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ً هاشم ياغي
 
ًمدرسة نقدية وصاحَبً اوأكاديميً  اإنسان

1*خالد أبو عمشة
 

ًوالدته ونشأته وتعليمه وعمله

قطاع غزة غربي القدس بلدة املسمية في ُوِلَد األستاذ الدكتور هاشم ياغي في 

ونشأ في أسرة متوسطة الحال  ،3232، وقيل سنة 3293فلسطين عام الشريف ب

تتكون من شقيقين وشقيقة واحدة بعد أن توفي لألسرة ثالثة من أخوته وهم صغار 

السن، وقد تشرب حبها وحب فلسطين التي عايش فيها أجواء االحتالل والنكبة، 

ً  امنهم بالخطر القادم، استعدادً  احيث قام شباب القرية إبانها بشراء السالح شعور 

للمقاومة، فتعرضت قريته ملداهمة اإلنجليز للبحث عن السالح واملطلوبين، ولكن 

األهالي كانوا يهجرون القرية للتالل املجاورة، ويتركون البيوت خالية مفتوحة، فيأتي 

ذه هي أو بعض يوم، ه ا، فيرجعون بعد أن يقيموا فيها يوم ًااإلنجليز فال يجدون أحد ً

ًاألجواء التي نشأ فيها وترعرع الدكتور هاشم ياغي.

والده فالح أصيل اسمه عبد الوهاب وكان من وجهاء البلدة، وكانت له إسهاماته 

في الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية مع أعدائها، كما كان يعمل في القضاء 

ب حب فلسطين، العشائري، وكان يصطحب معه ابنه هاشم إلى هذه املجالس، فتشًر

ومعاني املقاومة، وحمل هم القضية والناس منذ نعومة أظافره، شأنه شأن أبناء 

ً دت هذه املعاناة له إحساس 
ّ
نتيجة هذا الواقع املؤلم، وأمه  امريرً  اوطنه، فقد ول

ً ، ومكانة اجتماعية بين نسوة البلدة، أما زوجته فهي انبطيً  اشعريً  افالحة تملك حس 

، وأخلص لها بقية حياته، أما عن االرهونجي التي أحبها حّبا جم ً)أم عمرو( علياء 
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أصدقائه املقربين فقد ذكر منهم: محمود محمد شاكر، والدكتور ناصر الدين األسد، 

ًواملرحوم الدكتور إحسان عّباس، وشقيقه الدكتور عبد الرحمن ياغي. 

وتخرج من تلقى هاشم ياغي تعليمه قبل الجامعي في بلدات فلسطين ومدنها، 

التي دخلها بأمر من ضابط وزارة املعارف  3291الكلية العربية في القدس سنة 

اإلنجليزي بسبب تفوقه الواضح في املرحلة الثانوية، ومن أساتذته فيها الدكتور 

إسحاق الحسيني للغة العربية، واألستاذ عبد الرحمن بشناق للغة اإلنجليزية، 

خرج هاشم ياغي من الكلية حامال شهادة "املترك" واألستاذ جميل علي للرياضيات، وت

م ُبعيد ذلك في الكلية اإلبراهيمية في 3293سنة 
ّ
، ثم مارس مهنة التعليم والتعل

م فيها صباح ً 3299-3291بين سنتي  االقدس أيضً 
ّ
ويْدُرس الحقوق  احيث كان يعل

ً
 

، ثم دّرس في دير البلح ليتنقل بعد ذلك ويطوف ببعض البالد العربية، ومنها: ليال

ًليبيا والكويت. 

من جامعة القاهرة وهي:  الدرجة الجامعية األولى –رحمه هللا  –هاشم ياغي نال 

وكان من أساتذته هناك: أحمد أمين،  ،3293 ة سنةالليسانس في اآلداب العام

بأنه زامل الدكتور إحسان  ا، علم ًالقلماوًي، وسهير ومصطفى السقا، وأمين الخولي

عباس خالل سني دراسته تلك، وقيل بأنه بجانب تفوقه بالعربية يتحدث اإلنجليزية 

بطالقة، واللغة الفارسية، واللغة التركية. وكان لنكبة فلسطين أثرها الكبير في نفسه 

خالل وجوده في مصر، خاصة أن اليهود قد طردوا سكان قريته، وطلب من أسرته 

إلى الشجاعية في قطاع غزة، لتكون قريبة منه، وقد خسر بعض أفراد  أن تتسلل

ً حفظه في نفسه وانعكس في  اأسرته خالل تلك الحرب، فحزن عليهم حزنا شديد 

ًتصرفاته.

التي كانت ، 3291في اآلداب عام  ثم واصل دراساته فحصل على درجة املاجستيًر

التحق ثم الي اللغوي األديب"، حول أمالي القالي، وقد وسم رسالته بـ"أبو علي الق
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 وحصل على درجة الدكتوراه سنةقسم اللغة العربية وآدابها في الدكتوراه ببرنامج 

في النقد األدبي في لبنان تحت إشراف الدكتورة سهير القلماوي، ووسم  3211

أطروحته بـ "حركة النقد في األدب العربي الحديث في لبنان"، وقد قال عنه العالمة 

ضيف لقد تجشم ياغي في هذه األطروحة عناء ومشقة في جمع املادة العلمية شوقي 

1وتنسيقها وإخضاعها للدرس والتحليل
وبهذا أضحى من أوائل الفلسطينيين  .

ً.في دراسات األدب العربي ينتخصصامل

لى ليبيا مدرسا في كلية اآلداب بالجامعة الليبية ملدة عام إتوجه الدكتور ياغي 

السعودية وعمل طيلة عام بالتدريس في كلية اآلداب بجامعة  إلىكامل، ثم انتقل 

ً.بالرياض سعودامللك 

ً ً اومع تأسيس الجامعة األردنية التحق الراحل للعمل فيها مدرس 
 
ً اأستاذ  امساعد 

ً
 
ً افأستاذ

 
ً امشارك

 
عام  9113ملادة األدب العربي وعمل فيها حتى نهاية العام  اثم أستاذ

ًبأنه قدم املحاضرة االفتتاحية األولى في الجامعة. اعلم ً .تقاعده

د خالل عمله في الجامعة األردنية  
ّ
قسم اللغة العربية وآدابها في رئاسة وقد تقل

ُعّين عميدا للبحث العلمي والدراسات  3271الجامعة األردنية ملدة سنتين، وفي العام 

عير سنتين جامعيتين
ُ
ً العليا بالجامعة األردنية ثم أ

 
لجامعة  ازائرً  ابوصفه أستاذ

م
ّ
ً.ي ونقدههما األدب العربئأثنا في الكويت عل

هو صاحب العديد من فأثرى الفقيد الراحل املكتبة العربية بالعديد من الدراسات 

وصاحب منهجية نقدية تعلي من قيمة املوروث في نظريات  املؤلفات األدبية والنقدية

دب العربي الحديث وموروثه برؤية الناقد املبدع املؤلفات التي تعاين اأًلًو الحداثة
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الحصيف، حيث حلل واستنتج الكثير من املحطات الهامة في تحوالت الثقافة 

ً.1الجديدة األجيالمام أالعربية، وبسطها 

عن عمر  91/2/9131وقد غّيب املوت األستاذ الدكتور هاشم ياغي في يوم السبت 

ً.ايناهز اثنين وتسعين عام ً

ًصفاته وأخالقه وعالقته بطلبته وزمالئه

يتفق كّل من عرف هاشم ياغي الناقد والباحث واألكاديمّي على ش يء أساس ي 

ر عنه 
َ
وجوهرّي في صفاته، وهو أنه كان مثال الرجل النبيل والعالم الجليل. لم ُيؤث

سوى أخالقه الحميدة في التعامل مع طالبه وزمالئه في الجامعة والحياة الثقافية 

وهذا ما أكده زميله في  2لجميع زمالء وطلبةل ابً أوالعمل العام، وكان قبل كل ذلك 

ً، 3س أبوي تجاه طالبه الباحثينحتمتع بالجامعة حين قال إن ياغي ي

ً لقد كان بحق
 

وترك في الحياة الشخصّية األردنية الثقافية  الحياةفي  انادرً  مثاال

 والصديق  القريب بأنه كان مثال األخ اعميق ً اانطباعً من عايشه وعاشره لكّل 

ً)كاتب هذه السطور( . وقد كنت واألب الحاني الكبيًر والزميلالصدوق 
 
 كوني امحظوظ

أحد تالمذته ممن عايشوا هذه الصفات وتمثلوها معايشة ومعاشرة، وكل زمالئي 
يشهدون على حسن خلقه، وطيب معشره، وجميل  االذين تتلمذوا على يديه أيضً 

ًحديثه، وعمق تفكيره، فقد 
 
ً اوصديق ً اكان لهم أخ

 
ً اقبل أن يكون أستاذ

 
 اومشرف

ًعليهم. 

األستاذ الدكتور هاشم ياغي "صاحب مبادئ متأصلة في نفسه، رغم توسعه في 

اته غاية التنظيم، لكل جزء من يطلب األعذار لآلخرين، صارم مع نفسه، منظم في ح
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 نهاره وليله وواجباته وانشغاالته، موعد للنوم، وموعد للصحو، ووقت للقراءة، وآخًر

للكتابةـ ووقت للجامعة، ووقت للطلبة، تنظيم حسب الصحة واملرض، في بسيط 

الدكتور جهاد املجالي بأن ياغي . ويذكر  1األمور ومعقدها، كل ش يء في حياته بقدر"

الدكتور  أما. 2في طلبته بولعه بالتراث، ودرايته العميقة بأصوله ومصادره اكان مؤثرً 

عن فأفصح  -فوج األول الذي التحق بالجامعةوهو من خريجي ال-محمود مغالسة، 

أسلوبه في التدريس وتنوع املواد التي قام على بالثناء  اذكريات شّيقة مع ياغي، مشيرً 

بتدريسها فقد درس النحو وفقه اللغة والشعر الجاهلي والنقد واملدارس األدبية ونوه 

أساتذتها من إنجاز إلى واحدة من مآثره الكثيرة، وهي ما حققها ملوظفي الجامعة ًو

ً. 3تمثلت بالحصول على تبرع سخي من العراق لصندوق اإلسكان

" ذكر  الزميل العزيز والصديق املقرب مات كبيرا امن ُولد كبيرً وتحث عنوان "

منذ أن التحقنا بقسم رائد عكاشة حين سمع بخبر انتقاله للرفيق األعلى:  الدكتور 

ًاللغة العربية ونحن نرى الصورة 
 

ً اببزته، نغم ً اأنيق ً ذاتها؛ رجال
 
في  افي لغته، دمث

تعامله وأخالقه... كان يفرض احترامه على الجميع ممن هم من فكره، وممن كانوا 

من املنهج واألفكار التي يتبناها.. ولعل هذه سمة العظماء أنهم  اعلى النقيض تمام ً

عد الدراسة في مرحلتي يتبنون سؤال الكيف ال سؤال الـ)ما(. لم أشعر وأنا في مقا

ً
 

بيني وبينه، على الرغم من املسافة  امتمايزً  البكالوريوس والدكتوراه بأن ثمة فاصال

َرْينا؛ ذلك ألن اإلنسانية صفة جوهرية فيه؛ إذ لم يمار أحد في 
ْ
غير القليلة بين ِفك

و قد يبد. ذلك. وهي صفة تعين اإلنسان على إظهار ما فيه من قدسية وهبه هللا إياها

العلماء في انفصام مع أمتهم وقضاياها، وقد يحاول بعضهم استحضار اآلخر ليمنحه 

                                                           
1 ً

 
ً.399: اوإداريً  اعالوي، نزيه، الدكتور هاشم ياغي إنسان

391ً: في كتاب ندوة التكريم  جهاد، شهادةاملجالي،  2

 .9131نوفمبر/تشرين الثاني،  2السبت،  جريدة الدستور:  3



ً خالد أبو عمشة

 171 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ً
 

عن إرثه الحضاري، وقد يحرص بعضهم على العودة إلى الذات  هوية ما تكون بديال

فيناقش عالم األشياء واألفكار واألشخاص، ملحاولة بلورة تصّور مكين لثقافته. وهذا 

كان حرصه على اإلسهام في النهوض باألدب العربي ما فعله الكبير هاشم ياغي؛ إذ 

في محاولته تشكيل العقل العربي ومن ثم الشخصية العربية، فجاءت  امتجليً 

مع الذات من خالل األدب من أجل فكرة  امحاضراته في مرحلة الدكتوراه حوارً 

ن إن تسخير العلم م .أعمق وهي تشكيل العقلية الناقدة القادرة على محاورة اآلخر

أجل العمل هو ذاته العامل الحاسم في مشروع النهوض الحضاري.. فهكذا كان ياغي 

ً
 
ً اعامل

 
 اومعلم ً ا، لم يتوان في منحنا الساعات الثالث كاملة ال شية فيها؛ محاور ًعامال

في أحايين كثيرة...  اإذا استدعى األمر وحانيً  اقاسيً  اوأبً  املا ُيقال ومؤدبً  امتقنً  اومنصتً 

1هي صفات تجلت في اسم واحد هو هاشم ياغي
. ً

ومما يعاضد هذه الرواية ما ذكره زميله في العمل األستاذ الدكتور نهاد املوس ى: أن 

الفطناء، كان إذا خالفه تلميذ الرأي،  تالمذتهياغي فيما تتواتر به روايات نفر من 

يل، وأنبأ بإجابته عن بصيرة ونظر ، وأقام عليه الدلبإخالصواستعصم في رأيه 

. كما ذكر الدكتور عبد القادر الرباعي بأن ياغي إنسان دافئ 2مستقل، أنصفه ونوه به

ً  االسريرة، ندّي املعشر، حاٍن على طلبته ومريديه، مما جعل التواصل معه سلس 
صاحب موقف يعتز به، قد تختلف معه لكنك مع ذلك تخرج من  ا، وهو أيضً اونافعً 

ً.3محاورته وأنت معجب به، ومحترم ملوضوعيته

وعن عالقته بزمالئه يقول الدكتور نهاد املوس ى تحت عنوان اإلخاء العذب، إّن 

رحمه هللا في عالقته بأصدقائه، فهو املاء  شخصيتهاإلخاء العذب أحد مفاتيح 
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ًوقسيمه النار، ولك ش ً اأن املوصلي ينساب سلس 
 
، حتى ليوصف باملهادنة ارقراق

واإلسماح، إال أن يعدو أحد على ثوابته من القيم، فعند ذلك يصبح املاء الرقراق 

. أما 1سيَل العرم، أو تأتيه التّنة بلسانه أو الغضبة املضرية بلسان شاعر قديم

دوئه املعهود، ومنطقه الدكتور صالح جرار فيقول لقد أخذنا الدكتور هاشم ياغي به

السديد، ولسانه العذب، وتواضعه الجم، وهندامه الحسن، وابتسامته التي تبعث 

م على يديه إال أن ينحني لعلمه،  يستطيععلى الطمأنينة، وأردف قائال: ال 
ّ
من تعل

ً
 

للرجال الذين يملؤون األرض  وخلقه، وتواضعه، ورفقه، لقد كان ياغي فعال مثاال

ً.2اوالتزام ً اا، وعلما واحترام ًوقارً مهابة وجاللة ًو

معجمه، كان رحمه هللا  مفاتيحومن سماته "حسن التأتي" حيث عدها بعضهم من 

يتمتع بمقدرة من الفهم وسعة الحيلة وحسن التأتي على أن يحاور ذوي العالقة في 

كل شأن يتعلق بأمر رسمي أو شخص ي، وهو يتمتع ببراعة فائقة في تقليب األمور 

ً.3لى وجوهه حتى يبلغ غايتهمعهم ع

وكانت من سماته كظم الغيظ، إذ بقي يصدر عن منهجه في الفضل وعمل الخير، 

ويكظم الغيظ عن العقوق والنكران، إذ كان ثاني اثنين حين أسست الجامعة 
على أن يشهد كل محاضرة وكل اجتماع  ااألردنية، وما برح وقد بلغ الثمانين حريصً 

وكل احتفال تخرج، وعلى هذا املنوال، أنفق في خدمة قسم، وكل لقاء لجنة، 

بالعنفوان، إلى أن أمس ى يظلع  االجامعة أربعين سنة، مذ كان يذرع الجامعة متدفق ً
على الجدران، ولكنه لم ينتصف له أن ُيسمى أستاذ شرف، وقد سمي بذلك  امتوكئً 
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لم ينح من لم يكن له بعض مما تقدم، ولكنه لم يصرح في هذا الشأن بعتب ًو

ً.1بالالئمة على أحد

ومما ذكره األستاذ الدكتور غسان عبد الخالق، أن هاشم ياغي أشرف عليه في 

رسالتيه للماجستير والدكتوراه: أشهد بأن ياغي اجتماعي تاريخي ديمقراطي، إذ أطلق 

ً
 
ما كنت ألجتازها دون  الي العنان في هذه األطروحة، التي صادف انكبابي عليها ظروف

ً.2دعمه وتفهمه في املقام األوًل

يذكر األستاذ الدكتور إبراهيم السعافين أن ياغي ال يمكن اختصار مسيرته ًو

رساء تطلعاته إبكلمات، فهو من جيل نبت في مرحلة عاصفة من تاريخ األمة، وأسهم ب

عه وفي وطنه كمفكر وناقد، وخط طريقه في مسار تتحقق فيه ذاته الفردية في مجتم

، وهو مسوغ بالظروف القاسية اوأضاف السعافين "لم يكن هم ياغي فرديً  .وفي أمته

واألحوال الصعبة، يجور على الهم الجمعي، والهمان وجهان لعملة واحدة. وهو من 

جيل حفر في الصخر على املستويين الفردي والجمعي، فكان، وهو الطليعة في 

يعوا أن يستوعبوا صدمتها املرعبة وال أظن أنهم لنكبة لم يستط افلسطين، منذور ً

وكم كنا نشعر بدفء العالقة التي تربطنا به في قسم ، استوعبوها على مر األعوام

اللغة العربية، وكم أحسسنا بروح الصداقة واألبوة ونحن نشاركه التأليف في بعض 

ياد بيضاء على : لياغي أ، وأضافالكتب التي جمعت بيننا هاشم ياغي وصالح جرار وأنا

زمالئه في الجامعة األردنية، حين استطاع أن يحصل على منحة عربية إلسكان 
. هاشم ياغي املحنك اوخارجيً  االجامعة، وحين كان يذب عن حقوقهم ومكانتهم محليً 
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الحكيم الشجاع الصبور الودود غاب عنا ولم يغب فكره وعلمه وسيظل عالمة بارزة 

ً .1ي ومنارة تهتدي بها األجيالفي تاريخنا الفكري والثقاف

أّما الدكتور نزيه عالوي فقد لخص ما قاله سابقوه بأنه صاحب رسالة ومبدأ، 

وسعة أفق، ورحابة صدر، وعِرف ببعده عن الكزازة بمن يتبنون من الفكر غير ما 

يتبنى، فهو دائب البحث عن مناطق التالقي، متصل الجهد في البعد عن مواطن 

من اتصل به مساحة للود واللقاء مهما تعارضت األفكار، الخالف، يجد كل 
أن ترى بين تالمذته ومريديه وأصدقائه وزمالئه  اوتناقضت املبادئ، فليس عجيبً 

وجيرانه املقربين َمن بينه وبينهم من الخالف العميق في الرؤية والفكر واملنهج، 

ً.2وطاقتهواملعونة جهده  والنصيحةووجهات النظر، وهو لكّل دائب الود 

ًمنهجه 

يرتبط منهج الدكتور هاشم ياغي بشخصيته إلى حٍد كبير، فهو يقوم على التأني 

والوضوح واإلقناع، إذ كان يحرص كل الحرص على أن يقوم الطلبة بإعمال عقولهم، 

وعرض آرائهم، واإلجابة عن استفساراتهم، هذا ويظهر املنطلق الفلسفي في منهجية 

الصفحات املكررة في بعض أعماله املبكرة، فقد ظل  ورؤية ياغي من خالل بعض

ياغي يحرص على إيضاح الفروقات بين املذاهب النقدية وال سيما الرومانسية 

والرمزية والواقعية واالشتراكية في موقفها من اإلنسان واملجتمع والطبيعة والكون 
بي في ضوء املنظور إلى دراسة األدب العًر اوالحياة  والحضارة اإلنسانية، والفن منحازً 

ً . إلى أن 3االجتماعي والواقع االجتماعيالفعل املتبادل بين الوعي  االواقعي راصد 

يقول أمين سر رابطة الكتاب األردنيين الشاعر والناقد استوى منهجه على سوقه. 
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استطاع أن يؤسس لرؤية معرفية أثرت باألجيال التي  :محمد سالم جميعان قال

خاصة في نظرياته النقدية املتقدمة في األدب الجاهلي، ما مكن تتلمذت على يديه، وب

 بحسب عبيد -. ويتميز ياغي1إلقامة عالقة بين حاضر الفكر العربي واملاض ي التراثي

بـ"اهتمامه باملوروث العربي وقراءته قراءة معاصرة من منظور اقتصادي ومن  -هللا

".اءته اإلبداع وفي فهمه للوجودمنظور الواقعية االشتراكية التي انطلق منها في قًر
2ً

أّما الدكتور خليل الشيخ فيقول إن ياغي من األكاديميين العرب الرواد الذين ظلوا 

يقرؤون الشعر العربي القديم من منظور الزمن الذي نحياه، ومن الذين حرضوا على 

إلبداع، وقد بدأ سعى للكشف عن الجذور اإلنسانية لأن تبقى قراءاتهم منهجية ت

هذا الرسيس العريق من خالل عالقة أستاذنا بأبي علي القالي، الذي ُعد بجانب 

الكامل والبيان والتبيين وأدب الكاتب أحد الكتب األربعة الرئيسة تأثير في قراءة ياغي 

للنصوص، فعلى الرغم من منهجيته املستمدة من صرامة املنهج الواقعي االجتماعي 

في أماليه ظلت حاضرة في ندوات ياغي ودروسه وكتاباته  االشتراكي إال أن طريقة القالي

ومحاضراته، فال أزال كغيري من طلبته ممن يتذكرون مقدرته على شرح العويص من 

. ومن هنا وصف 3راته الكاشفة لعتمة النص املوضحة لدالالتهياأللفاظ وتفس

يتمثله األستاذ الدكتور نهاد املوس ى منهج ياغي بقوله: هاشم ياغي صاحب منهج 

تالميذه، إذ تشف وقائع تدريسه ومحاوراته عنه، وإن لم يصّرح به، وطلبته يملكون 

ً ً.4يهديهم إلى استبطان مناهج أساتذتهم احدس 

                                                           
 .9131أيلول / سبتمبر  11االثنين جريدة الغد:  1

ً.9131أيلول / سبتمبر  11االثنين جريدة الغد:  2

ً.7الشيخ، خليل، التقديم، ص  3

ياغي، هاشم، معاناة ومعايير من جمال في قصائد جاهلية ومخضرمة، دار الفجر للطباعة والنشر  4

ً.91: ص3223، 3والتوزيع، بيروت، ط



ً
 
 وصاحَب مدرسة نقدية اوأكاديميً  اهاشم ياغي إنسان

 113 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

وقد استمر ياغي في تطوير منهجه في النقد األدبي إلى حين استقراره  في كتابه 

ن جمال في طائفة الشعر الحديث بين النظرية والتطبيق، وكتابه "معاناة ومعايير م

من القصائد الجاهلية واملخضرمة" حين تخفف من كثير من املقدمات والشروحات 

املنهجية حول املدارس واملذاهب األدبية، يقول: أراني بعد سنوات عدة من الوقوف 

املتأني عند نصوص شعرية جاهلية ومخضرمة أحاول أن أرسم بعض الخطوط 

النص الشعري، يهمه أن تكون األولوية في ذلك العريضة من منهج اجتماعي، في درس 
ًاللنص أوال، وللنص ثانيً 

 
 ا، وأن يكون درس النص من الداخل متقدم ًا، وللنص ثالث

على درسه من الخارج، وأن ترد قضايا النص الجوهرية، ومعاييره  اكثيرً  ابل متقدم ً

الشاعر  الجمالية إلى العالقة الحميمة بين الشاعر، وتركيب مجتمعه، ثم بين 

وتركيب مجتمعه، ثم الشاعر وتركيب مجتمعه من جهة، والعالقات االقتصادية 

ً. 1وموقع الشاعر من جهة ثانية

في العالقات بين األشياء، والتغير في  اإّن تغير املجتمعات يقتض ي بالضرورة تغيرً 

 العالقات بين األشياء يقتض ي تغير الرؤية لدى الناس ومنهم الشاعر. فقد ظل ياغي
أن يصدر عن هذه الرؤية في دراسته لبعض القصائد القديمة والحديثة .  احريصً 

وتعد النصوص التي اختارها بشكل عام في الدرس والتدريس، مورد عذب لرؤية 

انعكاس هذه املنهجية في التحليل النقدي، ولعل اختياره لالمية الشنفرى تكشف 

يه على الرغم من الجفاء والعناد عما يعنيه من انتماء الفرد ملجتمعه وانصهاره ف

ًالذي يمكن أن يواجهه من قبيلته.

 زميله الدكتور إبراهيم خليل حيث يقول في دراسته 
َ
وهذا ما وصل إليه أيضا

املوسومة بـ "هاشم ياغي من القديم إلى الحديث: نحو رؤية اجتماعية لقراءة الشعر 

نصوص شعرية قديمة، رسم ونقده" إنه بعد ثالثين سنة من الوقوف املتأني عند 
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ً
 
عريضة ملنهج اجتماعي في درس النص الشعري القديم، هاجسه أن  اياغي خطوط

ً
 

، وأن تنطلق الدراسة من الداخل ال من الخارج، اوأخيرً  تكون األولوية فيه للنص أوال

. 1دون أن تستبعد في الوقت نفسه أهمية النظر في عالقة املبدع بمحطيه االجتماعي

ذا املنهج بقوله: وقد اتضحت هذه الخيوط باالنطالق من الفكرة ويكمل رسم ه

الرئيسية في النقد االجتماعي، وهي أن األدب والفنون والثقافة والفكر ما هي إال بنى 

فوقية لعالقات اإلنتاج، ففهي املجتمع القبلي الذي يسبق مراحل االستقرار يمثل 

والثأر غاية الشاعر املتفنن، ولو  تماسك القبيلة وقيم الفروسية والشجاعة والكرم،

نظرنا في جل األمثلة التي عرض لها من الشعر الجاهلي واإلسالمي أللفينا هذه القيم 

تثمل املادة األساسية ملحتوى القصائد ونسيجها اللغوي، وما فيها من صور ومجازات 

للشعر  وتعابير غير مباشرة عن املعنى. وغير بعيد عن هذا املنهج ما نجده في نقده

الحديث، سواء ما كان منه من فلسطين أو األردن، أو من الشعر العربي على اختالف 

بعْمق بصيرته، ونفاذ رؤيته، ملا  ُعرف ياغي. ويقول في مكاٍن آخر 2مصادره وأقطاره

طرحته الكتابة الشعرية الحديثة، والقصيدة املعاصرة، من تساؤالت حول الحداثة، 

بالواقع، وعالقته بالسلطة، واملوقف من الوجدان،  واألصالة، وعالقة الشاعًر

3والخيال الخالق، والصورة، واملرأة، واملدارس األدبّية، من رومنسّية وواقعية
.ً

تجاوز في قسم اللغة العربية تخصصه الدقيق ويرى الدكتور السعافين بأن ياغي 

أصبح مدرسة في النقد العربي الحديث، فدرس األدب العربي الحديث والقديم حتى 
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في تحليل األدب الجاهلي، ومدرسة في تناول النصوص واملدارس واالتجاهات وشعر 

1القبائل
.ً

وإذا أردنا أن نلخص الرؤية التي يستند إليها ياغي في منهجه في دراسة الشعر 

ًوفق ما اصطلح عليه النقاد، فإنه يقوم على ثالثة أركان:  هالعربي قديمه وحديث

 الجانب االجتماعي. -

 الجانب التاريخي. -

ًالجانب الفني. -

واالنطالق من الجمع بيه هذه الجوانب الثالثة، كما يرى أستاذنا الدكتور إبراهيم 

خليل يوفر للشاعر واملتفنن املقدرة على رؤية األشياء رؤية مركبة تدرك املؤتلف فيما 

هو مختلف، واملنسجم فيما هو متناقض، وهذه الرؤية هي التي تجعل القصيدة 

ً.2بصرف النظر عن الغرض قصيدة حديثة

اب األردنيين
ّ
ًإسهاماته األكاديمية ورئاسته لرابطة الكت

ساهم هاشم ياغي إذ كان ثالث اثنين مع خدنائه األستاذ الدكتور ناصر الدين 

األسد وعبد الكريم خليفة، في إرساء التقاليد الجامعية األردنية، التي قامت على 

املجالس األكاديمية، فمنحت الجامعة هذه القيم مقومات تميزها عمل الفريق، ودور 

. فهو فضال عن كونه من أوائل األساتذة فيها هو من مؤسس ي قسم اللغة 3منذ البدء

العربية أول أقسام الجامعة األردنية على اإلطالق. فقد امتدت خدمته في األردنية 

نشاطه بالتدريس واإلشراف على دون أن يشعر بكلل أو ملل. بدأ  الخمسة عقود تقريبً 
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ً
 

عن املشاركة في النشاطات غير املنهجية  في  طلبة املاجستير والدكتوراه، فضال

ًالجامعة وخارجها.

ويعد ياغي من أوائل النقاد العرب الذين أفردوا للنقد األدبي في فلسطين واألردن 

ن األوائل على وجه الخصوص أعماال أدبية، وهو كما يقول الدكتور يوسف بكار م

الذين أماطوا اللثام عن جهوٍد نقدية في الشعر والنثر، فكان من األوائل الذين كتبوا 

عن النقد في لبنان في رسالته للدكتوراه، وكشف فيها ما زال الناس يستفيدون منها، 

 - 3191وتبع ذلك كتابان مهمان، األول هو "القصة القصيرة في األردن وفلسطين 

"حركة النقد األدبي الحديث في فلسطين، وهي من الكتب الرائدة في " والثاني 3219

. ولعله لم يسبق إلى ذلك إال ما كتبه أستاذنا األستاذ الدكتور ناصر 1هذا املضمار

ًالدين األسد، وأخيه األستاذ الدكتور عبد الرحمن ياغي.

غي يمثل ويرى الدكتور غسان عبد الخالق بأن اإلسهام األدبي والنقدي للدكتور يا

من األمثلة النموذجية التي تفرض على الباحث التساؤل عن املكونات الثقافية  اواحد ً

لته، وهي في رأيه: دراسته خصائص 
ّ
واالجتماعية التي وجهت هذا اإلسهام وشك

املجتمع العربي في عصوره املختلفة، وانشغاله بمالمسة قضايا النقد العربي القديم 

كز النهضة العربية الحديثة وتياراتها املختلفة، ودراسة والحديث، ودراسته بعض مرا

خصائص املجتمع املحلي، وقضايا الشعر العربي الحديث، واالنشغال في الترجمة من 

ً.2اإلنجليزية إلى العربية

يؤمن ياغي بأهمية األدب في خدمة الناس، وتحسين مستوى الوطن، ورفع سمعته 

ة، وبمختلف القضايا االجتماعية، ويرفض الطيبة، كما يؤمن بصلة األدب بالسياس

فصل األدب عن أي مشاريع وطنية وقومية وإنسانية، ويرى أن األدب الخالد هو 

                                                           
23ًبكار، يوسف، الكلمة االفتتاحية:  1

 .29عبد الخالق، غسان:  2
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الذي يرتبط بمشاعر الناس مع نواياهم وميولهم وغضبهم وكفاحهم ومع سائر 

شؤونهم التي ال تنحرف، وهذا ما أكد عليه محمد عبيد هللا في دراسة له بعنوان " 

ن هاشم وعبد الرحمن أبعاد املمارسة النقدية" حيث أكّد على أّن هاشم ياغي الياغيا
في الفراغ، ولذك  ابصلة األدب باملجتمع، وأن األدب ليس معلق ً احاسم ً ايؤمن إيمانً 

فإن املدارس األدبية في نشأتها واتساعها أو انحسارها ال تعود ألسباب أدبية أو مزاج 

ً. 1والت املجتمع نفسه، بطبقاته املختلفةأدبي خالص، وإنما مرّد ذلك تح

ولربما هذا اإليمان دفعه لالنخراط في رابطة الكتاب األردنيين، والعمل فيها، 

حيث كان  3219-3211حتى ترؤسه لها بين  3279وتطويرها منذ تأسيسها في سنة 

أبرز رئيس لها حتى تاريخه. لقد ارتقى الدكتور ياغي بالرابطة كثيرا رغم كثيرا من 

املنغصات ومن كانوا يحاولون إفشاله، فقد تمتع بخصال لم ترق ملنتقديه في 

الرابطة، فهو عدو للتدخين، وأكاديمي جاد، له موقف واحد صلب ال يتغير، وهو 
، وهو رجل العمل العام الشمولي الذي يرى املشهد الذي ال يضعف أمام النساء اأيضً 

، يقول فخري قعوار: بحكم تجربته االنتخابية في 2الثقافي والفكري من جوانبه كافة

رابطة الكّتاب، وفوزه كرئيس للهيئة اإلدارية، استطاع أن يرفع من تعزيز عالقاته، 
في الجامعة األردنية،  اومن تعميق صالته مع األدباء املتميزين، وال شك أنه بقي ثابتً 

ً امنتميً  على عضويته فيها إلى ما يزيد على ثالثين  افيها، وقد ظل مواظبً  اإليها، ومنغرس 

. ومن أبرز ما قام به خالل رئاسته 3، وهو ما يعني خدمة الوطن واإلخالص لهاعام ً

                                                           
، مجلة أفكار، العدد الياغيان هاشم وعبد الرحمن أبعاد املمارسة النقديةعبيد هللا، محمد،  1

327 .9119. 

2 ً ً.311لرابطة الكتاب األردنيين:  ااملشايخ، محمد، د. هاشم ياغي رئيس 

قعوار، فخري، مواقف هاشم ياغي وشروحاته ومعارفه وتجربته أثناء رئاسة رابطة الكتاب  3

ً.337األردنيين: 
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للرابطة تسيير نشاطاتها املختلفة من إقامة الندوات واالشتراك في املؤتمرات، 

واستقبال الوفود وإرسالها إلى الخارج، وإصدار املطبوعات والنشرات، كل ذلك بثقة 

ً
 

عن جمع التبرعات لتسديد حاجات الرابطة، وتغطية مصاريفها،  واقتدار، فضال

في صدارة املتبرعين لها، ناهيك عن تشجيع الطاقات اإلبداعية في الجيل  اوكان دائم ً

. لقد استقبلته الرابطة بجو من املشاحنات 1الصاعد في دنيا الكتابة واإلبداع

واالختالفات الحزبية، استطاع خالل وقت قصير من الزمن من تلطيف األجواء 

وتقريب وجهات النظر، وإعادة اللحمة إلى عالقات األعضاء، وترويضهم على قبول 

 إنه عرف الراحل عن قرب عندما كاناًوقال الناقد فخري صالح، الرأي والرأي اآلخر. 

عضوين في الهيئة اإلدارية لرابطة الكتاب األردنيين لدورتين. ونّبه على صفة لم 

تتجلى فيما كان يبذله من ًيالحظها كثيرون في الدكتور ياغي وهي نقابيته املثالية التي 

مساواة بين من ينتخبونه ومن ينتخبون غيره، فلم يذكر عنه أنه فرق بين عضو وآخر 

2على أساس انتخابي
.ً

 األكاديميةلخص مسيرته  اعوام كتابً أوأصدرت مؤسسة عبد الحميد شومان قبل 

 اوالتنويري في الثقافة العربية، كانت نتاج أعمال ندوة نظمت تكريم ً اإلبداعيودوره 

من  أزيدواحتفاء  بعطاء الراحل ياغي وإنجازاته األدبية والفكرية واإلنسانية على مدى 

شارك في أعمالها نخبة من أعالم الفكر في األردن  نصف قرن من الزمان، وهي ندوة
وصاحب موقف في األدب  اومثقف ً اممن عرفوا الدكتور ياغي عن كثب أستاذا وإنسانً 

ً.والحياة على السواء

ً  

                                                           
399ًحمارنة، صالح، شهادة هاشم ياغي والقبول باآلخر:  1

 .9131نوفمبر/تشرين الثاني،  2السبت،  جريدة الدستور:  2
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ًأهم كتبه وأبحاثه وترجماته

بلغت مؤلفات وأبحاث والكتب التي شارك فيها األستاذ الدكتور هاشم ياغي أزيد 

ًبيان تفصيل فيها.عن مئة، وإليكم 

ًالدكتور هاشم ياغي:األستاذة كتب 

ترك الراحل الكبير لنا سبعة عشر كتابا منها كتب في نقد الشعر، ونقد القصة 

القصيرة، ونقد الرواية، ومنها كتب في نقد النقد؛ ككتابه النقد األدبي الحديث 

ومن مؤلفاته كتٌب في الشعر العربي  ،فلسطينً، وكتابه حركة النقد األدبي فيلبنانًفي

ًشعر الحديث، ومن أهمها:ها في الالقديم، ومن

ً.3219 بيروت، الحديث، اللبناني املجتمع مالمح -

 الدراسات معهد ،3219-3191 واألردن فلسطين في القصيرة القصة في محاضرات -

ً.3211:  القاهرة العالية، العربية

 والدراسات البحوث معهد ،3219-3191 واألردن فلسطين في القصيرة القصة -

ً.3211: القاهرة العربية،

ً.3211 حديثة، مدارس –ًلبنان في األدبي النقد حركة -

ً.3211 األولى، العاملية الحرب نهاية حتى لبنان في الحديث األدبي النقد حركة -

 العربية، والدراسات البحوث معهد فلسطين، في الحديث األدبي النقد حركة -

ً.3271:  القاهرة

ً.3271 فلسطين، في الحديث األدبي النقد حركة -

ً.3271 ياغي الرحمن عبد الدكتوًر مع باالشتراك طوقان، فدوًى شعر -

ً .3213: بيروت العربية، املؤسسة والتطبيق، النظرية بين الحديث الشعر -

ً.3211: الكويت الربيعان، شركة املعاصر، الشعر وقضايا املالئكة نازك -

ً .3212: دمشق الفجر، حبيبي، وإميل الرواية -

http://www.alquds.co.uk/?tag=uouou
http://www.alquds.co.uk/?tag=uuoousu
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ً .3211: القاهرة املعارف، دار ، لبنان في الحديث األدبي النقد  -

 الفجر، واملخضرمة، الجاهلية القصائد من طائفة في جمال من ومعايير معاناة  -

ً .3221: بيروت

ً .3221:  عمان املفتوحة، القدس جامعة منشورات باالشتراك، شعرية، نصوص -

 جامعة جرار، وصالح السعافين، وإبراهيم ياغي، هاشم العربي، األدب تاريخ  -

ً .3229:  عمان املفتوحة، القدس

 جرار، وصالح السعافين، وإبراهيم ياغي، هاشم العرب، عند األدبي النقد مناهج  -

ً .3227:  عمان املفتوحة، القدس جامعة

ً.3279 عمان،. آخرين مع باالشتراك ،اعام ً خمسين في ثقافتنا -

ً:أبحاثه ومن

 سنة األردنية املعلم رسالة مجلة منشورات من وهو اللغة، في والفروع األصوًل -

3219.ً

ً.3217 سنة األردنية املعلم رسالة مجلة في نشره وقد الجاهلية، من شاعر -

 الجامعة في اآلداب، كلية رسالة مجلة في نشر األندلسية، الثقافة من مالمح -

ً.3273 سنة األردنية،

 جامعة عن صدر كتاب أعمال ضمن نشر يوم، ذات لي تراءى كما اآلمدي كالم -

ً.3277 الكويت،

ً.الحديث األردني األدب من صورة -

ً.األردن في القصيرة القصة طريق على -

ًفلسطينية روايات من -

 العربية اللغوية الدراسات بناء من صورةً-

ً  
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ً، هي:والرسائل التي أشرف عليهاواألطاريح 

األستاذ الدكتور هاشم ياغي، ولم أنل شرف أن كان لي شرف أن تتلمذت على يدي 

يشرف على إحدى رسائلي في الدراسات العليا اللتحاقي بجامعات أخرى، لكن من 

الزمالء من ظفر بهذا الشرف، وأشرف على رسالته أو أطروحته للدكتوراه، ومما 

يما يذكر هؤالء في هذا الشأن متابعة أستاذنا طلبته متابعة حثيثة ملحة ومستمرة، ف

قد يعرض له صاحب البحث من مصاعب وعقبات، حتى لو كان على حساب وقته 

ما كان يلتقي بهم في بيته بالساعات، دون أن يشعرهم بكلل أو ملل،  اوأسرته، فكثيرً 

ناهيك عن كرمه معهم. ومن املجاالت التي وجه تالميذه نحوها، األدب الجاهلي، وهو 

عشقه وحبه ودراسته له، وقد حرص أن يقوم  رغم ااملجال الذي لم يكتب فيه كثيرً 

طلبته بجمع أشعار العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم، مما ساهم في التأريخ الصحيح 
ً:ازمنيً  الهاتين الفترتين، ومن تلك الرسائل واألطاريح التي أشرف عليها، مرتبة ترتيبً 

.  غطاشة إبراهيم داود األموي، العصر نهاية حتى غني قبيلة في الشعر حركة -

3271.ً

 رحمة، أبو خليل هـ،319 - هـ91 األموًي العصر في قيس قبيلة في الشعر حركة -

3271.ً

ً.3272 سلمان، ختام األموي، العصر في ذبيان قبيلة في الشعر حركة -

ً.3272 عثمان، محمد أمية، بني زمن املهالبة ظل في الشعر -

ً.3211 إسماعيل، محمود األموي، العصر نهاية حتى يشكر بني في الشعر -

ً الهدروس ي، مرعي سالم األموي، العصر نهاية حتى تميم قبيلة في الخطابة حركة -

1981 ً

ً.3219 زايد، نجمة الجاهلي، العصر في طيء قبيلة في الشعر حركة -

ً .3211. غطاشة إبراهيم داود األخيرة، الجاهلية في اليمانين في الشعر حركة  -

ً.3211 ياسين، نزيه هشام، البن النبوية السيرة في واإلعالم الدعوة -
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ً.3211 األحمد، أيمن الشعر، في أثره و الجاهلي العصر في الرًق -

ً .3212 الفطافطة، إسماعيل غسان ، خلدوًن ابن مقدمة في األدبية القضايا   -

ً.3221 عربيات، وعد شعره، و حياته:  تولب بن النمر -

ً.3221 منصور، حمدي اإلسالم، وصدر الجاهلية في ضبة قبيلة في الشعر حركة -

ً.3229 الهليس، عمرًو وشعره، حياته:  التيمي لجأ بن عمر -

ً.3229 محمود، فاروق وشعره، حياته - الهاللي ثوًر بن حميد -

 العصر نهاية وحتى الجاهلي العصر من عقيل قبيلة في العربي الشعر حركة -

ً.3221 جرادات معاوية األموي،

 البرغوثي، مليس العرب، أشعار جمهرة في املشوبات السبع القصائد قضايا أهم -

3221.ً

 عمر الجاهلي، الشعر ضوء في العرب أشعار جمهرة في السبع املنتقيات قضايا -

ً.3229 الفجاوي،

ً .3229. نصير طاهر أمل األموي، الشعر أعالم عند العربية الحياة في املرأة -

 أروى الجاهلي، الشعر ضوء في العرب أشعار جمهرة في السبع املجمهرات قضايا -

ً.3229 املومني،

ً.3229.  عالوًي محمد نزيه الكريم، القرآن في الشخوص رسم  -

ً.3229 رواقة، إنعام األموي، الشعر في وأثرها االقتصادية الحياة -

ً.3221 خضر، إحسان الجاهلي، العصر في تميم من سعد بني في الشعر حركة -

ً.3221 األحمد، محمد أيمن كالمها، في العرب وسنن القرآن مجاز -

ً.3227 شريم، أبو غالب الجاهلي، العصر في كالب بنى في الشعر حركة -

ً.3221 الطنطاوي، حسن محمد ختام اإلسالم، قبل ما شعر في ودروبها الحركة -

 الشنابلة، نسرين ،(3221-3291) واألردن فلسطين في القصيرة القصة في املرأة -

3221.ً
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 محمد الجاهلي، العصر في وائل بن بكر من ثعلبة بن قيس بني في الشعر حركة -

ً.3221 العبس ي،

ً.3222 غيث، أبو أسماء درويش، محمود شعر في العدو صورة -

 دراوشة، أيمن العرب، أشعار جمهرة كتاب في السبع امللحمات القصائد قضايا -

3222.ً

ً.3222 رحمة، أبو عماد الجاحظ، عند األخالق أدب -

 دراسة: قتيبة البن الكبير واملعاني والشعراء الشعر كتابي في الجاهلي الشعر  -

ً.9111 العمري، يحيى تحليلية،

 عرود ياسين أحمد/ العشرين القرًن من الثاني النصف في األردن في األدبي النقد -

9111.ً

ً.9113 تغوج، عوني ،3229-3291" اآلداب" مجلة في القصيرة القصة -

ً.9113 شاهين، أسامة األدبية، زياد توفيق أعمال في دراسة -

-ً

ً:املترجمة أعماله ومن

 للدراسات العربية املؤسسة ياغي، هاشم ترجمة الحسيني، إسحاق قتيبة، ابنً-

ً.3211 األولى، الطبعة زالشنر،

ًكلمة أخيرة

من أعالم الفكر والعلم واملعرفة  ايزال علم ًكان األستاذ الدكتور هاشم ياغي وما 

واألدب في الوطن العربي الكبير، وقد ذاع صيته وانتشرت سمعته في اآلفاق، وسمه 

به القاص ي والداني، وهو علم من أعالم النقد العربي على مستوى العالم العربي، إنه 

ً.1أديب وباحث وناقد عربي وعالمي

                                                           
311ًالصالح، تحسين، شهادة:  1
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خلو الساحة الثقافية األردنية من عمالقة تتكاد برحيل الدكتور هاشم ياغي، 

النقد الكالسيكيين، وفق وصف نقاد وأكاديميين لياغي، الذي ترك أثرا كبيرا في النقد 

 .العربي، وأسس هو وجيله من كبار النقاد العرب، ملنظومة النقد العربية الحديثة

مكانته العلمية ًأن الراحل من جيل مكافح، حفر في الصخر ليتبوأ إلىشاروا أًو

والفكرية في زمن صعب، فحقق بذلك مكانة رفيعة وضعته في مقدمة أعالم األدب 

جانب انتمائه القومي وانفتاحه  إلىوالفكر ورواد النهضة األدبية في فلسطين واألردن، 

1على الثقافة العاملية
.ً

ه في أتفق كل االتفاق مع الكاتب فخري صالح حين ذيل مقالت اوليس آخرً  اوأخيرً 

بعد  اإنه رجل يستحّق أن نعيد االهتمام به مجددً تأبين الدكتور هاشم ياغي بقوله: 

رحيله. أهملناه في أيامه األخيرة، فلنعد طبع كتبه ومؤلفاته، وليقم بعض من تتلمذوا 

عليه في الجامعة األردنية بالتنقيب عن مقاالته ودراساته وجمعها لتصدر ضمن 

أعماله الكاملة التي يمكن أن تتولى نشرها وزارة الثقافة أو واحدة من املؤسسات 

ً.2على هذا العملالثقافية األهلّية القادرة 

 9117مؤسسة عبد الحميد شومان قد أصدرت في سنة وتجدر اإلشارة إلى أن 
ً ابعنوان هاشم ياغي أكاديميً  اكتابً  لخص مسيرته األكاديمية ودوره  اوإنسانً  اوناقد 

 واحتفاءً  ااإلبداعي والتنويري في الثقافة العربية، كانت نتاج أعمال ندوة نظمت تكريم ً

زيد من نصف أبعطاء الراحل ياغي وإنجازاته األدبية والفكرية واإلنسانية على مدى 

قرن من الزمان، وهي ندوة شارك في أعمالها نخبة من أعالم الفكر في األردن ممن 
وصاحب موقف في األدب  اومثقف ً اعرفوا الدكتور ياغي عن كثب أستاذا وإنسانً 

ًً.والحياة على السواء
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ً
 
 وصاحَب مدرسة نقدية اوأكاديميً  اهاشم ياغي إنسان

 121 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ًعاملصادر واملراج

ً اهاشم ياغي: أكاديميً ضمن أعمال كتاب  بكار، يوسف، - ً اوناقد 
 
 ،اوإنسان

، 9117مؤسسة عبد الحميد شومان، واملؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .الكلمة االفتتاحية في الطبعة األولى

ً اهاشم ياغي: أكاديميً ضمن أعمال كتاب جرار، صالح،  - ً اوناقد 
 
 ،اوإنسان

، 9117مؤسسة عبد الحميد شومان، واملؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .الكلمة االفتتاحيةفي  الطبعة األولى

ً اهاشم ياغي: أكاديميً ضمن أعمال كتاب الرباعي، عبد القادر،  - ً اوناقد 
 
 ،اوإنسان

، 9117مؤسسة عبد الحميد شومان، واملؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .الكلمة االفتتاحيةفي  الطبعة األولى

ً 9131أكتوبر/تشرين األول،  3الثالثاء،  األردنية:  جريدة الدستوًر -

  92-12-9131 األحداألردنية  جريدة الرأي -

 9131أيلول / سبتمبر  11: االثنين جريدة الغد -

 NOVEMBER 4, 2013، إبراهيم خليل، جريدة القدس العربي -

هاشم ، ضمن أعمال كتاب باآلخر حمارنة، صالح، شهادة هاشم ياغي والقبوًل -
ً اياغي: أكاديميً  ً اوناقد 

 
مؤسسة عبد الحميد شومان، واملؤسسة العربية  ،اوإنسان

 .، الطبعة األولى9117للدراسات والنشر، 

خليل، إبراهيم، هاشم ياغي من القديم إلى الحديث: نحو رؤية اجتماعية لقراءة  -

ً اأكاديميً هاشم ياغي: ، ضمن أعمال كتاب الشعر ونقده ً اوناقد 
 
 ،اوإنسان

، 9117مؤسسة عبد الحميد شومان، واملؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .الطبعة األولى



ً خالد أبو عمشة

 129 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

- 
ً االشيخ، خليل، هاشم ياغي أكاديميً  هاشم ضمن أعمال كتاب ، اوإنسانً  اوناقد 

ً اياغي: أكاديميً  ً اوناقد 
 
مؤسسة عبد الحميد شومان، واملؤسسة العربية  ،اوإنسان

 .، الطبعة األولى9117للدراسات والنشر، 

ً اهاشم ياغي: أكاديميً ، ضمن أعمال كتاب الصالح، تحسين، شهادة -  اوناقد 

ً
 
مؤسسة عبد الحميد شومان، واملؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،اوإنسان

 .، الطبعة األولى9117

ً.9131أكتوبر/ تشرين األول،  3الثالثاء،  عدد:  الدستوًرجريدة فخري صالح،  -

مواقف هاشم ياغي وشروحاته ومعارفه وتجربته أثناء رئاسة قعوار، فخري،  -

 رابطة الكتاب األردنيين

- 
ًاعبد الخالق، غسان، هاشم ياغي إنسانً  ، ضمن أعمال كتاب ا.. أكاديميً  ا.. ناقد 

ً اهاشم ياغي: أكاديميً  ً اوناقد 
 
مؤسسة عبد الحميد شومان، واملؤسسة  ،اوإنسان

 .، الطبعة األولى9117العربية للدراسات والنشر، 

مجلة ، الياغيان هاشم وعبد الرحمن أبعاد املمارسة النقديةعبيد هللا، محمد،  -

ً.9119. 327، العدد أفكار

- 
هاشم ضمن أعمال كتاب ، اوإداريً  اعالوي، نزيه، الدكتور هاشم ياغي إنسانً 

ً اأكاديميً ياغي:  ً اوناقد 
 
مؤسسة عبد الحميد شومان، واملؤسسة العربية  ،اوإنسان

 .، الطبعة األولى9117للدراسات والنشر، 

- ً ضمن أعمال ، لرابطة الكتاب األردنيين ااملشايخ، محمد، د. هاشم ياغي رئيس 

ً اهاشم ياغي: أكاديميً كتاب  ً اوناقد 
 
مؤسسة عبد الحميد شومان،  ،اوإنسان

ً.، الطبعة األولى9117واملؤسسة العربية للدراسات والنشر، 


