سعد العبداهلل الصويان
سيرة ذاتية مختصرة

Academic & Professional Track المسار األكاديمي والوظيفي

 بكالوريوس في االجتماع من جامعة شمال إلينوي١٩٧١
The Position of  وعنوان الرسالة. ماجستير في األنثروبولوجيا من الجامعة املذكورة أعاله١٩٧٤
.Jinn in the Arab World View
.Northern Illinois U, De Kalb

1971 Bachelor Degree in Sociology from Northern Illinois U, De Kalb.

 دكتوراه في األنثروبولوجيا والفلكلور والدراسات الشرقية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي١٩٨٢
 هذا وقد قامت دارNabati Poetry: The Oral Poetry Of Arabia  وعنوان رسالة الدكتوراه.Berkeley
.U. of California Press 1985 النشر بجامعة كاليفورنيا بنشر الرسالة

U. C.

1982 Ph.D. in Anthroipology, Folklore and Oriental Studies (Interdisciplinary degree) from U. of
California, Berkeley.

. التعيني في جامعة امللك سعود على رتبة أستاذ مساعد١٩٨٢

1982 Apointed assistant prof. at King Saud U., Riyadh.

. املشرف على متحف التراث الشعبي في كلية األداب١٩٨٤-١٩٨٢

1982-4 Supervising the Folklore Museum at KSU., Riyadh.

. رئيس قسم الدراسات االجتماعية١٩٨٨-١٩٨٤

1984-8 Head of the Sociology Dept. KSU, Riyadh
1987 Promotion to Associate Professor.
1988-9 Granted a Sabatical leave.

. الترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك١٩٨٧
. إجازة تفرغ علمي١٩٨٩-١٩٨٨

. في املانياErlangen-Nurnberg  منحة من جامعة١٩٨٩
1984 Won a grant from U. of Erlangen-Nurnberg, Germany to do Research on vernacular Arabic
and Oral Literature.

. معار إلى دار الدائرة للنشر والتوثيق٢٠٠٢-١٩٩١

1991-2002 On leave working with Daa'irah Publishing & Documentation.

. العودة للعمل في جامعة امللك سعود٢٠٠٢

2002 Back To KSU.
2003 Promotion to full professor

. الترقية إلى مرتبة أستاذ٢٠٠٣

. الفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن كتاب ملحمة التطور البشري٢٠١٣

2013 Awarded the prestigious Sheik Zayid Prize for my book Saga of Human Evolution.

 ٢٠١6املشرف على "وحدة الذاكرة السعودية" ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية.

2016 Director "Saudi Memory Unit", King Faisal Center for Resrearch & Islamic Studies.

 ٢٠١6الحصول على تكريم من حاكم الشارقة خالل ملتقى الشارقة الدولي للكتاب.

2016 Honorary Mention by Sheikh Sultaan al_Qaasimi, Ruler of Shaariqah on occasion of the
Annual International Folk Performances of Shaariqah

 2017الفوز مناصفة مع سعادة األستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب األنصاري بجائزة املرحوم
األستاذ أمني مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية.

2017 Awarded (with Prof. Abdurahman al_Ansaari) the Prize of Amin Madani for Research on
the History of Arabia.

مشاريع توثيقية Documentary Projects
 ١٩٩٠-١٩٨٣القائم بمشروع جمع الشعر النبطي من مصادره الشفهية الذى موله مركز البحوث

بكلية األداب ،جامعة امللك سعود ،والذي تم فيه تسجيل مئات الساعات من املقابالت
الشفهية مع املسنني من رواة البادية وجمع كل ما يتعلق بحياة البادية من أشعار
وقصص وأنساب ووسوم وديار وموارد وتاريخ شفهي.

1983-1990 Won a grant from College of Arts, KSU to collect Nabati Poetry from oral sources. I
managed to record hundred of hours of narratives, poetic recitations and ethnographic and
historical information from bedouin illiterate informants of the desert.

 ٢٠٠١-١٩٩١رئيس ومدير عام املشروع الوثائقي امللك عبدالعزيز آل سعود :سيرته وفترة حكمه
في الوثائق األجنبية الذي صدر عن دار الدائرة للنشر والتوثيق في  ٢٠عشرين مجلدا

ضخما يقع كل منها في حدود  ٧٠٠سبعمائة صفحة تحتوي على ملخصات عربية وافية
ملا ال يقل عن ٠٠٠ ٥٠.خمسني ألف وثيقة تم جلب أصولها من األرشيفات البريطانية
والفرنسية واألمريكية كلها تتعلق بفترة حكم امللك عبدالعزيز آل سعود وتغطي الفترة
التي تمتد من نهاية القرن التاسع عشر حتى نهاية عام  .١٩٥٣وشارك في تلخيص
وترجمة وصياغة هذه الوثائق عشرات املؤرخني واملختصني في اللغات األجنبية.

1991-2001 Chief Editor and General Manager of the documentary project King Abdulaziz: His
Biography and Reign in Foreign Documents which was published in 20 fat volumes by
Daar ad_Daa'irah for Publishing and Documentation. The volumes contain Arabic synopsis of no less than 50,000 fifty thousands of British, American & French Documents
relating to the reign of King Abdulaziz.

 ٢٠٠١-١٩٩١املشرف العلمي ورئيس هيئة تحـرير املشـروع الوثائقي الثقافة التقليدية في اململكة
العربية السعودية الذي صدر عن دار الدائرة للنشر والتوثيق في  ١٢إثناعشر مجلدا يقع

كل منها في حدود  ٥٠٠صفحة يتناول كل مجلد منها جانبا من جوانب الثقافة التقليدية
من الطب الشعبي والعطارة إلى األلعاب الشعبية إلى العمارة التقليدية إلى الفالحة إلى
الحرف اليدوية ،وهكذا .وشارك في تأليف هذه املجلدات وكتابتها عشرات املختصني
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واألكاديميني واملهتمني بمختلف جوانب الثقافة الشعبية والحياة التقليدية في مختلف
مناطق اململكة العربية السعودية .كما شاركت شخصيا في تأليف بعض املجلدات مثل
مجلد اإلبل ومجلد القنص والصيد.

1991-2001 Academic Advisor, Chief Editor and General Manager of the documentary projec
_Traditional Liofe in Saudi Arabia which was published in 12 fat volumes by Daar ad
Daa’irah for Publishing and Documentation. Each volume deals with certain aspect of
traditional life such as Agriculture, Folk Medicine, Crafts, Architecture, etc. Tens of academians and local experts from all walks of life participated in collecting information,
writing and editing of these volumes

كتب Books

1985 Nabati Poetry: The Oral Poetry of Arabia. University of California Press.

1991 The Arabian Oral Historical Narrative: An Ethnographic and Linguistic Analysis.Otto
Harrassowitz, Wiesbaden, Germany.

جمع املأثورات الشفهية .مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية ،الدوحة.
حداء الخيل .الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون .الرياض
الشعر النبطي :ذائقة الشعب وسلطة النص ( ٦١٦صفحة) .دار الساقي ،بيروت.
فهرست الشعر النبطي ( ٦٦٨صفحة) .حقوق الطبع محفوظة.

١٩٨٥
١٩٨٨
٢٠٠٠
٢٠٠١
 2010الصحراء العربية ،شعرها وثقافتها عبر العصور :قراءة أنثروبولوجية ( ٨١٩صفحة).
الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت.
 2010أيام العرب األواخر :أساطير ومرويات شفهية في التاريخ واألدب من شمال الجزيرة
العربية مع شذرات مختارة من قبيلة آل مرة وسبيع ( ١١٤٢صفحة) .الشبكة العربية
لألبحاث والنشر ،بيروت.
 ٢٠١٢فسح سهوا :مقاالت في الشأن املحلي السعودي ( ٦٠٣صفحة) .دار مدارك للنشر ،دبي.
 ٢٠١٣ملحمة التطور البشري ( ١١٠٤صفحة) .دار مدارك للنشر ،دبي.
 ٢٠١٤محاضرات في أدب الصحراء العربية .وزارة الثقافة والفنون والتراث ،الدوحة ،قطر.
مقاالت ومحاضرات ومؤتمرات Articles, Lectures & Conferences
” ١٩٨٣مع أبن جنيدل وشعراء العالية“ العرب ,س  ،١٧ج ج .١٢-١١
” ١٩٨٣مع أبن جنيدل وشعراء العالية“ العرب ,س  ،١٨ج ج .٢-١
” ١٩٨٤في دراسة اللهجات الحديثة“ العرب ,س  ،١٨ج ج .١٢-١١

” ١٩٨٥الشعر النبطي :جمعه ودراسته على ضوء النظريات واملناهج املعاصرة“ كتابات ,س
 ،١٠ع .٢١
” ١٩٨٥الدراسات الشعبية في أوربا في القرن التاسع عشر“ مجلة كلية األداب ,جامعة امللك
سعود ،م  ،١٢ع .١
3

١٩٨٦
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١٩٨٧
١٩٩١
١٩٩٣
٢٠٠١
٢٠٠١
٢٠٠٢
٣٠٠٢
٢٠٠٣
٢٠٠٦
٢٠٠٦
٢٠٠٧
٢٠٠٩
2009
2009

”مع د  .عبداهلل العتيبي ودراس��ات في الشعر الشعبي الكويتي“ دراس��ات الخليج
والجزيرة العربية ,س  ،١٢ع .٤٥
”املعاناة واإلبداع في نظم القصيدة النبطية“ الدارة ,س  ،١٣ع.١
”الفن والحياة“ البيان ( مجلة فكرية شهرية تصدرها رابطة األدباء بالكويت) ,ع.٢٥٠
”ثقافة العصر الحجري القديم“ مجلة العصور ،م ، ٦ج.١
”اللغة اإلنسانية :طبيعتها وخصائصها“ مجلة العصور ،م ،٨ج.١
”النظرية اللغوية عند فردينان دي سوسير” مجلة الدراسات اللغوية ،م ،٣ع.٢
”اإلنسان والبيئة من منظور أنثروبولوجي“ رسائل جغرافية  ،٢٤٨الجمعية الجغرافية

الكويتية ،جامعة الكويت.
”بدايات الزراعة في منطقة الهالل الخصيب“ املجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة
الكويت ،س ،٢٠ع.٨٠
”الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون“ الدرعية ،س ،٥ع ع .١٩-١٨
”البداوة والحضارة :نموذج بديل“ مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة البحرين .ع.٦
”ظهور املدينة ونشوء الدولة في بالد الرافدين“ املجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة
الكويت .س ،٢٤ع.٩٤
”نحو تحديد مفهوم عربي للمأثور الشعبي“ الخطاب الثقافي ،منشورات جمعية اللهجات
والتراث الشعبي في جامعة امللك سعود بالرياض ،ع.١
”الشفاهي والكتابي في اللغة واألدب“ حقول ،منشورات النادي األدب��ي ،الرياض،
ع.٥٨
”البدو والبدائية :إعادة نظر في النموذج الخلدوني“ إضافات ،املجلة العربية لعلم
االجتماع ،تصدر عن الجمعية العربية لعلم االجتماع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة
العربية .ع.٥
”تداخل التاريخي واألسطوري في املرويات الشفهية“ محاضرة تحت رعاية أكاديمية
الشعر ،هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ،أبو ظبي ،بتاريخ 23/2.2009/
”من الشفاهي إلى الكتابي :وسائل التوصيل وتأثيراتها على البنية الذهنية واألشكال
الفنية“ محاضرة تحت رعاية دار اآلثار اإلسالمية في الكويت ،بتاريخ .12/10/2009

1977 “Descent and Alliance in an Endogamous Society: A Structural Analysis of Arab Kinship” (with
Dr. Cecil Brown) Social Science Information xvi, 5 .
1981 “Cultural Reflections in the Vernacular Poetry of Pre-modern Arabia” MERA Forum: Forum for
Middle East Research in Anthropology iii.
1982 “A Poem and its Narrative by Rida ibn Tarif as-Sammari” Zeitschrift fur Arabische Linguistik
vii.
1982 “The Prosodic Relationship of Nabati Poetry to Classical Arabic Poetry” Zeitschrift fur Arabische Linguistik viii.
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1989 “Tonight my Gun is Loaded: Poetic Dueling in Arabia” Oral Tradition iv.
1993 Guest editor of a special issue of Asian Folklore Studies on Arabic Folklore. Anthropological
Institute, Nanzan University, Nagoya, Japan lii, 2.
1994 “The Bedouin Oral Historical Narrative as a Literary Product and Historical Source” Text and
Tales: Studies in Oral Tradition. Research School CNWS, Leiden, The Netherland.
1995 “The Particle taww in Najdi Arabic” Dialectologia Arabica: A Collection of Articles in Honour
of the Sixtieth Birthday of Professor Heikki Palva. Studia Orientalia, Helsinki, Finland.
1996 “The Bedouin Oral Historical Narrative as a Literary Product and Historical Source” Journal of
Miditerranean Studies. The Miditerranean Institute, University of Malta. vi, 1.
2000 “Camels and Coffee:Their Roles in Nabati Poetry as Aids to Composition and Means of Transmission” Proceedings of the International Conference on Middle Eastern Popular Culture.
Near Eastern Studies Programme, The Oriental Institute, University of Oxford.
2003 “The Hilali Poetry in the Muqaddimah: Its Links to Nabati Poetry” Oriente Moderno XXII n. s.
(LXXXIII), 2.
2005 “baduw and hadhar: An Alternative to the Khaldunian Model.” Shifts and Drifts in NomadSedentary Relations (Stefan Leder & Bernhard Streck, eds). Wiesbaden: Reichert.
2006 “Customary Law in Arabia: An Ethnohistorical Perspective” A paper presented to the Conference
on Customary Law in the Middle East and North Africa, held at Princeton University 13-14
May 2006.
2008 “The Arab Intellectuals: A voice in the Wilderness” A paper presented to the Conference on The
State of Saudi Arabia, A joint Princeton - Sciences-Po conference held at Menton, France, 6-8
June 2008.
2008 “The State of the Saudi State” A paper presented to the Conference entitled Foreign Governments Policies Toward the US: Shifting from Rhetoric to Reaction. The Conference is sponsored
by Oxford Analytica and held at Oxford University, England on September 16-17, 2008.
2008 “Intellectuals vs. Fundamentalists” A paper presented to The Annual Beirut Media Forum held
on November 21 at the Ecole Superieur des Affaires in Beirut for Saturday 22, 2008. The Forum was organized and sponsored in cooperation by Friedrich Ebert Stiftung Institut (FES) in
Lebanon, Institut Francais du Proche-Orient (IFPO) and Orient Institut Beirut (OIB).
2009 “Conversation with Dr Saad Sowayan on His Research Projects and Writings on Nomadic Culture & Literature”. Open Talk hosted the American University in Abu Dhabi. April 26, 2009.
2009 “The Saudi Pot: Melting or Boiling! National Identity, Power Structure and Furture Prospects for
Saudi Arabia” A Lecture delivered at Zentrum Moderner Orient, Berlin Germany. September
17, 2009.
2009 “An Open Forum on Bedouin Culture and Oral Literature” Hosted by the American University
in Kuwait. October 13, 2009.
2013 “Studying Nabati Poetry: Tools of the Trade”. A public lecture delivered at New York University
at Abu Dhab on November 12, 2013.
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