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دعوة اإىل

 الكتـــــاب واملثقــفـيـن العـــــــــرب

اأ�شحابها،  راأي  املجلة تعرب عن  املن�شورة يف  املواد 

وترتيبها  املجلة.  راأي  عن  بال�شرورة  والتعرب 

يخ�شع العتبارات فنية.

�شعُر الن�شخة )200( ل.�ض اأو ما ُيعادلها

القطر خارج  الربيد  اأجرة  اإليها  ُت�شاُف 

      ترحــب جمّلــة املعرفــة  باإ�شــهامات الكّتــاب وتاأمــل اأن يراعوا ال�شــروط 

تية يف موادهم: االآ

- يف�شل اأن يرتاوح حجم املقال بني 1000 - 1500 كلمة، وحجم البحث بني 

2000 - 2500 كلمة.

تي: �شارات املرجعية وفق الرتتيب االآ �شهامات اأن تكون موثقة باالإ - ُيراعى يف االإ

   ا�شــم املوؤّلف - عنوان الِكتاب - دار الن�شــر والتاريخ - رقم ال�شفحة مع ذكر 

ا�شم املحقق يف حال كان الِكتاب حمققًا، وا�شم املرتجم يف حال كان الكتاب 

مرتجمًا.

- تاأمل املجلة من كّتابها اأن يقرنوا اإ�شهاماتهم بتعريف ُموجز لهم.

�شــهامات من�شــدة على احلا�شــوب حمققة من قبل كاتبها  - تاأمل املجلة اأن تردها االإ

واأال تكون من�شورة اإلكرتونيًا اأو ورقيًا.

         تلتزم املجلة باإعالم الكّتاب عن قبول اإ�شــهاماتهم خالل �شــهر من تاريخ 

�شحابها. ت�شّلمها، والتعاد الأ

يرجى توجيه املرا�شالت اإىل املجلة

اجلمهورية العربية ال�شورية - دم�شق - الرو�شة

رئي�ض حترير جملة املعرفة

تلفاك�ض: 3336963

www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com
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أّلفها  كلما عدت �إلى »�لمو�سوعة �لفر�تية« �لتي �

�ل�سديق �لر�حل »عبد القادر عيا�ش«، و�أهد�ني بع�ض 

نني لم �أكتب عن  �أجز�ئها �سعرت بتاأنيب �ل�سمير، لأ

موؤِلفها- في جملة من كتبت عنهم، من �أعالم �لفكر 

دب و�لفن في �س������ورية و�لوطن �لعربي- ول عن  و�لأ

مجلته »�س������وت �لفر�ت« �لتي �أ�س������درها على نفقته 

�لخا�سة عام )1945م(، ول عن »مو�سوعة �لفر�ت« 

�لت������ي بلغ عدد �أجز�ئها مئ������ة و�ثنين وثالثين جزء�ً، 

جز�ء هي:  و�أهد�ني منها �ستة ع�سر جزء�ً، وهذه �لأ

أنا و�لفر�ت،  أبناء دير �لزور، � »عبار�ت �ل�سلوك عند �

�لبئ������ر في حياة �لعرب، �لح�س������ى في حياة �لعرب، 

�لتب������غ في حي������اة �لنا�ض، �لملح في حياة �لنا�ض، غزليات م������ن و�دي �لفر�ت، �لذئب في حياتنا 

وتر�ثن������ا، �لحّية في حياتنا وتر�ثن������ا، �لنار في حياتنا وتر�ثنا، �أمثال دير �لزور، �لبيت في حياة 

�أديب �سوري. ❁

عي�سى فّتوح

❁

اآفاق المعرفة

عبد القادر عيا�ش الباحث وامل�ؤرخ
1911- 1974م
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العرب، اهتمامات، القمر في حياتنا وتراثنا، منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، واآخرها 

جزاء المتفرقة في مجلد  دير الزور حا�س������رة وادي الفرات..« وقد قمت يومئذ بتجليد هذه الأ

واحد حفاظاً عليها من الت�س������تت وال�س������ياع، ل�س������يما واأن كل واحد منها حمل عبارة اإهدائه 

اللطيفة وتوقيعه الكريم.

حين اأ�س������در جزء »دير الزور حا�سرة وادي الفرات« في �سهر كانون الثاني عام )1974م(، 

�ستاذ »اليا�س �سعد غالي« ، قبل اأن تدركه الوفاة التي فاجاأته في ال�ساد�س  اأهداه اإلى �سديقه الأ

من حزيران عام )1974م( وهو في الثالثة وال�ستين من عمره، وكان في قمة الن�ساط والعطاء 

وعلو الهمة والعزيمة...

قامة في الفندق على  ل الإ لقد داأب على زيارتي في منزلي كلما ق�س������د دم�سق، وكان يف�سّ

أنه طلب مني  نه كان ي�س������عر فيه بالراحة والحرية... واأذكر ا قامة عند ابنه البكر »فاروق« لأ الإ

أ�س������تاذه »�س������امي الميداني« الذي كان عميداً لكلية الحقوق، ثم رئي�س������اً  أرافقه لزيارة ا مرة اأن ا

للجامعة ال�س������ورية، فرّحب به »الميداني« اأجمل ترحيب، وقد دار الحديث بينهما عن الرحلة 

ألمانيا الديمقراطي������ة بدعوة من حكومتها، لالطالع على ثقافتها  الت������ي قام بها »العّيا�ص« اإلى ا

وح�سارتها..

ل������م ينْل »عبد القادر عيا�س« حقه من التكريم ل في حياته، ول بعد موته، وهو الذي اأنفق 

أب�س������ر فيها النور،  مال������ه. وكّر�������س كل وقته وجهده لمنطقة الف������رات، ومدينته دير الزور التي ا

واأحبه������ا حتى الع�س������ق، وبذل من اأجلها الغال������ي والنفي�س، وكافح وحده للك�س������ف عن معالمها 

آثارها، وعادات اأهلها وتقاليدهم في �س������تى نواح������ي الحياة، من زواج  وتراثها وح�س������ارتها، وا

أن�س������اأ فيها مجلة ومطبع������ة، ومتحفاً للتقاليد ال�س������عبية، وجمعية للعادّيات،  أتراح، وا أف������راح وا وا

ثار  ومركزاً للدرا�س������ات التاريخية والجغرافية، و�سارك ببع�س الموؤتمرات العربية والدولية لالآ

الكال�سيكّية، وجذبته هوايات عدة.

❁❁❁

لقد �سرد العاّلمة والمحامي والموؤرخ والباحث »عبد القادر عيا�س« �سيرة حياته بالتف�سيل 

أنا والفرات« الذي اأ�سدره عام )1967م( وقال فيها: »اإنه ولد في مدينة »دير  في مقدمة كتابه »ا

أبو عبيد« من تجار  أ�س������رة »ا الزور« عام )1911م(، واإن والده يدعى »عّيا�س الحاج ح�س������ين« من ا

�سرة«. دير الزور وماّلكيها وزعمائها، ووالدته تدعى »قمرة بنت عّبود الح�سن« من نف�س الأ
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عا�������س طفولته في دير الزور، وتعلّ������م في كتاتيبها ومدار�س������ها البتدائية، ثم انتقل اإلى 

�س������المية في بيروت، وح�سل منها على ال�سهادة البتدائية، ثم انتقل اإلى المدر�سة  الكلية الإ

أنه لم يكن فيها  عدادية، وبما ا نجيلية الوطنية في حم�س، وح�س������ل منها على ال�سهادة الإ الإ

أتّم فيه درا�سته  تعليم ثانوي، فقد انتقل اإلى المعهد العربي الفرن�سي )الالييك( في دم�سق، وا

الثانوية عام )1932م(.

نفته ال�س������لطة الفرن�س������ية �س������نة )1925م( مع والده ووالدته واإخوته اإلى مدينة جبلة على 

ال�س������احل ال�سوري، بتهمة التح�سير لن�س������ر الثورة في وادي الفرات، وم�ساعدة الثورة ال�سورّية 

في جبل العرب وغوطة دم�س������ق، وقب�س الفرن�سيون على اأخويه »محمد ومحمود« وثالثة ع�سر 

رجاًل من ريف الفرات، وبعد تعذيبهم قدموهم اإلى محكمة ع�س������كرية فرن�س������ية في حلب، وقد 

توّل������ى الدفاع عن اأخويه المحامي الحلبي »فتح اهلل ال�س������ّقال«، وَحَكَمت المحكمة على اأخيه 

ذ فيهم الحكم في حلب، وعلى اأخيه »محمد«  عدام رمياً بالر�سا�س، ونُفِّ »محمود« ورفيقه بالإ

أربع �سنوات، توفيت  �سرة مدة ا أ�سهر، وامتد نفي الأ بالنفي، وقد توفي والده في منفاه بعد عدة ا

أي�ساً. خاللها �سقيقته الكبرى ا

در�س الحقوق في جامعة دم�س������ق، وح�سل على ال�س������هادة في حزيران )1935م(، ثم مار�س 

المحاماة في دير الزور مدة �س������نتين، وفي ع������ام )1936م( تزّوج من قريبته »مديحة العاي�س«، 

أيار 1963م( توفيت زوجته. أربع بنات، وفي )11 ا وُرزق منها ثالثة �سبيان وا

في عام )1937م( عّين قا�س������ياً عقارياً في حلب، ثم انتقل اإلى معرة النعمان، ثم اإلى دير 

الزور، ثم اإلى دم�س������ق، وفي عام )1941م( ُعين مديراً لمنطقة الباب حيث ق�سى فيها �سنتين، 

ثم اإلى منطقة �س������لمية، وفي عام )1943م( ا�س������تقال من الوظيفة، وعاد اإلى ممار�سة المحاماة 

في دير الزور، اإ�سافة اإلى تعينه محامياً لق�سايا الدولة عدة �سنوات، وفي عام )1944م( ُعيِّن 

ع�سواً في المجل�س البلدي لدير الزور.

❁❁❁

�س������هام في ن�سر الثقافة في مدينته ل�سدة حاجتها اإليها، فاألقى  لقد حر�س »عّيا�ص« على الإ

أ�س�������س نادي )البيت  العدي������د من المحا�س������رات في النوادي والمتنّزهات العامة )الجراديق(، وا

أداره، وكان يلقي فيه با�ستمرار محا�سرات في  أ�سه وا الثقافي( في دير الزور �سنة )1944م( وترا

تاريخ دير الزور ووادي الفرات، وقد �س������م النادي مكتبة حوت اآلف الكتب من اإهدائه، وكان 
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ي�س������م ت�سع غرف كبيرة وباحة وا�سعة وم�سرحين �سيفي و�س������توي، لكن »ح�سني الزعيم« اأغلق 

النادي �س������نة )1948م(، وكان ينفق على النادي- وهو ملكه- من ماله الخا�س، ويرغب في اأن 

يجعل منه معهداً ثقافياً اأهلياً.

أداة لن�سر الثقافة في مدينته وفي  في عام )1945م( اأ�س������در مجلة »�سوت الفرات« لتكون ا

منطق������ة الفرات، وكانت اأول مجلة ثقافية ت�س������در في دير الزور على نفقته، وقد اقت�س������رت 

مقالتها على التعريف بح�س������ارات وادي الفرات وتاريخ مدنه وو�سف اقت�ساده وتدوين تراثه 

ال�سعبي واإبرازه.

عا�س������ت المجلة اثنين وع�س������رين عاماً على الرغم من ال�س������عوبات الكثيرة التي اعتر�ست 

�س������بيلها، وتُعد مجموعُة اأعداِده������ا المرجع الوحيد في اللغة العربية عن �س������وؤون الفرات في 

�سورية.

في عام )1947م( ا�س������ترى مطبعة لطبع المجلة والمن�س������ورات والكتب المتعلقة بالفرات، 

أ�س�������س داراً للن�سر با�سم »دار الفرات للن�س������ر«، وبعد اأن اأ�سدر »ح�سني الزعيم« قراراً باإغالق  وا

المجلة عام )1948م( باع المطبعة، وتوقف م�س������روع دار الن�س������ر الت������ي كانت دير الزور باأم�س 

الحاجة اإليها.

ثار القديمة وجمع العادّيات، ولذلك زار الكثير  كان »عب���د الق���ادر عّيا����ص« من هواة زيارة الآ

أن�س������اأ في بيته متحفاً �س������غيراً للعادّيات  وروبية. وا ثرية في البلدان العربية والأ من المعالم الأ

أ�س�س عام )1958م( جمعية العادّيات في دير الزور. وكانت الجمعية الثانية  والتقاليد ال�سعبية وا

أ�س�������س مركزاً للدرا�س������ات التاريخية والجغرافية في دير  بع������د جمعية العادّيات في حلب، كما ا

أدار اأعماله... أ�سه وا الزور وترا

ثار ال������ذي ُعقد في بغداد ع������ام )1957م(، وتلقى  �س������ارك في الموؤتم������ر العربي الثاني لالآ

ثار العربية، كما ا�س������تاأنف اإ�سدار مجلته »�سوت الفرات«  دعوات لال�س������تراك في موؤتمرات الآ

لوان  بعد توقفها عدة �س������نوات وكانت ثقافية �سهرية اإتنوغرافية فلكلورية، وتكاد تنفرد بهذه الأ

من الدرا�سات بين جميع المجالت العربية.

ول لل�سور عن البالد العربية في نادي  نّظم عام )1946م( ثالثة معار�س في دير الزور الأ

)البيت الثقافي( والثاني للكتاب الفراتي عام )1960م( بمنا�سبة عيد الجالء، والثالث للطوابع 

أ�سبوع في منزله. البريدية، وقد ظلّت هذه المعار�س مفتوحة لمدة ا
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حا�س������ر عن الفرات في كل من دم�س������ق وحلب وبع�س المحافظات والمدن ال�سورّية، وزار 

ردن ولبنان وم�س������ر وتركيا ورو�س������يا وبلدان اأوروبا ال�سرقية والغربية على  العراق والكويت والأ

على لرعاية  نفقته. وعينته وزارة الثقافة ع�س������واً في لجنة الفنون ال�س������عبية ف������ي المجل�س الأ

داب والعلوم والفنون عام )1963م(. الآ

دبي  لم ينتِم »عبد القادر عّيا�ص« اإلى اأي حزب �سيا�سي، ووقف حياته ون�ساطه على العمل الأ

ن�س������ان، و�سرورة تمتعه بحقوقه الكاملة. من  والكتابة الهادفة والتاأليف، وعلى رعاية حقوق الإ

اأجل رقّيه و�س������عادته و�س������المه، كما وقف في �سف جميع ال�س������عوب المنا�سلة من اأجل الحرية 

ر�س. وال�سالم والرخاء. و�سيادة القانون، وتاآخي جميع �سعوب الأ

❁❁❁

في كتابه »اهتمامات« الذي اأ�س������دره في تموز عام )1973م( محا�سرة بعنوان »دور الهواية 

ألقاها في الجامعة »الم�ستن�س������رية« في بغداد  ثار ون�س������ر التراث« ا في كتابة التاريخ وحفظ الآ

ثار... بتاريخ )1973/3/28م( بمنا�سبة م�ساركته في الموؤتمر الدولي للتاريخ والآ

تحّدث في هذه المحا�س������رة القّيمة عن هواياته الكثيرة التي �س������يطرت عليه ومنها هواية 

ثار وزيارة متاحفها في  أ�سلمته اإلى هواية الآ القراءة ول�سّيما قراءة كتب التاريخ والفلكلور التي ا

آ�سيا واأفريقيا واأوروبا... وقال: »كلما جذبتني هواية، وخطوت معها خطوات،  عدة اأقطار من ا

أ�س������لمتني اإل������ى هواية جديدة، كاأن بي������ن الهوايات اتفاقاً، وفي الواقع اأن ه������ذه الهوايات يتّمم  ا

أنني ل اأقبل ع�س������وائياً على هواية من غير  بع�س������ها بع�س������اً، ول اأتخلّى عن واحدة منها، على ا

مناق�سة خدمتها للتراث وللتاريخ والفلكلور«.

لقد �س������ارت هذه الهوايات م�سدر متعة له، ومحور ن�ساط اأدبي يمار�سه، فلم يعد ي�سعر 

أو فراغ اأو وحدة، وازداد معها حّبه للحي������اة... وفي مقدمة هذه الهوايات هواية  ب������اأي �س������اأم ا

واني القديمة، والحلي الف�س������ية،  جم������ع طوابع البريد، وجمع قطع ال�س������الح القدي������م، والأ

والع�س������ي، واأدوات ال�س������يد، واأدوات تدخين التبغ، واأدوات �س������نع القهوة و�سربها، و�ساعات 

ختام، وجمع المخطوطات العربية... وقد التقت هذه الهوايات لت�سكل  الجيب القديمة، والأ

متح������ف دير ال������زور للتقاليد الذي اأقامه في بيت������ه وبنفقته فقط، وق������د زار هذا المتحف 

أبناء دير الزور وغيرهم، وكتبت عنه ال�س������حف  منذ تاأ�سي�س������ه عام )1957م( الكثيرون من ا

والمجالت ال�سورية والعربية.
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ثم تطرق في محا�س������رته اإلى تعداد الهوايات عامة واأكثرها انت�س������اراً مثل الر�س������م، وتربية 

لت المو�س������يقية، والخياطة  ب������رة، والقيام بالرحالت، والع������زف على الآ أ�س������غال الإ زهار، وا الأ

واني الفخارية، وتعلّم اللغات وتربية الطيور، واأحياناً تنقلب  ثاث. والأ والتطريز، �س������نع قطع الأ

الهواية اإلى حرفة ي�س������تفيد منها �س������احبها مادي������اً... ويوؤكد اأن الهواي������ات، اإلى جانب دورها 

ن�سان  ق اأغرا�س������اً نف�سية وثقافية، واقت�س������ادية واجتماعية.. كما ت�ساعد الإ الترفيهي، قد تُحقِّ

أكثر. أو ا ف�سل اأن تكون له هواية ا على ت�سغيل عقله وبقائه في حالة جيدة، ولذلك من الأ

أربعين عاماً اأقنعته بج������دوى الهوايات البريئة واأهميتها  ويق������ول اأخي������راً: اإن تجاربه خالل ا

فراد وللمجتمع، وفي كل مراحل العمر للجن�س������ين، وخا�س������ة في المراحل  ونفعه������ا الكبير لالأ

ن�س������انية،  ن�س������ان، بمردودها غير القليل على التاريخ والتراث والعلوم الإ المتقّدمة من عمر الإ

�سحابها. وعلى ال�سحة النف�سية لأ

أليمة  ن�س������ان من الهوايات، ول�س������يما في ال�س������يخوخة، هو ماأ�ساة ا ويوؤكد اأن خلو حياة الإ

حقاً. وخلو المجتمعات من هواة هو نكبة، ن�س������هد ف�سولها في مقاهينا المنت�سرة على نطاق 

أريافنا، والتي ت�س������ّل عقولنا، وتدمر اأع�س������ابنا، وفي افتقارنا اإلى الفنون،  وا�س������ع في مدننا وا

أنا�س  أ�سكالها... فكم من ا أنواع الريا�سة ومالعبها، والم�سارح وا ن�س������انية، وا بداعات الإ واإلى الإ

يهدرون �ساعات فراغهم، ويبددون قدراتهم، ويهملون بيوتهم واأطفالهم ليتكد�سوا في المقاهي 

مرا�س الج�سيمة والمفا�سد التي  ببالدة، ويحرقون اأع�س������ابهم ب�سو�س������ائها، ويتعّر�س������ون لالأ

اتخذت من المقاهي بوؤراً لها!.. ولذلك يرى نف�س������ه ملزماً بالتب�سير باأهمية الهوايات لجميع 

أنف�سهم ومجتمعاتهم،  النا�س، وحّثهم على اأن تكون لهم هوايات اإن�س������انية متعددة لكي يفيدوا ا

ويفيدوا التاريخ والتراث.

هلي للتقاليد ال�سعبية في دير الزور،  وفي كتابه »اهتمامات« اأي�ساً ف�سل واٍف عن متحفه الأ

أبو الفرج الع�س« محافظ المتحف الوطني في دم�سق، و»يو�سف  وما كتبه عنه من زاروه اأمثال: »ا

داب في  �س������تاذ في كلية الآ �ستر« الأ مين العام لوزارة الثقافة، والدكتور »�س������الح الأ �س������قرا« الأ

ديب »�سعيد حورانية«،  أبو زيد«، والأ �ستاذ »محمود جالل«، والدكتور »اأحمد ا جامعة دم�سق، والأ

مام« محافظ متحف التقاليد ال�سعبية في دم�سق، وال�سيخ »جميل حجيالن«  �ستاذ »�سفيق الإ والأ

�ستاذ في جامعة حلب، والدكتور »عمر الدقاق«  عالم ال�سعودي، و»�س������عدي ب�سي�سو« الأ وزير الإ

داب في جامعة حلب، والدكتور »نور الدين حاطوم« رئي�س ق�سم التاريخ في جامعة  عميد كلية الآ
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�س������اتذة: »كمال غالي، وح�سن كمال، وغازي  دم�س������ق، والباحث والموؤرخ »جبرائيل �سعادة«، والأ

الخالدي، و�سالح دهني، وعبد العزيز علّون، وخالد ديوب محافظ دير الزور« وغيرهم...

آراء في مو�س������وعته الفراتية ل������كل من: »محمد العدنان������ي، والدكتور فيليب حتي،  وهناك ا

أمي������ن عام مجمع اللغة العربي������ة في القاهرة(،  وكوركي�������س عواد، والدكت������ور اإبراهيم مدكور )ا

أثنى  �س������تاذ ح�سان الكاتب �س������احب »المو�سوعة الموجزة«...«. وقد ا والدكتور نبيه العاقل، والأ

أبه، وت�سحياته الجمة في �سبيل وادي الفرات، ومحافظة دير الزور  هوؤلء كلهم على جهده ودا

همية ما�سياً وحا�سراً. أك�سبتها كتاباته عنها المزيد من التاألق وال�سهرة والأ التي ا

ول يج������وز اأن نغف������ل اآخر عم������ل مهم تركه مخطوط������اً بعد رحيله، وهو »معج������م الموؤلفين 

ال�س������وريين في القرن الع�سرين« الذي قامت »دار الفكر« في دم�سق بطباعته طباعة جيدة عام 

أنه لم يخُل من الثغرات  )1985م(، وقد �سد هذا المعجم فراغاً وا�سعاً في المكتبة العربية، اإّل ا

والهن������ات والهفوات والنق�������س، فثمة موؤلفون اكتفى بذكر موؤلفاتهم دون التطرق اإلى �س������يرهم 

وناأمل اأن تعيد »دار الفكر« طباعته التي م�سى عليها اأكثر من ثالثين عاماً، وتدقق النظر في 

مواده، وت�ستكمل نواق�سه.
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