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 حفل التكريم
 ))إلفتتاح كلمة  ا(( 

األمسية األستاذ عدنان صعيدي بكلمة أعدها صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود             افتتح
 :خوجه، فقال

 .وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  حضرات الضيوف الكرام-
ستاذ الدكتور عبد   وبامسكم مجيعاً، نرحب بضيفنا هلذه الليلة، األ       "  االثنينية" باسم صاحب    -

 . الرمحن بن حممد الطيب األنصاري؛ ويف البداية هذه كلمة لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
 

  ))كلمة احملتفي(( 
مث ألقى األستاذ عدنان صعيدي كلمة احملتفي نيابة عن احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود              

 :خوجه فقال
سيدنا حممد، وعلى آله    ..  لسالم على أشرف املرسلني   والصالة وا ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 :وصحبه أمجعني
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  السيد الدكتور األنصاري، األساتذة األجالء-
ويطغى عليها الفرح بوجود    ..  وتزهو بوجوهكم النرية  ..   يف هذه الليلة اليت تأتلق بوجودكم      -

تور عبد الرمحن بن حممد الطيب األنصاري، سليل بيت العلم           أستاذ كبري وعامل فذ، هو سعادة الدك       
واألدب، فال غرو أن ينشأ ويشب على حب العلم، ويسلك طريقه حنو مدارك الكمال؛ لقد سرنا                  
حضوره يف كوكبة من زمالئه الكرام، الَّذين تكبدوا مشاق السفر لتشريف هذا احلفل، حىت نستفيد                

نرباساً يضيء  ..  ن معاقل اجلامعات، ليختلط باملثقفني من أبناء الوطن       من علمهم الغزير، الَّذي أطلقوه م     
 .ومثاالً حيتذى

وسيقوم األخ عريف احلفل مشكوراً بإلقاء الضوء على         ..   وضيفنا الكبري غين عن التعريف     -
بعض جوانب حياته العلمية واألدبية والعلمية املتعددة، وسيتضح لكم أنه قد جعل العلم حبالً يصل بينه                

يف احمليطني اإلقليمي والدويل، وساهم حبظ وافر يف جمال الدراسات التارخيية واألثرية،             ..  وبني جمتمعه 



اليت كان هلا دور بارز وهام يف ترسيخ ضة صرحنا الثقايف، مبا جيعلنا نعتز ونفخر بوجود مثل هذا                    
 .العامل، يف أمة تعودت إجناب العلماء وتصدير العلم والثقافة واألدب

أهالً وسهالً ومرحباً م يف ديارهم وبني إخوام، ننهل مما لديهم، ونستزيد من علمهم،                 ف -
ونسأل عما استغلق، ونفتح اال عن طريق احلوار واملقترحات إىل أفضل ما نصبو إليه، متخذين من                 

 غد مشرق   العلم والعلماء سالحاً، ومن اجلامعات منارات دي السرى وتدير دفة اتمع باحلكمة، إىل            
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته- إن شاء اهللا -ومستقبل حافل باخلري والرفاهية 

 

 �بذة من السرية الذاتية للمحتفى به(( 
  ))الدكتور عبد الرمحن حممد األ�صاري

.. الواقع أننا سنعيش هذه الليلة مع عبق التاريخ ومع عظمة اآلثار، من خالل ضيفنا الكرمي                
 الدكتور، عبد الرمحن بن حممد الطيب األنصاري، والَّذي يسرنا أن نكرر الترحيب به وبكم                األستاذ

 .مجيعاً؛ وهذه نبذة خمتصرة عن حياته العلمية والعملية، وكذلك الدراسية
 .م١٩٣٦، هـ١٣٥٤ولد يف املدينة املنورة عام  -١
 .تلقى دراسته االبتدائية والثانوية باملدينة املنورة -٢
 .هـ١٣٨٠ جبامعة القاهرة عام - على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية حصل -٣
" عالم اللحيانية دراسة نقدية مقارنة    أمساء األ "  :حصل على درجة الدكتوراة من جامعة ليدز عن          -٤

 .م١٩٦٦وذلك عام 

  ))احلياة العملية(( 
 .م١٩٦٠عني معيداً يف كلية اآلداب جبامعة الرياض عام  -١
مدرساً يف قسم التاريخ بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود، بعد حصوله على درجة الدكتوراة               عني   -٢

 .م١٩٦٦يف يونية عام 
 .م١٩٧٠هـ املوافق ٤/٣/١٣٩٠ رقي إىل درجة أستاذ مشارك بقرار جملس اجلامعة اعتباراً من -٣
 .م١٩٧٨فق هـ املوا١/٧/١٣٩٨ رقى إىل درجة أستاذ بقرار من الس العلمي بتاريخ -٤
 ).م٦٩/١٩٧١(هـ ١٣٩١ - ٨٩ عني وكيالً لعميد كلية اآلداب لفترة واحدة مدا عامني -٥
 ).م٧١/١٩٧٣(هـ ١٣٩٣ - ٩١ عني عميداً لكلية اآلداب لفترة واحدة مدا عامني -٦
 .م٧٤/١٩٧٨هـ املوافق ١٣٩٨ - ٩٤ عني رئيساً لقسم التاريخ لفترتني بني عامي -٧



 .م١٩٧٧/١٩٨٨هـ املوافق ١٤٠٨ - ٩٧م اآلثار واملتاحف خلمس فترات  عني رئيساً لقس-٨
 من العام   اً ممثالً لكلية اآلداب لفترتني، ابتداء     - اختري عضواً يف الس العلمي جبامعة الرياض          -٩

 .م١٩٨٠ - ١٩٧٦هـ املوافق ١٤٠٠ وحىت ١٣٩٦الدراسي 
 .ة العربية اليت يقيمها قسمي التاريخ واآلثاراختري رئيساً للندوة العاملية لدراسات تاريخ اجلزير -١٠
 .م١٩٧٩ختري خبرياً للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يف اجلامعة العربية منذ عام  ا-١١
 .هـ وحىت اآلن١٤٠٢ إنشائه عام ذعني مشرفاً ملركز خدمة اتمع جبامعة امللك سعود من -١٢
 .م١٩٨٩لثانية عني عميداً لكلية اآلداب للمرة ا -١٣
 .اختري مستشاراً لتحرير جملة املنهل -١٤
 .اختري عضواً يف هيئة حترير جملة الدارة -١٥
 .اختري عضواً يف رئاسة حترير جملة العصور -١٦
 .اختري مشرفاً على عدد من طلبة املاجستري -١٧
 .اختري ممتحناً لعدد من طلبة املاجستري -١٨
 .كتوراةاختري مشرفاً على رسالة الد -١٩
 . اختري ممتحناً لعدد من رسائل الدكتوراة-٢٠
 . رشح لتحكيم بعض األعمال من أجل الترقيات العلمية يف جامعات عربية وغربية-٢١
 . أشرف وقدم للعديد من أمهات الكتب املترمجة إىل اللغة العربية-٢٢
 . قدم العدد من الكتب املتخصصة يف آثار شبه اجلزيرة العربية-٢٣

  ))ؤمترات والندواتامل(( 
وألقى )  م١٩٧٠يوليو عام   (اشترك يف الندوة العاملية الثامنة عشر للدراسات اآلشورية يف ميونخ             -١

 the chronology of lihyan: فيها حبثاً بعنوان
 شارك يف الذكرى املئوية ألول مؤمتر للمستشرقني، والذكرى املائة واخلمسني إلنشاء اجلمعية               -٢

 .م١٩٧٣ك بباريس يف شهر يوليو عام اآلسيوية، وذل
م، وألقى حماضرة   ١٩٧٣ اشترك يف املؤمتر العاملي لآلثار الكالسيكية يف أنقرة وأزمري يف سبتمرب عام              -٣

 the new archaeologyical discoveries in saudia arabia :بعنوان
م، ١٩٧٤ ظيب يف سبتمرب عام       مثل جامعة الرياض يف املؤمتر السابع لآلثار يف مدينة العني يف أيب             -٤

 ".مكتشفات حفريات الفاو" :وألقى حماضرة عن



أثر "  :م، وألقى حبثاً بعنوان   ١٩٨٠ شارك يف املؤمتر التاسع لآلثار يف البالد العربية يف صنعاء عام              -٥
 ".الفنون العربية قبل اإلسالم يف الفن اإلسالمي

األردن، عام    -عمان  سالمي واليت عقدت يف      عضو يف جلنة املوسوعة احلضارية للفن العريب اإل         -٦
 .م، واليت تنظمها املنظمة العربية للعلوم والتربية والثقافة باجلامعات العربية١٩٨٠

 : اشترك يف املؤمتر األول لدراسة تاريخ األردن وآثاره املنعقدة يف أكسفورد، وألقى حبثاً بعنوان                -٧
 ".التأثريات النبطية يف الفاو"
ة الرابعة للهيئات املهتمة مبراكز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية يف أيب ظيب، عام                حضر احللق  -٨

 . هـ١٣٩٩
 .اليت عقدت يف بلجيكا" اليوم السعودي" : اشترك يف ندوة-٩
 بفينا، وذلك   - ألقى حماضرة عن احلفائر اجلارية يف منطقة الفاو يف األكادميية العلمية النمساوية               -١٠

 .م١٩٨١م الشخصية له إللقاء هذه احملاضرة عام  على دعواًبناء
 .م، وألقى حماضرة عن قرية الفاو١٩٨٣ شارك يف مؤمتر اآلثار الثاين املنعقد يف البحرين عام -١١
م، وألقى  ١٩٨٥  -  ١٤٠٥ شارك يف ندوة األردن حول مدينة البتراء ومدن القوافل عام              -١٢

 ."مدن القوافل يف اجلزيرة العربية" :حماضرة عن
ام ــدة يف الكويت ع   ـري املنعق ـدوة احلضارة اإلسالمية يف التاريخ البش      ـ ن يف شارك   -١٣

 .م١٤٠٥/١٩٨٥
ا حماضرات عن   هل شارك يف ندوة علمية يف اليابان بدعوة من مؤسسة اليابان العاملية، ألقى خال              -١٤

 هـ١٤٠٩قرية الفاو عام 
وة رمسية من كلية اآلداب يف اجلامعة املذكورة،         قام بإلقاء ثالث حماضرات جبامعة اإلسكندرية بدع       -١٥

 .هـ١٤٠٩عام 

  ))األعمال املنشورة(( 
 : الكتب) أ(

 .م١٩٨٢قرية الفاو، الرياض، جامعة الرياض  -١
احلجر )  ديدان( مواقع أثرية وصور من حضارة العرب يف اململكة العربية السعودية، العال               -٢

 .ك سعودالرياض، مطابع جامعة املل) مدائن صاحل(
 :األنشطة) ب(

 .م ملوسم كامل١٩٦٦االشتراك يف حفرية أثرية يف مدينة القدس عام  -١



 .م ملوسم كامل١٩٦٩ االشتراك يف حفرية أثرية يف صقلية عام -٢
 .هـ١٣٨٧ إنشاء مجعية التاريخ واآلثار جبامعة امللك سعود عام -٣
هـ ١٣٧٨ق والربيد واهلاتف، منذ عام       اختري عضواً يف جلنة الطوابع التذكارية بوزارة الرب        -٤

 .هـ١٣٨٨وحىت 
 .هـ وحىت اآلن١٣٩٢ اختري عضواً يف الس األعلى لآلثار منذ عام -٥
 .هـ وحىت اآلن١٣٩٢ أجرى ست عشرة حفرية يف منطقة الفاو منذ عام -٦
 .هـ وملدة ثالثة أسا بيع١٣٩٣ أقام املعرض األول آلثار الفاو يف جامعة الرياض عام -٧
 .هـ١٣٩٤ اختري عضواً يف اجلمعية التارخيية املصرية منذ عام -٨
 اختري عضواً يف اللجنة العليا املشرفة على مشروع املسح األثري للمملكة، والَّذي تقوم به                -٩

 .هـ١٣٩٥إدارة اآلثار عام 
ملشكلة بأمر   اختري ممثالً جلامعة الرياض يف جلنة التنسيق بني املصاحل احلكومية وإدارة اآلثار ا             -١٠

 .هـ١٣٩٥من جملس الوزراء، منذ عام 
 .أشرف بطلب من إدارة اآلثار على املسح األثري الَّذي قامت به مبنطقة اخلرج -١١
 شارك يف وضع خطة إلنشاء متحف امللك عبد العزيز العسكري يف كلية امللك عبد العزيز                 -١٢

 .احلربية
 .هرجان سوق عكاظ اشترك يف جلنة التراث ضمن مؤمتر التحضري مل-١٣
 .هـ١٣٩٦ أشرف على تأسيس فرع لآلثار يف قسم التاريخ وخترجت أول دفعة منه عام -١٤
نتاج العلمي املقدم للحصول على جائزة امللك عبد العزيز ضمن            شارك يف جلنة فحص اإلِ     -١٥

 .هـ١٣٩٦نشاط دائرة امللك عبد العزيز عام 
هـ، عندما  ٩٣/١٣٩٤ب واليت طبقت عام      أشرف على وضع خطة الدراسة بكلية اآلدا       -١٦

 .كان عميداً للكلية
 أشرف على وضع خطة الدراسة وإنشاء قسمي اإلعالم والدراسات االجتماعية يف كلية              -١٧

 .اآلداب، عندما كان عميداً للكلية
 أشرف على وضع خطة لبدء الدراسات العليا يف أقسام اللغة العربية واجلغرافيا والتاريخ،               -١٨

 .كان عميداً للكليةعندما 
 اشترك يف وضع كتب دراسية لطالب معهد التربية الفنية يف الرياض، وكتاب تاريخ اجلزيرة               -١٩

 .العربية القدمية للمرحلة الثانوية باململكة



 اختري عضواً يف األسرة الوطنية للمواد االجتماعية بوزارة املعارف، وقد اختاره األعضاء              -٢٠
 . اليت تنظر يف تطوير مناهج املواد االجتماعية ووضع خطة جديدة هلارئيساً هلا، وهي األسرة

 . عضو يف إدارة اللجنة الدولية لكتابة تاريخ العامل، الَّذي تصدره اليونسكو بباريس-٢١
ة لدراسات اجلزيرة العربية القدمية يف روما، منذ عام           ـ عضو يف إدارة املؤسسة الدولي      -٢٢

 .م١٩٩٠

  ))زا ألومسة واجلوائ(( 
م، تقديراً جلهوده يف جامعة امللك      ١٩٨٢ حصل على وسام االستحقاق من الدرجة األوىل عام           -١

 .سعود
 .قرية الفاو :م، عن كتابه١٩٨٦ حصل على جائزة مؤسسة التقدم العلمي بالكويت عام -٢
 

ب  نرحب بضيفنا األستاذ الدكتور، عبد الرمحن بن حممد الطي         - مرة أخرى    - بامسكم مجيعاً    -
، نرجو أن يوفق مبشيئة اهللا، دائماً من خالهلا إىل األمام؛            ..األنصاري، واحلقيقة جهد ودراسة وعمل    

يساهم معنا عدد من األساتذة واألدباء والكتاب يف االحتفاء          "  ثنينيةا"أن يف كل    :  وكما هو معروف  
  .بضيفنا، ويف هذه الليلة يساهم يف االحتفاء بضيفنا الدكتور منصور احلازمي

 

  ))كلمة الدكتور منصور احلازمي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور منصور احلازمي، فقال

 شكراً جزيالً، بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف               -
 ..األنبياء واملرسلني

 الَّذي امتد منذ أكثر من      - وأنا أستمع إىل هذه القائمة الطويلة من األعمال والنشاط املتدفق            -
 هذه اجلوانب الثرية والغنية يف شخصية الزميل         - رمبا ألول مرة     - استغربت أن أمسع     -ربع قرن   

والصديق عبد الرمحن األنصاري؛ إذ أن الصحبة الطويلة والصداقة اليت امتدت مع الدكتور عبد الرمحن               
وهو متعود أن   ..  له، رمبا ال يرى الصديق صديقه     خالل هذه الفترة، اليت تعترب يف الواقع حياة جيل بكام         
أمور كلية اآلداب واجلامعة، ومنها أمور رمبا ال        :  يراه كل يوم، وأن يتحدث معه يف أمور كثرية، منها         

 وأنا أمسع ألول مرة بعض جوانب       -متت للبحث العلمي بصلة؛ ولكنين شعرت بأن الدكتور األنصاري          
 شعرت بأن هذا اجليل الَّذي ينتمي إليه الدكتور عبد          -الفترة ايدة   من النشاط الَّذي قام به يف هذه        

الرمحن األنصاري مل يذهب سدى، وأنه قام بعمل كبري جداً؛ وإذا ذكر هذا اجليل فال بد أن يذكر                    
 .الدكتور عبد الرمحن األنصاري يف مقدمته



محن أن يتجول شرقاً وغرباً      مث تأملت يف هذه القائمة الطويلة، اليت أتاحت للدكتور عبد الر            -
ومشاالً وجنوباً، وكان تقليداً محيداً يف جامعة امللك سعود ويف اجلامعات األخرى، أن تتاح الفرص                  

ويطلعوا ..  العظيمة ألعضاء هيئة التدريس، لكي يسهموا بإنتاجهم، ولكي حيتكوا بالعامل، ولكي يطَّلعوا           
 هذه اجلزيرة العربية اليت ننتمي إليها، ويف اململكة           يف - مع األسف    -العامل على ما لديهم؛ فنحن      

            تهم بالتخلف وبالبداوة وبالتأخر، فإذا ذُكر السعودي إمنا يرسم جبانبه مجل   العربية السعودية دائماً ن
 .وخيمة

 ال شك أنه قد     - حىت يف أكثر الدول تقدماً       - فهذا العطاء املتدفق الَّذي رمبا ال يضاهيه عطاء          -
تور عبد الرمحن األنصاري جبهده، لكن أيضاً جبهد اجلامعة اليت كانت تتيح ملنسوبيها أن                أتيح للدك 

يستفيدوا ويفيدوا، وأن يرفعوا رأس بالدهم عالياً أمام الدول األخرى، فمن اليابان إىل بلجيكا، إىل                 
صرفت على   يف الواقع هذا شيء كبري، أنا أعتقد بأن الدولة لو              ،...باريس، إىل لندن، إىل النمسا    

مهما صرفت ال ميكن أن يكون اإلعالم إالَّ من خالل العلماء، من أمثال الدكتور عبد الرمحن                ..  اإلعالم
األنصاري؛ وقلت يف نفسي أرجو أن تعيد اجلامعة هذا التقليد احلميد، وأن تتيح لألجيال اليت بعد                  

 أن أتيحت له هذه الفرصة،       كان حمظوظاً  - أنا أعتقد أن األنصاري كان وجيلي أيضاً          -األنصاري  
 ما  - يف الواقع    - ال تتوقف؛ وهناك شباب كثريون مل يتح هلم          - أيضاً   -ولكن املسرية تسري والقافلة     

أتيح للدكتور األنصاري؛ فأنا ال أغبط األنصاري على هذا، وإمنا أعتز بكل ما قام به، ولكين أرجو أن                  
 .اليت بناها األنصاري وساعد يف صنعهاينتقل هذا االعتزاز وهذا النشاط إىل األجيال 

 أعرف الدكتور عبد الرمحن األنصاري منذ كنا ندرس يف إجنلترا؛ كان هو ميثل الدفعة الثالثة                 -
من املعيدين، الدفعة األوىل كانت اثنني فقط، مها الدكتور رؤوف عبيد والدكتور عزت خطاب؛                 

   عة الثالثة، فقد ضمت فيمن ضمت الدكتور عبد          واحداً منهم؛ أما الدف    والدفعة الثانية أربعة، كنت
الرمحن األنصاري، فهو من الدفعة الثالثة، وهناك يف إجنلترا تعرفت على الدكتور عبد الرمحن، وال أدري                

 أو  -ملاذا نذهب إىل إجنلترا؛ فاألجيال اليت جاءت بعدنا تذهب للواليات املتحدة هاربة، ويبدو أننا                 
 يف  - السبب اآلن الفرصة مل تكن متاحة         -إىل الذهاب إىل خارج اململكة      األساتذة الَّذين أرشدونا    

 يف ذلك الوقت للدراسة يف دولة عربية، فذهبت هذه الدفعات األوىل إىل اململكة املتحدة،                -الواقع  
الدكتور عبد الرمحن األنصاري يف جامعة ليدز، وأنا يف جامعة لندن، وآخرون يف جامعات إجنليزية                 

 يورث  - أيضاً   -ويبدو أن النظام اإلجنليزي يعلِّم كثرياً من الصرب والتأمل واحلنكة، ولكنه             ؛  ..خمتلفة
 مبهورين بالغرب،   - يف الواقع    - ال أعرف ملاذا؟ يعين إذا ما عدنا مل نكن           ،نوعاً من الكراهية لإلجنليز   

 .نا كنا يف الواقع نستفيدرمبا لو ذهبنا إىل أمريكا رمبا بهرنا، ولكن الدكتور عبد الرمحن وأنا وغري



 ال شك أن جامعات بريطانيا كانت يف ذلك الوقت تعترب من أهم اجلامعات، وال سيما يف                   -
 ورمبا ال أذيع سراً إذا      - الدراسات األثرية    -الدراسات اليت اختارها الدكتور عبد الرمحن األنصاري        

للغة العربية، وليس إىل قسم التاريخ أو       إن الدكتور عبد الرمحن األنصاري أصالً ينتمي إىل قسم ا         :  قلت
كان يدرس األمساء   "  ليدز"  :ويردده وال خيفيه، ألنه عندما ذهب إىل       ..  اآلثار وهو يعتز ذا دائماً     

م، كنا نعد له مادة يف علم اللغة، ولكن تشاء          ١٩٦٦اللحيانية، وعندما عدنا إىل قسم اللغة العربية عام         
 أن يطلب إىل قسم اللغة      -أعضاء هيئة التدريس يف قسم التاريخ        يف ذلك الوقت مع أزمة       -الظروف  

العربية أن يعري بعض أساتذته لقسم التاريخ، فكان األنصاري من املتطوعني واملبادرين، وكان الدكتور               
 سنوات، ولديه خربة يف التاريخ      ٤ زميلنا، وهو قد درس يف إيران ملدة          - أيضاً   -أمحد خالد البديل    

 لقسم التاريخ، لكي يدرس هذه       - أيضاً   -يخ املنطقة اإلسالمية بشمايل إيران؛ انتدب        املغويل وتار 
 .املادة

عاد إلينا مساملاً، وفرحاً بعودته، أما الدكتور عبد الرمحن           ..   الدكتور أمحد خالد البديل     -
إىل قسم  األنصاري، فقد هرب من قسم اللغة العربية، ولعل هذا كان خرياً للجامعة، ألنه عندما ذهب                

 وهو يف قسم    -التاريخ، فكر يف أن ينشئ شيئاً جديداً حتتاج إليه البالد، وهو قسم اآلثار، فخطط                 
نشئ هذا القسم الَّذي أحبه، ورمبا كانت دراسته يف األمساء اللحيانية، واشتراكه يف               ي أن   -التاريخ  

 بل أهم   - أعتقد أن أهم عمل      بعض احلفريات اليت مسعتم عنها قد شجعته ألن يتخصص يف اآلثار، وأنا           
 بالنسبة للدكتور عبد الرمحن األنصاري، هو اجتاهه إىل قضية اآلثار، واماكه هذه املدة الطويلة               -إجناز  

 .وهو الفاو، وهي منطقة مهمة جداً.. يف حفرية أو يف حفريات كثرية يف موقع واحد
 اآلثار، سيجد أن هناك      متحف - املتحف   - ومن يزر جامعة امللك سعود وكلية اآلداب          -

مكتشفات مهمة جداً جداً، اكتشفها الدكتور األنصاري مبساعدة تالميذه، وباماكه يف هذه احلفريات             
املتوالية؛ وأنا أعتقد أن هذه املكتشفات ستسهم إىل حد كبري يف وصل احللقات املفقودة، اليت ال نكاد                  

 - غامض   - كما تعرفون    -ن تاريخ اجلزيرة العربية     نعرفها عن تاريخ اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، أل       
 قبل اإلسالم؛ فلعل هذه احلفريات، وأنا أعتقد أن نتائج وجهود الدكتور عبد الرمحن                -يف الواقع   

 .األنصاري لن تتضح حالياً، ولكنها ستتضح بشكل كبري يف األجيال القادمة
ه اجلامعات، الدكتور عبد الرمحن      كما أعتقد أن البحث امليداين هو ما ينبغي أن تتجه إلي             -

 - وقد تعود باحلفريات     - اجته إىل البحث امليداين، وكان قد تعود يف إجنلترا           - يف الواقع    -األنصاري  
أن يشمر عن ساعده، وأن يلبس اخلروق والبنطلونات ويذهب بنفسه وحيفر مع طالبه، ويعاين مشاق                

 يف حالة ختتلف عما هي عليه اآلن؛ والفاو منطقة          -   يف الواقع  -الصحراء، يف وقت كانت فيها الفاو       
على أطراف الربع اخلايل، من الصعب جداً املكوث فيها مدة طويلة كما يفعل؛ وأعتقد أن الدكتور عبد                 



الرمحن األنصاري هو أول باحث ميداين خرج من قاعات الدراسة، ومن العلم الَّذي يف الكتب، إىل                  
 .ا اإلنسان مبجرد القراءةاألشياء اليت قد ال حيصل عليه

 أن الدكتور عبد الرمحن األنصاري كون له تالميذ يوجههم يف           - أيضاً   - الشيء الَّذي أذكره     -
ختصصات اآلثار بالذات، وعندما يعودون يشعرون برابط قوي يربطهم بأستاذهم، وهنا لدينا الليلة               

 - أيضاً   -محد زيلعي، عندما عادا     الدكتور سعد الراجحي والدكتور أ    :  تلميذان من تالمذته، مها   
ختصص يف اآلثار؛ وقام الدكتور عبد الرمحن األنصاري بتوزيع اململكة العربية السعودية إىل مناطق                

؛ ومن  ..أثرية، تالميذ توجهوا إىل العال، وتالميذ توجهوا إىل الربذة، وتالميذ توجهوا إىل مناطق أخرى             
كن أن يعيش مبفرده، البد أن يبث العلم من خالل تالميذ له،             أن العامل والباحث ال مي     - أعتقد   -هنا  

فهذه امليزة مل نستطع أن نصل إليها، ولقد سألت الدكتور عبد الرمحن عن الطريق اليت يستطيع أن يؤثر                  
 .ا على تالميذه حبيث يتجهون إىل هذا العلم

 -لك سعود، وهلذه     والدكتور عبد الرمحن األنصاري، هو أول عميد سعودي يف جامعة امل            -
كان أعضاء هيئة التدريس من األخوة      )   ميالدي ٦٦( هجري   ٨٦ قصة طريفة، عندما عدنا عام       -أيضاً  

املتعاقدين، واألخوة العرب هلم الفضل الكبري يف أم كانوا ميلئون فراغاً كبرياً جداً يف رئاسة القسم ويف                 
 عدنا، كانت ال ختتلف عن مدرسة ثانوية،          عندما - اجلامعة بصراحة    -عمادة الكلية، ولكن الكلية     

وحاول كل واحد منا أن يعمل عمالً؛ وكان عميد كلية اآلداب يف ذلك الوقت، األستاذ عزت النص                  
وبقيت العمادة منوطة به مدة طويلة لعدم وجود منافس له؛ وعندما رجعنا بعد حصولنا                )  يرمحه اهللا (

 ومسح لنا بأن نكون     -قدارنا ونعرف أقدار أساتذتنا      يف الواقع نعرف أ    -على املؤهالت العليا كنا     
أعضاء يف جملس الكلية بدون أن نعطى حق التصويت، دف أن نعرف بعض ما يدور يف هذا الس؛                   

انتخبوا واحداً منكم ليكون عميداً لكلية اآلداب؛ فاجتمعنا أنا والدكتور عبد الرمحن              :  مث قيل لنا  
 وتآمرنا على   - أظن يف بيت أحدنا      -، والدكتور أمحد خالد البديل      األنصاري، والدكتور أمحد الضبيب   

الدكتور أمحد خالد البديل، ألنه كان أحق بالعمادة، ألنه قد وصل قبلنا؛ بانتخاب الدكتور عبد الرمحن                
األنصاري عميداً، ال أدري رمبا وعدناه بأن يكون هو العميد بعد األنصاري، ولكن العمادة راحت                 

 .ئت بعد األنصاريألين ج.. منه
 فعلى أي حال، الذكريات كثرية جداً مع الدكتور عبد الرمحن األنصاري، صديقاً وأخاً وزميالً               -

وإدارياً ناجحاً، وأستاذاً كبرياً؛ ورجالً قد حتدث عن بالده بالعلم ومل يتحدث بالدعاية، واألوساط                
ري، وهذه مهمة جداً، ألن اإلنسان قد       األكادميية يف خارج اململكة تعرف الدكتور عبد الرمحن األنصا        

يكون مشهوراً يف بالده وليس معروفاً خارج بالده، وهذا شيء طبيعي؛ لكن الدكتور عبد الرمحن                 
 يف الواقع شهرته يف خارج اململكة أكثر من شهرته يف داخل اململكة، وهذا هو احملك                  -األنصاري  



شيق طويل،  ..  ، إن احلديث عن الدكتور عبد الرمحن      الَّذي يدعو إىل االعتزاز وإىل الفخر؛ ويف الواقع       
 . وسوف يستغرق مين وقتاً، لذلك سأكتفي مبا قلت؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور أمحد خالد البديل(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور أمحد خالد البديل، فقال

ب أن نشكر شكراً جزيالً الشيخ عبد املقصود        أيها األخوة أوالً جي   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 - أو بعضهم    -كثري من احلضور    كان  خوجه، هلذه السنة الطيبة اليت استنها والده وتابعها هو، ورمبا           

كان من رواد العلم واألدب ذه البالد، وهذه السنة الطيبة اليت احتفظ ا             )  رمحه اهللا (يعرف أن والده    
على أن تستمر، تسعد كل إنسان، وال أريد أن أقول أو أن أحتدث عن املضيف،               واليت ورثها، وحرص    
 .فهو يف غىن عن ذلك

 أما ذكريايت مع الدكتور األخ عبد الرمحن الطيب األنصاري، فهي ذكريات طويلة، ونريد أن               -
ذا به من   خنفف من اجلدية يف تناولنا لبعضنا البعض؛ كنت أظن أن الدكتور عبد الرمحن من املدينة، وإ                

هو الشيخ حممد   )  رمحة اهللا عليه  (حارة القشاشية مبكة املكرمة، وأنا من الطندباوي مبكة املكرمة، ووالده           
الطيب األنصاري، جاء خالل فترة حرب األشراف وحصار املدينة إىل مكة، وأقام يف القشاشية، فعبد                

 . ابن من أبناء مكة-أيضاً  -الرمحن إىل جانب أنه زميل وصديق وأخ وعميد الكلية اآلن، فهو 
قالت ..   عبد الرمحن األنصاري، رمبا كانت الكلمة اليت ألقيت بالنيابة عن الشيخ عبد املقصود             -

، وكذلك ما قاله األخ الدكتور منصور        ..كل شيء عنه، عن إنتاجه، وعن مشاركاته وعن نشاطاته         
، كلنا نعرف أن عبد الرمحن      احلازمي؛ ولكن رمبا يستحسن أن نتحدث عن بعض الذكريات الشخصية         

طلبة وأساتذة، ولكن   :  مجيعاً..  هو الَّذي أسس قسم اآلثار يف اجلامعة، هذا هو معروف لنا يف اجلامعة             
، رمبا  ..الرحالت اليت كنا خنرج إليها، وكان يقودنا من الرياض إىل القصيم إىل تبوك إىل املدينة                 

 .يستحسن أن نتحدث عنها
تاز جبلد عجيب جداً، كنا خنرج يف األيام الباردة يف حافلة تقل ثالثني              عبد الرمحن األنصاري مي    -

طالباً وعدداً من األساتذة، وكان يكلفنا بالبحث عن اآلثار بني الصخور والوديان طوال النهار، فإذا                
نت جاء الليل طلب منا املبيت باحلرة، بعد أن يقص علينا أخباراً مرعبة عن ضباع احلرة وسباعها؛ وكا                

، م، بالفعل فقد كنا نسمع أصوات الذئاب ليالً       ٩٢/٩٣أول رحلة قمت ا مع الدكتور األنصاري يف         
 .وخياف الواحد منا أن خيرج حىت ولو كان حاقناً

 على كل حال، اجلماعة الَّذين سيتحدثون عن األخ األنصاري كُثر يف هذه الليلة، وكل ما                  -
أن األخ عبد الرمحن جدير بكل تقدير وبكل إعزاز، وكما قال           :  أريد أن أقوله باختصار شديد جداً، هو      



تقدير عبد الرمحن األنصاري هو تقدير جليلنا مجيعاً؛ أما حكاية حرماين من عمادة الكلية                :  احلازمي
مرتني، فهذه دعاية ملفقة، فليس هناك ما يدعو الواحد إىل األسف إذا مل تسنح له الفرص ليتوىل عمادة                  

 . أننا هذه الليلة مع هذه الوجوه الطيبة واألحباب وشكراً، وسالم عليكم ورمحة اهللالكلية؛ يسعدنا 
 

  ))خطاب  كلمة الدكتور عزت(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور عزت خطاب، فقال

 .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 كنت أمتىن أن أحتدث عنها، ولكن زميلنا وأخونا          يف الواقع كنت قد كتبت بعض النقاط اليت        -

قطعت "  :دائماً يسبقنا إىل كل خري، وهو يف هذه احلالة ينطبق عليه املثل العريب القائل             ..  الدكتور منصور 
 ".جهيزة قول كل خطيب

 ليس يل إالَّ أن أقدم شكرنا وتقديرنا لألخ الكرمي عبد املقصود خوجه، على هذا التكرمي                  -
 اللفتة الطيبة، ألن الدكتور منصور ذكر أن علماءنا يكرمون خارج البلد، وال ينتبه إليهم                وعلى هذه 

 تحسب لسعادة األستاذ عبد املقصود يف تكرميه لعلماء هذا          - ال شك    -داخل البلد إالَّ القليل، فهذه      
 .البلد

: ثرياً عنها، وهي   أما قضية الفاو، فقد حتدثوا عنها، ولكن أريد أن أركز على نقطة قد نغفل ك               -
 -العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية     يف   ال سيما    -أن الَّذين يذهبون إىل خارج اململكة للتخصص        

هؤالء إذا مل يكن لديهم رصيد قوي جيد من التراث العريب اإلسالمي، جند أن الصلة بينهم وبني هذا                   
ه الصلة بينهم   ذ يعودون أن جيددوا ه    التراث تضعف، وجيدون أنفسهم يف مهب الريح، وحياولون عندما        

وبني هذا التراث، والواقع من جتربتنا ومن معرفتنا لكثري من الَّذين خرجوا ولوا من منابع الغرب، جند                 
أن الَّذين أبدعوا يف علومهم ويف ختصصام، هم هؤالء الَّذين بدؤوا دراستهم يف أقسام اللغة العربية،                 

 .نصور، وكما مسعنا يف السرية اليت تليت علينا يف البدايةكما نعلم وكما ذكر الدكتور م
 إن الدكتور عبد الرمحن بدأ متخصصاً يف اللغة العربية، وقد فات من كتب هذه السرية أن                   -

 له اهتمامات كثرية باألدب وبالشعر العريب، وأنا لدي رسالة          - وال زال    -الدكتور عبد الرمحن كان     
قد ال يعرف الكثريون أن الدكتور عبد       "  املتنيب"  : ونشرا له جملة املنهل عن     كتبها الدكتور عبد الرمحن   

هذه الرسالة  "  نسبه وتنبؤه ..  ظاهرتان يف حياة املتنيب   "  :- أو عنواا  -الرمحن األنصاري له دراسة امسها      
 .أنا أعتز ا، وقد كانت أول ما لفت نظري إىل قضية تنبؤ املتنيب

عندما حيفر يف الفاو، فهو حبسه التارخيي وحبسه التراثي، جيعل هذا             الدكتور عبد الرمحن، و    -
التاريخ وهذا التراث وهذه احلفرية، قضية حية أمام السامع أو أمام الطالب، أو أمام القارئ ألحباثه،                 



أقسام   ووهذه نربة متيز هؤالء الزمالء وهؤالء العلماء، الَّذين بدؤوا حيام من أقسام اللغة العربية أ                
 . احلضارة العربية، واحلضارة اإلسالمية

: أن الدكتور عبد الرمحن جيمع بني شيئني ال جيتمعان دائماً، ومها          :   بقيت يل نقطة واحدة، وهي     -
العلم واإلدارة، وجييد فيهما؛ الواقع جتد دائماً أن العامل ال جييد فن اإلدارة، وال يستطيع أن يدير قسماً                  

 مبا فيها من طالب وطالبات ودراسات عليا، ويف الوقت نفسه            - مثالً   -داب  أو كلية مثل كلية اآل    
 صفة يتميز ا الدكتور عبد      - ال شك    -جييد يف عمله، وحيب ذلك العمل وينتج وينجز فيه؛ وهذه            

الرمحن، فينا من جييد فن اإلدارة وفينا من هو متخصص يف علمه، ولكن من النادر أن جند إنساناً جتتمع                   
 .الصفتان، وهي إجادة فن اإلدارة وإجادة هذا التخصصفيه 

وله بعد نظر، ولذلك رأينا وعايشنا الكثري من         ..   الدكتور عبد الرمحن، له صدر رحب       -
أن كلية اآلداب   :  اإلجنازات، ومسعنا عن هذه اإلجنازات يف تلك السرية اليت قُرئت، ولعل آخر إجنازاته            

حتول يف مناهجها، حتول يف النظرة إىل مناهج كلية اآلداب،            مقبلة على    - يف جامعة امللك سعود      -
والتحول يف النظرة إىل خريج كلية اآلداب؛ فنرجو اهللا أن ينجز هذا العمل، ونرجو للدكتور عبد                  

 . الرمحن كل توفيق وكل سداد يف ما يقوم به؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة الدكتور عبد ا عنقاوي(( 
 :لدكتور عبد اهللا عنقاوي مشاركة منه يف االحتفاء بالضيف، فقالمث حتدث ا

 .والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 يسعدين سعادة كبرية جداً أن أرى بيننا هنا يف هذه الليلة املباركة، األستاذ الدكتور عبد                  -

 . وصديقي، بعد أن ابتعدت عن جامعة الرياض لثالث سنواتالرمحن األنصاري، زميلي وأخي
عرفت الدكتور عبد الرمحن األنصاري منذ سنة ألف وثالمثائة وثالث ومثانني              :   احلقيقة -

ج يف بريطانيا، يف الدفعة اليت تلت دفعة الدكتور عبد الرمحن،            دللهجرة، حينما التحقت جبامعة كامرب    
اآلن؛ وقد عرفته عندما ذهبت إىل مدينة ليدز والتقيت به،            اربهعلى الرغم من بياض شاريب وسواد ش      

منه وهو الدكتور حممد الشعفي، ألستفسر      ..  هناك قابلته يف رحاب اجلامعة، كنت أحبث عن زميل آخر         
عن بعض أشياء تتعلق باالختصاص، فإذا يب أقابل الدكتور عبد الرمحن، فأحتفى يب حفاوة، وأشعرين                 

 .ت تلك املرة األوىل اليت أقابله فيهابأنين يف بييت؛ وكان
وقد سبقين بسنتني أو      - وبعد عوديت إىل اململكة، التحقت باجلامعة كعضو هيئة التدريس،            -

؛ اً صادقاً صدوقاً، عاملاً جليالً     وملست فيه خالل عشرين سنة قضيتها يف اجلامعة زميالً عزيزاً وفي           -ثالث  
 وكان يف ذلك الوقت يسعى لتأسيس فرع لآلثار يف           -ية   يف البدا  -عملت معه يف قسم التاريخ       



 مث تطور هذا الفرع إىل قسم لآلثار يف كلية اآلداب، وكان أول قسم لآلثار يف                ؛وجنح يف ذلك  ..  القسم
 .اململكة العربية السعودية

-       أن الدكتور عبد الرمحن األنصاري هو رائد اآلثار يف          :  علن واحلقيقة اليت جيب أن تقال وت
 ملكة، بل رائدها يف اجلزيرة العربية؛ أقوهلا بدون حرج هو حمب لآلثار بل يعشقها، يعشقها عشقاً                 امل

 يف قرية الفاو، فوجدت مثاالً عجيباً؛       - أو زاملته كما زامله األخوة اآلخرون        -عجيباً؛ اجتمعت به    
 منقطعة، وكان   كان يتحرك بطريقة تتخيلها وكأنه يعيش يف قصر، بينما كان يعيش يف صحراء رملية              

يعيش يف أحوال كثرية على التقشف احلقيقي، حىت أين ملته يف ليلة من الليايل، ألنه كان يقدم لنا يف                     
واملمزوج بالبصل والسكر، وال أدري كيف كان يأكل ذلك ويتلذذ           "  املفتوت"العشاء بعض اخلبز    

 .بأكله؟ وينهض الساعة السادسة صباحاً، وجيوب املنطقة على رجليه
 أنه بيننا؛ ولديه    - أو حنس    -أنه مثال لعامل اآلثار الَّذي نراه ونسمع عنه، وال نشعر           :  حلقيقة ا -

القدرة على أن يعكس هذا احلماس على من حوله؛ حنن يف جمال التاريخ وليس يف اآلثار، ولكن                    
وا نتحسس معه وجنوب معه املنطقة بكل محاس، كذلك طالبه كانوا يقومون باحلفر بأنفسهم، وكان               

ميكن ال حيملون كأساً من املاء ألنفسهم،       ..  يتحمسون محاساً عجيباً فبينما أعرف أكثرهم يف منازهلم        
وينحين على األرض وحيفر بيديه بطريقة عجيبة، حبماس منقطع؛ فهذه قدرة عجيبة جداً للدكتور عبد                

 . معه-لون  أو يعم-الرمحن، يستطيع ا أن يعكس محاسه على اآلخرين، الَّذين يتعاونون 
أن الدكتور عبد الرمحن    :   ولقد مسعتم الكثري عن إجنازاته، لكن الَّذي أود أن أقوله، هو             -

 فأنا يف جامعة عبد العزيز وهو يف جامعة امللك سعود، لكين أشهد له              - دون رياء أو نفاق      -األنصاري  
مل؛ وأرجو وأتعشم أن     شهادة خملصة، بأنه مثال شرف للعامل اجلليل، الدؤوب على الع           - احلقيقة   -

 . يوجد بيننا الكثري من هذا النوع، ولو وجد سيكون ذلك خرياً كبرياً جداً للوطن ولألمة؛ وشكراً
 

  ))كلمة الدكتور سعد الراشد(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور سعد الراشد، فقال

 .. ه أمجعنيوالصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحب..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 أكرر الشكر والتقدير لألستاذ العزيز عبد املقصود خوجه، على دعوته يل حلضور تكرمي                -

شخص عزيز علي، وتربطين به رابطة قوية، رمبا تفوق الروابط اليت تربط الدكتور عبد الرمحن                   
 .وهم أساتذيت؛ فأنا من جيل آخر.. األنصاري بزمالئه األعزاء

ن الطيب األنصاري منذ أن وطئت قدماه أرض اململكة العربية            عرفت الدكتور عبد الرمح    -
فقد كنت أوائل من تشرف بالدراسة على       .  السعودية، بعد عودته من إجنلترا حامالً مؤهل الدكتوراة       



يديه، وكنت فخوراً به كل الفخر؛ علمين التاريخ العريب القدمي، وخاصة تاريخ اجلزيرة العربية قبل                 
لدكتور عبد الرمحن األنصاري أن يضع اجلزيرة العربية على خارطة العامل القدمي،             اإلسالم، وقد متكن ا   

فيما خيص تراثها وحضارا، وكانت املناهج اليت تدرس للطالب الَّذين سبقونا تفتقد هلذه النقطة؛                 
األب واملشوار بيين وبني الدكتور األنصاري يزيد على ربع قرن، فهي عالقة الطالب وأستاذه، وعالقة               

 ".رب أخ لك مل تلده أمك "؛بابنه، وعالقة الصديق واألخ بأخيه؛ وكما يقول املثل املشهور
 مجعية التاريخ   - بدعم وتشجيع أيضاً من اجلامعة        - أنشأ الدكتور عبد الرمحن األنصاري        -

ة اآلداب  واآلثار، وكانت أول مجيعة علمية تنشأ يف جامعة الرياض، وكان يل شرف متثيل زمالئي يف كلي               
يف هذه اجلمعية؛ وكما مسعتم أستاذنا الدكتور البديل يف حديثه عن بعض الرحالت اليت شارك فيها، فقد                 
كانت هذه الرحالت الثمرة األوىل اليت جنيتها من معرفيت للدكتور األنصاري؛ فقد شاركت يف كل                

 كيف نبحث عن آثار بالدنا؛      الرحالت يف شرق البالد وغرا، ويف مشاهلا وجنوا، واحتضنين وعلَّمين         
من خمتلف األودية   ..  كيف ننقل الكتابات اآلرامية واللحيانية والديدانية والسمورية والصفوية، وغريها        

 واجلبال واملناطق اليت كنا نزورها؟
 تعلمت منه اجللد والصرب، وتعلمت منه كيف أستمع؟ وكيف أحتدث؟ وتعلمت منه أسلوب               -

كان التوفيق حليفي، وكنت أرى الفرحة على وجه        ..  واحلوار البناء؛ واحلمد هللا   احلوار، احلوار اهلادىء    
الدكتور األنصاري، عندما أكملت دراسيت اجلامعية أنا وبقية زمالئي، يف كلية اآلداب ويف قسم                 
التاريخ؛ لقد أحببت قسم التاريخ بسبب الدكتور األنصاري، عندما التحقت باجلامعة غريت من قسم               

 .جنليزية إىل اجلغرافيا مث التاريخ، واحلمد هللا على توفيقياللغة اإل
 وشاهدته وهو حياضر يف خمتلف مناطق اململكة، وتعلمت منه الشيء الكثري، وأعانين على                -

االبتعاث واختيار اجلامعة، فكان يل احلق أن أتلقى اإلشراف يف دراسيت العليا على األستاذ الدكتور                 
بدعم من  )  سبحانه وتعاىل (كانت مصادقة طيبة؛ ونتيجة هلذا وفقين اهللا         األنصاري يف جامعة ليدز، و    

اجلامعة، وبتوجيه حثيث من الدكتور األنصاري أن سافرت سفراً طويالً شاقاً، ألمجع ماديت العلمية                
ويعلم اهللا أنين واجهت    "  اآلثار اإلسالمية الواقعة على طريق احلج من الكوفة إىل مكة          "  :لرساليت عن 

صعوبات ليست ذئأباً وال ضباعاً، وال ثعابني فقط، ولكن واجهت أشد من ذلك؛ والَّذي                عقبات و 
خفف عين ذلك التعب وتلك املشقة، أن كان يف السيارة اليت أستعملها يف الترحال جهاز إرسال،                  

فأمسع األنصاري  ..  فكنت كلما ضاقت يب السبل واسودت الدنيا أمام عيين، كنت أتصل بكلية اآلداب            
النتيجة مرحبة، وقدمت حبثاً كسب رضا العلماء       )  وهللا احلمد (نين ويلطف يل ما كنت أعانيه؛ وكانت        يعي

 إحياء درب زبيدة باملسح األثري      - ممثلة يف إدارة اآلثار      -والدولة، فكان أن تولت وزارة املعارف       
 .واحلفاظ على معامله



 تعلمت منه فن اإلدارة      -ي   كأستاذ زميل للدكتور األنصار     - عندما عدت إىل اجلامعة       -
والتدريس والتأليف، وزادين فخراً أن أتعلم منه وأنا أمحل شهادة عليا؛ أعرف أشياء كثرية عن الدكتور                
األنصاري، فقد وجهين الوجهة الصحيحة ألستمر يف احلقل األثري، فقد اختار هو موقعاً أثرياً يف قلب                

يف القريب  )  إن شاء اهللا  (مسعتم عنها وستسمعون عنها     حاضرة كندة اليت    "  الفاو"  :جزيرة العرب، قرية  
العاجل، عندما تصدر عشرات الدات عن جمهودات الدكتور عبد الرمحن األنصاري، وفريق البحث              
العلمي الَّذي يرأسه؛ وجهين للبحث األثري، فكان أن اخترت موقعاً إسالمياً يعود إىل عصر الرسول                

  فيها أبو ذر الغفاري، حضر معي إىل الربدة كزميل وكعضو يف              اليت تويف "  الربدة"  : وهو موقع 
البحث األثري، فكان بدماثة خلقه وتواضعه، مثله مثل غريه يعمل وحيفر ويعني، وهذا نادراً ماحيدث يف                
مثل ما نعمل فيه يف حقل اآلثار، فهو فخر واعتزاز به؛ وشجعين إىل أن صدر يل بعض األحباث                      

 .املتواضعة
 أطيل عليكم، يف جعبيت كثري، وأود أن أذكر بعض الشيء عن الدكتور عبد الرمحن                ال أود أن   -
 .فيما خيص اآلثار.. األنصاري
 يأمل من تالمذته أن     - أيضاً   - مسعتم أنه شرق وغرب يف التاريخ بآثار وتراث اململكة، ولكنه            -

م بقسم اآلثار جبامعة امللك سعود خنبة       يشرقوا ويغربوا، لينهلوا من مناهل العلم املختلفة، وقد أصبح اليو         
 درست يف معاهد وجامعات متنوعة، فكسبوا ثقافات ولغات          - وميكن أن نقول عنها أا متميزة         -

عديدة، وهذا يقوي القسم يف االطالع على كل ما يكتب عن بالدنا وعن غري بالدنا بلغات خمتلفة؛                   
ربز جمهودات قسم اآلثار واملتاحف، اليت بناها وغرسها        أن تثمر هذه اجلهود، وأن ت     )  إن شاء اهللا  (ونأمل  

إنين فخور كل الفخر بأستاذ وزميل وأخ       :  الدكتور عبد الرمحن األنصاري؛ وأختم حديثي بأن أقول        
 . وصديق، وهو مثال العامل وابن العامل، الدكتور عبد الرمحن الطيب األنصاري؛ وشكراً

 

  ))كلمة الدكتور أمحد الزيلعي(( 
 :طيت الكلمة للدكتور أمحد الزيلعي أحد طلبة احملتفى به فقالمث أع

 .. والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
أضم صويت ملن سبقين من املتحدثني، بإزجاء الشكر اجلزيل للشيخ عبد املقصود             :   يف البداية  -

يبة يف هذه املناسبة اليت نفخر ا؛ وقبل البدء يف حديثي، أحب أن              خوجه، على مجعه هذه الوجوه الط     
أنين ظننت أنين لن أحتدث، على اعتبار أنه مت التنسيق بيين وبني زميلي              :  أوضح نقطتني اثنتني، األوىل   

الدكتور سعد الراشد، وحنن من تالمذة الدكتور األنصاري، وأخشى أن أكرر ما ذكره زميلي؛ أما                 
ية فإن وجهي ورأسي يطفحان بالشيب، فخشيت أن يسبب حديثي باعتباري تلميذاً من               النقطة الثان 



:  أساتذيت؛ على أي حال    - كما تفضل رئيس اجللسة      - وأن األخوة    تالمذة األنصاري حرجاً له، خاصةً    
 وإن تنصلوا من مسألة السن؛ وال تثريب على أستاذي الدكتور           -أنا يل الشرف الكبري أن أكون بينهم        

 الرمحن؛ فأنا رمبا أكون من أترابه، فلعله بدأ التعليم يف الصغر، أما أنا فبدأته على كرب، وهذا الكرب                   عبد
ة طقجعل اتصايل بالدكتور عبد الرمحن األنصاري يف سنة ألف وثالمثائة وتسعني، عندما قدمت من من               

 .القنفذة دارساً يف جامعة امللك سعود
تور عبد الرمحن، منذ استماعي ألول حماضرة أمسعها منه عند           الواقع أنين تأثرت باألستاذ الدك     -

التحاقي باجلامعة؛ وقد أعجبت فيها للمنهج الَّذي كان ينتهجه، ال سيما وأنا أحد العاملني السابقني يف                
حقل التعليم؛ مسعت الدكتور عبد الرمحن حمققاً مدققاً يف حماضرته، يلقي احملاضرة بطريقة تنم عن أنه                  

رباها، قدمت حبثاً على أستاذ عراقي                إىل مهو مصطفى   - جانب كونه مدرساً؛ بعد هنيهة من السنة إي 
: ة القنفذة، وبعد حني جاء الدكتور عبد الرمحن وطرح سؤاالً         ق عن الفخار والتسجيل مبنط    -أنور رشيد   

رمحن مرب قبل أن    أيكم أمحد الزيلعي؟ فرفعت يدي وبدأ يثين، فتعزز االحتمال لدي أن الدكتور عبد ال             
 .يكون معلماً فحسب

 وطبعاً التأثر والتأثري حيدثان دائماً بني الطالب وأساتذم، وكنت متردداً بني اللغة العربية                -
والتاريخ، ولكن تأثري بأستاذي محلين إىل االلتحاق بقسم التاريخ؛ طبعاً كنت منتسباً يف أغلب سين                

ن يبدأ برنامج الدراسات العليا يف كلية اآلداب، والتحقت         الدراسة، وبعد أن خترجت شاءت األقدار أ      
 كان أساتذتنا حيملون علينا أن نعمل معهم        -لَّة   وحنن قِ  -بالربنامج، وبعد أن أيت السنة التمهيدية       

وأن نكتب حتت إشرافهم، وكان أحدهم الدكتور عبد الرمحن، فقد طلب إيلَّ أن أكتب عن املواقع يف                  
 ويشرف علي يف هذا املوضوع، ولكين كنت أميل إىل موضوع           -و بالساحل الغريب     أ -منطقة القنفذة   

 له  - أيضاً   -عن مكة املكرمة؛ وال شك أن الدكتور أستاذي الدكتور عبد اهللا أمري العنقاوي كان                 
توكلت على اهللا،   :  جانب يف التأثري، سجلت املوضوع وقابلت الدكتور عبد الرمحن وسألين، وقلت           

وضوعاً عن مكة، وأنا يف خميليت أظن أن الدكتور عبد الرمحن سيغضب علي ويضع يف                  واخترت م 
طريقي العقبات، ولكين فوجئت أن الدكتور عبد الرمحن يطلب أن أنتمي إىل القسم معيداً، وقال يل                 

ل فعرفت يف الرجل صفة املريب واملوجه، الَّذي حيم        "  ن زميالً لنا  تعال يا أمحد وكُ   "  :باحلرف الواحد 
 . ال يهمها إالَّ خدمة األجيال وأبناء الوطن اليتالنفس الطيبة،

 مث استمرت املسرية، وكنت يف بعثيت بعد أن ابتعثت إىل بريطانيا، كان يراسلين وينصحين،                 -
وابتعثت لدراسة التاريخ، ولكن بفضله مجعت بني التاريخ واآلثار، مث عدت أللتحق بقسم التاريخ، مث                

 والدكتور عبد الرمحن يدفعين إىل شيء آخر، وهو اإلدارة اليت           ىل قسم اآلثار، ومنذئذٍ   انتقلت بعد فترة إ   
 إىل جانب خصوصيته    - يف الواقع    -حتدث عنها الدكتور عزت قبل قليل، فالدكتور عبد الرمحن           



هو و..   لديه خصوصية إدارية، ومعرفة باألمور اإلدارية، ولعلي أزيد عليها شيئاً آخر           - أيضاً   -العلمية  
 .التواضع
-              عدين  ومنذ عوديت والتحاقي باجلامعة كان يعلمين كثرياً من األمور اإلدارية، وأحسست أنه ي

ألمر آخر يف نفسه، ما لبث أن استبان عندما طلب إيلَّ أن أتوىل رئاسة القسم، وعندئذ أصبحت أعمل                  
ن يعطي الصالحيات؛ ولعل    حتت رئاسة الدكتور عبد الرمحن كما كنت طالباً من طالبه، فوجدته خري م            

رؤساء األقسام، فهو ال يدخر شيئاً، وال يستبد بأمر، وإمنا حياول أن يسعى إىل أن               ..  هذا يدركه أساتذيت  
 .يأخذ كل ذي حق حقه، وأن يتمتع بصالحيته، حىت وإن انتقص مما يسند له

شديد، ولكن   وحقيقة حبكم ارتباط التلمذة والرئاسة، أصبح احلديث عن نفسي لألسف ال             -
 فعندما يكرم الدكتور عبد الرمحن وتنصب       ؛أخلص إىل شيء مهم جداً، وهو فيما يتعلق ذا التكرمي          

آثاره يف هذه األمسية، فإمنا يكرم آالف من الطالب الَّذين خترجوا على يديه، وهم منتشرون يف أحناء                  
 حبكم االنطباع الَّذي تركه     -تيقن  خمتلفة من اململكة، ومنهم من يتربع املناصب يف الدولة؛ وأنا م            

 أن من يطلع غداً على أخبار هذه األمسية         -الدكتور عبد الرمحن، والتأثري الَّذي طبع به طالبه ومريديه          
الطيبة، فإنه سيحس أن هذا التكرمي ليس للدكتور عبد الرمحن وحده، وإمنا لكل شخص تتلمذ على                  

 .الدكتور عبد الرمحن أو عمل معه
 . ، وهنيئاً للمحتفى به، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهيجزيالً للمحتف شكراً -

 

  ))كلمة احملتفى به الدكتور عبد الرمحن األ�صاري(( 
وبعد أن حتدث بعض من أراد التحدث، وأعطوا صوراً جليلة عن جوانب عدة من حياة                

 :احملتفى به، أعطيت الكلمة للمحتفى به فقال
 .. والصالة والسالم على رسول اهللا.. لرحيم بسم اهللا الرمحن ا-
ال بد أن أبدأ حديثي بشكر هذا الرجل املفضال، الَّذي أشعر أنه بقية من تلك                :   يف احلقيقة  -

 منذ أكثر   -الفئة الصاحلة اليت تكرم العلماء وتكرم املفكرين يف هذا البلد؛ واحلقيقة أنين عندما جئت                
بخ بخ لرجل جيمع    :  يلي األستاذ الدكتور منصور احلازمي، قلت      يف هذا املكان، لتكرمي زم     -من عام   

ويتحدثون ويستمع إليهم، مث يذهبون والثناء العاطر على ألسنتهم يلهج بذكراه يف             ..  العلماء بني يديه  
عبد :  ، تلك هي املكرمات يف سرية هذا الرجل        ..شرق اجلزيرة وغرا، ويف كل مكان يذهبون إليه        

 .املقصود خوجه
 يرضيهم أقل األشياء،    - وأرجو أن أكون واحداً منهم        -لعلماء واملفكرين والباحثني     إن ا  -

 بالفرحة الغامرة،   - حقيقة   -يرضيهم أن يقال هلم شكراً شكراً على ما قدمتم؛ يف هذا اليوم أشعر               



 العرب  فرحة مل أختيلها يف يوم من األيام، أن أرى أكثر من واحد مكرماً من مواطين هذا البلد، وحنن                  
 ولكننا مل نتعود أن نكرم العلماء مبثل هذه الطريقة يف حيام، ليستردوا               ،تعودنا أن نرثي العلماء   

 . حيققون وينقبون ويبحثون- أو فترة طويلة -بكلمات يستمعون إليها، بعد أن أمضوا جيالً طويالً 
ال أُماري يف ذلك؛ أنا     أين يف منتهى السعادة يف هذه الليلة، وأنا أصدقكم القول و           :   احلقيقة -

نشأت يتيماً يف املدينة املنورة، تويف أيب وعمري يف التاسعة، أمشي يف حواري املدينة وأشم شذا التاريخ                 
) وهللا احلمد (وشذا احلضارة اإلسالمية، دخلت الكُتاب قبل أن أدخل املدرسة، حفظت القرآن الكرمي              

ين ـ أحرج -ها فترة طويلة، ال أفقه علماً واحداً         مث انتقلت إىل مدرسة العلوم الشرعية، ومكثت في        
وأكلت كثرياً من الضرب، وانتقلت بعد ذلك إىل        .  وهو علم احلساب، وتعبت من هذا العلم        -  كثرياً

.. املدرسة الناصرية، فقبلت يف السنة الرابعة، ويف هذه السنة قابلت كثرياً من الزمالء، الَّذين أقدرهم               
 .أكملت املرحلة االبتدائيةوبعضهم معي يف اجلامعة، و

-             علي أىب أن أدخل   )  رمحه اهللا ( وكنت يف شوق كبري لكي أدخل املدرسة الثانوية، ولكن الوصي
أنت من بيت علم ديين، ولذلك ال بد أن تدخل املعهد العلمي السعودي؛              :  املدرسة الثانوية، وقال يل   

وذهبت إىل مصر، وكنت مغرماً     )   احلمد وهللا(ودخلت املعهد العلمي السعودي مرغماً عليه، وبرزت        
بدار العلوم يف مصر ملا مسعته عنها من بعض األساتذة الَّذين علموين باملعهد العلمي، ورغبت أن أوجه                  
إىل دار العلوم، غري أن مكتب التنسيق يف القاهرة، أصر على أن أدخل كلية اآلداب، وعملت ما                    

:  إىل املسؤولني باملكتب، قائالً هلم يف برقيته       - آنذاك   -ارف  استطعت من تأثريات، حىت أبرق وزير املع      
 .وأدخلوه دار العلوم.. حققوا لعبد الرمحن األنصاري ما يريده

وأن أدخل كلية اآلداب،    ..   ولكن مكتب التنسيق أصر على أن ال يدخلين دار العلوم            -
 - كلية اآلداب    ودخلت كلية اآلداب على مضض، وبعد حصويل على الليسانس عدت معيداً يف             

أو يف األدب العريب؛ وقال يل األستاذ الدكتور         ..  جبامعة امللك سعود، متخصصاً يف النحو العريب       
مالك؟ ولربيطانيا؛ فقلت له ال،     ..  إذا كنت تريد أن تدرس النحو فلتذهب إىل مصر         :  مصطفى السقا 

ضع علي هذه   ون؟ فال ت  وكيف يفكر ..  إنين أريد أن أذهب إىل بالد اإلجنليز، ألرى كيف يدرسون          
إذن اذهب لدراسة األدب اجلاهلي؛ وذهبت إىل بريطانيا، وذهبت إىل جامعة ليدز، مل              :  الفرصة؛ فقال 

تتح يل فرصة األدب اجلاهلي، وإمنا درست شيئاً قريباً من الفترة اجلاهلية، وهي النقوش العربية القدمية،                
ل، منتشرة يف أحناء اململكة العربية السعودية، ويف         موجودة على سفوح اجلبا    - وال زالت    -اليت كانت   

 .أحناء اجلزيرة العربية
رمحه اهللا رمحة   ( خليل نامي    ىي وكنت ال أفقه من ذلك شيئاً، إالَّ ما درسته على يد األستاذ حي              -
فقد كان هو الشخصية الوحيدة من العرب، الَّذين يتقنون الكتابات العربية القدمية، أو                )  غامرة



ات احلمريية القدمية، وكان يدرسها على استحياء يف مادة فقه اللغة، الَّذي يدرس يف قسم اللغة                 الكتاب
إنين ال أعرف من هذا شيئاً سوى درس أو درسني درستهما يف كندا؛ قال يل               :  العربية؛ وقلت ألستاذي  

ة، وشيئاً من   سأدرسك كل شيء؛ ودرست شيئاً من العربية، وشيئاً من اآلرامية، وشيئاً من السرياني              
العربية القدمية، ووفقين اهللا، واستطعت أن أدرس النقوش اللحيانية، وأن أدرس استمرار النقوش                

 .اللحيانية من األلف الثانية قبل امليالد، حىت الفترة العربية اليت هي قبيل اإلسالم
رست هذه  مادمت د :  ال أدري ملاذا استحوذ هذا األستاذ علي؟ وقال يل         ..   يف هذه الفترة   -

إين ال أعرف شيئاً عن اآلثار إالَّ ما أراه يف املدينة، مث            :  النقوش فال بد أن تدرس شيئاً عن اآلثار؛ قلت له         
 - يف مشال بريطانيا     -اذهب إىل كوربرج    :  ما كنت أزوره يف مصر عندما درست هناك؛ فقال يل          

 ومكثت شهرين وأنا    - حيث التنقيب     من -وشارك يف حفرية أثرية؛ وذهبت وأنا ال أفقه شيئاً يف اآلثار            
 ووقاكم اهللا شر الطني يف بريطانيا، ألنه مليء مبياه األمطار ليل ار، والطني عندما               -أحفر وأمحل الطني    

 وكانت البعثة مكونة من بنني وبنات،        -تأيت باجلاروف وتشيلها، توزن عشرة كيلو يف كل وزنة            
 حياولن   القادم من اجلزيرة العربية ليحفر يف اآلثار؛ بل كن         وكانت البنات ينظرن إىل هذا العريب بينهن      

أو ال أدري ملاذا؟    ..  قدر اإلمكان أن ميألن العربة من الطني قدر ما يستطعن، إما نكاية ذا العريب               
 .وكنت أمحل هذه العربة وأذهب ا بعيداً

اضرات يف املساء؛ مث بعد      وانتهت الفترة وتعلمت منها الكثري، كانت الدراسة يف الصباح واحمل          -
 -ذلك توالين هذا األستاذ، وأخذين معه إىل صقلية ملومسني متتابعني، وأشرف علي؛ مث بعثين إىل القدس                 

 أحفر يف جنويب احلرم الشريف، وأيضاً وجدت         - أيضاً   - ومكثت فيها شهرين     -أعادها اهللا إلينا    
، كانوا ال حيفرون وال ينقبون تنقيباً علمياً دقيقاً،         عندما كانوا حيفرون يف القدس    :  العجب هناك، احلقيقة  

وإمنا كانوا إذا جاءت الطبقات اليت تثبت وجود فترات إسالمية، كانت ترمى هذه اآلثار وكانت                  
 غلياناً على هذا، عدم احلَيدة يف إظهار         تطمس، وكانوا حيفرون عما قبل ذلك؛ وكان قليب ميتليءُ         

 ولكنين قدرت موقفه، ألن     - آنذاك   - إىل ممثل إدارة اآلثار األردنية       احلقيقة العلمية؛ وكنت أحتدث   
البعثات األجنبية تأيت بأعداد ضخمة من العلماء والفنيني، لدرجة تعجز عنه احلكومات العربية أن                 
تتابعها وتواليها؛ كان شخص واحد، وكان هناك ثالثة وأربعني حفرة حمفورة يف املوسم الواحد، ال                 

ص أن يوايل هذا القدر الكبري من التنقيبات والقدر الكبري من العمال، الَّذين حيفرون               يستطيع أي شخ  
 . ساعات يف اليوم١٠ملدة 

إن من يذهب إىل بريطانيا يعود هلا        :   ولقد أدركت اآلن ملاذا قال الزميل الدكتور منصور         -
اعتزاز اإلجنليز بتراثهم   كارهاً؛ ففي كالمه شيء من الصحة، فالَّذين يدرسون يف بريطانيا يشعرون ب             

 وكانت بريطانيا عندما ذهبت إليها ما زالت يف قوا يف           ؛وتارخيهم، يف حني ينظرون إىل الناس من علٍ       



ذلك الوقت، وكان اإلجنليز ينظرون إىل العرب نظرة خاصة بعد حرب السويس؛ وكانوا ينظرون                
عدنا وحنن نشعر أن علينا واجباً، وهذا       للعرب نظرة فيها نوع من الكراهية، ولذلك عندما عدنا فعالً           

 أن نضع اللبنات األوىل     - قدر اإلمكان    -الواجب يفرض علينا أن نندفن يف البحث التارخيي، وحناول          
 .ألدب اجلزيرة العربية، ولتراث اجلزيرة العربية، وحلضارة اجلزيرة العربية

 

أناس نريد أن حنفر تارخينا بأيدينا،       حنن لسنا من الناس الَّذين يبحثون عن مباهج احلياة، حنن             -
وجدنا البيئة الصاحلة للنبات الَّذي وضعناه، وبدأنا جنين كثرياً         :  وننقب عنه ونظهره للناس واحلمد هللا     

 أنين شعرت أن    - وأرجو أن يكون هذا يفَّ       -من الثمرات؛ والسبب يف كل ما ذكره الزمالء عين           
 .. من الناساآلثار من املوضوعات اليت ال حيبها الكثري

 

 البد أن تقنع الناس بأن اآلثار شئ، والبد أن تقنعهم مبا جيعلهم يؤمنون باآلثار؛ ولذلك كان                  -
 بفضل من   -كل هديف أن تصبح اآلثار شيئاً بعد أن مل تكن شيئاً؛ واحلمد هللا خالل ربع قرن استطعت                  

يف قسم اآلثار ما ال يقل عن        أن أجد    -اهللا، وبفضل من تدعيم الدولة، وتدعيم جامعة امللك سعود           
مخسة عشر دكتوراً سعودياً، حيملون درجة الدكتوراة يف اآلثار، وعدداً ممتازاً من األثريني يف إدارة                 
اآلثار؛ ووجدت اإلعالم يتحدث عن اآلثار، ووجدت أن األجانب بدؤوا يهتمون بآثار اجلزيرة العربية،              

 .ويدركون أننا على قدم املساواة
 

د هلم يف هذا اال، ولسنا أولئك الناس الَّذين كانوا يضحكون عليهم يف دول اخلليج                حنن أندا  -
حنن هنا قاعدة قوية لدراسة اآلثار، ليس يف اململكة العربية السعودية فقط، ولكن يف اجلزيرة               :  ويف اليمن 

 .هذا اجلانب لتصبح اململكة مصدراً من مصادر املعرفة يف - إن شاء اهللا -العربية نرجو أن نوفق 
 

: أنين أطلت، ولكن دائماً كنت أشعر أن األوائل ال بد أن يكونوا أوائل حقيقة وإالَّ              :   احلقيقة -
 - أيضاً   -فليتركوا اال ملن يأيت بعدهم؛ حنن قمنا مبا نستطيع أن نقوم به، وال بد أن نترك لألواخر                   

سعد الراشد، وزميلي األستاذ الدكتور     أشياء يقومون ا؛ ومن أمثال هؤالء زميلي األستاذ الدكتور           
 أصبحا شخصيتني يف    - يف احلقيقة    -أمحد الزيلعي، لقد تكلما على استحياء عن نفسيهما، ولكنهما           

 ..ثر من زمالئهماومثلهما كُ عامل اآلثار مرموقتني، هلما قدرمها وهلما وزما؛
 

 أن تدفن   -   كما قلت  -عودنا  هذه الليلة من الليايل العزيزة على النفس؛ حنن ت         :   احلقيقة -
األصوات، ولكننا يف هذه الليلة نقدم األحياء، ونقول هلم شكراً، وبدورنا حنن األحياء نقول لألستاذ                

 . شكراً جزيالً.. شكراً أن كرمتنا وحنن أحياء: عبد املقصود خوجه



  ))فتح باب احلوار بني الضيف واحلضور(( 
 : يذكر امسه من أحد احلاضرين، جاء فيهاستهل مقدم احلفل احلوار بسؤال ورد مل

 بالنسبة لآلثار والدراسات اليت تتم، هل يتم اختيار مناطق دون أخرى، وفقاً ملعرفتكم من                 -
خالل دراستكم التارخيية، أم أنكم ترون أن هناك منطقة أهم من منطقة؟ وملاذا ال يكون هناك مسح                   

 .شامل بشكل تدرجيي للمناطق؟
 

 :صاري على ذلك بقولهورد الدكتور األن
إن إدارة اآلثار مشكورة، قامت مبسح واسع ملا ال يقل           :   شكراً للسائل على سؤاله؛ احلقيقة     -

وهي جملة  "  أطالل"  :عن مخس عشرة منطقة، وأصدرت كل ما قامت به من مسوحات أثرية يف جملة              
النشاط األثري بالنسبة   علمية تصدر من إدارة اآلثار، وهلا ما يزيد عن اثين عشر عاماً، وفيها كل                 

أن البحث قد   :  فقط، واحلقيقة "  الفاو"  :إلدارة اآلثار؛ لعل السائل يالحظ كثرة احلديث عين حول قرية         
ومناطق كثرية  "  األفالج"  و"  تيماء"  و"  مدائن صاحل "  و"  العال"  و"  الربذة"  :مشل قرى كثرية، منها   

 يف خالل   - إن شاء اهللا     -سعودية، ولذلك   نقبت، وخرجت ا رسائل دكتوراة عن اململكة العربية ال        
عندما تطبع هذه الرسائل، سوف يشعر اتمع بأن هذه الفترات خرجت            ..  اخلمس السنوات القادمة  

برصيد هائل من املعرفة عن اململكة العربية السعودية، وحىت أبناؤنا الَّذين يدرسون بقسم اآلثار                 
 عن مناطق خمتلفة لآلثار القدمية واإلسالمية؛ فلعل          رسائل للماجستري،  ٦للماجستري، سجلوا حوايل    

 .الفاو والربدة هي الظاهرة، ولكن ستظهر مناطق أخرى ال تقل أمهية عن هذين املوقعني
 

 :مث وجه الدكتور زاهد حممد زهدي سؤاله، قائالً
 يف   بودي لو تكرمتم باإلجابة على هذا السؤال، من خالل جتربتكم يف البحث العلمي وامليداين              -
 .ما هي امليزات والصفات الشخصية لرجل اآلثار؟: جمال اآلثار

 

 :وكان رد الدكتور عبد الرمحن األنصاري ما يلي
 من الصعب أن حتدد مواصفات لعامل اآلثار، ولكن أعتقد أن عامل اآلثار األمثل هو الَّذي يتحلى                 -

بقبول النقد من اآلخرين، ألنه إذا مل         - أيضاً   -ستثار، ويتحلى   ال ي ..  بالصرب، يتحلى بربود األعصاب   
 أو غضب منه، سوف يفقد القدرة على متثل الفترات التارخيية اليت حيفرها، وبالتايل              - أي نقد    -يقبل  

فإن نتائج حبثه سوف تكون خاطئة، وال بد أن يكون حميطاً بالفترة التارخيية، وخبلفية كاملة عن املوقع                  
لديه تفسريات علمية، وبالتايل يتحقق كثرياً من احلقيقة العلمية اليت          الَّذي سوف حيفر فيه، حىت تتكون       



يسعى إليها، وإالَّ فال فرق بني التنقيب األثري املنظم والتنقيب غري األثري، فكالمها ختريب، ولكن                 
 .األول ختريب علمي منظم، ألنه أمتع شيء بالنسبة لعامل اآلثار، عندما يرى القطعة األثرية ألول مرة

 

 فقد ال تقدرون هذه الفرحة، لكن صدقوين فرحنا كثرياً جداً لكثرة ما وجدنا من قطع أثرية                  -
نراها ألول مرة، وكأا الوليد الَّذي يأتيك يف كل يوم، فما فيه شك أن عامل اآلثار الَّذي تتمثل فيه هذه                    

تنقيبام تذهب هدراً لسبب    األشياء، وقل أن جند هؤالء، وقلما جند منقبني عن اآلثار، ومع ذلك نتائج              
 .أو آلخر

 

مث تقدم األستاذ يوسف العارف بسؤاله الَّذي دار حول عدم فتح أقسام لآلثار يف بعض                
 جامعاتنا السعودية، وحول درب الفيل ورحلة محد اجلاسر األثرية؟

 :وأجاب الدكتور عبد الرمحن األنصاري بقوله
اجلامعات السعودية، أنا أعتقد أن من العقل أالَّ يفتح          احلقيقة بالنسبة لعدم فتح أقسام آثار يف         -

قسم لآلثار غري القسم املوجود يف جامعة امللك سعود؛ لقد قابلت الزمالء واألصدقاء يف جامعة امللك                 
يا قوم  :  عبد العزيز، عندما كانوا يفكرون يف فتح قسم لآلثار يف جامعة امللك عبد العزيز، وقلت هلم                

د، يأكل منه وهو كاف له ويشبعه، فإذا شاركتموه يف أكل هذا الرغيف فلن               لرجل واح   هناك رغيف 
يشبع أحداً، وقسم اآلثار رغيف بالنسبة جلامعة امللك سعود، فلو فتحت جامعة أم القرى قسماً آخر،                 

إذن ازدياد األقسام هي زيادة يف الضعف وليس زيادة يف القوة،           ..  فسوف ينقسم بيننا الرغيف، وهكذا    
ثلة كثرية على ذلك يف أقسام كثرية منتشرة، وجند الصحافة تدعو إىل إغالق بعض هذه األقسام،                ولنا أم 

هذه الفكرة، واستمر   )  جزاهم اهللا خرياً  (ألن كثرا ليست من األشياء املرغوب فيها، ولذلك قبلوا           
مجيع أحناء  قسم اآلثار يف جامعة امللك سعود، وقسم اآلثار يف جامعة امللك سعود جيمع الطالب من                  

اململكة، وعندما يوزع الطالب، والتخصصات توزع على مجيع أحناء اململكة أيضاً، ولذلك فهناك               
 .قسمة عادلة يف التوزيع وهي اإلنتاج

 

ال أدري مل توقف الشيخ محد اجلاسر فجأة بالنسبة هلذا          :  درب الفيل، احلقيقة  :   النقطة الثانية  -
 املختصني يف قسم اآلثار مثل هذا السؤال وقلنا رأينا يف            املوضوع، لقد سأل أحد الصحفيني، بعض     

وهو معروف بشكل جيد، فإذا أريد أن تكون        ..  أن إدارة اآلثار قد مسحت هذا الطريق      :  ذلك، وهو 
هناك دراسة أخرى، فيجب أن يكون هناك خمتصون يف اآلثار؛ أستاذنا الشيخ محد اجلاسر من األعالم                 

ثارياً، آقع ويستطيعون دراسة القبائل، لكنه ال يستطيع أن يدرس الطريق            الَّذين يستطيعون حتقيق املوا   
 .ولذلك قلنا رأينا آنذاك؛ أما ملاذا توقف املشروع؟ فهذا ما ال علم يل به



 :وتقدم الدكتور حممد زايد يوسف من جامعة امللك عبد العزيز بسؤال، قال فيه
مكة املكرمة واملدينة املنورة، حيث مل جتد         ملاذا أمهلت اآلثار املوجودة يف احلجاز خاصة يف           -

 العناية الكافية من قبل اجلامعة؟
 :ورد الدكتور عبد الرمحن األنصاري قائالً

 احلقيقة ال أدري ماذا يعين السائل باحلجاز يف علمي أن احلجاز ميتد من حدود اليمن إىل معان،                  -
، فهي نظرة ضيقة؛ وليسمح يل هذا األستاذ        هذا هو احلجاز؛ أما إذا كان السائل يعين باحلجاز احلرمني         

 هناك دراسات عن منطقة البدع، وعن مدائن صاحل، ومغاير           - وحسب التعريف الشامل للحجاز      -
فهاتان املدينتان  :  شعيب، وتيماء، وتبوك، والطائف، وجنوب الطائف؛ أما بالنسبة للمدينة ومكة           

لقدسيتهما الشديدة؛ ال أتصور أن     ..  نقيب فيهما املقدستان، أعتقد أما من األماكن اليت يصعب الت        
 أن يأيت أي شخص إىل صحن احلرم املكي، ويفتح مربعاً للتنقيب فيه،             - مهما كان    -يقبل أي مسلم    

ويرى أين حدود احلرم، وأين حدود الكعبة؛ وال أستطيع أن أتصور أن أي مسلم يقبل أن يذهب إىل                   
 . هذا مما يثري مشاعر املسلمنيحول املسجد النبوي ويقوم بالتنقيب، ألن

 تلك عوامل كثرية ساعدت على ذهاب هذه        - خاصة خارج املدينة     - أما ما هدم يف املدينة       -
اآلثار، وليست املدينتان املقدستان مها املدينتني اللتني ذهبت آثارمها، ولكن الكثري من املدن يف اململكة               

جداً، لذلك نرجو من املثقفني ومن وسائل اإلعالم        ذهبت آثارها، واحلضارة احلديثة تزحف بشكل قوي        
أن توجه الناس إىل أمهية احلفاظ على اآلثار القدمية، وعلى اآلثار اإلسالمية؛ وأرجو أن يكون يف هذا                  

 .اجلواب ما يشفي الغليل
 

 :مث وجه عريف احلفل سؤالني وردا إليه من األستاذ حممد عبد الواحد، ومها
 أين تقع يف تقديركم     إرم ذات العماد    :ة اليت ورد ذكرها يف القرآن     املدين:   السؤال األول  -

 ومن خالل اهتماماتكم؟ ملاذا مل ينقب عنها؟
يف اجنلترا رأيت كيف يهتم اإلجنليز بانتصارام، ملاذا ال تركز على مواقع              :   السؤال الثاين  -

؟ وماذا تعرف عن بئر     الرسول  انتصارات املسلمني ومآثرهم اخلالدة يف املدينة املنورة، وهي بيت           
 اخلامت؟

 

 :وأجاب الدكتور عبد الرمحن األنصاري على السؤالني بقوله
إرم ذات العماد اليت مل يخلق مثلها يف البالد ومثود الَّذين جابوا الصخر بالواد،                  : احلقيقة -

سلمون، عندما  املؤرخون املسلمون واجلغرافيون امل   :   إرم ذات العماد   ، إخل ..وفرعون ذي األوتاد  
 .حتدثوا عن هذه املنطقة، حتدثوا عنها على أا يف األحقاف، وحددوا األحقاف بأا منطقة الربع اخلايل



أنين أشعر أن الفترة التارخيية اليت كتب فيها هذه املعلومات، كانت القبلية على               :   واحلقيقة -
يسية واملضرية، ويف تلك الفترة كانت      سالمي، وكان هناك صراع بني الق     أشدها يف التاريخ العريب اإلِ    

              اب تعيش قبيلتا قحطان وعدنان، ولذلك كتبت هذه الفترة من هذه املنطلقات التارخيية؛ ونشعر أن الكت
 على منطلقام السياسية والفكرية آنذاك؟ ولذلك       ءاًالقحطانيني واملؤرخني القحطانني، كتبوا التاريخ بنا     

ا أن ينسبوها إىل أنفسهم وإىل املناطق اليت ينتمون إليها؛ ومن مث عندما              حىت هذه القبائل البائدة حاولو    
بدأت يف حبث هذه النقاط، وجدت أن األحقاف مجع حقف، واحلقف هي الرمال، والرمال منتشرة يف                

 .أحناء اجلزيرة العربية، وليست وقفاً على الربع اخلايل
وجبل إرم، وكل هذه املناطق ترتبط بإرم؛       أننا يف بادية األردن جند وادي إرم        :  خر الشيء اآل  -

مث بعد ذلك عندما ننظر للقرآن الكرمي، جند أن القرآن يربط إرم بعاد، مث بعد ذلك جند عاداً ومثود يف                     
أسلوب واحد، يف سياق واحد؛ ال يتكلم القرآن عن مثود إالَّ ويتكلم عن عاد، وكأما قبيلتان                    

لقبائل اليت عاشت يف مشال اجلزيرة العربية، وعاشت يف منطقة            مثود من ا   ً؛متجاورتان زماناً ومكانا  
 يف غزواته إىل اِحلجر وهو يف طريقه إىل تبوك، وما حدث هلم أكد أن                 اِحلجر، وذهاب الرسول    

احلجر هي إحدى املستوطنات اليت وقع فيها العذاب يف احلجر يف مدائن صاحل؛ وحاولت أن أربط بني                 
 ويف منطقة جنوب األردن     -"سحمة"  :اء يف هذه املناطق، يف الشمال منطقة      هذا التسلسل ووجود األمس   

 ولست وحدي إمنا أيضاً     -ومنطقة البتراء، مث بعد ذلك وجود مثود مبجاورما يف القرآن، جعلين أميل             
 . مييلون إىل أن إرم كانت يف مشايل اجلزيرة العربية ومل تكن يف جنوا-بعض املؤرخني 

را، كيف يهتم اإلجنليز بانتصارام، أربأ أن تكون انتصارات اإلجنليز كانتصارات            أما يف إجنلت   -
فانتصارام قامت على الباطل وانتصاراتنا قامت على احلق، وفرق بني احلق والباطل؛ ومن               الرسول  

لوبنا، هنا أنا أعتقد أن انتصارات املسلمني ومآثرهم اخلالدة يف املدينة املنورة، مذكورة ومسجلة يف ق               
، ومما ال شك فيه أن االهتمام ذه املناطق األثرية، ووضع ما يبني أماكنها،              ..ويف عقولنا، ويف عواطفنا   

، مما يساعد رجال التاريخ وأساتذة التاريخ على        ..واالهتمام ا، ووضع خرائط هلا، ووضع معلومات      
 .شرح هذه املآثر اخلالدة

 يف االهتمام بأحد، واالهتمام باخلندق،       - اهللا    إن شاء  - وأرجو أن توفق إدارة اآلثار        -
 اآلثار اهتمت أخرياً، وقامت بترميم       إدارة واالهتمام بكل املآثر اإلسالمية يف مكة واملدينة، وأعتقد أن        

حمطة القطار يف املدينة املنورة، جهزت القلعة يف مكة لتكون متحفاً إسالمياً؛ وأعتقد أنه إذا أتيحت                  
 .- بإذن اهللا -ذه املعارك اإلسالمية واملواقف اإلسالمية خري متثيل الفرصة فستمثل كل ه

 وبسيدنا عثمان    أما عن بئر اخلامت، فأنا أعتقد أنه أحد اآلبار اليت هلا ارتباط قوي بالرسول                 -
بشكل خاص؛ وسقط فيها اخلامت، لكن لظروف التوسعة ذهبت هذه البئر؛ وأعتقد أن املؤرخني                  



حتديد مكاا بكل دقة إذا ما رغب إليهم ذلك؛ وأنا أشكر األخ حممد عبد الواحد               واألثريني يستطيعون   
 الشيخ  - املغفور له    - أول حديث صحفي وكنت عائداً لتوي، كنت نازالً يف بيت             معي إنه فعالً أجرى  

 .عبد القدوس األنصاري
 : وجه الدكتور غازي زين عوض اهللا للمحتفى به سؤاالً نصهمثَّ
دراسات العلمية اليت كشفت عن اآلثار يف اململكة العربية السعودية، هل ستتاح              بعد هذه ال   -

الفرصة لألجانب للوقوف على هذه اآلثار، للتعرف على تراثنا احلضاري، كي تصحح الكثري من                 
 .املفاهيم اخلاطئة عن صورتنا احلضارية اإلسالمية والعربية؟

 

 :وأجاب الدكتور عبد الرمحن األنصاري قائالً
ويطوفون باملناطق  ..   ما يف ذلك شك، فاألجانب يأتون ويأخذون موافقة من إدارة اآلثار             -

األثرية، ورمبا يكون الذاهبون من األجانب للمناطق األثرية أضعاف أضعاف من يذهب من املواطنني               
            ما كنت  ذكر، عند السعوديني، أو املواطنني العرب هلذه املناطق، وهذا مما يؤسف له؛ والشيء بالشيء ي

يف بريطانيا،كنت أتأمل أشد األمل عندما يأيت أبناء املدارس إىل هذه احلفريات األثرية مع أساتذم،                  
ويشرحون هلؤالء األطفال الصغار كل شيء عن الفترة الرومانية اليت عاشتها بريطانيا وعن املوقع                 

دارس إىل املواقع األثرية ومعهم     األثري وتارخيه؛ وكنت أمتىن أن يأيت اليوم الَّذي يأيت فيه أطفال امل             
أساتذم، ولكن لألسف مل حيدث هذا إالَّ ثالث مرات يف قرية الفاو، وهذا شيء قليل؛ حىت يف الربذة                   
مل يأت الطالب على ما أذكر، وأمتىن أن يأيت اليوم الَّذي يذهب فيه أبناء املدارس إىل املواقع األثرية،                   

 .ويرتبطون بتراثهم وتارخيهم
 

 : األستاذ مصطفى عمارة السؤال التايلوقدم
إن عامل اآلثار يفرح كثرياً عندما يعثر على قطعة أثرية جديدة، نود أن نعرف              :   قلتم سعادتكم  -

ما هي القطعة األثرية اليت استحوذت على فرحتكم وكان هلا ذكريات لن تنسوها؟ وأين عثرمت عليها                 
 وكيف وأين هي اآلن؟

 

 :ن األنصاري قائالًوأجاب الدكتور عبد الرمح
 النصوص اليت عثرت عليها وفرحت ا كثرية، ولكن أمجل نص وجدته يف إحدى املقابر                  -
هذا قرب معاوية بن ربيعة ملك قحطان ومدحج، فرحت برؤية هذه القطعة اليت محلت هذا النص؛                :  يقول

يف تاريخ العرب ومل    كما عثرنا على جزء من متثاله، وكان له متثال ضخم، وهو ملك مل يكن معروفاً                 
وأيضاً هناك ملوك آخرون ظهروا يف قرية الفاو، أحد أولئك             "كندة"  يذكر، وهو أحد أجداد دولة    



ة اليت تقع بني جنران وبني حضرموت؛ وهناك ملوك آخرون فرحت م وصحبتهم             قامللوك جاء من املنط   
النذور إىل أحد املعابد؛ وأشياء     لفترات طويلة، أحد امللوك احلضارم جاء إىل قرية الفاو، وقدم بعض             

، مدينة عامرة تزخر باحلياة، وتزخر       "الفاو"  كثرية جداً قابلناها يف ذلك املوقع؛ لقد كانت قرية          
باالقتصاد الطبيعي جدياً ألا تقع يف موقع استراتيجي ضخم؛ ومع ذلك نشعر أننا يف كل يوم نقابل                  

 .أقواماً قادمني وأقواماً يذهبون
 

 :ستاذ عيسى صاحل عنقاوي بسؤاله التايلمث تقدم األ
 هل هناك أي تنسيق أو تعاون بني إدارة اآلثار باجلامعة، وإدار اآلثار بوزارة املعارف؟ وملاذا ال                 -

 تتوحد اجلهود يف إدارة واحدة؟
 

 :عبد الرمحن األنصاري. د
فهذا .  . صعب أن تتوحد اجلهود يف إدارة واحدة، ولكن أن تتوحد اجلهود يف عمل واحد                -

مواجهة اجلماهري واحلفاظ على املواقع األثرية؛ قسم اآلثار يف جامعة          :  قائم، ألن إدارة اآلثار مهمتها هي     
امللك سعود هو عمل أكادميي، وكثري من الناس خيلطون بني العمل األكادميي والعمل اإلداري؛ حنن ال                 

والكتابة والبحث؛ أما   ..  منا بالتنقيب عنه  شأن لنا بأي موقع أثري، حنن إذا سلِّم لنا املوقع األثري، ق            
 .فيما عدا ذلك فاملسؤول األول هو إدارة اآلثار

 

بعدئذ سأل الصحفي األستاذ حممد قنديل الدكتور عبد الرمحن األنصاري عن سرقة اآلثار             
 :العربية منذ عشرات السنني

ثار؟ وما هو دور املنظمة      أمل يدِم قلب كل عريب؟ وهل هناك استراتيجية عربية حلماية هذه اآل            -
 العربية للتربية والثقافة والعلوم يف ذلك، باعتبارها تعمل حتت مظلة جامعة الدول العربية؟

 

 :أجاب الدكتور عبد الرمحن األنصاري على تلك األسئلة بقوله
 أن فكرة سرقة اآلثار فكرة سيئة وحمبطة يف نفس الوقت، لكن             -  ما يف شك    -:   احلقيقة -
 إن أي زائر عريب للمتحف الربيطاين أو ملتحف اللوفر، يرى اآلثار العربية معروضة               - أيضاً   -احلقيقة  

بشكل يدعو إىل اإلعجاب ومعتىن ا، وحماطة بالرعاية الكاملة؛ ولو أن ذلك الزائر ذهب إىل متحف                 
ة، فال  دمشق أو متحف القاهرة، لوجد أن وضع اآلثار يف تلك املناطق على نقيض وضعها يف بريطاني                

مقارنة بينهما، ولفضل بقاء تلك اآلثار يف بريطانيا ويف فرنسا يف منتهى العناية والرعاية، وهم ال يقولون                 
إن هذه آثار بريطانيا أو فرنسية، إمنا يقولون آثار من بالد الشام ومن العراق ومن اليمن، ومن هنا ومن                   

 ..هناك



يتية، جتعلها ختشى ألف مرة من أن تبقي         أعتقد أن ما حصل يف الكويت وسرقة اآلثار الكو          -
إن من رأى املتحف اإلسالمي يف      :  اآلثار يف املتاحف العربية، إذا ما كان سلوكنا ذا السلوك؛ يف الواقع           

نفطر قلبه حزناً؛ درة اآلثار اإلسالمية جمعت من مجيع أحناء العامل            الكويت، ويسمع ما حصل له، الَ     
أمجل صورة، مل ييسر ألي متحف يف العامل مثل ما حصل للمتحف               مباليني املاليني، ووضعت يف      

اإلسالمي يف الكويت، مث يؤخذ هذا املتحف ويبدد ويرمى يف أزقة بغداد؛ أعتقد أن هذه جرمية ال ميكن                  
 .أن تغتفر، وجيب أن نسكت عن فكرة سرقة اآلثار، إىل أن يصلح ربنا أحوالنا وتعرف قيمتها

 

 :ة الدكتور عبد الرمحن األنصاري بقولهويعلق السائل على إجاب
 أعتقد يا دكتور أن وجود اآلثار اإلسالمية يف البلدان الغربية يعترب رسالة إعالمية أو دور                  -

 ..إعالين أيضاً
 

 :مث يعاود الدكتور عبد الرمحن األنصاري احلديث إكماالً لإلجابة
 أن يتصل باملسؤولني عن     -ها   ويستطيع أي عريب يرغب االطالع على أية قطعة بقصد دراست          -

املتحف، ويبدي رغبته هلم، ولن يدخروا وسعاً يف إحضار تلك القطعة له، وسوف يعدون له غرفة،                  
ويصورون له ما شاء، وميكنونه من تدوين معلومات كافية عن ذلك األثر الَّذي يقوم بدراسته، كما                  

احلاضر؛ أما اآلثار يف بعض البلدان      يدون كل شيء عن هذه القطعة، منذ احلصول عليها إىل الوقت             
 العربية، فإا توضع يف خمازن وليس يف متاحف، وال أدري مل ختتلف نظرتنا لآلثار عن نظر هؤالء؟

 

 :مث يتلو عريف احلفل سؤاالً تقدم به األستاذ عبد الكرمي مرزا نصه
احف تركيا؛ أال ترون     هناك كثري من اآلثار اإلسالمية تتواجد يف متاحف العامل، وخصوصاً مت           -

 أن الوقت قد حان ألن نشتري هذه اآلثار اليت انتزعت منا؟ وما هي الطريقة للوصول إىل هذه الفرصة؟
 

 :أجاب الدكتور عبد الرمحن األنصاري على هذا السؤال بقوله
تركيا دولة إسالمية، واسطنبول كانت عاصمة العامل اإلسالمي، وكل ما فيها           :   على أي حال   -

جزء من تراثنا اإلسالمي وجزء من        ا بقي من هذه اخلالفة اإلسالمية، اليت جيب أن نعتز ا ألا            هو م 
تارخينا اإلسالمي؛ األتراك تأثروا بالغرب، حيتفظون باآلثار بشكل ال نظري له؛ وأعتقد أن املوجود يف                 

فاً إىل هناك، ويرى ما     تركيا جيب أن يبقى يف تركيا، ويف إمكان من يرغب االطالع عليها أن يذهب صي              
 فأين نضعها؟.. شاء له أن يرى باإلضافة إىل التمتع باجلو اللطيف واملناظر اجلميلة ولو أحضرناها إىل هنا

 - والشراء ليس عملية سهلة، تباع القطعة باملاليني يف املزادات؛ لألسف إن اآلثار اإلسالمية                -
اك أناس يقومون بشراء اآلثار لالستفادة منها، أو         فعالً من اآلثار اليت أصبحت جماالً للتجارة، وهن        



باألصح لالجتار ا واستثمارها، مثلها يف ذلك مثل األسهم؛ وهناك طائفة من هؤالء يقومون باستئجار                
صناديق يف البنوك، ويدفعون تأمينات ضخمة على القطع األثرية اإلسالمية بشكل خاص، ألا مجيلة               

 من بالد    كثرية رها سرقات من تنقيبات غري منتظمة؛ ولقد بت آثار         ومعتىن ا عناية خاصة، وأكث    
الشام ومصر، وبيعت يف املزادات؛ يستطيع كل واحد أن يشتري قطعة أثرية من املزادات يف بريطانيا،                 
واملهم أن تكون حمفظة نقوده متخمة، وأرصدته يف البنوك تشكو احلبس وتتوق إىل احلرية واالنعتاق من                

 .ائينالسجن اخلز
 

مث تقدم األستاذ عمر حيىي أحد طالب قسم التاريخ، جامعة امللك عبد العزيز، بالسؤال               
 :التايل

، وبعضهم  .. إن العلماء األجانب هم أكثر معرفة وعلماً بالنقوش واللغات القدمية اليت انتشرت            -
 بئر عرضت   عند تفسريه للنصوص حياول التشكيك فيما جاء يف القرآن الكرمي، فمن خالل نقش يف              

بئر مريد،  :  اسم البئر على األساتذة الدكاترة املوجودين معنا، فما توصل أحد إىل معرفة امسه، هل هو               
أو فردية؟ وهذا البئر يف جنوب اململكة الشرقي؛ وقام الدكتور عبد املنعم عبد احلليم بالرد علمياً على                 

ال تتركز بعض الدراسات على حماولة      هذه القضية، ولكنه رد فردي والرد الفردي ال يكفي، فلماذا            
الرد على بعض النظريات، أو األقوال اليت تظهر بني فترة وأخرى، حماولة املساس باملعتقدات من خالل                

 اآلثار؟
 

 :وأجاب الدكتور عبد الرمحن األنصاري على ذلك بقوله
اً يف السنوات   إن الدكتور عبد احلليم من العلماء الَّذين نقدرهم، وقد دخل مؤخر           :   احلقيقة -

األخرية يف جمال النقوش والكتابات العربية، حبكم وجوده يف اململكة العربية السعودية، وإالَّ فهو                 
متخصص يف احلضارة الفرعونية والتاريخ الفرعوين واآلثار الفرعونية؛ على أننا جيب أالَّ ننكر أن                 

ام يف ذلك، وخدموا الثقافة العربية واحلضارة       الغربيني هم الَّذين فتحوا هذا اال، وهم الَّذين أفنوا حي         
العربية، وحنن ال ننسى هؤالء األعالم بأي حال من األحوال، وقد تتلمذنا على أعماهلم؛ ولكن هلم                  

 .منطلقام ولنا منطلقاتنا، يف تفسري هذه النقوش
الة اليت   ولقد رأيت ذلك البحث الَّذي كتبه الدكتور عبد املنعم عبد احلليم، بل تفضلت                -

 ومل  - وأرجو أن يكون نشر، ألين مل أره بعدما نشر           -نشرته ببعث نسخة منه، وقد كتبت تقريراً عنه         
يكن هناك تغيري كثري، سوى أنه أفاد أن الطريق مرتبط بأبرهة، ومرتبط حبمالت أبرهة إىل اجلزيرة                  

 -خيية اجلغرافية؛ وإن كنت أشك      العربية، واستطاع أن يعدل يف بعض املواقع األثرية واملواقع التار          
 يف أن ما أشار إليه عبد املنعم عبد احلليم صدقاً، ألين حبثت يف املواقع التارخيية واجلغرافية اليت                  -حقيقة  



حتدث عنها النص، مبا يتجه فيه عمر حيىي ما يتجه فيه عبد املنعم عبد احلليم، لكنين مل أجد ذلك؛ ولو                     
سسألت الدكتور سعد أكثر من      - لألسف   -لكتبت عنه وعلقت، ولكنين     ر يل أن أطلع على البحث       ي 

مرة عن هذه الة، هل وصلت أم مل تصل؟ فأفادين بأا مل تصل بعد، وعندما تصل سأكتب رداً على                    
 .وشكراً اإلجنليزي يف دراسته هلذا النص؛ "لبيستون" :تفسريه ونقده

 

 :من األستاذ الطيب فضل عقالن نصهسأل عريف احلفل احملتفى به سؤاالً وصل إليه و
 ماذا تعين اآلثار هل هي ذكريات للتاريخ أم أسلوب أم منهج لالستفادة من املاضي لصنع                  -

 املستقبل؟ وكم هي املدة الزمنية اليت ميكن ا أن نعترب األشياء أثرية؟
 

 :وكان رد الدكتور عبد الرمحن األنصاري على ذلك السؤال كاآليت
جابة على هذا السؤال حتتاج إىل حماضرة، ألنه موضوع واسع جداً، ال أستطيع               أعتقد أن اإل   -

يف هذه العجالة أن أجيب عليه، ولكين أعتقد أن التاريخ واآلثار شيء واحد؛ املؤرخ احلقيقي ال                   
 عن الوثيقة؛ واآلثار هي وثيقة، سواء كانت اآلثار القدمية أو اآلثار            - أو أن ينفرد     -يستطيع أن يتخلى    

اإلسالمية، ولذلك حنن نعتقد أننا مند التاريخ بزخم كثري من الوثائق، سواء كانت الوثائق مادية أو                  
الوثائق كتابية، فال نستطيع أن نفرق بني اآلثار والتاريخ، وإمنا هي املصلحة يف أن ينفصل اآلثار عن                   

ا راحتهم، ونستفيد من    التاريخ، لكي تستطيع اآلثار أن تأخذ راحتها، ويستطيع املؤرخون أن يأخذو           
اجلامعة من هنا وهناك؛ ألننا لو كنا قسماً واحداً لقلت املصاريف وقلت املعونات، ولكن عندما نكون                 
قسمني نستفيد أكثر وأكثر، ويكون لآلثار جمال واسع يف العمل امليداين، وهو روح العمل األثري،                 

 .وبدونه ال ميكن لآلثار أن تنشط
 

 : ورد إليه من األستاذ أمحد حممد جابر، نصهوقرأ عريف احلفل سؤاالً
  ما هي املنطقة الغنية باآلثار يف اململكة، واليت مل يتم التنقيب فيها حىت اآلن؟-

 

 :وكانت إجابة الدكتور عبد الرمحن األنصاري على هذا السؤال كاآليت
نطقتني حضاريتني   أعتقد أن اكثر منطقة غنية باآلثار هي املنطقة الشرقية، ألا تقع بني م                -

اهلند من اجلنوب ووادي الرافدين وبالد الشام يف الشمال؛ وفضالً عن كون املنطقة              :  ضخمتني، مها 
الشرقية غنية بتراثها، فهي غنية ببتروهلا؛ وأعتقد أن كل املراحل التارخيية واضحة بشكل قوي يف شرق                

املراحل التارخيية جندها يف اليمن وجندها يف       اجلزيرة العربية، مث بعد ذلك تأيت املراحل التارخيية، وهذه           
 فنجدها يف مشال اجلزيرة     - واليت تعود لأللف السابعة قبل امليالد        -عمان؛ أما مراحل ما قبل التاريخ       

 مبفهومها  -؛ بالنسبة ملنطقة احلجاز     ..العربية يف منطقة حائل ودومة اجلندل، وغريها من املناطق التارخيية         



طقة تعيش الفترات التارخيية، وليس الفترات ما قبل التاريخ إالَّ ما قد يكشف عنه                فهي من  -اجلغرايف  
 .املسح األثري، أو التنقيب األثري مستقبالً

 :صيل، يقول فيهبمث قرأ عريف احلفل سؤاالً ورد إليه من األستاذ حممد عبد الرمحن با
رضوان اهللا  (قبور الصحابة    أمتىن التحقق من األماكن ذات األثر املقدس، وحتقيق أماكن و            -

 ؟)عليهم أمجعني
 

 :وقد أجاب الدكتور عبد الرمحن األنصاري على ذلك بقوله
قد ال يفيد كثرياً، ألننا إذا عرفنا أن        ..   أعتقد أن حتقيق قبور الصحابة والتابعني، وما أشبه ذلك         -

 عوف، وهذا قرب معاوية بن      هذا قرب أيب بكر، وهذا قرب عمر، وهذا قرب عثمان، وهذا قرب عبد الرمحن بن              
، فماذا تريد من هذه املعرفة؟ حنن ال نقدس املوتى، حنن نترحم عليهم ونستغفر هلم؛ ولكن                ..أيب سفيان 

يسعدنا أن جند شواهد قبور، ألن شواهد القبور هي اليت تعطينا املعرفة، وتعطينا العلم عن هؤالء الناس،                 
من حيث تطور اخلط العريب، ومن حيث الدالالت العلمية         من حيث األسلوب الَّذي كانوا يكتبون به، و       

 .اليت ميكن أن تستنبط منها
وما يكتب عن   ..   وأعتقد أن هذا شيء نفتقده يف الوقت احلاضر، وإن كانت الصحف              -

األموات يف الصحف، هو عبارة عن شواهد قبور يف القرن العشرين؛ ولكن لألسف فيما يكتب من                  
درة ـصف صفحة حسب مق   ن واليت تشمل أحياناً صفحة كاملة أو         -عبارات النص يف الصحافة     

 تنقصها كثري من املعلومات عن املتوىف، يف حني أن شاهد القرب دائماً يذكر أن فالن بن فالن                  -اإلنسان  
؛ لكن السلف   ..ولد بكذا وتويف يف مكان كذا، وفيه تاريخ الوفاة، وفيه معلومات عن أسرته، إىل آخره              

 ى عن الكتابة على القبور؛ كما أن تعيني قبور الصاحلني            مثل هذا العمل، ألن النيب       الصاحل ال يؤيد  
وال حيسن بنا أن نرتبط بقرب أو       )  عز وجل (وغريهم، أعتقد كإنسان مؤمن أن يتم االتصال املباشر باهللا          

 .بضريح

  )).اعتذار للسائلني الَّذين مل ُتقرأ أسئلتهم لضيق الوقت (( 
مسية، اعتذر عريف احلفل األستاذ عدنان صعيدي للسائلني الَّذين مل توجه            قبل اختتام األ  

 :أسئلتهم إىل احملتفى به، نظراً لضيق الوقت، فقال موجهاً حديثه للمحتفى به
إن هناك عدداً كبرياً من األسئلة وردت إلينا، ومجيعها حتمل الكثري من الفوائد، اليت              :   احلقيقة -

تكم خلرجنا بنتيجة طيبة، وهذا يدل على االهتمام باآلثار لدى اتمع؛ لكننا            رمبا لو أجاب عليها سعاد    
نعتذر لألساتذة والسادة الَّذين مل نقرأ أسئلتهم، وأيضاً نعتذر لألساتذة الَّذين مل نعطهم الفرصة لقراءة                



أخر، وهو  بوقت مت "االثنينية  "  أسئلتهم بأنفسهم، ألن الوقت كما تعلمون قد تأخر، وهذا نتيجة لبدء           
 .حبيث تبدأ االثنينية قبل املوعد الَّذي بدأنا فيه هذه الليلة) إن شاء اهللا(أمر نتمىن أن نعاجله مستقبالً 

وخنتتم هذه الرحلة التارخيية واألثرية اجلميلة بقصيدة لشاعر طيبة الشيخ، حممد ضياء الدين               
 . الصابوين

 

  ))قصيدة الشيخ حممد ضياء الدين الصابو�ي(( 
 مشاركة منه يف االحتفاء بالدكتور      -ألقى الشيخ حممد ضياء الدين الصابوين قصيدة         مث  

 : فقال-عبد الرمحن األنصاري 
احملمود اهللا جل جالله، واملصلى عليه حممد وآله، واملدعو له            ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -

 :اإلسالم ورجاله
ــيب ــموتط ــِب رغ ــدار تعاق  األك

. 

حتلــو اــالس يف لقــاء األخــيارِ    
. 

ــافح ــذا نـ ــداً، وهـ ــنارأبـ  يف الـ
                                                            . 

 ــناس ــن طِ  وال ــافح م ــذا ن ــبه ه ي
. 

ــيار  ــفوِة األخـ ــاُء الصـ ــيه لقـ فـ
. 

  مــبارك للســروِرهــذا اجــتماع 
. 

ــار    ــلَّ فخ ــياء ك ــن العل ــوا م نال
. 

ــلُ  ــندى أه ــائل وال ــارم والفض  املك
. 

ــل ســ  ــن ك ــائِبهم ــارم ص  األفك
. 

ــد غـــ   ــٍس قـ  يف روادهصيف جملـ
. 

!ولقـــا األحـــبِة جـــةُ األبصـــار
                    .                                         

ــلَ  ــا أمج ــركم ــيا بقص ــا اللق  يف املس
. 

ــو ــمار  مه ــزهةُ الس ــوِب ون ى القل
. 

لـــيلٌ ـــيج ينقضـــي يف ومضـــٍة 
. 

ــنا اِمللّتجلـــفلـــك ا ــارةُ بالثـ عطـ
. 

ـ كــرمت أهــلَ   ِه العلــم يف أعالِمـ
. 

ــحار   ــام يف األسـ ــر كاألنسـ ومتـ
. 

ــ(يف   جــوةٌ  ) ٍةد ــيايل حل ــيثُ الل ح
. 

أحلـــى مـــن األحـــالم واألوتـــار
                                                            . 

 ال عــيب أنّ زمان هــا فــيها غــري
. 

يـــا صـــاحب التكـــرمي واإليـــثار
. 

نا وقلوبـــنافألنـــت مـــلُء عيوِنـــ 
. 

هـــذا دلـــيلُ احلـــِب واإلكـــبار
. 

ــاتِ    ــيك يف كلم ــيع عل ــىن اجلم همأث
. 

 ــب ــبوح حبـ ــن تـ ــاريلكـ ِه أوتـ
. 

 يف قلــيب رضــى احلــب ولــئن كــتمت
. 

ــار    ــةَ األوط ــيها غاي ــت ف ــد نل ق
                                                            . 

ــا  ــتور ح ي ــا الدك ــأيه ســب بةًك رت
. 

!هل للظامـــىء املشـــتارنهـــو مـــ
. 

 هللا درعاملــــــاً متواضــــــعاًك 
. 

ــار ــة األزهــ ــلٌ يف رقــ ومشائــ
. 

 أرق لنســيم لطافــةً  مــن اخلــق
. 



ــو  ــ(هـ ــار) هلنمـ اآلداب واألفكـ
. 

ــا ِــــ   ــن ورِدولطاملــ هلَ مــ
. 

ــبار  ــود واإلكـ ــذا الـ ــنأ ـ فاهـ
         .                                                    

 ــت ــن وملس ــود( م ــادقاً) مقص وداً ص
. 

هـــم زيـــنةُ العلمـــاِء واألقطـــار
. 

هم العـــاملني فـــإنحـــي الـــرجالَ 
. 

 لـــوابٍل مـــدرارشـــكر الـــرياِض
. 

ا لنشــكرهم علــى تشــريفهم  إنــ 
. 

ــيب ِهـــ  ــار عجـ ــيوأثـ ارزة التـ
. 

ــي     زنــا ه ــنكم م ــنا ع ــد مسع ولق
. 

ــوار  ــامل املـ ــود العـ ــذي جهـ هـ
                                                            . 

ا أخي ـودك ي ـي جه ـاً ف ـدعا كنت بِ  ـم 
. 

ــدق ــباروالصـ ــوال واإلخـ  يف األقـ
. 

ـ    ــي يف أعماِلــ ــر احلركـ هالعنصـ
. 

ــار   ــيب واألبص ــن ذوي التنق ــو م ه
. 

  الفضــلُ شــيمته وتلــك ة ســجي
. 

ــ ــيماًذّفَـ ــدِر عظـ ــ القـ ار كاحلفّـ
. 

 ــر ــد ك ــكموكق ــرموا ب ــاً فك  عامل
. 

الـــتاريخ واآلثـــاريـــا صـــاحب 
                                                            . 

ــبلْ  ــيةَفاق ــاعٍر حت ــك ش ــ ب ب معج
. 

واألخـــبار باإلبـــداِعوجتـــود 
. 

ــتون(  ــزال مضــيئةً  ) س ــاً ال ت عام
. 

*   *   * 

ــِة   ــته يف مدحـ ــتار(ووقَفْـ )املخـ
. 

ــا   ــريعيت  أن ــدح ش ــن مب ــاعر لك ش
. 

ــار  ــلِّ فخـ ــار كـ ــي فخـ اهلامشـ
                                                            . 

هــو ســيد الســاداِت ِمصــباح اهلــدى 
. 

يف الصــاحلاِت، ويف حقــوق اجلــار؟  
. 

ن مــثله يف املكــرماِت ومــثله  مــ 
. 

*   *   * 

فســـما حبكمـــته بـــال اســـتكبار
. 

ــي(و  ــع مأراد )١()أخـ ــه اهللا رفـ قامـ
. 

بكـــالم أنصـــاٍف وال مهـــذار  
                                                            . 

 رــى د ــى عل ــبأنِْبومض ــدى مل يع  اهل
. 

ــؤمن األواب ع ــىب الـــ للمـ دارقـ
. 

ــش إالَّ اهللا مل   ــه -خيـ ــلَّ جاللـ  جـ
. 

ــبحت يف  ــري(أص ــنار ) التفس ــري م خ
. 

 ـــوحـــباكك رتـــبةً ومكانـــةً رب
. 

ــت ــباري  نل ــاء ال ــعادة يف رض  الس
. 

 ــيك ــق  وعل ــِة رون ــوِر املهاب ــن ن  م
. 

ــاري   ــبيل اجل ــفاَء السلس ــفواً ص ص
                                                      .       

ــ  ــادق وده ولكُ ــيخ ص ــن الش م يك
. 

 الـــوفا مـــن شـــيمة األبـــرارإنّ
. 

جيةٌــلك س ـه وت ــيت ل ـد وف ـولق 
. 

ــار   ــن أنص ــر م ــم للح ــنه، وك !!ع
. 

كـم مـن كـرمي الـنفس هـب مدافعاً           
. 

ــولُ ــريِفق ــار  الش ــائب األفك  وص
. 

 ــه ــا عاق ــولُم ــ ق ــخيف، وه زه الس
. 

                                           
 .هو فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين )١(



ــداوةُ  ( ــزماِن ع ــق ال ــرارخلُ ) األح
                                                            . 

ــا    ــريك ي ــاذا يض ــي(م ــا )١()عل وإنم
. 

*   *   * 

 واألشــــعاربــــروائِع األحلــــاِن
. 

ــِل    ــذا احلف  ــى ــبة(غن ــاعر طي )ش
. 

ملـــئت مـــن اإلمـــتاع واألنـــوار
. 

هــذي اــالس جــةٌ ونضــارةٌ    
. 

ــار    ــدى األده ــراها م ــتظلُّ ذك س
                                                            . 

ــا   أمســى فكــرٍة) مقصــود(أوحــيت ي
. 

ورعــاكم مــن طُغمــِة األشــرار    
. 

ومحـــاكم املـــوىل تفاهـــةَ جاهـــٍل 
. 

ــى   ــا دام يتل ــار (م ــا يف الغ )إذْ مه
. 

   ــنيب ــى ال ــه عل ــلّى اإلل ــٍد(ص )حمم
. 

 

  ))اختتام األمسية(( 
 :األمسية بالكلمة التالية: اختتم عريف احلفل

ور رضا عبيد ومعايل الدكتور خالد عبد الغين، أن يشاركا يف االحتفاء              كان بود معايل الدكت    -
بضيفنا هذه الليلة، لكن الظروف منعتهما من احلضور، فبامسهما نقدم التحية لسعادة الدكتور عبد                
الرمحن األنصاري؛ أيضاً كان يرغب األستاذ عزيز ضياء أن يساهم معنا يف االحتفاء بضيفنا، لكن تعذر                

آسف جداً لعدم متكين من حضور تكرمي األخ الدكتور عبد          "  :بالتايل بعث برسالة يقول فيها    حضوره، و 
الرمحن األنصاري، وهو من أعرف جهاده املتواصل لتحقيق رسالة العلم، ليس يف اآلثار فقط، وإمنا قبل                

لنخبة من  ذلك يف جماله العلمي يف كلية اآلداب، اليت أذكر كم أعطاها من جهده وحرصه على ختريج ا                
بتواصل التوفيق،  :   له - اليت يعرفها    -أبنائنا، أرجو إبالغه أسفي لعدم احلضور أوالً، ومتنيايت الصادقة          

 .مع التمتع بالصحة والسعادة، ولك خالص الشكر واحلب
 وحنن نصل إىل ختام هذه األمسية الطيبة املمتعة، نتوجه بالشكر اجلزيل لكم مجيعاً حلضوركم                -

ضاً نشكر أصحاب السعادة األساتذة الدكاترة، الَّذين سامهوا يف االحتفاء بضيفنا هذه            ومشاركتكم، أي 
 فهو الشيخ عاتق غيث البالدي، ندعوكم       - حبول اهللا تعاىل     -الليلة؛ أما ضيفنا يف األسبوع القادم       

 .- إن شاء اهللا -لالحتفاء به األسبوع القادم 
مث قدم املضيف لضيفه    .   لوحة فنية ملكة املكرمة     وبعد ذلك قدم الفنان خالد خضر للمحتفى به        -

 .الكرمي لوحة االثنينية التذكارية
 وبعد انتهاء حمتويات احلفل تقدم املضيف والضيف احلاضرين إىل موائد الطعام اليت أعدت                -

 .ثنني املقبلبتلك املناسبة، وانصرف املدعوون بعد ذلك وقلوم مشتاقة متلهفة إىل يوم اال

• • • 
                                           

 .املعين هنا هو أخو الشاعر فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين )١(
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