلسبلم ومفاهٌمه 

 الؽنابٌة النثرٌة ؟ الصوفٌةأال ٌمكننا أن ندرج أؼانً القبة ضمن النصوص  -

برٌدٌة كندٌة فً الذكرف الخامسة واألربعٌن لرحٌل ألٌس ؼرٌبا أن تصدر طوابع  -

 األسدي فً كندا ونحن فً سورٌا نتناساه ؟! 

 العلماء  ؟! األدباء و بلمأعٌصنع التارٌخ ؟!   ألٌس كبار من  -

 ومدٌنة حلب ألم ٌكن فٌها أمثال هإالء النجباء ؟! -

 ذه المهمة ؟!ألم ٌقم األسدي به -

التعرؾ  أن ومن المإسؾ ألٌس األدباء والكتاب والعلماء ضمٌر األمة و وجدانها ؟! -

  .قٌمة العظماء إال بعد أن ٌختفوا  من الحٌاة

ومع  جعل من تراث حلب مشروع نجم ،سدي ، صاحب طاقة إٌجابٌة ، إنه العبلمة األ

 ذلك ماذا قدمت له إزاء ما قدم لها  ؟!

فً حً أو مدرسة ً شارعا باسمه فً موازاة سكة الحدٌد بالجمٌلٌة هل ٌكفً أن نسم -

 ؟! الصاخور

 ألٌس من الواجب علٌنا تصوٌر الفراغ الذي خلفه ؼٌاب األسدي عنا ؟!  -
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اش األسدي فً ؼمرة من الحٌرة والتساإالت وأمضى عمره باحثا عن حقابق كبرف ع

ابه الحسً طوال حٌاته ، فهل وعانى من القلق الروحً فضبل عن اضطر ،مادٌة ومعنوٌة

 اطمؤن واستكان وتصالن مع المتناقضات ؟

وهل ارتقى إلى مرتبة العارؾ المإمن بؤنه حٌن ٌموت ٌرحل خالً الوفاض من  -

 عبلبق الدنٌا ولم ٌنل مراده ؟!

األسدي فً عالمٌته وخصابصه وعمله ٌشبه ) رسول حمزاتوؾ ( وكتابه ) بلدي 

ختبلفات األسلوبٌة فً القوالب الكتابٌة النهابٌة ...هناك داؼستان ( ولكن بعٌدا عن اال

 تقاطعات مدهشة بٌن الشخصٌتٌن فً شدة األصالة ، وفً شدة العمق !!

ؼٌر أن لؤلسدي تلك ) العروبٌة ( العمٌقة ، وتلك ) اإلسبلمٌة ( المتجذرة فً تبلفٌؾ 

 دماؼه منذ ماقبل التارٌخ ..!

را لثقافة خصوصٌة و محلٌة جدا وسط المحٌط عرؾ العالم ) رسول حمزاتوؾ ( سفٌ

السوفٌاتً الشاسع ) سابقا ( ...لقد نقلنا إلى داؼستان  الؽالٌة والجمٌلة ...مثلما نقلنا إلى قرٌته 

 الصؽٌرة جدا ) تسادا ( وقد جعلنا نحفظ اسمها !!

  قلنا لقد عرؾ العالم الشاعر ) رسول حمزاتوؾ ( ...فهل عرؾ العالم أٌضا األسدي ؟

إنه تساإل مشروع جدا ، ولعل فً اإلجابة علٌه مسإولٌتنا فً توضٌن هوٌتنا أمام العالم 

وعً ذي البعد العالمً وجمالٌاته الفابقة وعمله الموس ،بتقدٌم هذا الرجل بمجده الذي ال ٌمحى

روح جدٌدة نسبة إلى  زمان درس فٌه األسدي العلوم اإلسبلمٌة ، موسوعته فٌها ،العمٌق

ولكن ، هل كانت موسوعة األسدي جدٌدة فقط ؟؟ ال ، بل ، ٌة فً المدرسة العثمانٌةالتقلٌد

لعلها روح متمردة تسربت إلٌها كلمة ) الشعب ( لتعطٌنا إٌحاء مختلفا كانت رٌاحه بدأت تهب 

لم ٌتحاش األسدي تلك الرٌاح ، بل ترك لها أن تعبره وترك لسرادٌبه بعٌدة ، بقوة على العالم

دهاش أن تخلق كابناتها الخاصة من ارتكاز إلى أقوف ما ٌمكن تصوره من العمل الؽور واإل

 9ٕٙوالعاشق !!، الشمولً الصابر الدإوب

                                                           
 ٌ٘٘نظر : عبد المنعم ،د.بؽداد : الماء فً التراث العربً اإلسبلمً ص 9ٕٙ
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سدي ، وقد أهملوا قبله لم ٌقدر جهود األسدي أحد فً حٌاته ، وقد أهمل الحلبٌون األ

الذي أصله من ٌمً إلى العراق قتلوه هناك ، وقتلوا عماد الدٌن النس حٌن فرَّ المتنبً الذي 

 .حكاٌة النسٌمً فً حلب حكاٌة السهروردي تشبه  ، وقبره بجوار القلعة . وأذربٌجان 

، رجل المبادئ رجل األصالة  ، فقدنا األسدي العبلمة وبفقده فقدت حلب رجل التراث

ع وقته هدرا ضِ جل الثبات على حب حلب وفً اللٌلة الظلماء ٌفقتد البدر ، لم ٌُ السامً ، ر

، بل واظب لٌل نهار على جمع التراث الحلبً الرسمً والشعبً ، كان محط إعجاب وعبثا 

 قلوب كل من عرفوه ، لم ٌتخذ العلم مصدرا لجمع المال عاش فقٌرا ومات فقٌرا .

 .األسدي مجلس عزاء ؟!  شًء ٌفتت الكبد وٌمزق القلب أال ٌستحق  -

 تعلٌم والبحث والتؤلٌؾ.فً الب سنة ٓ٘مقدرة فابقة وعجاببٌة على مدف لم ٌثبت أ -

 ؟! ومإلفاته من آرابه وأبحاثه كلنا ألم نستفد   -

قدت حلب األسدي كما فقدت أمثاله ...فهل ٌؤتً من ٌسد الفراغ التراثً الذي تركه ف

 !نبراس أدباء حلب ، األسدي تلك الشخصٌة الفذة التً أحبها العامة والخاصة ؟

فالعمل النبٌل الطٌب  فٌه وؼٌر عارفٌه ؛عارتتردد على ألسنة ال زالت ذكرف األسدي 

 ٌعززه الزمان وال ٌمحوه .

ة ؟!  وكٌؾ دخل قلوبنا ما سر هذا الرجل العبلمة ؟!   وما سر هذه الشخصٌة المبدع -

 احث بعٌد عن السٌاسة والتملق والبهرجة واالدعاء ؟!؟! أألنه ٌا ترف ب

ه األسدي من مداخبلت ما قدمهل ٌحتفظ أرشٌؾ إذاعة حلب أو اإلذاعة السورٌة ب -

 وإجابات عن تساإالت ؟!

لناس ، فذكراه تتناقلها األجٌال وهل هناك مع كل ما حاق باألسدي ، فقد منحه هللا حب ا

 أال وٌترحم علٌه ؟!من ٌسمع ذكراه 

 ألٌس من حقنا أن ندٌن ؼٌاب األسدي من دون اعتبار إلنصافه ؟! -

 األعبلم ؟!  ألٌس من حق حلب أن تفتخر باألسدي وأمثاله من -
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إن األمة العظٌمة هً التً تقدر قٌمة علمابها فً حٌاتهم ثم تخلد ذكراهم بعد وفاتهم ، أما 

ال تذكر بالخٌر وفٌها  أن ٌكرموهم بعد وفاتهم بنصب تذكارٌة أو أوسمة فخرٌة فهً مإشرات

 وجهة نظر ؟! 

ن أعلى النسب فً سبة الحفاظ على التراث المادي والسٌما العمارة التراثٌة فً حلب من

 العالم ، 

 فلماذا ال ٌكون للتراث البلمادي الشفوي ذلك االهتمام ؟! -

العربً ؟! وهذا من باب مثٌله السوري لتراث الشعبً فً حلب مع كٌؾ ٌكتمل ا -

 التماثل ولٌس من باب االختبلؾ والتماٌز 

 كٌؾ نتعامل مع معطٌات التراث من جهه، ومع عصرنا الراهن وطموحاته من جهه -

 أخرف؟!

 تمنى أن نجٌب عنها فً هذا العصر المؤزوم الذي نعٌش فً رحابه ؟!هناك أسبلة ن
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 : توصٌات ومقترحات

التراث منظومة قٌم ، وهو نقل الخبرة من جٌل إلى جٌل ، ولٌس رجوعا إلى ما كان 

ما ٌورث فحسب ، وإذا أهملنا التراث ؼدونا أمة ال تعرؾ األصالة ، لذلك البد من اإلشادة ب

فً تراثنا من قٌم إٌجابٌة نحافظ علٌها وندعو للتمسك بها أو سلبٌة نعالج بواعثها من دون 

 زٌادة أو نقصان .

اقتفاء تراث ، على نواة المثقفٌن فً الوطن  ، ن الواجب علٌنا تشجٌع األجٌال الصاعدةم

صونه ٌقه وحفظه وها على جمع التراث البلمادي الحلبً مدٌنة ورٌفا وتوثاآلباء واألجداد وحثِّ 

دراسته وإجراء المقارنات مع المحافظات السورٌة األخرف  من ثممن الضٌاع والنسٌان و

ومن ثم إجراء المقارنات مع األقطار العربٌة عموما فضبل عن مناظرته من التراث البلمادي 

العالمً لنقل المعرفة وإؼنابها وفق خطط الٌونسكو
(ٕ2ٓ)

 . 

على اإلنتاج األدبً والثقافً من جهة وجمع التراث  إن هدؾ جابزة األسدي التشجٌع

البلمادي وصونه ودراسته لٌرثه األبناء عن اآلباء واألجداد شكبل ومضمونا ؛ وحرصا منً 

مصداقٌة مسابقة جابزة األسدي السنوٌة التً ٌجب أن تمنن كل عام ، وبناء على  علىللحفاظ 

حجب هذا العام لعدم التقدم تلى أال طلب من أصدقابً فً جمعٌة العادٌات وحرصا منً ع

كشؾ طرؾ من  –قدر المستطاع  –إلٌها ، قررت المشاركة فً كتابً هذا الذي حاولت فٌه 

جوانب حٌاة األسدي وإرثه الثقافً  التراثً ، وكلً أمل أن أتقدم بعمل علمً أصٌل حول 

 ابقتها .تراث مدٌنة حلب البلمادي وأن تكون كل جابزة أكثر أهمٌة وتنوعا من س

أن أتقدم فً نهاٌة بحثً هذا بجملة  –وهو واجب علً  –روق لً فً هذا المقام وٌ

 مقترحات وتوصٌات إلى المإسسات الرسمٌة والجمعٌات األهلٌة ؛

  ؟!و صونهكٌؾ ستكون الخطوة األولى والخطوات التالٌة لجمع هذا التراث البلمادي 

                                                           

وقلد وقعلت عمييلا  اتفاقية اليونسكو لحفظ التراث الالمادي ، التي حارت ليا فلي المغلرب ثلم التزائلر ،  / 9/ينظر الممحق رقم   -490
تتطمللع إلللف التوقيللع عمييللا، وكانللت سللورية متواتللدة فغللي أول عللامين مللن بدايللة ىللذه االتفاقيللة التللي  350دولللة مللن أصللل  340أكثللر مللن 

م ، وكانللت سللورية مللن أوائللل المللوقعين عمييللا وىللدفيا تعزيللز السللالم 94;3م والمرتقبللو لمللدة زمنيللة طويمللة، منللذ عللام 4005صللدرت عللام 
 وىذا تزء من ميمة اليونسكو األساسية. العالمي ، 
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  وطنٌة لحفظ مواد التراث الشعبً و إنشاء أقسام وثابقٌة فً المكتبات الالبد من

 . بطرابق علمٌة وفنٌة المعلومات والتسجٌبلتمختلؾ مؤثوراته و

  البد من إعداد سجبلت وقوابم حصر وأرشٌفات وأطالس لحصر هذا التراث البلمادي

العودة إلٌها ودراستها  عمل دلٌل للمفردات والتعابٌر الشعبٌة لٌسهل على الباحثٌن، و

 ٌقها هو الطرٌقة الفضلى بعد إعداد القوابم.، وتوثوتحلٌلها

  االرتباط  بٌنهما ، بالتراث البلمادي واستمرار  الحلبًالّبد من ربط التراث المادي

وال ٌمكن الحدٌث عن  ،فبعض معالم التراث البلمادي تتواصل مع المادي من التراث

اً عن المادي، ر أن نشؤ تراث المادي بعٌددالتراث المادي بمعزل عن البلمادي، فن

فالترابط  ،وكثٌرة هً المؤثورات الشعبٌة من حكم وأمثال التً نشؤت بفعل ماهو مادي

 حاصل بٌن التراث المادي والبلمادي.

 وإعادة خلقه،  الّبد من التصنٌؾ الوطنً العام للتراث البلمادي بمختلؾ أجناسه

عً لتفعٌله واستدامته كامله مع التراث البلمادي المحلً والسوت وتفاعله مع الجٌران 

 فً ظروؾ الحٌاة الحدٌثة.

 لبلمادي وتوحٌدها وتوضٌن المطلوب، الّبد من ضبط معاٌٌر ومصطلحات التراث ا

وتعزٌز مصداقٌته وتطوٌره. والمهم أن ٌكون هناك رإٌة شاملة حول التراث 

 البلمادي.

  ٌّاً ألنه أهم الّبد من توصٌة أصحاب القرار للحفاظ على التراث البلمادي وجعله ح

اً لٌحف معاٌٌر جمعه ٌّ ظ وٌدرس وٌحقق وظٌفته االجتماعٌة، لذلك علٌنا أن أن ٌكون ح

 نذكر هل هذا العنصر مهدد باالندثار أم ال؟!

  لؽات التً قارن األسدي مفردات اللهجة الحلبٌة بها ، وإعادتها ل رسافهإعداد البد من

 سنسكرٌتٌة .، لجنة  آرامٌةان ، لجنة سرٌانٌة ، لجنة إلى لج

  احترام التراث ألنه من احترام اإلنسان البسٌط الذي ٌحمله وال سٌما كبار البد من

السن الذٌن ٌجب مراجعتهم وسإالهم ، هل هذه العناصر التراثٌة صحٌحة ؟! وستكون 

تحدٌد األجٌال القادمة فرحة ومسرورة بما جمعه األجداد عن تراثهم ، وال بد من 

حتى  بالزوالعناصره المهددة الذي ٌولد معنا وتبٌان ادي مجاالت التراث البلم

 نصونها.
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 -  البد من إنشاء لجنة لتحقٌق الموسوعة ودعم موادها ، وتؤسٌس هٌبة أهلٌة  –عموما

لها شخصٌة اعتبارٌة تإمن مصادر ومعاجم اللؽات المختلفة لتوثٌق مواد الموسوعة ، 

 م فً الموسوعة .ثم تؤمٌن فرٌق عمل من المختصٌن لتوثٌق الكبل

  ًلؤلفراد والمإسسات وتوفٌر الظروؾ التً  التركٌز على التدرٌب الكافً ضروري جدا

ألنه وٌالؤلسؾ ؼٌر متوافر وذلك ونقله جمع التراث وتدوٌنه وصونه تسمن لهم ب

وتقنٌة للمشتؽلٌن فً مجال التراث البلمادي، فضبل عن حماٌة األشخاص  بتؽطٌه مالٌة

 الذٌن ٌحملونه.

 هذا التراث  التحقق من قابلٌة هو الذي ٌحتاج إلىبحماٌة التراث مجتمع المعنً ال

، والمهم هو التركٌز أمر ٌهمهمنه ألوٌسعى لنقله لؤلجٌال القادمة  ،البلمادي للحٌاة

على العناصر الثقافٌة واألخبلقٌة التً أكثر جاذبٌة وإٌجابٌة من ؼٌرها ، ودعمها 

 والسعً إلى دوام إستمرارٌتها.

  البد من عرض توثٌقات من التراث البلمادي فً المتاحؾ والمعارض وصاالت

 مدٌرٌات الثقافة والجامعات ، وال بد من أن نطور أنفسنا أكثر فؤكثر فً هذا المجال.

  ما دام الهدؾ من جابزة األسدي هو البحث العلمً ونشر الثقافة الشعبٌة وإحٌاء تراث

ت خطرة نخشى علٌه من التشوٌه والعبث حلب البلمادي الذي ٌعانً من مشكبل

والضٌاع ، فبل بد من تشجٌع الباحثٌن على القٌام بجمع ما ٌستطٌعون جمعه من 

التراث البلمادي الحلبً بدءا من الوظابؾ المنزلٌة لطبلب المرحلة الثانوٌة إلى حلقات 

 الخ..... ةكز الثقافٌالتراث فً المرا الجامعة إلى شعبالبحث فً كلٌات 

 المفٌد لجابزة األسدي فً جمعٌة العادٌات بكندا التواصل مع جمعٌة العادٌات فً  من

سورٌة ، واالتصال بمراكز البحوث وبمعهد التراث العلمً وبالمهتمٌن بالتراث 

الشعبً والمشتؽلٌن علٌه من العرب والمستشرقٌن األجانب فً الجامعات السورٌة 

 حافة .الحكومٌة والخاصة ومدٌرٌات اإلعبلم والص

  عبلمة حلب م. خٌر الدٌن   لؤلسديأمر حضاري وإنسانً رابع أن ٌكون هناك صفحة

/ على شبكات التواصل االجتماعً على الفٌسبوك مؽلقة عمرها عشر سنوات 

، / عضوا  ، وهً مبادرة طٌبة من المؽتربٌن السورٌٌن فً كندا ٔٔومدراإها /
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المنتمٌن إلى تراث أمتهم
(ٕ2ٔ)

نظر أن ٌكون فً كندا منذ الالفت  وجمٌل جدا وأمر. 

م برنامج إذاعً سوري )) لٌالً ٌا مال الشام فً مونتلاير (( وموقع )) ٌا  ٕ٘ٓٓعام 

وموقع جمعٌة العادٌات فً بحلب     www.yacham.comشام (( على اإلنترنت 

.aladyat.comwww     كلها هكذا جمعٌات وكلنا أمل أن ٌكون فً ببلد االؼتراب

 وأنشطة تربط المؽتربٌن بحلب .

 ٌالعادٌات المحلٌة ضمن  اتالبد من تعزٌز أواصر الصداقة والمودة بٌن أعضاء جمع

القطر العربً السوري وبٌن جمعٌة العادٌات فً كندا أو ؼٌرها من الفعالٌات 

ضبل عن تبادل اآلراء واالقتراحات فٌما بٌنهم حول أفضل السبل االنتمابٌة ، ف

 واآللٌات لتطوٌر مسابقة جابزة األسدي وتوسٌع آفاقها .

  ومن الواجب علٌنا أن نشارك فً إنجاح جابزة األسدي لوثٌق التراث ، هذه المبادرة

توثٌق تراث الثقافٌة الراقٌة ، وهذا العمل التطوعً بامتٌاز ، المشجع ألبناء حلب على 

الوطن والتً تدل على تعلق الحلبٌٌن فً ببلد االؼتراب بمدٌنتهم وإجبللهم ألعبلمها ، 

 .فقلوبهم وأفكارهم مع حلب وأهلها 

  تشمٌل المناهج اقتراح إشراك الجامعات الرسمٌة والخاصة فً جمع التراث و

اس بجمالٌاته من الدراسٌة الجامعٌة وما قبلها معلومات تراثٌة ترمً إلى تذوقه واإلحس

 أجل ربط الماضً بالحاضر.

 وتجاوز معوقات جمعه. تراث الشعبً ونشر الدراسات حولهتشجٌع التؤلٌؾ فً ال 

 .اقتراح إنشاء مكتبة تراثٌة فً كل محافظة 

 قراص المدمجة االستفادة من آفاق نظم المعلومات واالتصاالت وقواعد البٌانات واأل

 ٌر الرقمً فً الدراسات التراثٌة لكترونً والتصواإل ترنت والبرٌدنالحدٌثة وشبكة اإل

  بإلقاء ال بد من رفع الوعً التراثً من خبلل وسابل اإلعبلم ، من إذاعة وتلفاز

الضوء على التراث البلمادي ونقله ببساطة إلى االخرٌن فضبلً عن الصحؾ 

ت والمجبلت، ألنه من الواجب علٌنا أن نحمً التراث، وال بد من ؼرس توجها

 تراثٌة.
                                                           

ماليلللن ميلللاتر عربلللي فلللي أمريكلللا الشلللمالية وملللثميم فلللي أمريكلللا التنوبيلللة ملللن حقيلللم أن يمارسلللو لغلللتيم وتقاليلللدىم  :إللللف  9ىنلللاك  -493
 وعاداتيم وأعرافيم التراثية.

http://www.yacham.com/
http://www.aladyat.com/
http://www.aladyat.com/
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 وتصنٌفه وحفظه  االستفادة من مناهج العمل المٌدانً العلمٌة لجمع التراث وتوثٌقه

 وإعادة إحٌاء عناصره عن طرٌق سمعً أو كتابً. ودراسته وتحلٌله

  االتصال بؤكبر عدد ممكن من ال بد من أن نطور أنفسنا أكثر فؤكثر عن طرٌق

 ستفادة مما بٌن أٌدٌهم .الجامعٌٌن الهواة للتراث والتنسٌق معهم واال

  والمإتمرات المحلٌة والعربٌة والدولٌة و ورشات السنوٌة إقامة المهرجانات والندوات

للدعوة إلى الرسمٌة أو الخاصة حول التراث البلمادي الحلبً فً المإسسات العمل 

الحفاظ على وجدان الشعوب من خبلل فنونها الشعبٌة باعتبار ذلك واجبا وطنٌا 

 وقومٌا .

  وفً سورٌة  –خصوصا  –السعً إلى حصر الثقافة التراثٌة الشفوٌة فً حلب– 

وتحدٌد العناصر التً تحتاج إلى صون سرٌع ، وإبراز آلٌاتها عن طرٌقة  –عموماً 

مشاركة األطراؾ المعنٌة ، من وزارات )تربٌه ، تعلٌم عالً ، ثقافة ، إعبلم ، 

 البلمادي(. جمعٌات أهلٌة وجماعات منتجة للتراث الشعبً

  ًالسعً لجعل مساق التراث الشعبً ضمن مناهج التربٌة باعتماد مادة ) األدب الشعب

 ( كمقرر دراسً .

 بٌاته  كثٌرة، علٌنا أن نكون واقعٌٌن ، نحن نعٌش فً عالم منفتن فٌه عولمة ، وسل

ً ٌجذبهم التلفاز وٌتؤثرون بمافٌه من مسلسبلت معولمة خطرة ، ف فاألطفال والبالؽون

حٌن كانو قبل ذلك على تواصل مع أجدادهم حماة التراث وحاملٌه، ومن المإسؾ أن 

 ٌات الشابكة إلى حد مإلم ومإسؾ.نهناً بعد ظهور تقازدادت راالعزلة عن التراث قد 

  تحسٌن ظروؾ باحثً التراث الشعبً عن طرٌق االتصال بهم وتبٌان دورهم وتؤمٌن

 من البٌبة المحلٌة والسعً لتؤمٌن المستقبل لهم . مستلزمات أعمالهم وموادهم األولٌة

  إقامة مإسسات بحثٌة لتوثٌق المؤثورات الشعبٌة والتؤرٌخ لنشؤتها وتطوراتها وأدواتها

ومراحل اإلنتاج واستخدام التقنٌات الحدٌثة فً جمعها وتصنٌفها كتابة وتصوٌرا 

ومصطلحاتهم  ورسما لزخارفهم وتسجٌبل لمؤثورات العامة وعباراتهم ورموزهم

طة بٌانات وجداول إحصابٌة وتحلٌلها اسأخبلقٌاتهم وأعرافهم وتصنٌفها بوالمتداولة و

وتقوٌمها الستخراج معاٌٌر الجمال فٌها وتذوقها واستلهام عناصر الجودة وتقوٌمها 

 واإلبداع فٌها .
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 مأاء أكانت داخل المنزل تدعٌم مشاركة المرأة فً صون التراث البلمادي وتوثٌقه سو 

 خارجه وتلبٌة احتٌاجاتها تعلٌما وتدرٌبا وإعدادا وتشجٌعا .

 أعطته حلب لؤلسدي قلٌل جدا وال ٌلٌق بحلب أم الحضارات ، وأقترح اآلن أن  إن ما

وأن  ،ٌقام له نصب تذكاري أو مقام أو أن ٌكرم فً مناسبات ثقافٌة وتراثٌة سنوٌة

ختصة وأن تشجع الجهات الم ،دراسات عن إبداعاتهتشجع الجهات المختصة إجراء 

 .فاألمم التً تعرؾ مقام عظمابها وأعبلمها تكرمهم، إجراء دراسات على إبداعاته
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 الخاتمة

 أفضل الصبلة وأتم التسلٌم على رسول هللا أما بعد : وفً الختام 

تعالى بحثً هذا الذي خصصته للحدٌث عن العبلمة الجلٌل فقد أنهٌت بعون هللا 

 .البلمادي الحلبًدٌن وجهوده العلمٌة واألدبٌة فً سبٌل الحفاظ على التراث األسدي م. خٌر ال

التً وأما عن سبب اختٌاري لهذا الموضوع فإنما ٌعود لما رأٌته من الظلم والقسوة 

عامة والحلبٌة خاصة العربٌة م وأؼنى المكتبة قدّ  م ماحٌاته وهو الذي قدّ أثناء تعرض لها فً 

للقراءة  القّراءفع دوالممٌز الذي بؤسلوبه الراقً  ،ضوعاتبؤنفس الكتب وأجمل المو

 احقه افً انتظار من ٌعطٌهالتً هنا وهناك  ةره المنثوراثومن آ شٌبا فشٌباواالستزادة 

راجٌا من هللا تعالى أن أكون قد وفقت فً  ، له شٌبا من حقه الضابعرد لعلً أ اقدرهٌعرؾ و

 .وطرٌقة تنسٌقها وعرضها اختٌار خطواتً 

وتوثٌقه وصونه ودراسته ومقارنة  كرس األسدي حٌاته لجمع التراث البلمادي الحلبً

فً  سبق وقد ،كثٌر من مفرداته وتعابٌره مع مثٌبلتها فً اللؽات القدٌمة واألجنبٌة أحٌانا 

للتربٌة والثقافة ة األمم المتحدة ظم) موسوعة حلب المقارنة ( من األدبً والتراثً عمله

بعدة قرون من الزمن ، وهذا أمر له راث البلمادي تٌونسكو ( فً مجال الوالعلوم ) ال

 العبلمة المبدع .ٌحسب لهذا و ، خصوصٌته

إن ؼٌاب األسدي عن األماكن التراثٌة فً حلب ٌفرؼها من أٌة قٌمة وٌصعب علٌنا أن 

 تصور مكانا ال ٌملإه .ن

 ، را ٌبابا بعد رحٌلهكان األسدي ٌملإها حضورا عادت قفكثٌرة هً األماكن التً 

خانقة ، وكثٌرة هً األماكن التً فحلب القدٌمة الواسعة المفعمة بالحب ؼدت الٌوم ضٌقة 

  التً كان ٌشؽلها وٌرتادها .، ووجعها من تشتكً لؤلسدي 

واألسواق والحدابق والمقاهً حتى  الحاراتفً كثٌر من   هٌزال حضورلك المع ذو

 .ولو ؼاب عنها 
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أو اد إلى أن أؼانً القبة إنما هً أؼانً قبة السماء نقّ الدباء واأل ّذواقةالأشار نفر من 

 .التً تستحق هذا العشق إنها حلب قبة األسدي  :والحق ٌقال قبة التصوؾ أو قبة الشٌرازي .

األمة التً ال تصون تراثها ال تحفظ مستقبلها ، فقد بدأ الصراع بٌن التراث إن 

 لتاسع عشر .والمعاصرة منذ منتصؾ القرن ا

وٌبقى التراث العربً المتناؼم مع الحضارة اإلسبلمٌة بؤشكاله المادٌة والبلمادٌة  خٌر 

 والبلماديالمادي  ولتبق حلب الشهباء حصنا منٌعا لتراثنا.  - عموما -ممثل للتراث اإلنسانً 

 أبد الدهر .

د ٌكون لً قد تكون لً تجربة خاصة فً جمع التراث البلمادي الحلبً وتدوٌنه، وق

ما ؼاب األسدي عنً وال ؼبت عنه ، طٌلة لكن فً البحث والدراسة  أسلوبً الشخصً

وإعجابنا بهمته فً تتبع كل ما حول نبدي له محبتنا مع زمبلبً كنت ألتقٌه وجودي فً حلب 

 .حلب من تراث مادي وؼٌر مادي 

 نزار قبانً حٌن قال :رحم هللا ثراه 

، فحفّلت التؤبٌن هً المناسبة الذهبٌة بانتظار حفلة تؤبٌنه  ٌبقى األدٌب العربً صامتا)) 

كً ٌلعبوا الورق ... وأنا طبعا لن أسمح ألحد أن التً ٌجلس فٌها النقاد على قبر الشاعر 

...((الورق على قبري ، ألننً أرٌد أن أشترك فً اللعبة ٌلعب 
ٕ2ٕ

 

لب والذي أفنى عمره فً السعً والحق ٌقال : إن فقدان أمثال هذا العبلمة  المبدع المحب لح

للحفاظ على تراثها البلمادي أمر صعب وشاق وعزٌز فً هذا الزمان المؤزوم ، على أٌة 

 حال ٌبقى األسدي فً ذاكرة حلب رمزا من رموزها األجبلء .

بعد ، ولم تدرس الدرس الواجب الجاد كلها لم تدرس جوانب التراث الشعبً البلمادي 

ز تكوٌننا موضوعا ، والمنصهر فٌنا وجودٌا والذي ٌحٌٌنا وٌعزّ  شكبل وستمر الملهذا التراث 

 وٌكسبنا نسبا له .

                                                           
ٕ2ٕ
 92ٔ، ص 2قبانً ، نزار : األعمال النثرٌة الكاملة ، ج 
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دراستً لؤلدب الشعبً دراسة متحٌزة ، وال أخجل من ذلك ، ألننً ال  وقد تكون 

ه من قٌم تخدم أستطٌع فهم عوالم حلب من دون ذلك ، فضبل عن سعًٌ لتؤصٌل ما فٌ

 وتضًء مستقبلناحاضرنا 

الذي ٌحٌد عن التراث ٌكون عرضة لّلستثناء ، فٌلسوؾ األلمانً نٌتشه : )) ال قال

((  والمرء فً كلتا الحالتٌن ٌمضً إلى هّلكه، والذي ٌلتزم به ٌصٌر عبدا له 
ٕ2ٖ
  

، ومن األقوال  " بمواصلتنا أعمال العظماء بجدارة نمد فً حٌاتهم": وقال فونتنٌل 

ا" ، وقول نابلٌون األول هم الذٌن ٌحق لهم أن ٌخطبوالعظماء هم وحدالفرنسٌة المؤثورة : "

 "العظماء نٌازك مقدر لها أن تحترق لتنٌر األرض(م : "8ٕٔٔ-2ٙ9ٔ)
ٕ2ٗ

 

بالتراث الشعبً وامتزج بً ، وكً ال ٌمضً هذا التراث ، وأنا معه  امتزجتُ  ولهذا 

 ، إلى الهبلك اشتؽلت علٌه جمعا وتوثٌقا ودراسة .

قصة ما كان من أبً مازن إلى جبل القمر ( فً كتابه البخبلء  قال الجاحظ فً ختام ) 

وإن وجدتم فً هذا الكتاب لحنا ، أو كّلما ؼٌر معرب ، ولفظا معدوال عن جهته ، )) 

ص هذا الباب ، وٌخرجه من حد . إال أن اإلعراب ٌنؽِّ  ا إنما تركنا ذلك ، ألنّ نفاعلموا أن

((  أشحاء العلماء ، كسهل بن هارون وأشباههأحكً كّلما من كّلم متعاقلً البخّلء ، و
ٕ2٘

 

الدعوة لألدب الشعبً خٌر من الدعوة إلفساد اللؽة الفصحى بالعامً إن ))  -عموما-

((  والمبتذل
ٕ2ٙ
ومن الضروري فً هذا العصر أن نقؾ عند العامً المتخٌر وحده بعٌدا عن  

 المبتذل منه .

بلم فعالٌن وهبوا حٌاتهم ونذروا لقد أكرم هللا حلب المحروسة بؤدباء وعلماء وأع

شبابهم لصون تراثها ولتعمٌق أصالتها ، من أمثال األسدي الذي ما ارتوت نفسه من طوفان 

المعارؾ  ، لقد كان األسدي باحثا سٌارا فً حلب بوصفها معلما من معالم التراث المادي 

من أهم دوافع إبداعات  وفً مجتمعها المبدع للتراث البلمادي ، وأنا على ما ٌشبه الٌقٌن أن

                                                           
ٕ2ٖ
 ٕٕٗ، ص 998ٔمفرط فً إنسانٌته ، تر : محمد الناجً ، أفرٌقٌا الشرق ، الدار البٌضاء ، المؽرب ،  فرٌدٌرك  : إنسان نٌتشه ، 
ٕ2ٗ
 .ٖٓٔم ، ص 982ٔ،  ٔشٌخانً ، سمٌر : قاموس الحكم واألمثال واألقوال المؤثورة ، دار عز الدٌن للطباعة والنشر ، بٌروت ، ط 
ٕ2٘
 28، ص ٔالجاحظ : البخبلء ، ج 
ٕ2ٙ
 2٘م ، ص 92ٔٔ،  ٌٔن : نظرٌة الفن المتجدد وتطبٌقها على الشعر ، دار المعارؾ بمصر ، طاألمٌن ، عز الد 
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األسدي فً مإلفاته كان وراءه رابط الحب الذي جمع بٌن األسدي اإلنسان وحلب مدٌنة 

 الحضارة عبر الزمن .

والتراث فً كل شعوب الدنٌا ٌكتسب األصالة واالستمرار ، فبل ٌشترط فٌه أن ٌكون 

ك العادات واألخبلق . موروثة ، وكذلكلها لعلوم والحضارات فاخالقه من ذلك العشب بذاته. 

فناقل عن ناقل ، ومقلد عن مقلد ، من مشرق الدنٌا إلى مؽربها 
ٕ22
  

مما وكلً أمل أن ٌسامحنً القارئ الكرٌم على تكرار بعض اآلراء واألفكار واألقوال 

 وإن كان الكاتب حٌا .شكل عببا على البحث انطبلقا من قناعتً بؤن النص ملك القارئ 

إلى نقاط تخفؾ من وطؤة التكرار الذي فً بعض قد توصلت  لعلً فً هذه الخاتمة

حرصا منً والمبلحق االت والحواشً حواإلوقد أكثرت من االقتباسات  ،صفحات الكتاب

من آراء ووجهات لؽٌري ال ٌختلط مالً وما حتى وولكً ٌرقى البحث  ،الحقةعلى العلمٌة 

 . ما استطعت إلى ذلك سبٌبل رالتوثٌق الدقٌق من المراجع والمصادنظر لذا سعٌت إلى 

األستاذ محمد خٌر الدٌن األسدي باالنحناء هنا نختتم حدٌثنا عن العبلمة المرحوم 

، بعدما كشفت موسوعته الجانب الذي لو عرفناه لعلمه ونبوؼه ولعبقرٌته ومحصلة جهده 

، بل ن ولؽدونا جمٌعا مرٌدٌن له ومساعدٌ ،إذن لكان شؤننا معه ؼٌر الذي وصفناهوهو حً 

من تٌجان الرعٌل األول من الباحثٌن فً معركته التً انتزع من رحابها تاجا جنودا مخلصٌن 

ما قدموه لشعوب األرض من تراث وعلوم ب، الذٌن أقاموا نهضة عالمٌة والمإلفٌن العرب 

 وفنون وصناعات .

ض من رٌاوهللا نسؤل أن ٌؽمر عبلمتنا بعفوه ورضوانه ، وأن ٌجعله فً خٌر مكان 

والتراث البلمادي المحلً الجنة كما هو اآلن فً خٌر مكان من جنات اآلداب والعلوم والفنون 

 العالمً .

  

                                                           
ٕ22
 ٕٔٗم ، ص 9ٕٓٓالكواكبً ، سعد زؼلول : ذكرٌات من ماضً حلب ، منشورات نادي السٌارات والسٌاحة السوري ، حلب   
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 ملخص باللؽة اإلنكلٌزٌة

Abstract 

A synopsis of my book: In Memory of Khair al-Din Al-Asadi, 

This book had been conducted on the life and works of Khair al-Din 

Al-Asadi—his biography, and valuable works, especially his Aghani al-

Qumma (top songs) and Nafahaat Sufiyah (sophistic fragrances) (ٔ9٘ٓ) 

and Aleppo Comparative Encyclopedia which was published in ٔ988. This 

last book was published in ٔ98ٔ, it embodies Al-Asadi’s advanced 

thoughts and visons of Aleppo materialistic and non-materialistic heritage, 

alongside his implications of the Syrian folklore.  

 

In this book I tried my efforts to give this great innovative his due, 

especially that we know that he struggled to give his city of Aleppo what 

befits its status despite the mundane situations he was passing through, 

almost throughout his life. In the introduction I gave full account of the 

author’s life and biography, especially that I have personally known him. 

In the second chapter of the book I talked about the most important social 

and psychological circumstances that contributed to the formation of his 

character, especially his travels inside and outside of Syria. In the third 

chapter, I studied his mental and cultural production as presented in his 

publications. In chapter four, I talked about Al-Asadi’s adversities and 

misfortunes, whereby I tried to answer a plethora of unanswered 

questions. I concluded the book with suggestions and recommendations, 

a list of references for further reading, as well as appendices pertaining 

this great author. 

 

ProfessorMohammad Hasan Abdul-Mohsen 

Arabic Department 

Faculty of Arts, Aleppo University, Syria. 
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 المصادر والمراجع والدورٌاتثبت 

 

 القرآن الكرٌم. -

  المصادر: أوالً 

 م.9ٕ٘ٔ، المطبعة العلمٌة بحلب ،  ر الدٌن : قواعد الكتابة العربٌةألسدي ، محمد خٌا .ٔ

، وضع وتوصٌؾ ، مطبعة العصر الجدٌد حمد خٌر الدٌن :  البٌان والبدٌعاألسدي ، م .ٕ

 م.9ٖٙٔبحلب ، 

األسدي ، م. خٌر الدٌن : أؼانً القبة ) نفحات صوفٌة ( ، مطبعة الضاد ، حلب ،  .ٖ

 م . 9٘ٓٔ

ي، خٌر الدٌن: دٌوان أؼانً القبة، شرحه وضبطه بالشكل وقّدم له: جمٌل األسد .ٗ

 م.2ٕٓٓمنصور، الهٌبة العامة السورٌة للكتاب، دمشق، 

من الكلمة، مطبعة الضاد بحلب  د خٌر الدٌن : حلب الجانب اللؽوياألسدي ، محم .٘

 م.9٘9ٔ

 م.9ٗٓٔ ، األسدي ، محمد خٌر الدٌن : حلب مقالة لؽوٌة ، مطبعة النهضة ، ببل .ٙ

 م.9٘2ٔ، دراسة ، مطبعة الضاد بحلب ألسدي ، محمد خٌر الدٌن : ٌا لٌلا .2

، حققـه وزاد علٌه : عبـد الفتـاح  األسدي ، محمد خٌر الدٌن : أحٌـاء حلب وأسواقها .8

 م.ٕٙٓٓ،  ٕقلعـة جـً، وزارة الثقافـة، دمشـق، ط

مجلدات  2معة حلب ، األسدي محمد خٌر الدٌن : موسوعة حلب المقارنة ، مطبعة جا .9

 م.988ٔ –م 98ٔٔ، 

 بن بحر :  والجاحظ ، أبو عمر .ٓٔ

، تن : عبد السبلم هارون ، مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر ، البٌان والتبٌٌن  -

  م9ٗ9ٔالقاهرة ، 

 م.9ٗ٘ٔمجلدات ، ببل ، القاهرة ،  2البخبلء ، تن : عبدالسبلم هارون ،  -
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 ٔ، بؽداد ، طلحسن : شرح المعلقات السبع ، مكتبة النهضة الزوزنً ، أبو عبد هللا ا .ٔٔ

 ببل .

 معجم مقاٌٌس اللؽة ، بٌروت ، ببل ، د .تا . -ابن فارس ، أحمد :  .ٕٔ

 .م98ٙٔ، بٌروت ، مجمل اللؽة : تن : زهٌر عبد الحسن سلطان ، مإسسة الرسالة  -

 ابن الفارض: .ٖٔ

، ٔر المعارؾ، القاهرة، طـ دٌوان ابن الفارض، تحقٌق: د. عبد الخالق محمود، دا

 م.98ٗٔ

ًّ لفّن المدٌن والسماع بفاس، مطبعة الببلبل  ـ دٌوان ابن الفارض، المهرجان الوطن

 بفاس، د.ت.

 ،  8الفراهٌدي ، الخلٌل بن أحمد : معجم العٌن ، ج  .ٗٔ

 هـ. ٗٔٗٔج ، دار صادر بٌروت  ٘ٔ، ابن منظور : لسان العرب  .٘ٔ

 

ا ًٌ   المراجع:  ثان

ٌدٌك : عروج أبً العبلء ، قصٌدة شعر ، تر: محمد خٌر الدٌن األسدي إسحاقٌان ، أو -ٔ

 م.9ٗٓٔوبارسٌخ تشاتوٌان، مطبعة الضاد بحلب ، 

: نظرٌة الفن المتجدد وتطبٌقها على الشعر ، دار المعارؾ بمصر األمٌن ، عز الدٌن  -ٕ

 م .92ٔٔ،  ٔ، ط

، وزارة الثقافة ، دمشق ، بؽداد ، د. عبد المنعم : الماء فً التراث العربً واإلسبلمً  -ٖ

 م .ٕٙٓٓ

 م.ٕٓٓٓهـ ـٕٔٗٔ، ٕلحسناوّي، محّمد: الفاصلة فً القرآن، دار عّمار، عّمان، طا -ٗ

ٌّة أعبلم التصّوؾ والمنكرٌن علٌه والطرق ال -٘ حفنً، د. عبد المنعم: الموسوعة الصوف

ٌّة، دار الرشاد، القاهرة، ط  م.99ٕٔهـ ـٕٔٗٔ، ٔالصوف

ابن الفارض والحّب اإللهً، دار المعارؾ، القاهرة، حلمً، د. محّمد مصطفى:  -ٙ

 م.98٘ٔ

 : أضواء على السٌرة الشعبٌة ، بٌروت ، ببل د. تا .خورشٌد ، فاروق  -2
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 الخوري ، لطفً :  -8

 م.922ٔ، منشورات وزارة الثقافة ببؽداد ، علم التراث الشعبً -

العامة، بؽداد . ، دار الشإون الثقافٌة  الفلكلور فًمدخل إلى البحث المٌدانً  -

 م.98ٙٔ

 م . ٖٕٓٓ،  ٔدوؼان ، أحمد : معجم أدباء حلب ، دار الثرٌا ، سورٌة ، حلب ، ط -9

، بدر الدٌن محّمد بن عبد هللا: البرهان فً علوم القرآن، تحقٌق: محّمد    أبو  -ٓٔ ًّ الزركش

 م.98ٗٔهـ ـ ٗٓٗٔ، ٖالفضل إبراهٌم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

، خٌر ا -ٔٔ ًّ  م.ٕٕٓٓ، ٘ٔلدٌن: األعبلم، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، طالزركل

 ، ببل د. تا .سرحان ، نمر : إحٌاء التراث الشعبً ، دار مٌبلد ، األردن  -ٕٔ

شٌخانً ، سمٌر : قاموس الحكم واألمثال واألقوال المؤثورة ، دار عز الدٌن للطباعة  -ٖٔ

 م.982ٔوالنشر ، بٌروت ، 

 عبد المحسن ، محمد حسن : -ٗٔ

األدب الشعبً فً حلب ، توثٌق وتدونً ، رسالة دبلوم دراسات أدبٌة ،  مؤثورات -

 م. 922ٔبإشراؾ د. بكري شٌخ أمٌن و د. وهٌب طنوس، كلٌة اداب جامعة حلب ، 

، رسالة األدب الشعبً الحلبً فً موسوعة حلب المقارنة لؤلسدي ، دراسة وتحلٌل  -

ً ، كلٌة اداب جامعة حلب ، رعد. عمر الدقاق  و د. فإاد الم ماجستٌر ، بإشراؾ 

 م.98ٕٔ

 م . 99ٗٔألدب الشعبً فً حلب ، وزارة الثقافة ، دمشق ، ا -

 م .2ٕٔٓ،  ٕوقضاٌاه الفنٌة ، دار شراع حلب ، طإرهاصات شعر التفعٌلة  -

، سلسلة موسوعات  -٘ٔ ًّ العجم، د. رفٌق: موسوعة مصطلحات التصّوؾ اإلسبلم

ٌّة، مكتبة ل ٌّة واإلسبلم  م.999ٔ، ٔبنان ناشرون، بٌروت، طالمصطلحات العرب

السرٌان ، حلب ، العقاد ، محمد راتب : محمد جمٌل العقاد سٌرة ومواقؾ ، مطبعة  -ٙٔ

 م .8ٕٓٓ

: دٌوانه ، تن محمد عدنان كاتبً ، مراجعة د. عصام قصبجً ، العقاد ، محمد جمٌل  -2ٔ

 م .ٖٕٓٓفصلت للنشر ، حلب ،
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األردن، -لشروق للنشر والتوزٌع، عمانالعبلق، د. علً جعفر: الشعر والتلقًّ، دار ا -8ٔ

 م.992ٔاإلصدار األّول، 

 م.9ٙ٘ٔ، دار المعارؾ بمصر ، القاهرة ،  العنتٌل ، فوزي : الفلكلور ماهو ؟ -9ٔ

 م98٘ٔعٌاش ، عبد القادر : معجم المإلفٌن السورٌٌن ، دار الفكر ، دمشق ،  -ٕٓ

اصدار خاص ، ببل ،  الؽادري ، فٌض هللا ، حلب لإلإة التارٌخ ودرة ببلد الشام ،  -ٕٔ

 م.99ٖٔ

ًّ فً الشعر السورّي الحدٌث بٌن عامً  -ٕٕ -9ٓٓٔؼرٌبة، أحمد محمد: التناّص القرآن

م، رسالة ماجستٌر، بإشراؾ: د. محمد حسن عبد المحسن، جامعة حلب، 9٘ٓٔ

 م.ٕٕٔٓ-هـ ٖٖٗٔ

 قبانً ، نزار. -ٖٕ

 األعمال النثرٌة الكاملة ، منشورات نزار قبانً ، بٌروت ، د.تا. -ٖٔ

 ، منشورات نزار قبانً ، بٌروت ، ببل د.تا.هو الشعر ما -ٗٔ

قلعه جً، عبد الفتاح رواس: العبلمة خٌر الدٌن األسدي، حٌاته وآثاره، مطابع اإلدارة  -ٕٗ

ٌّة فً الجٌش، دمشق،   م.98ٓٔ-هـٓٓٗٔالسٌاس

 .م ٕٗٓٓ،  ٔلثرٌا ، سورٌة ، حلب ، طمجموعة من األدباء : أدباء من حلب ، دار ا -ٕ٘

 م.9ٕ٘ٔنصار ، حسٌن : الشعر الشعبً العربً ، ببل ، القاهرة ،  -ٕٙ

، أفرٌقٌا الشوق ، نٌتشه ، فرٌدٌرك : إنسان مفرط فً أنانٌته ، تر : محمد الناجً  -2ٕ

 م 998ٔالدار البٌضاء ، المؽرب ، 

اد الكتاب العرب ، دمشق وتار ، د.رٌاض : توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة ، اتح -8ٕ

 م ٕٕٓٓ، 

ٌّة فً كتب اإلعجاز والتفسٌر، إشراؾ  -9ٕ ٌّات المفردة القرآن ٌاسوؾ، د. أحمد: جمال

 م.  99ٗٔهـ ـ٘ٔٗٔ، ٔوتقدٌم: نور الدٌن عتر، دار المكتبً، دمشق، ط
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  الدورٌات:  ثالًثا

األثنٌن  /8/العدد  –، السنة األولى حجار ، عبدهللا : جرٌدة الجماهٌر ، فضاءات  .ٔ

 م ٖ/ٙ/ٕٔٔٓ

حسن ، علً دٌب : خٌر الدٌـن األسدي ، جـواز سفر ببل مسافر ، شإون ثقافٌة ،  .ٕ

 .  ٕٙٓٓ/  ٖ/  ٕٕجرٌدة الثورة ، سورٌة ، 

( عاًما فً البحث عن ) لٌس ( ، شإون ثقافٌة ، جرٌدة  8ٕخٌر الدٌن األسدي ، )  .ٖ

 .  2ٕٓٓ/  ٔ/  8ٕالثورة ، سورٌة ، 

ٌّات، عدد المعمار، محمد ص .ٗ ٌّات، مجلة العاد بحً: أعبلم راحلون من جمعٌة العاد

ٌّات، حلب، خرٌؾ وشتاء  م.ٕٔٔٓخاص أصدرته جمعٌة العاد

فنصة، بشٌر: من نوادر ومناقب المعلم خٌر الدٌن األسدي، مقالة ضمن: مجلة  .٘

ٌّات، حلب، عدد خاص عن تراث حلب ؼٌر المادي، األسدّي وموسوعته،  العاد

 م.ٕٔٔٓصٌؾ

 ب ندوة التراث البلمادي ، بحث اللهجات فً موسوعة حلب المقارنة .كتا .ٙ

 مجلة الموقؾ األدبً : ملؾ خاص عن خٌر الدٌن األسدي .  .2

 م ٕٕٔٓ،  2ٖالسنة ،  9ٗٗٔمجلة اآلداب العالمٌة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  .8

 مجلة بحوث جامعة حلب ، العدد    لعام  .9

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔٙ9 
 

 

 

 المّلحق

 

مرجعٌن أساسٌٌن قوامهما التراث البلمادي الشعبً ه المبلحق على استندت فً هذ

 الحلبً :

 األول : موسوعة حلب المقارنة ، للعبلمة األسدي م.خٌر الدٌن األسدي

 الثانً : صور تذكارٌة وأوراق وثابقٌة .

  



ٔ2ٓ 
 

 /  ٔ /الملحق رقم 

 



ٔ2ٔ 
 

 / ٕ/الملحق رقم 

  



ٔ2ٕ 
 

 / ٖ/الملحق رقم 

 

 

 

-ع العثمانٌة جام -المدرسة الرضابٌة   

  



ٔ2ٖ 
 

 / ٗ/الملحق رقم 

 

  



ٔ2ٗ 
 

 

  



ٔ2٘ 
 

ٔ-   



ٔ2ٙ 
 

 / ٘/الملحق رقم 

 

 

 



ٔ22 
 

 

 

  



ٔ28 
 

 / ٙ/الملحق رقم 

 

 



ٔ29 
 

 / 7/الملحق رقم 

 

 

  



ٔ8ٓ 
 

 

 

  



ٔ8ٔ 
 

 

  



ٔ8ٕ 
 

 / 8/الملحق رقم 

 



ٔ8ٖ 
 

  



ٔ8ٗ 
 

  



ٔ8٘ 
 

 



ٔ8ٙ 
 

 



ٔ82 
 

 

 

  



ٔ88 
 

 

 



ٔ89 
 

 

 

 

 

  



ٔ9ٓ 
 

 /9/الملحق رقم 

  



ٔ9ٔ 
 

 /ٓٔ/الملحق رقم 

 

 

  



ٔ9ٕ 
 

 

 /ٔٔ/الملحق رقم 

 

  



ٔ9ٖ 
 

 

  



ٔ9ٗ 
 

 /ٕٔ/الملحق رقم 

  

 2ٖٗص  ٔالمجلد رقم 

 



ٔ9٘ 
 

 
 8ٖٔص  ٖالمجلد رقم 

 

 



ٔ9ٙ 
 

 

 الفهرس التفصٌلً

 .إهداء 

 بطاقة شكر 

 تصدٌر 

 .مقّدمة 

 استهبلل. 

 عتبات مصطلحٌة : 
 
 
 

 العبلمة م. خٌر الدٌن األسدي تحت المهجر: الفصل األّول : 
 

 . التعرٌؾ به .ٔ
 عبلقتً معه . .ٕ

 
 

 ًسلوكٌات األسدي وأنشطته االجتماعٌة والثقافٌة: الفصل الثَّان . 
 

 فات األسدي السلوكٌة .تصر .ٔ
 أزماته النفسٌة . .ٕ
 روحانٌة األسدي . .ٖ
 األسدي اإلنسان الحابر . .ٗ
 المواقؾ االجتماعٌة فً حٌاة األسدي . .٘

 
 

 آثار األسدي واتجاهاته األدبٌة: الفصل الثَّالث. 
 

 آثاره . .ٔ



ٔ92 
 

 . كتبه المطبوعة فً أثناء حٌاته ومقاالته المنشورة .ٕ
 سدي .شطحات صوفٌة ؼناها األأؼانً القبة  .ٖ
موسااوعة حلااب المقارنااة لوحااة حضااارٌة وإبااداع ال مثٌاال  .ٗ

 له.
 

 

 محنة األسدي المظلوم حٌا ومٌتا الفصل الرابع : . 
 

 األسدي المظلوم حٌا ومٌتا . .ٔ
 األسدي وواقعه المعٌش . .ٕ
 أسبلة محرجة تنتظر الجواب . .ٖ

 
 
 

 توصٌات ومقترحات 

 .خاتمة 

 .ٌَّة  ملّخص باللؽة اإلنكلٌز

 ٌَّات.ثبت المصادر والمراج  ع والدور

 المبلحق . 

 . ًِّ  الفهرس التَّفصٌل



ٔ98 
 

 إصدارات المإلؾ
 

 المطبوعات:

 م.99ٗٔاألدب الشعبً فً حلب، دراسة/وزارة الثقافة، دمشق،  .ٔ

ٌّة بٌن الحربٌن. دراسة/منشورات جامعة حلب،  .ٕ  م.998ٔالشعر االجتماعً فً سور

ٌّاراتهم، دراسة/ دار شراع للدراسات  .ٖ ٌّة وت والنشر، دمشق، مواقؾ شعراء سور

 م.ٕٔٓٓ

ٌّة  .ٗ م، دراسة/دار شراع للدراسات والنشر، 9٘ٓٔ-9ٓٓٔجمالٌات الشعر فً سور

 م.ٕٕٓٓدمشق، 

أبرز الشعراء السورٌٌن بٌن الحربٌن، تراجم/ دار شراع للدراسات والنشر، دمشق،  .٘

 م.ٖٕٓٓ

ق، إرهاصات شعر التفعٌلة وقضاٌاه الفّنٌة، دراسة/دار شراع للدراسات والنشر، دمش .ٙ

 م.ٕٗٓٓ

آلٌات شعر التفعٌلة وتجلٌاتها عند نزار قبانً، دراسة/دار شراع للدراسات والنشر،  .2

 م.ٕ٘ٓٓدمشق، 

ٌّة النسوٌة  .8 دراسة/  –صالون مً زٌادة إنموذجاً  –الحراك الثقافً فً الصالونات األدب

 م.ٕ٘ٓٓدار شراع للدراسات والنشر، دمشق، 

 م.ٕٙٓٓ/دار سعد الدٌن، دمشق، المثاقفة وأثرها فً هجانة الشعر، دراسة .9

 م.ٕٙٓٓأوهاج األمس، شعر/ دار شراع للدراسات والنشر، دمشق،  .ٓٔ

 م.2ٕٓٓرٌادة أدب األطفال فً حلب، دراسة/ دار شراع للدراسات والنشر، دمشق،  .ٔٔ

 م.8ٕٓٓالشعر ما لٌس بشعر وال نثر، دراسة/ دار سعد الدٌن للنشر، دمشق،  .ٕٔ

لشعر السوري فً النِّصؾ األول من القرن العشرٌن، معالم الحٌاة العامة قراءة فً ا .ٖٔ

 م.9ٕٓٓدراسة/ دار شراع للدراسات والنشر، دمشق، 
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 قٌد الطبع: 

ٌّة من ٌوم مٌسلون إلى عٌد الجبلء، دراسة. .ٔ  الشعر السٌاسً فً سور

 البنٌة السردٌة فً رواٌة حرمتان ومحرم لـ )صبحً فحماوي(، دراسة. .ٕ

 الفّنٌة بٌن االستقبللٌن، دراسة. تجلٌّات الشعر السوري وقٌمه .ٖ

ٌّة فً النصؾ األول من القرن العشرٌن، دراسة. .ٗ  شعر األطفال فً سور

متنّطعو العالم فً مواجهة النور اإللهً، دراسة/دار شراع للدراسات والنشر، دمشق،  .٘

 م.ٕٗٔٓ

 دٌوان الشاعر الشعبً الشٌخ بشٌر الكٌالً، تحقٌق. .ٙ

 صار، دراسة.القبانً نزار بٌن النكسة واالنت .2

 الكتاب، دراسة.  –الترجمة  –هلل األمر أّمة اقرأ ال تقرأ اللّؽة العربٌة  .8

 إبداعات تحت المجهر، دراسة. .9

 قٌد البحث:

 أصداء البٌت الحلبً فً المؤثورات الشعبٌة، دراسة.  .ٔ

 أدب القبور، دراسة مٌدانٌة. .ٕ

 حلو الحٌاة ومّرها، سٌرة ذاتٌة.  .ٖ

 الشعبٌة الحلبٌة، دراسة.  مبلمن االقتصاد فً المؤثورات .ٗ

 آفاق التسامن والعٌش المشترك فً التراث البلمادي الحلبً، دراسة.  .٘

 زوجان مبدعان سامً الدروبً ووداد السكاكٌنً، دراسة.  .ٙ

 األدب الشعبً عراقة الحداثة وحداثة األصالة، دراسة. .2

 هموم جامعٌة، قسم ساللؽة العربٌة فً جامعة حلب إنموذجاً، دراسة. .8

 مة األسدي المظلوم حٌاً ومٌتاً، دراسة.العبل .9

 

 

 


