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ُّ
ُّ
ارة لة والفكري ُّة والبحثي ُّراثي ُّالجهود الت ُّصالح جر 

1ُّ*لينداء عبيد

ُّ  ُّاألستاذ الد 
ار باحث وناقد ومحق  مبدع؛ انهمك  ق وأكاديمي جاد ُّكتور صالح جرَّ

ُّ
َّ
 ُّة اإلسالميَُّّالعربيَُّّقافة يعمل في حقل الث

 
ش، ويجمع، ة في األندلس؛ يبحث، ويفت

ُّ 
تي بذل جهد ُّويحق 

َّ
في قراءتها ومحاولة  اكبير ُّ اق ويقرأ في املراجع واملخطوطات ال

ُّ 
 
ة، وما بها من ة الهامَُّّاريخيَُّّة في تلك املرحلة التَُّّفائس األدبيَُّّق في النَُّّتحصيلها، ويدق

لة، وما بها من أحداث ومفارقات وإنجازات، خصوصية تتأتى من طبيعة تلك املرح

 ُّة التَُّّإضافة إلى خصوصيَُّّ
 ُّ واجد املكاني 

لك ا، ممَُّّداخل أوروبَُّّ الجغرافي 
ٰ
ا قد ينتج عن ذ

ُّ 
 
ُّمن تغييرات تؤث

َّ
ُّة وذاكرتها، سيَُّّيَُّّبة العرُّخصيَُّّر في تشكيل الش املبدع شخص  ما وأنَّ

ُّ
َّ
ُّمرهف ينفعل ويتأث  

تي يخالتَُّّ ر بكل 
َّ
 ُّفاصيل ال

 
ل رؤاه ومعتقداته تزنها ويحياها، وتشك

ُّا أو شعر ُّا نثر ُّيصوغها أدب ُّ راته، ثمَُّّوتصو ُّ
 
نا نعلم اختالف طبيعة األندلس عن ا، وكل

ُّ
َّ
ا مع الحدائق والقصور ت نفوس األدباء اندغام ُّنظيرتها األخرى في املشرق؛ فرق

ُّ
َّ
ُّنو ُّوالتَُّّد عد ُّة املختلفة إثر التَُّّة واالجتماعيَُّّقافيَُّّواألجواء الث ُّع الس 

َّ
 ُّك

، واختالف طبائع اني 

ُّ
َّ
ُّاألمراء والحك  ُّ د انتماءاتهم وأصولهم ابتداء ُّام، وتعد 

ا باملرابطين ين مرور ُّباألصولي 

ُّ
َّ
ة ة اإلسالميَُّّوائف، وانتهاء بدولة بني األحمر إلى أن دالت الحضارة العربيَُّّوملوك الط

ُّغير، وانحسرت آخر الفي زمن امللك عبد هللا الصَُّّ  
 
ة في األندلس من الل العربيَُّّظ

ُّم.2941غرناطة عام 

ُّ ُّ ويعد  ار رائد  ُّ اصالح جرَّ ُّمن روَّ
 
راث األندلس ي وقراءته، والعناية به اد تحقيق الت

 ُّا وتدقيق ُّا وتحقيق ُّتمحيص ُّ
لك أدواته النَُّّع ُّا مطو 

ٰ
ُّقديَُّّا في ذ

َّ
ة وملكته ة والفكريَُّّافيَُّّقة والث

                                                           

*
1

 األردن. -إربد، جامعة اليرموكباحثة ومحاضرة في   
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ُّ اتهوذائقته املتكاملة مع مرجعيَُّّ
َّ
تي شك

َّ
راته في لته، ويمتح منها رؤاه وتصو ُّاملختلفة ال

ُّة.مسيرته العلميَُّّ

-1-ُّ

ُّ ولد أ.
َّ
ار في العشرين من كانون الث اني عام ألف وتسعمائة واثنين د صالح جرَّ

ةحيث عاش طفولته وأنهى املرحلتين  ،وخمسين، في كفر قود في جنين  االبتدائيَّ

ُّة وجزء ُّعداديَُّّواإلُّ
َّ
 ُّ وتسعمائةة، وفي عام ألف انويَُّّا من الث

ين نزح مع أهله وثمانية وست 

ُّ
َّ

ُّإلى األردن بفعل االحتالل، وحصل على الش
َّ
اج في ة من مدرسة جبل التَُّّانويَُّّهادة الث

ُّعمان.

ار الجنسيَُّّ ُّة األردنيَُّّويحمل صالح جرَّ
 
ة. ة والعربيَُّّسبانيَُّّة واإلُّغة اإلنجليزيَُّّة، ويتقن الل

ُّوقد حصل على بكالوريوس 
 
ة سنة ألف ة وآدابها من الجامعة األردنيَُّّغة العربيَُّّالل

ُّ
َّ
ة فس من الجامعة األردنيَُّّربية وعلم النَُّّوتسعمائة وأربع وسبعين، وعلى دبلوم في الت

في األدب األندلس ي من  هكتوراسنة  ألف وتسعمائة وثماٍن وسبعين، وحصل على الد ُّ

ُّجامعة لندن عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين.

ُّ 
ُّوعمل مدر  إلى اآلن.  1002-5-16ومن  2444-2491ة من سنة ا في الجامعة األردنيَُّّس 

ُّ
 
. وخالل 2449-2441غ العلمي فر ُّا في جامعة آل البيت خالل سنة التَُّّوعمل أستاذ

دريس اإلضافي في جامعة عمان ، وقد عمل في الت1001َُّّ-1006غ العلمي فر ُّسنة التَُّّ

ُّكاديميَُّّأة للموسيقى، وُّة األردنيَُّّوفيالدلفيا، واألكاديميَُّّيتونة ة والزَُّّاألهليَُّّ
 

رطة ة الش

ُّ.(1)ةامللكيَُّّ

ُّ  
 ُّ وقد عمل قبل كل 

ُّٰهذه املرحلة مدر  ُّ اس 
َّ
إلى  2419-4-5عليم من ربية والتَُّّفي وزارة الت

ة؛ من األعمال اإلداريَُّّ ات من استالمه كثير ُّ. وقد اكتسب خبرات عديدة تأت2-9-2419َُّّ

                                                           
1)) ُّ  

ار: الس  ُّانظر: صالح، جرَّ
َّ
1ُّ-2ة، صاتيَُّّيرة الذ

َّ
، 1004ة قديريَُّّولة التَُّّقافة، جوائز الدَُّّ، وانظر: وزارة الث

 .26-25ص
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 ُّا لرئيس الجامعة األردنيَُّّئب ُّإذ عمل نا
 
، 1009ة في ات واملعاهد اإلنسانيَُّّيَُّّة لشؤون الكل

ُّونائب رئيس لجنة التَُّّ ، 1001عليم العالي سات التَُّّنسيق ملرحلة البكالوريوس في مؤسَّ

ُّ ُّلهيئة املديرين وقائم ُّ اورئيس  1009ُّة ار الجامعيَُّّا بأعمال املدير لشركة الدَّ  ا، وعميد 

ُّ  
ا ا عام ُّ، وأمين 1001ُّللبحث العلمي في جامعة آل البيت  االعليا، وعميد ُّراسات للد 

ُّ
َّ
، 2441-2442ة ملكتبة الجامعة األردنيَُّّ ا، ومدير 1001ُّ-2444قافة من لوزارة الث

ُّ
 
ُّ اومشرف

َّ
ُّعلى مشروع الفهرس الش

 
راث العربي اإلسالمي املخطوط في املجمع امل للت

ولي، ورئيس لجنة املكتبة ن معرض هانوفر الد ُّة لشؤوُّامللكي لبحوث الحضارة الوطنيَُّّ

ُّ 
ُّ ابلوماس ي، ومستشار ُّواملعلومات في املعهد الد 

َّ
، 1002-2442ة أبناء الجامعة ملجل

 2441ُّ-2446ة وعضو لجنة البحث العلمي في الجامعة األردنيَُّّ
 
 ، وممث
 

 ُّال
 
ة اآلداب في يَُّّلكل

ُّ ا، وعضو 2444ُّ-2449مجلس الجامعة 
َّ
لحقوق اإلنسان، ورابطة ة جنة امللكيَُّّلل

ُّ
 
 ُّتَُّّالك

ُّين، ولهيئات ثقافيَُّّاب األردني   
من البرامج  اصة أخرى، وقد أنجز عدد ُّة متخص 

ُّ
َّ
 ُّة، وقام بالتَُّّة األردنيَُّّقافيَُّّالث

ا ا وعربي ُّة لتبرز عاملي ُّإلعطائها دفعة قويَُّّ خطيط املستمر 

ُّ اة باختياره وزير ُّاإلداريَُّّ . وأنهى ٰهذه املناصب(1)ة املتاحةات البشريَُّّقدر اإلمكانيَُّّ
َّ
قافة للث

ُّصورة رائعة للتَُّّ اراسم ُّ 1021عام   ،ف كما ينبغي لها أن تكونُّلطة واملثقَُّّكامل بين الس 

ُّ 
 
 مشك
 

ُّ اهام ُّ اا وداعم ُّرافد ُّال
َّ
ُّ.(2)قافة في األردنللث

ُّ ار ناقد  ُّ اوقد كان صالح جرَّ
 
 ُّقَُّّة الن ُّبجمعيَُّّ اوعضو ُّ اوباحث

في  اين، وعضو ُّاد األردني 

 ُّة الوطنيَُّّلجمعيَُّّا
 ُّة والنَُّّيَُّّة للحر 

ُّيم ُّهج الد 
َّ
ة العليا إلعالن جنة الوطنيَُّّقراطي، ورئيس الل

ُّعمَُّّ
َّ
ُّفي ال اة، وعضو ُّقافة العربيَُّّان عاصمة للث

َّ
ُّة األردنيَُّّجنة الوطنيَُّّل

َّ
خيرة ة ملشروع الذ

ُّالعربيَُّّ
 
ُّة في غة العربيَُّّة، ورئيس فريق اإلشراف على مناهج الل

َّ
عليم. ربية والتَُّّوزارة الت

ُّ
َّ
ُّوعضو الل

َّ
، وعضو تحرير 1004ة قافة العربيَُّّجنة العليا إلعالن القدس عاصمة للث

                                                           
1)) ُّ  .209، ص1009 انى الكتابة، منشورات أمانة عمَُّّانظر: يحيى، القيس ي، حمَّ
2)) ُّ  .204ابق، صانظر: املصدر السَّ
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ُّ
َّ
ُّة األردنيَُّّاملجل

 
ُّة وآدابها، وعضو مجلس أمناء جامعة عمَُّّغة العربيَُّّة لل  

راسات ان للد 

ُّ
َّ

 ُّة العليا، وعضو مجلس إدارة اإلذاعة بابيَُّّالعليا، وعضو الهيئة الش
لفاز، وغير والت 

لك كثير.
ٰ
ُّذ

ُّ ة، فنجد أنفسنا أمام منهل عذب ة واألكاديميَُّّث عن مساهماته العلميَُّّوحين نتحدَّ

ُّ
 

ُّال يجف
 
، 2441-2440ة في األردن منذ عام غة العربيَُّّ، فقد شارك في وضع مناهج الل

ُّ 
عشرات ، وقد شارك في 1005ا في لجنة اإلشراف على تأليف املناهج عام ن عضو ُّوعي 

ُّميَُّّاملؤتمرات العل
َّ
ة في ة في األردن وخارجه، وقد نشر مقاالت أسبوعيَُّّقافيَُّّة والث

ُّ  ُّالص 
 
سائل قد وعلم االجتماع. وأشرف على عدد من الرَُّّة في األدب والنَُّّيَُّّحف املحل

ُّ 2442غ العلمي عام فر ُّة، وأمض ى سنة التَُّّالجامعيَُّّ
 
ُّفي معهد الل  اغة في مدريد مستفيد 

لك
ٰ
 2442وز وآب ة في األدب األندلس ي. وقد أمض ى شهري تم ُّبإجراء دراسات عدَُّّ من ذ

ُّ
 
راث في جامعة هامبورغ في أملانيا في إجراء دراسة عن االستشراق األملاني في دراسة الت

ُّ 
ُّاألندلس ي   

ُّ. وشارك في تقديم عدد كبير من الكتب والد 
َّ
 يةرقراسات واألبحاث لغايات الت

ُّالعلميَُّّ
َّ
ُّي.مالبحث العلشر وُّة والن

 ُّعوُّ
ُّ ان عضو ُّي   

 
 ُّلل

ة، وشارك في ة في مدرسة اليوبيل في الجامعة األردنيَُّّيَُّّجان الفن 

ُّ 
 
ا لندن مقدم ُّ–ة صال، وعمل في هيئة اإلذاعة البريطانيَُّّتأليف كتب مهارات االت

ُّي. وشارك في تق2491-2490لبعض البرامج عام 
َّ

ة ت العلميَُّّيم عشرات األبحاث للمجال

ُّ وأعداد من لك ممَُّّالكتب للمؤسَّ
ٰ
ُّسات والجامعات. وغير ذ

َّ
ُّسع البحث لذكره.ا ال يت

ُّ
َّ

به، فقد قال وقد شهد لناقدنا وباحثنا األندلس ي الكثير من أساتذته وزمالئه وطال

ُّ فيه أ.  
ُّ ين األسد:د ناصر الد 

َّ
الث من أساتذة الجامعة "رجل من رجال الجيل الث

ذين نعتز ُّاألردنيَُّّ
َّ
ُّبهم وبها،  ة ال  

ُّمتراحب ميادين املعرفة، متعد 
َّ
شاط، يقوم د جوانب الن

ُّ
َّ
ُّشاط والتَُّّبنصيبه الوافي في الن  

ذي يثير بطلبته  دريس الجامعي، بأسلوبه الخاص 
َّ
ال

ُّفكير واملحاورة، والر ُّالتَُّّ  
 ُّ جوع إلى املظان 

نقيب عن تفصيالت عة، والعكوف على التَُّّاملتنو 



راثّية والبحثية والفكرية ل 
ُّ
 صالح جّرارالجهود الت

 165 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ُّعليم والتَُّّملعرفة، فهو يجمع بين أسلوبي التَُّّما يفتحه أمامهم في دروسه من آفاق ا
 
م عل

ُّ
َّ
 ه يضرب بسهم وافر في البحث العلمي... وٰهكذا صار مثاإنَُّّ اتي، ثمَُّّالذ

 
ذي ال

َّ
للجامعي ال

ُّ
َّ
ارسين في البحث العلمي على جالل ٰهذين لبة والدَُّّال يقتصر عمله على تدريس الط

كنَُّّ
ٰ
ُّ هالعملين ونفعهما، ول  

ُّينتشر في املجتمع ليتفاعل، فيؤد  لك حقَّ
ٰ
يه: لترسا ي بذ

ُّ.(1)ة"ة والعامَُّّالجامعيَُّّ

ُّ ا انتهى به أ.وممَُّّ  
ى ين األسد، يشهد األصدقاء والز ُّد ناصر الد  ار، حتَّ مالء لصالح جرَّ

ُّ دبع
 
ُّا عام ُّمه أمين ُّتسل

َّ
ُّلا قافة، ووزير ُّا لوزارة الث

َّ
اس، ه للنَُّّتواضعه ودماثته وحب ُّ ،قافةلث

ُّ
َّ
ار في معامالته وتفاعله مع املجتمع بتعاضد وتكاتف وإسهامات، "يتخط ى صالح جرَّ

ُّ 
 ُّبينه وبين تيَُّّ اليشيد جسر ُّ حدود الكرس ي األكاديمي 

 
ا ق، ويبدو حريص ُّار الحياة املتدف

ُّ  
ُّعلى تمتين الص 

َّ
ُّلة بين الث  

ٍُّ يات الواقع وتجسيد أفق معرفي ٍُّقافة وتحد   . فنراه(2)"إنساني 

ُّنائب ُّ
 
ُّتَُّّا لرئيس رابطة الك  

ة تش ي ة، وتصدر عنه مواقف أخالقيَُّّم إنجازات هامَُّّاب؛ يقد 

 ُّ ةاألداء ال باالستمات مستوىُّباكتراثه برفع 
ابطة قت الرَُّّئاسة واملنصب. وقد حقَُّّعلى الر 

ابطة حقوق اإلنسان، سبيل املثال: أن تدعم الرَُّّ ىفي عهده إنجازات كثيرة، منها عل

ُّ  ُّالكا وحقَّ
ُّة والتَُّّيَُّّتب في الحر 

َّ
 ُّ فرُّعبير، وااللتزام بميثاق الش

 ُّي للتَُّّاملتصد 
 طبيع مع العدو 

 ُّالص ُّ
لك طباعة أربعة وعشرين كتاب ُّهيوني 

ٰ
ة: جائزة ا، واستحداث ثالث جوائز هامَُّّ، وكذ

ُّ 
 ُّميشيل الن 

ُّيَُّّمري للحر   
ُّقراطيَُّّيم ُّات الد  ُّة، وجائزة خليل السَّ  

 
فل، كاكيني لثقافة الط

ُّاعوري للنَُّّوجائزة عيس ى النَُّّ  
ة شهدها ة ثقافيَُّّفعاليَُّّ قد األدبي. وقد قام باملساهمة بأهم 

1009ُّاألردن عام 
َّ
ُّ، وتمث

َّ
  قافي الوطنلت بانعقاد املؤتمر الث

 ُّي 
 ُّاألردني 

مة ؛ فصاغ مقد 

ُّ.(3)زمي ُّحديث والتَُّّة للتَُّّؤية الوطنيَُّّا من الر ُّة باملؤتمر منطلق ُّالوثيقة الخاصَُّّ

                                                           
1)) ُّ  

ُّناصر الد 
َّ
 .15،ص1005، آب101ة أفكار، عددين األسد: من علمائنا العاملين، مجل

2)) ُّ
َّ
ار، مجل  .92،ص1005، آب101عددة أفكار، شكري املاض ي: أفق معرفي وإنساني في مقاالت جرَّ

ار ذكريات ومواقف، صانظر: محمَُّّ ((3  ، غير منشور.9-1د املشايخ، صالح جرَّ
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ار بصالون العيوعلى املستوى االجتماع ُّوُّ، فقد شارك صالح جرَّ
 
ذي يقيمه ت

َّ
بي ال

ُّ
َّ

مان لدى األردن الش ُّيخ محمَُّّسفير ع 
َّ
ة ليلتقي بها د بن هالل املعمري في منزله محط

ُّ
 
 ُّتَُّّنخبة من الك

 
ُّاب واملفك  

ُّ يرين وسياسي 
 
ا في األفكار األردن والوطن العربي مشارك

ُّ 
ُّوالن  ُّ غناه الفكري ُّ ىقاشات، إذ تبدَّ

َّ
منه جوانب  ، إلى جانب آخر يطل ُّقافي ُّوالث

لك محمَُّّته اإلنسانيَُّّشخصيَُّّ
ٰ
د املشايخ إذ يقول: " أشير إلى تلك ة، كما يشير إلى ذ

تي تعلو وجهه دائم ُّ
َّ
ُّا، وإلى طريقته الرَُّّاالبتسامة املشرقة ال لسة في الحديث ائعة والسَّ

ُّ اواملمزوجة أحيان ُّ زة، واملعلومات وإن كانت مملوءة باألفكار املميَُّّعابة، بروح الد 

ُّ 
ُّ.(1)مة"القي 

ُّ 
ُّطاق األكاديمي نجده صاحب رسالة إبداعيَُّّوخارج الن   

ة ياسيَُّّة، وله مواقفه الس 

ُّوالفكريَُّّ
َّ
لك خالد الكركي:" سيقول لنا العابرون في الث

ٰ
ة قافة العربيَُّّة، وقد أشار إلى ذ

ُّار، يَُّّتَُّّلكم تسيرون ضد انَُّّإ ل إلى مستنقع راكد يغرق ار حين يتحوَُّّيَُّّتَُّّلا ونقول: نعم ألنَّ

ُّ 
 ُّ ويقول في وصفه لصالح( 2)ة ويموت"يَُّّفيه سؤال الحر 

 
ار:" كأن ي أراني حين أراك فتى جرَّ

ُّ
َّ

وق لتحرير فلسطين... وقد صدقنا وكيف ال في قرية، أهلي يحاصرهم الفقر والش

ُّ
َّ
ى الل  ُّحظة حين نكون في طنغفل ونحن حتَّ

على  ين نصر ُّريقنا إلى ضريح صالح الد 

ُّ( 3)"ااالستماع إلى فيروز: سنرجع يوم ُّ

ار حاضر ُّ ف وتعاضده مع محيطه، إذ يعكس صورة تواصل املثقَُّّ اويبدو صالح جرَّ

ُّ 
ف عن األصدقاء، ويشارك في تشييع العلماء مثل نراه يشارك املآتم واألفراح، يخف 

                                                           
 .6د املشايخ، صمحمَُّّ ((1
ار بين جمر الخالد ((2  .92،ص1005، آب 10ة الرضا، أفكار عدد ضا وجنَُّّغ، الكركي: صالح جرَّ
 .14السابق،ص املصدرُّ ((3
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ُّ
َّ

ُّاعر محمَُّّمشاركته بتشييع جثمان الش حافي سليم د القيس ي، وابنة الكاتب الصَّ

لك كثيركتور إحسان عبَُّّاملعاني، وجثمان الد ُّ
ٰ
ُّ(1)اس، وغير ذ

ُّ ُّوقد شهد له الد  ُّإنَُّّ"مرة فقال: كتور محمود السَّ
َّ
ذي يتمنَُّّه أنموذج للط

َّ
اه الب ال

ُّ 
ُّاألستاذ في صف 

َّ
من حوله، وبمرور  ب هادئ، يفيض بهما كل ُّه، مجتهد دون كلل، مهذ

ُّ  
 ُّح أكثر فأكثر، وكان صالح طالب ُّنين كانت مواهبه تتفتَُّّالس 

 ُّز ُّا متمي 
ا ز ُّا في الجامعة، ومتمي 

لك ما كان يصل إلى الجامعة من تقارير عنه، أيض ُّ
ٰ
ا في جامعة لندن، ويشهد على ذ

ُّٰهكذا عرفناه طالب ُّ
 

ُّ.(2)"ا وزميال

ُّ
 
ُّفاته:إنتاجه ومؤل

ُّ  
ار بحقل الد   ُّراسات انهمك د. صالح جرَّ

ة محق  ُّق ُّاألندلسي 
 
ُّا وباحث

 
ُّا وقارئ  اا وناقد 

ُّ  
ُّا للمكتبة العربيَُّّا ضخم ُّا نتاج ُّم ُّمقد   

 ُّاريخيَُّّة والتَُّّراسات األدبيَُّّة في مجال الد 
ة يَُّّة والفن 

ُّ
َّ
ُّقافيَُّّوالث

 
ت إحداهما بدراسة راث من وجهتين متكاملتين: اختصَُّّة، فنراه يعنى بٰهذا الت

ة الفتة فيما كتبه من البحوث عن األسماء ة أندلسيَُّّة وحضاريَُّّيَُّّوُّة ولغظواهر أدبيَُّّ

ُّالن ُّوُّة املختومة بالواو األندلسيَُّّ
َّ
ُّون أو "رياضة الط  

 
مصارعة عر األندلس ي" و"لبة في الش

ُّ 
 
ُّيران في األندلس" و"جزيرة شقر األندلسيَُّّالث  

 
ُّة في الش

َّ
ة عبيَُّّعر األندلس ي" و "الفنون الش

ُّ  
ري" و "عناية ل مقدم بن معافى القبَُّّل" و "الوشاح األوَُّّمثيالتَُّّ في األندلس وصلتها بفن 

ُّ ُّالس 
 
ُّ راث األندلس ييوطي بالت  

 
عر األندلس ي فيما نهض "كما تتراءى عنايته في دراسة الش

"مرج الكحل  باس بن فرناس، ودراستها، وفي دراسته املفردةع به من جمع أشعار "

ُّاألندلس ي سيرته وشعره" وأمَُّّ
َّ
ُّ(3) حقيق."فكانت في مضمار األدب والتَُّّانية ا الوجهة الث

                                                           
د ((1  .9-1املشايخ، ص محمَّ
ُّ محمود ((2 ُّالسَّ

َّ
ار في الذ  .11ص ،1005آب  1.11 اكرة والواقع، أفكار عددمرة: صالح جرَّ

ُّ: محمَُّّانظر ((3 ُّد الد 
 
ار باحث ُّوري، صالح جرَّ

 
 .222ص ،1005 ، آب101 راث العربي، أفكار، عددا في الت
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ا ما كان يسافر ة لصعوبة حقله املختار، فكثير ُّوقد عانى الباحث الكثير من املشقَُّّ

ُّا قصورها وطرقاتها محمَُّّإلى األندلس مقتحم ُّ
 

 بكتبه وآلة تصويره، يجوب املدن ال

ُّ
 
 ُّواملكتبات والكنائس بحث

ُّا عن مخطوط يقرؤه ويحق 
 
اجتماعي  ا عن مشهدقه، أو بحث

ة ة، وغنيَُّّة شاهدة على الحضارة العربيَُّّا ومقاالت هامَُّّيعضد له دراسة، لينتج كتب ُّ

ُّ 
ُّا.ا وجمالي ُّي ُّفن 

ُّ
َّ
ار نجدها تقسم إلى ثالثة أقساموبالوقوف على مؤل ُّ:فات د. صالح جرَّ

ُّأوَُّّ
 

ُّال
َّ
ُّاا وأدبي ُّفات وأبحاث حقولها األندلس اجتماعي ُّ: مؤل

َّ
قافي في الوطن ، والواقع الث

ُّالعربي واألردن.

ُّاثاني ُّ
َّ

ُّة.ة وثقافيَُّّيَُّّمت عل: قسم على شكل دراسات وأبحاث ومقاالت منشورة في مجال

ُّ
 
ُّة ودراسته.رات جامعيَُّّا: قسم على شكل مقرَُّّثالث

ُّ  
ُّوسنشد 

َّ
ُّفاته، ملا لها من أهميَُّّد اهتمامنا على كتبه ومؤل  

راسة، ة تعضد ٰهذه الد 

ذي قام به الباحث والنَُّّوتوقفنا أمام الجهد ال
َّ
ُّ، أمَُّّياقد واألكاديمهائل ال

َّ
ق ا فيما يتعل

ُّ 
ُّراسات واألبحاث واملقاالت، فنذكر على سبيل املثال ال الحصر:بالد 

ُّة في عاميَُّّالكلمات اإلنجليزيَُّّ -
َّ
ُّ. 2414ة أفكار ة أهل فلسطين واألردن/ مجل

ة-األندلسامات في الحمَُّّ -
َّ
ُّم.2490الفيصل  مجل

ُّم ُّـقد في كتاب الب والنَُّّاألد - ل اكش ي منشور أعمال امللتقى األوَُّّب لعبد الواحد املرَُّّعج 

ُّ  
ُّ لألدب املغاربي في العدد الخاص 

 
غة واألدب في جامعة وهران عام من جملة الل

ُّم.2494

ُّ –وعبر  دروس-هـ 592تحرير القدس سنة  -
َّ
ُّ.2495ة أفكار عام مجل

- ُّ
َّ
ة-واألسبابوائف املالبسات خلع ملوك الط

َّ
ة املجل قافيَّ

َّ
ُّة.األردنيَُّّ الجامعة-الث

ُّياألردن يقدرأي في املصطلح النَُّّ -
َّ
ل األوَُّّ يالوطن يقاف، منشور ضمن وثائق املؤتمر الث

ُّة.في الجامعة األردنيَُّّ
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ُّ -ريحانة الكتاب ونجعة املنتاب -
َّ
ُّ.2499طرابلس  -اشر العربية النَُّّمجل

ُّونيَُّّكعاشقان من غرناطة حفصة الر ُّ -
َّ
ة أفكار ة وأبو جعفر بن سعيد الغرناطي، مجل

2495.ُّ

ُّ -حٰمن األوسط وجاريته طروبمن قصص العشق األندلس ي عبد الرَُّّ -
َّ
ة املنتدى مجل

ُّ.2494دبي عام 

- ُّ
َّ
ُّ -رشوني وجهوده في اإلصالح االجتماعيأبو بكر الط

َّ
ُّ.2442ة آفاق مجل

ُّ –ُّهوض باإلبداع واملبدعينوسائل الن ُّ -
َّ
ُّ.2446ة الجامعة األردنيَُّّ –ة قافيَُّّالحملة الث

ُّ -نوخياملستجاد من خصالت األجواد للتَُّّ -
َّ
ُّاملجل

َّ
ُّ.2440ة قافيَُّّة الث

ُّ -ة إسرائيلقراءة في كتاب زيف ديمقراطيَُّّ -
 
 ُّتَُّّرابطة الك

وغير  ،1005ين عام اب األردني 

لك كثير.
ٰ
ُّذ

قد األدبي عند العرب، : مناهج النَُّّة من مثلة ومدرسيَُّّرات جامعيَُّّإضافة إلى مقرَُّّ

ُّتاريخ األدب العربي، منهج قراءة النَُّّ  
 ُّاألدبي، لغتنا العربيَُّّ ص 

 
قد النَُّّ ،صالة، مهارات االت

ُّاألدبي  والع ُّ
 
لك كثير باالشتراك مع أساتذة األدب والل

ٰ
ُّغة.روض. وغير ذ

ُّ
َّ
 ُّويطول الحديث إذ نتناول مؤل

 
ُّفاته املدل

 
ة خدمة لتاريخ األدب راثيَُّّلة على جهوده الت

ُّ
َّ
 ُّقافة األندلسيَُّّالعربي، والث

راسة إلى تقديم إجمال ة على وجه الخصوص. وستعمد الد 

ُّ  
ُّ مختصر ألهم 

َّ
 ُّافدة للمكتبة العربيَُّّفاته الرَُّّمؤل

لة لجهد ة، وإلى تعداد قائمة أخرى مكم 

ُّاقد وعمله.النَُّّ

ُّأوَُّّ هة البصائر واألبصار فيما احتوت ى مطلع األنوار ونزُّلها: كتاب أدباء مالقة املسمَّ

لهم من املناقب واآلثار، تأليف  ؤساء واألخبار، وتقييد ماعليه مالقة من األعالم والر ُّ

ُّهـ، وقد حق624َُّّد بن علي بن خميس املالقي ت أبي بكر محمَُّّ ار، قه الد  كتور صالح جرَّ

ُّٰهذا الكتاب مصدر ُّ ويعد ُّ  
حصل على مخطوطة  ة. وقدراسة األندلسيَُّّا من مصادر الد 

ُّالكتاب من األستاذ محمد حن ُّ
 
ناس ي، وقد نالت املخطوطة شهرة كبيرة، وقد وني املك
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ذكر لنا د. صالح أسماء من عرفوا باملخطوطة وقيمتها مثل: خواكين بالبي برميخو، 

ُّومحمَُّّ  ،ائي، وإحسان عباس، وليفي بروفينسال، وغيرهمامرَُّّد الفاس ي، وقاسم السَّ

ُّل على املخطوطة ملا اعتراها من نقص وتلف ولصعوبتها.وقد تركوا العم

ُّة واألدبيَُّّاريخيَُّّويشير في الكتاب الى القيمة التَُّّ  
 ة للمخطوطة، وقد عرض للمشاق 

تي واجهته في التَُّّ
َّ
 إعامل معها، وصوُّال

 
لى الحديث عن فوائد الكتاب واشتماله على ال

ُّتراجم مئة وثالثة وثمانين ع ُّ
 
ُّ ا من أعالم مالقةم ُّل

َّ
راجم واألندلس، وينفرد بكثير من الت

لك يحظى ٰهذا املصدر بقصائد ونصوص نثريَُّّ
ٰ
تي ال نجدها بمصادر أخرى، وكذ

َّ
ة ال ال

ُّ ُّ نجدها بمصادر أخرى. والكتاب مختص   
ة م معلومات تفصيليَُّّبمصادر مالقة، ويقد 

 ُّة وتاريخيَُّّة وعلميَُّّأدبيَُّّ
 ُّة فيها، وير األجواء األدبيَُّّة عنها، ويصو 

 
لى وصف إف عمد املؤل

ُّاملخطوطة، ويتتبَُّّ  
 ُّع أصولها وعالقتها بكتاب ابن عسكر، ويوض 

 
ف، ح منهج املؤل

ُّ 
ُّ م صفحات منقولة من املخطوطة، ثمَُّّومصادره، ويقد   

املخطوطة،  يعمد إلى نص 

في  ا." إن ٰهذا الكتاب نفيس ومهم ُّبين هجائي ُّويترجم لألدباء الواردين فيها مرتَُّّ

 ُّدينة مالقة، إضافة إلى أنَُّّصه بمتخص ُّ
ة.. ة وتاريخيَُّّة وعلميَُّّم لنا معلومات أدبيَُّّه يقد 

ُّ 
ة واملعارضات ة فيها مثل املجالس األدبيَُّّى من الحياة األدبيَُّّر لنا جوانب شتَُّّويصو 

ُّ  
 

 ُّعريَُّّالش
ٍُّة، وأكر 

ار من عمل جاد  ومخلص  ر القول فأشيد بما كان لألستاذ د. صالح جرَّ

ُّ.(1)حقيق"في ٰهذا التَُّّ

ابع قراءة في املشهد الحضاري في األندلس في القرن الرَُّّ .هراء: صالة في أروقة الزَُّّاثاني ُّ

ُّ  
تي من واجب املثقَُّّهضة الحضاريَُّّا للنَُّّا تاريخي ُّم به نموذج ُّالهجري، ويقد 

َّ
ف تجليتها، ة ال

واالستعمار واالزدراء، ة من أشكال االستضعاف ة واإلسالميَُّّة العربيَُّّملا تواجهه األمَُّّ

ُّ 
 
ابع الهجري. منذ فتح األندلس على ة في قرطبة في القرن الرَُّّجربة األندلسيَُّّل في التَُّّوتمث

                                                           
ُّ عبد ((1 سنة من اكتشاف  95ة بعد ل مرَُّّائي: كتاب أدباء مالقة أو سيرة كتاب ينشر ألوَُّّامرَُّّالعزيز السَّ

ُّ 
ُّمخطوطته، الر  ُّباط، وزارة الش 

َّ
 .20،ص1004 ةقافيَُّّؤون الث
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 يد طارق بن زياد، وصوُّ
 

ة العظيمة في أوجها زمن الخليفة اريخيَُّّهوض التَُّّإلى فترة الن ُّال

ضرة لألندلس اصر وابنه الحكم املستنصر، إذ صارت قرطبة حاحٰمن النَُّّعبد الرَُّّ

عها االقتصادي كفضاء مكاني تنصهر به األعراق واألجناس املختلفة، إضافة لتنو ُّ

ُّ  
ُّوالس 

َّ
 ُّقافي والعلمي، ويستقص ي الباحث عوامل النَُّّياس ي والث

ماتها ليضعنا هضة ومقو 

هضة واالزدهار، مقابل فترة االنحطاط والخالفات قيض: نموذج النَُّّعلى طرفي النَُّّ

ُّ
َّ
ُّوالت

َّ
ُّ.(1)ةتي دالت على إثرها الحضارة األندلسيَُّّراجع ال

ُّ
 
2442ا: مرج الكحل األندلس ي عام ثالث

ا من ا أمي ُّويتناول في ٰهذه املخطوطة شاعر ُّ (2)

ُّ
َّ
ر األندلسية، وقد صنعت موهبته بيئته الث ق 

 
ُّقافيَُّّجزيرة ش

َّ
بيعة الجميلة، وبه ة والط

ُّ
َّ

ُّاعر وشعره، بطرح هادئ دراسة رصينة درس بها سيرة الش
َّ
زن في تمهيد، وأربعة مت

لك فصول. مستفيد ُّ
ٰ
ا من املنهج االجتماعي في تحديد مالمح العصر، ومدى انعكاس ذ

ار بنقل  على شعره. وقد جمع نثره القليل من املصادر املختلفة. ولم يكتف صالح جرَّ

تي نقلها حول مرج الكحل، بل كثير ُّ
َّ
ذي تاالنطباعات ال

َّ
ركته ا ما كان ينقل إلينا األثر ال

ُّ
 
ُّٰهذه القصائد في نفسه. وقد أث  

ة، وتحضر به ة العربيَُّّقديَُّّراسة املكتبة النَُّّرت ٰهذه الد 

ة في إشارة الباحث إلى من تناول ٰهذه املخطوطة قبله، إضافة الى األخالق العلميَُّّ

ُّتتب ُّ ُّقيق للمخطوط.عه الدَّ

ُّرابع ُّ
َّ

ُّ(3)دة بنت املستكفيا: وال
َّ

 ُّ دة بشهرتها: اختار الباحث وال
 
ية من كونها ابنة املتأت

ُّ
َّ

 ُّالخليفة، وحبيبة ابن زيدون، فال تذكر األندلس إال
 
له من تاريخ لفترة  وتذكر، ملا تمث

ة؛ إذ عاشت فترة الحكم األموي إلى نهاية حكم املرابطين، رغم كثرة الخالفات مهمَُّّ

                                                           
ار، صالة في أروقة الزَُّّانظر ((1  .1002ان الكبرى، ان: أمانة عمَُّّهراء، عمَُّّ: صالح جرَّ
ار، مرج الكحل األندلس ي سيرته وشعره، عمَُّّانظر ((2  .2442ان، دار البشير : صالح جرَّ
ار، زمان الوصل، قراءة في التَُّّ: انظر ((3 ُّصالح جرَّ

َّ
ُّفاعل الحضاري والث سة قافي في األندلس، بيروت، املؤسَّ

 ُّالعربيَُّّ
ُّة للد 

َّ
 .1009شر، راسات والن
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ُّ
َّ

ُّها كانت فترة ازدهار أدبي وثقافي. في  أنَُّّوالفتن زمن املرابطين إال
َّ
ُّالفصل الث ث اني يتحدَّ

ُّ اعن عالقاتها مع ابن زيدون وابن عبدوس، وغيرهم
 

ُّمن الش
َّ

اعرات، وفي عراء والش

ُّ
َّ
ُّالفصل الث

 
لقيَُّّلقيَُّّالث يعرض لصفاتها الخ

 
ة، ويقارنها بمثيالتها، وفي فصله ة والخ

 ُّاألخير يعرض إلى شعرها وشاعريَُّّ
تاب ا يضفي على الكألغراض شعرها، ممَُّّ اض ُّتها، متعر 

ُّة.ة الهامَُّّقيمته األدبيَُّّ

ُّ ُّ يُّفاعل الحضارُّقراءة ودراسات في التَُّّ(:  1)ا: زمان الوصلخامس 
َّ
في األندلس،  يقافوالث

ار على التَُّّ ةجربة الحضاوهو خالصة إلطاللة د. صالح جرَّ ة، ويتناول زمان األندلسيَُّّ ريَّ

ُّة. ويعرض للعالقات الة والعربيَُّّالوصل، بين الحضارتين الغربيَُّّ
َّ
ة بين األندلس قافيَُّّث

 ُّوأوروبَُّّ
 
ُّا. حيث تناول قنوات االت

َّ
 ُّبين األندلس واألوروب فيقاصال الث

ين، من تجارة ي 

ُّ
َّ
 ُّورحالت، وحل

 
 ُّ فيصال الثقال أوجه االت

 
ُّمرك

 
م لغة اآلخر، وانتقل إلى آثار زا على تعل

ُّ 
 
ُّاالت

َّ
قبل تلخيصه لخاتمة البحث، وقد أوضح حالة املثاقفة، بما يجري  فيقاصال الث

ُّا. وقدَُّّة بين علماء األندلس وأوروبَُّّمن حوارات ومناظرات دينيَُّّ
 
ا حول هام ُّ ام حديث

ُّ 
ُّين بالتَُّّ"عناية األندلسي   ُّاريخ املسيحي، وتحدَّ

قويم ين للتَُّّث عن استخدام األندلسي 

لك كثير" وقد استنالر ُّ
ٰ
 ُّومي، وغير ذ

 
ة، وعاد في الوقت لى املصادر األندلسيَُّّإف د املؤل

ُّنفسه إلى دراسات إسبانيَُّّ
 
ُّ(2)ة"غة اإلنجليزيَُّّة وأخرى بالل

ُّساد ُّ (3)ا: ديوان الحمراءس 

ة العريف بغرناطة، ة لألشعار املنقوشة في مباني قصر الحمراء وجنَُّّوهو قراءة نقديَُّّ

ُّ 
ور من على ة، فقد قام الباحث بجمع الص ُّة األندلسيَُّّراسات األدبيَُّّونقد جديد في الد 

                                                           
ار، زمان الوصل انظر ((1 ُّقراءة في التَُّّ –: صالح جرَّ

َّ
ُّفاعل الحضاري والث سة قافي في األندلس، بيروت، املؤسَّ

 ُّالعربيَُّّ
ُّراسات والة للد 

َّ
 .1009شر، ن

ُّانظر ((2  .42، ص1005،آب101عر، قراءة في زمان الوصل، أفكار عدد: هند أبو الشَّ
ُّانظر ((3 ار، ديوان الحمراء، بيروت، املؤسَّ  ُّسة العربيَُّّ: صالح جرَّ

ُّة للد 
َّ
 .2494شر، راسات والن
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ُّ
 

ذين نظموها، ودراستها من حيث جدران العصور، والبحث عن الش
َّ
عراء ال

ُّ ٰهذا الكتاب  موضوعاتها وأساليبها وقيمتها. ومثلما أشار الباحث في مقدمته، فإنَّ

ُّيتطرَُّّ  
ُّق ألشعار لم يتناولها الباحثون بالد  ُّ راسة، وبأنَّ  

ل دراسة وَُّّراسة هي أٰهذه الد 

ُّ
َّ
ُّشاملة مستقل

 
ُّغة العربية.ة لٰهذه األشعار بالل

اروبيَُّّا: كتاب املنامات األي ُّبع ُّسا (1)ة لصالح جرَّ
  

ُّ 
 ُّهي منامات نقدي 

ار باستثمار ملكاته األدبيَُّّة أدبي  ة املخزونة. وقد ة رغبة من جرَّ

 ُّمقامات الحريري والهمذاني، وُّ (2)منامات الوهرانيأقامه على شاكلة 
ُّفاملتحد 

َّ
ابت ث الث

ُّ
َّ

ار هو علقمة بن مرة الش وب الهندي، ائي املنامي هو أبو أي ُّيباني، والرَُّّفي منامات جرَّ

 ُّوتتضمَُّّ
وب مة قصيرة لعلقمة متبوعة على الفور، بحديث ألبي أي ُّن املنامة مقد 

ة ا رآه في املنام. واملنامة جنس درامي تتعالق ببنائه خصائص القصَُّّالهندي عمَُّّ

ُّة القديمة.ة واملقامة العربيَُّّالقصيرة واملسرحيَُّّ

ُّ ُّى املقامة رغم تخف ُّوقد اختار املنامة لتتناسب مع مسمَّ ُّفه من السَّ
َّ
اهر في جع الظ

ار النَُّّأسلوب املقامات. وأمَُّّ  ُّا أحداث منامات جرَّ
 
ية أو اقدة، فقد تكون أحداث محل

كنَُّّ
ٰ
 ُّخارج البالد، ل

 
ويعتمد بها على عنصر املفاجأة في نهاية ي، ها ذات صلة باملجتمع املحل

ار هي حكاية ذات بنية سرديَُّّنامة. فاملنكل م  ُّة اجتماعيَُّّامة عند جرَّ
ماتها ة، تمتح مقو 

ُّ 
ُّ همن مخزون اة واملقامة، ويذكر بها شعر ُّة والقصَُّّة من املسرحيَُّّيَُّّالفن 

َّ
ُّ بيعالش

َّ
قافي. والث

ُّقطعة أدبيَُّّ ة ليضعنا أماموتمتاز بلغة عالية وصور بيانيَُّّ  
ي ة ناقدة وذات أسلوب فن 

ُّعال.

                                                           
ار، أفكار، عددانظر ((1  .201ص ،1005 آب ،101 : راشد، عيس ى، طراز املعمار في منامات صالح جرَّ

(
2

 ُّد، امللقَُّّد بن محرز بن محمَُّّأبو عبد هللا محمَُّّ -الوهراني (
 ُّب بركن الد 

ين، أصله من ين، وقيل: جمال الد 

ُّ ،/الجزائروهران ُّالقرن السَّ
َّ
ُّوهو مبتدع  اني عشر امليالدي(،ادس الهجري )الث  

ة، وقد املنامات األدبيَُّّ فن 

ُّتشا
َّ
 ُّذي حاكى فيه أبا هر منامه الكبير ال

 .ي في رسالة الغفرانالعالء املعر 



ُّلينداء عبيد

 119 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ُّ
 
ُّة:قافي ُّومن كتبه الث

ُّ: الحوار األخير: ويقسم إلى قسمين:اسابع ُّ

2ُّ  
ُّ. قسم يقد 

 
ُّم به حديث

َّ
ُّة، فيتحدَُّّة بعامَُّّقافة العربيَُّّا عن الث

َّ
قافة ث عن واقع الث

ُّالعربيَُّّ  
ُّة ودورها في مواجهة االحتالل، ويقد 

 
ُّم حديث

 
ة، وأزمة غة واله ُّا حول الل وي 

ُّالقراءة، ودور وسائل اإلعالم في تنمية الحوار، وأزمة انتشار الكتاب العربي. 

ُّ
َّ
ُّاني يتناول بعض إشكاليَُّّوفي الفصل الث

َّ
في األردن، ويشتمل على  فيقاات العمل الث

ُّاملوضوعات التَُّّ
َّ
ُّإة في األردن قافيَُّّالية: الحركة الث

َّ
ة في قافيَُّّلى أين؟ دور الهيئات الث

ُّ 
 ُّتعزيز القيم الفكري 

ُّة واالجتماعي 
َّ
ُّ فيقاة وإدارة العمل الث  

م مقترحات في األردن، ويقد 

ُّللخروج من إشكاليَُّّ
َّ
ُّ.(1)وإصالحهفي قاة الواقع الث

ُّ(2)غييرف والتَُّّا: املثقَُّّثامن ُّ

ُّ ُّا عام ُّمها الباحث حين كان أمين ُّمجموعة محاضرات قدَّ
َّ
ُّا لوزارة الث ها فيث قافة، يتحدَّ

ُّ عن واقع
َّ
ُّالث

 
ُّ بعمَُّّقافة في األردن، وقد قام بإلقائها احتفاال

َّ
ة قافة العربيَُّّان عاصمة للث

ُّمشير ُّ فالعالقة  ا إلى أنَّ ُّغيير عالقة تالزميَُّّوالتَُّّ بين املثقَّ الت حو ُّا من التَُّّكثير ُّ ة، إذ إنَّ

ذي الُّة، والتَُّّة الكبرى كانت وراءها حركات ثقافيَُّّاريخيَُّّواألحداث التَُّّ
َّ
تقف وراءه  غيير ال

 ُّة ال يمكن أن يكون مضمون النَُّّافيَُّّقعوامل ث
مة الكتاب تائج. وقد عرض في مقد 

ُّ
 
ُّحول الهيمنة الغربيَُّّ احديث

َّ
ُّبان في هويَُّّو ُّة، والذ  

ة قديَُّّراسات النَُّّة اآلخر، في بحر الد 

ُّة.ة العربيَُّّعوة إلى االنعتاق وتعزيز الهويَُّّة، والدَُّّواألدبيَُّّ

ُّيَُّّوفيما يلي: قائمة لبق
َّ
تي ال تقل ُّة املؤل

َّ
ُّا ذكرناه.قيمة عمَُّّ فات ال

- ُّ 
ُّ.2419رسالة ماجستير/–ي األندلس ي )حياته وأدبه( يحيى بن بق 

                                                           
ار: الجار األخير، عمَُّّ ((1  .1006ان، منتدى الفكر العربي، صالح جرَّ
ار، املثقَُّّ ((2 ُّف والتَُّّانظر: صالح جرَّ  ُّسة العربيَُّّغيير، بيروت، املؤسَّ

ُّة للد 
َّ
 .1001شر، راسات والن
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ُّاألدب والحياة األدبيَُّّ -
 
 رسالة دكتوراه/ -ة( غة اإلنجليزيَُّّة في غرناطة بني نصر )بالل

2491.ُّ

ودراسة( باالشتراك مع األستاذ اج اإلشبيلي )تحقيق املقنع في الفالحة البن حجَُّّ -

ُّالد ُّ ُّكتور جاسر أبو صفيَُّّوري والد ُّكتور عبد العزيز الد 
 
ة غة العربيَُّّة، مجمع الل

ُّ.2491 األردني/

- ُّ
 
كتور محمود غة واألدب )باالشتراك مع األستاذ الد ُّاملصادر وطريقة البحث في الل

ُّ ُّالسَّ ُّ.2496 كتور خالد الكركي(، عمان/مرة، والد 

 ُّجنَُّّ -
ُّة الر 

َّ
ر هللا وقض ى، ألبي يحيى ابن عاصم الغرناطي )تحقيق سليم ملا قدَُّّضا في الت

ُّ 2ودراسة( 
َّ
ُّ.2494 ان/دات، دار البشير، عمَُّّمجل

- ُّ
 

ُّ –ة قر األندلسيَُّّجزيرة ش
َّ
ُّمجل

 
/ 29، عدد 21 ة األردني، مجلدغة العربيَُّّة مجمع الل

ُّ.2499 سنة

ُّ -ااس بن فرناس شاعر ُّعبَُّّ -
َّ
ُّة مجل

 
 /29، عدد 29ة األردني، مجلد غة العربيَُّّمجمع الل

ُّ.2440سنة 

ُّما وصل إلينا من شعر عبَُّّ -
َّ
ُّاس بن فرناس، مجل

 
ة األردني، غة العربيَُّّة مجمع الل

ُّ.2440سنة  24، عدد 29مجلد

ة، املجمع امللكي لبحوث الحضارة ابن اإلفليلي، موسوعة الحضارة اإلسالميَُّّ -

ُّ.2442عمان  ة/اإلسالميَُّّ

- ُّ
َّ

ُّة وصلتها بالتَُّّس اإلسالميَُّّلة في األندعبيَُّّالفنون الش
َّ
ة مؤتة للبحث مثيل، مجل

ُّ 
ُّوالد 

َّ
ُّ.2449نيسان  ل/، العدد األو4َُّّ دراسات، املجل

- ُّ ُّعناية الس 
 
ة -مدخل- راث األندلس ييوطي بالت

َّ
ُّ مجل  

 راسات، املجلدمؤتة للبحوث والد 

20ُّ
َّ
ُّ.2445اني، سنة ، العدد الث
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ُّاألوَُّّ الوشاح - ُّم بن معافى القبَُّّل مقدَّ
َّ
ة جامعة ري، سيرته وما وصل من شعره، مجل

ُّ
َّ
ُّ.2445 سنة /201-19، ص29 دبيت لحم، املجل

ُّة املختومة بالواو والن ُّاألسماء األندلسيَُّّ -
َّ
ة(، ة دراسات )العلوم اإلنسانيَُّّون، مجل

ُّالجامعة األردنيَُّّ
َّ
ُّ.2445/سنة 6العدد  11د ة، املجل

ُّمكتبة االُّ -
َّ
ُّسكوريال، املجل

َّ
ُّ 21ة، العدد ة، الجامعة األردنيَُّّقافيَُّّة الث

َّ
-اني)كانون الث

ُّ.2446إبريل(  -نيسان

- ُّ
َّ
ُّرياضة "الط  

 
ُّ ،اسععر األندلس ي في القرن التَُّّلبة" في الش

َّ
ُّمجل

 
ة غة العربيَُّّة مجمع الل

ُّ /50 األردني/ العدد
َّ
ُّ.2446حزيران  -انيكانون الث

ُّ ااملكفوفين بصري ُّطريقة القراءة، عند  -  
 

ُّفي قصائد من الش
َّ
ة مجمع عر األندلس ي، مجل

ُّ
 
ُّغة العربيَُّّالل

َّ
ُّ.1002 سنة ،62 ، العدد15 دة األردني، مجل

- ُّ 
ان، سنة ة، عمَُّّابعة لحسين روحي )تحقيق ودراسة(، املطابع العسكريَُّّحلة الرَُّّالر 

2449.ُّ

ُّ.2444ان، سنة عمَُّّ أدباء مالقة البن خميس )تحقيق ودراسة(، دار البشير/ -

- ُّ
 
ة للعوتبي )تحقيق ودراسة مع مجموعة من األساتذة(، وزارة غة العربيَُّّاإلبانة في الل

ُّ
َّ
ُّالث

 
مان قافة والت ُّ 2444راث القومي، ع 

َّ
ُّدات ضخمة(.)معجم لغوي في أربعة مجل

يت، روبي( جامعة آل البد الدَُّّة املعربة )باالشتراك مع د. محمَُّّوقيعات الفارسيَُّّالتَُّّ -

1000.ُّ

ُّة )باالشتراك مع د. محمَُّّوقيعات األندلسيَُّّالتَُّّ - ُّ.1002روبي ( جامعة آل البيت، د الدَّ

ُّوقيعات األندلسيَُّّالتَُّّ - روبي(، مركز زايد في اإلمارات ة )باالشتراك مع د. محمد الدَّ

ُّ 2) ،1002حدة، ة املتَُّّالعربيَُّّ
َّ
ُّدات(.مجل

- ُّ
َّ
ُّ سامح اإلسالمي في األندلس،من صور الت

َّ
ُّمجل

َّ
ُّة الت

 
ؤون سامح، وزارة األوقاف والش

ُّ 
ُّينيَُّّالد  مان، السَّ ُّ.219-224ل، صنة األولى، العدد األوَُّّة، سلطنة ع 
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ُّوبيَُّّكتاب املنامات األي ُّ - ُّة املسمَّ سة ى إخبار األنام بأخبار املنام )أدب سردي(، املؤسَّ

ُّالعربيَُّّ  
ُّة للد 

َّ
ُّ.1001شر، بيروت راسات والن

- ُّ  
 

ُّد سعيد محمَُّّبة ملحمَُّّعر في قرطالش
َّ
ة للعلوم ة العربيَُّّد، نقد ومراجعة، املجل

91ُّ ة، جامعة الكويت، عدداإلنسانيَُّّ ُّ.124-122ص م،1009 ،11 نة، السَّ

- ُّ 
 ُّجهود املحق 

ُّقين األردني 
 
دوة راث األندلس ي، منشور ضمن أوراق النَُّّين في تحقيق الت

تي عقدت في جامعة آل البيت بتاريخ 
َّ
ُّ 12/21/1009-12ال

 
راث بعنوان: تحقيق الت

ُّؤى والتَُّّالعربي )الر ُّ
 
ُّ.1005 عات(، منشورات جامعة آل البيت، املفرق، األردنطل

هوض العربي ومواكبة العصر )مراجعة وتقديم(، مجموعة من املحاضرات لعدد الن ُّ -

ُّ 
 
ُّمن املفك ُّسة عبد الحميد شومان، عمَُّّرين العرب، مؤسَّ ة العربيَُّّ ةسان، املؤسَّ

ُّلل  
ُّد 

َّ
ُّراسات والن

َّ
ُّ.1005بعة األولى، شر، بيروت، الط

- ُّ  
 

ُّ.1001ان، عر األندلس ي، دار املسيرة، عمَُّّقراءات في الش

اريخ واآلثار واألدب، يعقوب العودات )تحقيق ودراسة أطالل جرش: فصول في التَُّّ -

ُّ.1006 ة، جرش،باالشتراك مع كايد هاشم(، جامعة جرش األهليَُّّ

- ُّ 
 
ُّرات والرَُّّاملذك

َّ
ُّحالت، ال

َّ
ان )تحقيق ودراسة باالشتراك مع كايد شيخ إبراهيم القط

ُّ
َّ
ُّهاشم وريم القط

َّ
ُّ.1001 انقافة، عمَُّّان(، وزارة الث

ُّحاضر العالم اإلسالمي )باالشتراك مع مجموعة من املؤل ُّ -
َّ
شر، جامعة فين(، قيد الن

ُّآل البيت، املفرق.

انة للعوتبي، منشور ضمن أوراق أثر كتاب العين للخليل بن أحمد في كتاب اإلب -

ُّالنَُّّ تي عقدت في جامعة آل البيت وليَُّّدوة الدَّ
َّ
هـ/ 2919جمادى اآلخرة  14-11ة ال

، بعنوان: الخليل بن أحمد الفراهيدي، إعداد وتحرير د. سعيد 1006وز تم ُّ 12-15

 روبي، منشورات جامعة آل البيت، األردند محمود الدَُّّجبر أبو خضر ود. محمَُّّ

1001ُّ
َّ
ُّ.999-922ل، صد األوَُّّ، املجل
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تي وليَُّّدوة الدَُّّمنشور ضمن أوراق النَُّّ ،ب في كتاب اإلبانة للعوتبيعج ُّصيغ التَُّّ -
َّ
ة ال

بعنوان: ندوة العوتبي  12/2/1009-24عقدت في جامعة آل البيت بتاريخ 

ُّ ُّالصَّ ُّ.1004ة، منشورات جامعة آل البيت، املفرق، األردن وليَُّّحاري الدَّ

( )مراجعة وتقديم( من 1000-2450ة في فلسطين واألردن )الحياة األدبيَُّّمعالم  -

ُّ ُّ.1004انسة عبد الحميد شومان، عمَُّّمنشورات مؤسَّ

ُّأزمة التَُّّ -
َّ
ُّواصل مع اآلخر والذ

َّ
ة، محاضرة منشورة ضمن كتاب قافة العربيَُّّات في الث

وتقديم: حسن نافعة، ة في زمن العوملة" مراجعة نمية العربيَُّّحديث والتَُّّ"أسس التَُّّ

ُّ ُّعمَُّّ سة عبد الحميد شومان/مؤسَّ  ُّسة العربيَُّّان، واملؤسَّ
ُّة للد 

َّ
شر، راسات والن

ُّ(.104-241)ص 1004بيروت، 

- ُّ
َّ

ندلس، تأليف أبي سعيد عثمان بن سعيد عراء باألُّنصوص من كتاب طبقات الش

وص )تالكناني الجيَُّّ
 
ق ر  ُّهـ(: دراسة وتحقيق )قيد ال210 اني املعروف بح 

َّ
ُّشر(.ن

ُّتاريخ ابن خلدون )الجزء الرَُّّ - براهيم إكتور ابع(، تحقيق باالشتراك مع األستاذ الد 

ُّ
َّ
ُّشر(.شبوح، )قيد الن

- ُّ 
 
اعوري، )تحقيق وتقديم(، باالشتراك مع كايد هاشم، )قيد رات عيس ى النَُّّمذك

ُّ
َّ
ُّشر(.الن

ُّ
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ُّ: املنهج

ُّ  ُّ إنَّ
ار ناقد ومحق   ُّصالح جرَّ

 
 ُّ ك ألدواته، وباحثق متمل

 
ش وراء مستقص، يفت

ُّ
َّ
 ُّفه األمد من جهد ومشقَُّّاملعلومة واملخطوطة مهما كل

ق دقيق بارع، يمتح ة، وهو محق 

ُّع ثقافته وغناها، ومن قربه من البيئة األندلسيَُّّفي كتاباته من تنو ُّ
َّ
فاته؛ ة ميدان مؤل

ُّ  ُّالتَُّّ فإنَّ
 ُّللن ُّ واجد في الفضاء املكاني 

ن تفاصيلها كونها تختزُّ ،ل من فهمهاصوص يسه 

ة ة وجماليَُّّة، وأحداث سياسيَُّّة وثقافيَُّّوتنطق بها، بما يدور فيها من مجالس أدبيَُّّ

ُّطبيعيَُّّ
َّ
ُّ ى كل ُّة. ويتأت

 
لك من إتقانه لل

ٰ
ة، وسفره املتواصل إلى األندلس، غة اإلسبانيَُّّذ

ُّ 
 
 ُّإضافة إلى وقع األندلس في نفسه، ملا تمث

ة تواجدها له ٰهذه الحضارة من خصوصي 

ة ة ورهافتها عنها في املشرق، وخصوصيَُّّا، إضافة إلى اختالف البيئة املكانيَُّّب أوروبَُّّبقل

ُّتأتي من خصوصيَُّّ  
ُّة بما فيها من فتن، وحروب، وتنو ُّياسيَُّّة أحداثها الس  ول ع للد 

ُّالحاكمة.

ُّ
َّ
ُّويت

َّ
ُّتب ُّة االستقصاء والتَُّّسم أسلوبه بالحصافة، ودق ا في ا هام ُّم مجهود ُّع، وقد قدَّ

ُّجمع 
 
ُّ يراث األندلس الت  

 
الع على املخطوطات ومتابعتها، بما يحتاجه وتحقيقه، واالط

ُّاألمر من خبرة ودراية، واحتمال ملا يعتريه األمر من صعوبات ومشقَُّّ  
 ة. ومن أهم 

ُّ  
ُّالس 

 
تي ت

َّ
 ُّمات ال

ُّمي  ار بحثه الدَّ ائم عن تقديم إضافة جديدة إلى تاريخ ز منهج صالح جرَّ

اله على ما لم يدرس، أو البحث عن إضافة إلى ما درس من ، بإقبياألدب األندلس 

ُّ تي تكشف أصالة  قبل، فإنَّ
َّ
تكرار القديم له مذاق ممجوج ال قيمة له، "ومن األمور ال

ُّ 
ة العقبات املاديَُّّ كلَُّّ اة متجاوز ُّة العلميَُّّق سعيه للحصول على املادَُّّالباحث املحق 

ار"واملعنويَُّّ ُّ( 1)ة، وٰهذا ما حصل مع صالح جرَّ

 ُّة الباحث إشارته الدَُّّمالمح منهجيَُّّ ومن أهمَُّّ
ُّائمة في مقد 

َّ
مه فاته إلى ما قدَُّّمات مؤل

ُّ  ُّالسَّ
 
لك ابقون من فضل حول موضوعه املتناول، وما تشك

ٰ
له دراسته من إضافة، وكذ

                                                           
 ُّجاسر أبو صفيَُّّ ((1

ار الباحث املحق   .91،ص1005، آب101عددق، أفكار، ة، صالح جرَّ
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ة الحصول على املخطوطة، وفضل من ساعده في الحصول عليها؛ فهو تقديمه لقصَُّّ

ُّشغوف بالنَُّّ  
ة الي "أدباء مالقة" و "جنَُّّالجديد، ومن هنا صدر في تحقيقه التَُّّ ص 

ُّ 
ُّضا".الر 

ُّ 
ُّويقد   

ار لنص  عنى بضبطه، وتخريج إشاراته األدبيَُّّا أمين ُّا علميَُّّه تقديم ُّم جرَّ ة ا، ي 

ُّ
 
ُّا الرَُّّبع ُّة متَُّّة والجغرافيَُّّاريخيَُّّة والتَُّّغويَُّّوالل  ُّ سم اإلمالئيَّ

ما إشارات كثيرة الحديث مقد 

ُّغير إثقال النَُّّ من  
بما ال يلزم، وكان يعنى بتصحيح ما وقع في املخطوطة من خطأ  ص 

ٍُّ ٍُّ إمالئي  .وع ُّ ولغوي  ُّروض ي 

ُّا في منهجه باستكمال التَُّّوقد عني أيض ُّ  
راسة؛ إذ ال غنى إلحداهما عن حقيق بالد 

م دراسة شافية حول الكتاب املحقَُّّ ا، ق وصاحبه وشعره أحيان ُّاآلخر في رأيه " فيقد 

ُّ(1)حقيق"ا يدحض املقولة القائلة بعدم جدوى التَُّّممَُّّ

ُّيلي: ويقوم منهج الباحث في تناوله لكتب األعالم على ما

ُّ
َّ
ُّا ليست في النَُّّراجم، وهي ممَُّّوضع أرقام ألصحاب الت  

األصلي، وعلى وضع جميع  ص 

ُّاإلضافات والتَُّّ تي يراها بين معقوفتين، ووضع نقاط في مواضع السَّ
َّ
 قطعديالت ال

ُّ
َّ
ُّوالط تي تعسَّ

َّ
ر قراءتها، وتصحيح األخطاء، واإلشارة إلى صورتها مس واملحو والكلمات ال

اإلحالة  ة. ثمَُّّاريخيَُّّة والتَُّّصوص في املصادر األدبيَُّّة في الحاشية. واملقابلة بين الن ُّاألصليَُّّ

ُّإ  
ُّ لى أهم   

تي ترجمت لكل 
َّ
ر، علم من األعالم في الكتاب، وتخريج األشعا املصادر ال

ار بالتَُّّ ويعنى د. (2)سائل من املصادر األخرى"والرَُّّ ُّتب ُّصالح جرَّ قيق ملعلوماته من ع الدَّ

ُّ
 
ُّة واالستشراقيَُّّراثيَُّّمصادرها الت

َّ
ا يضفي وثيق ملعلوماته، ممَُّّديدة بالتَُّّة ولعنايته الش

ُّ  
ُّيَُّّسمة الجد 

َّ
ُّة على ما يكتب، إضافة إلى رق

َّ
ُّة الط

َّ
تي تطل ُّبع والذ

َّ
من تحليالته،  كاء ال

                                                           
 .226روبي، صد محمود الدَُّّمحمَُّّ ((1
ار، عمَُّّمحمَُّّ ((2  .22،ص2444ان، دار البشير، د بن علي املالقي: أدباء مالقة، تحقيق صالح جرَّ
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ُّ تي ال بدَّ
َّ
 ُّ وال

لتذوق إبداعه  من أن تكون سمة من سمات الباحث في الحقل األندلس ي 

ُّوفهمه.

ُّة مهمَُّّوتظهر سمة منهجيَُّّ
َّ

دة بنت ة في كتاباته نلمحها في تأليفه كتاب "وال

ُّفس وتصو ُّاملستكفي" إذ يستفيد من رؤى علم النَُّّ
َّ
بائع راته، بالحديث عن الط

ُّ ُّة اديَُّّالسَّ
َّ

 ُّدة، وتحليله البن زيدون مازوخي ُّلوال
جال ا، وفي الحديث عن طبائع الر 

ُّ 
 
ُّ ساء. ولعلَُّّوالن

 
خوص، االنفتاح على ٰهذه العلوم من شأنه أن يكشف عن دواخل الش

 ُّواستجالء ما تش ي به نصوصهم األدبيَُّّ
م ما ذكر من روايات حول ة، فنراه يقد 

ُّ
َّ

"أرى" "فأرى" لنشعر  يوازن بينها، ثم يعمد إلى ترجيح من مثل قوله: اعرة، ثمَُّّالش

ُّ 
 
 ُّبحضور باحث بارع في الفهم، ومتمل

واجد داخل ة في التَُّّحليليَُّّلة التَُّّك ملقدرة املخي 

ُّاملكان.

ُّ
َّ
ُّواعي ُّ اة، فنجد طرح ُّقافيَُّّأما في الكتابة الث

َّ
تي تعكس واقع م ُّا منظ

َّ
ا بمثابة املرآة ال

ُّ
َّ
وء على القبح بغية تغييره، ورفع وتسليط الضَُّّ بي،األردن والوطن العرُّقافة في الث

 ُّ امقالي ُّ اة، وطرح ُّة الواقع؛ فنجد رؤية شموليَُّّسويَُّّ
 
 ُّيدل

 
ف، ساع أفق املثقَُّّل على ات

ُّ 
 
 ُّة، والتَُّّويَُّّة وحمله ألرق الحفاظ على اله ُّى آراؤه الفكريَُّّالعه، وتتبدَُّّوسعة اط

ُّصد   
 ي لكل 

ُّ 
ُّا.ا وإعالمي ُّا ونقدي ُّإبداعي ُّدها ما يهد 

ة رغم قراءته لكثير من صوص األدبيَُّّقدي على الن ُّونالحظ غياب الحكم النَُّّ

ة للباحث، ة، وما نلمحه من ذائقة مرهفة، وعين ناقدة ذكيَُّّصوص األندلسيَُّّالن ُّ

ُّ
َّ
لك  ما يكون مرد ُّصوص وربَُّّع الن ُّمة في تتب ُّإضافة إلى طريقة منظ

ٰ
ُّإذ

 
ة راثيَُّّلى القيمة الت

صوص املتناولة، والحرص على إظهار غناها رغم ضياع كثير من كنوز تلك املرحلة. للن ُّ

ُّ وع القيام بقراءة نصوصها، وتحقيق مخطوطاتها منجز كبير يضفي على ٰهذا النَُّّ فإنَّ

ُّ 
ُّ.كبيرةراسات قيمة من الد 
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ُّ ُّ وبعد، إنَّ  ُّاألستاذ الد 
ار باحث وناقد ومحق  له دور كبير في ق، كان كتور صالح جرَّ

ُّإغناء املكتبة العربيَُّّ
َّ
ة، والكشف عن مكنوناتها قافة األندلسيَُّّة، وتجلية قيمة الث

ُّ جهودهونفائسها من خالل 
 
ُّ ة الهائلة، وقد كان له دور آخر هام ُّراثيَُّّالت

َّ
قافة في دعم الث

ُّ  
ة اآلخر، في هويَُّّة، وبذل جهد توعوي ملنع ذوبانها ة العربيَُّّويَُّّفاع عن اله ُّفي األردن، والد 

ُّها الضَُّّضمن مرحلة يعم ُّ
َّ
ُّعف والت  

، إضافة إلى دوره راجع الس  ياس ي  واالجتماعي 

بينه وبين  ا، ويقيم جسر ُّف واٍعُّكأكاديمي  وأستاذ جامعي  فاعل في إنشاء جيل مثقَُّّ

ُّ
 

ف، والباحث واألكاديمي   يحتذى به في رسم صورة املثقَُّّالواقع االجتماعي ليصبح مثاال

ُّفي تع ُّامله مع الس 
َّ
ُّقافة واملجتمع. لطة وتطويعها خدمة للعلم والث
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ُّاملصادر واملراجع:

2. ُّ
َّ

ُّ "قراءة في زمان الوصل" .عر، هندأبو الش
َّ
 .1005 ، آب1001 ، عددأفكار ةمجل

 ُّ" .ة، جاسرأبو صفيَُّّ .1
ار الباحث واملحق  ُّ "قصالح جرَّ
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 ،1001 ، عددأفكار ةمجل

 .1005 آب

2. ُّ  
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ار، صالح .9 ُّ .جرَّ ُّالّس 
 
 ، غير منشورة.ةاتي ُّيرة الذ
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ُّة للد 
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 شر،راسات والن
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1005. 

21. ُّ  ُّكتاب أدناء مالقة .اوري، عبد العزيزالسَّ
ُّ :باط، الر 

 
ُّوزارة الش
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 ة،قافيَُّّؤون الث

1004. 
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1005. 
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