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� صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتاب عام 1980

� نال هذا الكتاب جائزة الدولة التشجيعية عن عام 1982
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مقدمة الطبعة الثالثة

هذه هي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب الذي لقي من الذيوع واالنتشار ما عبرَّ به أبناء 
شعبنا عن حبهم للعلم وللعلامء، ولرموز العلم والعلامء، وقد اعتمد كثريون عىل هذا 
الكتاب فيام خلصوا به تاريخ حياة الرجل وفيام عرضوا به إنجازاته وإنجازات تالميذه، 
وفيام كتبوه عنه من نصوص، وتعمد بعضهم أن يغفل اإلشارة إىل النص األصيل، لكن 
الكتاب استبقى لنفسه يف وجدان الثقافة ما يستبقيه كل نص أصيل، وأظهر نفسه يف كل 
ما نسج منه، واحتفظ لنفسه أيضا باالحرتام الذي يستحقه كل نص بذل فيه صاحبه ما 
والعمق،  والصدق  والدراية،  والرواية  والتدقيق،  التحقيق  أجل  وسعه من جهده من 

واجلامل واجلالل، وحب احلقيقة وعشق الوضوح.

وقد أتيح لصاحب هذا النص أن حيقق يوميات عيل مصطفى مرشفة )1918( وأن 
ينرشها يف كتاب صدر عن اهليئة املرصية العامة للكتاب )2003( وأن يكتب عنه كتابا 
للطالئع من شباب مرص )2004( كام أتيح له أن يقدم نصوصا أخرى عن مرشفة يف 
بعض املوسوعات اجلادة، وأن يقدم عنه عروضا تفاوتت مستوياهتا وأحجامها فإذا به 
يف كل ما يقدم حيمد اللـه أن وفقه إىل ما أنجزه يف النص األصيل يف 1979، وهو إنجاز 

ساعدت عليه عافية الشباب ومحاسة السن، بل كانتا جزأين منه ومكونني أصيلني.

واللـه سبحانه وتعاىل أسأل أن جيعل عميل هذا خالًصا لوجهه الكريم مع أين أعلم 
أين ال أخلو من الرياء يف كل ما أفعل.

أمل ووصب وقلق، وأن  ما أشكو من  ُيذهب عني  أن  أسأل  واللـه سبحانه وتعاىل 
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حيسن ختامي، وأن جيعل خري عمري آخره، وخري عميل خوامته، وخري أيامي يوم ألقاه. 
واهلل سبحانه وتعاىل أسأل أن يمتعني بسمعي وبرصي وقويت ما حييت، وأن حيفظ عيّل 

عقيل وذاكريت، وأن جيعل كل ذلك الوارث مني.

العفاف والغنى،  واهلل سبحانه وتعاىل أسأل أن هيديني سواء السبيل، وأن يرزقني 
والب والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ُينعم عيّل بروح طالب العلم، 
وتساؤالت  األطباء  وشك  املوحدين،  ويقني  العجائز،  وإيامن  الكبري،  الطفل  وقلب 

الباحثني.

واهلل سبحانه وتعاىل أسأل أن يعينني عىل نفيس، وأن يكفيني رشها، ورش الناس، 
وأن  ينفعني،  ما  يعلمني  وأن  علمني،  بام  ينفعني  وأن  بدأت،  ما  أتم  يوفقني ألن  وأن 
يمكنني من القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده الذي منحني العقل، واملعرفة، 
واملنطق، والفكر، والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول. 
وهو جّل جالله الذي هداين، ووفقني، وأكرمني، ونّعمني، وحبب يّف خلَقه، وهو وحده 
القادر عىل أن يتجاوز عن سيئايت وهيـ  بالطبع وبالتأكيدـ  كثرية ومتواترة ومتنامية. فله 

سبحانه وتعاىل ـ وحده ـ احلمد، والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

د. حممد اجلوادي
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تقدمي

بقلـم:
األستاذ الكبري مصطفى أمني

شعرت بسعادة غامرة وأنا أقرأ كتاب »مرشفة بني الذرة والذروة« لطالب يف كلية 
القاهرة. وكان سبب سعاديت  املثايل جلامعة  الطالب  الطب هو »حممد حممد اجلوادي« 
األوىل أن يشعر اجليل اجلديد بالوفاء لرواد اجليل القديم، وقد ُبذلت يف الثالثني عاًما 
املاضية جهود جبارة لتحطيم الرواد، وللتهوين من شأن القمم، ولدفن أساتذة األجيال 

يف مقابر الصدقة بغري تشييع جنازاهتم كاملحكوم عليهم باإلعدام!

فكتاب الشاب حممد حممد اجلوادي عن »الدكتور حممد كامل حسني عالًما ومفكًرا 
هو  أو  العاملقة،  جيل  العتبار  رد  رأيي  يف  مها  »مرشفة«  الدكتور  عن  وكتابه  وأديًبا« 

اإلفراج عن عاملقة مرص الذين كانوا مسجونني يف معتقل النسيان!

وال يمكن أن نتهم اجليل احلارض باجلحود، فهو جيل جمني عليه، حرم من أن يعارص 
األساتذة القدوة وأن يعايش العاملقة، ففي عصور احلرية يعيش الناس يف اهلواء الطلق. 
ويف عصور االستبداد يعيشون حتت سقف »واطي«، وال يسمح للرءوس أن تسمو وال 
يسمح للقامات أن ترتفع، وهلذا جيب لكي تعيش أن حتني رأسك، أو تنحني، أو تركع 
أو تسجد، فإذا رفعت رأسك صدمك السقف وأرغمك عىل االنحناء، ولقد عاش عيل 
مصطفى مرشفة يف عهد العاملقة! مل حيمله أحد عىل كتفه ليصعد به إىل درجات املجد، 
درس جماًنا بتفوقه ال بقرار، وصل إىل مكانته بعلمه ال بصداقة لصاحب نفوذ أو سلطان، 

عمله أعطاه العزة لريفع رأسه، وأعطاه القوة ليصمد، وأعطاه العزيمة ليقاوم وينترص.
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وشعرت بسعادة أن أرى طبيًبا هيوى األدب، فقد عرفت الدكتور »سعيد عبده« وهو 
طالب يف كلية الطب، يكتب املواويل السياسية يف املجالت الكبى فيتغنى هبا الشعب 
وهو  حممود«  »مصطفى  الدكتور  وعرفت  الوهاب«،  و»عبد  كلثوم«  »أم  أغاين  وكأهنا 
اليوم يشق طريقه يف الصخر ويكتب  طالب يف كلية الطب وحمرر شاب يف دار أخبار 
مقاالته األوىل فتثري اهتامم القراء وال يتصورون أن هذا الفيلسوف الصغري اليزال طالًبا 

يف كلية الطب.

ورأيت الدكتور »إبراهيم ناجي« وهو يزاحم الشعراء العاملقة ليقف بينهم فيسدوا 
له »أم كلثوم«  ييأس ولكنه يسطع وهو ميت عندما تغني  الطريق. وحياول، وال  عليه 
األطالل، وعرفت »يوسف إدريس« وهو طالب يف كلية الطب يكتب القصص وتعلن 
بداياته عن َمْقدم قصاص كبري. وعرفت عددا من األطباء األدباء أمثال الدكتور »حسني 
إبراهيم«  والدكتور »حسن  »التنري«  والدكتور  كامل حسني«  والدكتور »حممد  فوزي« 
وغريهم من األطباء الذين برزوا يف عامل األدب، ومل يمنعهم نجاحهم يف مهنة الطب أن 

يتألقوا يف عامل األدب... فأهاًل بالطبيب األديب اجلديد »حممد حممد اجلوادي«.

وشعرت بسعادة غامرة هبذا الكتاب مرة ثالثة لسبب آخر. كان الدكتور عيل مصطفى 
مرشفة صديًقا أليب، مدينة دمياط مجعت بينهام، وصداقة والدهيام وطدت هذه الصداقة، 
كان الشيخ »مصطفى مرشفة« من أثرياء دمياط، ثم فقد ثروته كلها يف مضاربات القطن 
يملك  ثم مات ال  أكب حمام يف دمياط،  أبو يوسف«  الشيخ »أمني  سنة 1909، وكان 

مليًما.

وكان الدكتور عيل مصطفى مرشفة يقول دائام إن طفولته خلت من كل يشء هبيج، 
كانت أمه تقول له: إن اللعب مضيعة للوقت، وال يذكر أنه لعب مرة واحدة وهو طفل، 
رأى األطفال يلعبون الكرة يف شوارع دمياط، ومل يشاركهم ومل يتحرس فقد كان حلمه 
أن يكون ترتيبه أول تالميذ فصله، واستطاع أن حيقق هذا احللم طوال دراسته االبتدائية 
ودراسته الثانوية. ومرة واحدة نزل من مرتبة األول إىل مرتبة الثاين، وذلك يف شهادة 
البكالوريا، وذلك ألن أمه ماتت قبل االمتحان، وكانت أحب إنسان إليه يف الوجود، 
وكان الدكتور »عيل مصطفى مرشفة« يقول إنه كان يدرس يف لندن عندما قامت ثورة 
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1919 وانتفض املرصيون عىل اإلنجليز يقولون هلم: اخرجوا من بالدنا... وانتفض 
الشاب عيل مصطفى مرشفة، وكتب إىل صديقه »حممود فهمي النقرايش« يقول له إنه 
يريد أن يعود إىل مرص ليشارك يف الثورة. ويرسل له »النقرايش« يقول له: »نحن نحتاج 
لك عالًما أكثر مما نحتاج لك ثائًرا، أكمل دراستك، ويمكنك أن ختدم مرص يف جامعات 

إنجلرتا أكثر مما ختدمها يف شوارع مرص«.

وألف الدكتور »مرشفة« مجعية للمناقشات يف اجلامعة امللكية، وأصبح حيارض فيها 
الثورة »سعد  زعيم  باإلفراج عن  مطالًبا  احلرية واالستقالل  مدافعا عن حق مرص يف 
زغلول«، ثم انُتخب رئيسا للجمعية، فكان أول مرصي ينتخب رئيًسا جلمعية يف جامعة 
إنجليزية. وبدأ مدير البعثات اإلنجليزي حياربه، ويضع أمامه العراقيل. وكتب الدكتور 
»مرشفة« إىل أصدقائه يف القاهرة أن اإلنجليز يريدون أن حيرمونا من كل يشء، حياولون 

أن يوصدوا أمامنا كل األبواب، وسننترص ما دمنا نصمم عىل االنتصار.

أعرفه  أن  قبل  وأديًبا  وفيلسوًفا،  وشاعًرا  سياسًيا،  »مرشفة«  الدكتور  عرفت  وقد 
عالًما. كنت أحس معه أنني يف حرضة دائرة معارف من عدة أجزاء، كل جزء متخصص 

يف فن من الفنون أو علم من العلوم.

وال  لسلطان،  ترضخ  ال  االستقالل،  متام  مستقلة  اجلامعة  تكون  أن  رأيه  من  كان 
لوزير، وكان يضيق بتدخل الوزارة يف شئون اجلامعة، وكان يقول يل إن تدخل احلكومة 
يف اجلامعة حيوهلا إىل مدرسة ثانوية! فاجلامعة يف رأيه هي احلرية، وهي أشبه بالبملان 
تقول رأيك فيه، فال ُتعاَقب وال ُتْفصل وال تقدم ملحكمة اجلنايات، ومن رأيي كذلك 
أن اهليئات العلمية جيب أن تبقى حرة مستقلة ال ختضع لسلطان السياسة، وال لسلطان 
اجلاه، وال لسلطان املال، وكان يرى أن العلم ال يتطور إال يف جو حر مستقل، فإذا فقد 
العلم حريته واستقالله اضمحل ومات، وهلذا جيب أن يكون العلم يف خدمة الشعب 

ال يف خدمة احلكومة.

والصناعية،  العلمية  للبحوث  جملس  بإنشاء  دائام  يطالب  »مرشفة«  الدكتور  وكان 
البحوث الالزمة ملرشوعات اإلصالح عىل أسس علمية.. وكلام تألفت  مهمته إعداد 
وزارة جديدة ذهب الدكتور »مرشفة« إىل وزير املعارف اجلديد يقرتح عليه إنشاء هذا 
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األهيل  األول  فؤاد  »جملس  بإنشاء  ملكي  مرسوم  صدر  مضنية  جهود  وبعد  املجلس، 
للبحوث العلمية والصناعية«.. وفرح الدكتور »مرشفة« وتصور أن أزمة العلم والعلامء 
يف مرص قد ُحلت.. ولكن مضت سنوات ومل تعني احلكومة عضًوا واحًدا من أعضائه 

أو تدرج له ميزانية.

وكان الدكتور »مرشفة« يقول: »احلكومة ال تزال تبحث عن جهالء تعينهم أعضاء 
يف جملس البحوث!!«.

وكان الدكتور »مرشفة« أول من طالب بدراسة مرشوع استنباط الطاقة من حرارة 
املسكون  اجلزء  عىل  أشعة  صورة  يف  يوم  كل  هتبط  التي  الطاقة  كمية  تزيد  إذ  الشمس 
القدرة عىل قدرة املحركات  تزيد هذه  من األرايض املرصية ومقداره 900 ميل مربع 
اآللية يف العامل كله سواء منها ما ُيدار بالفحم أو بالبرتول أو بالريح أو بمساقط املياه، 
وإن عملية توليد الطاقة ترتبط باالقتصاد القومي من أساسه، ولذلك جيب أن توضع 
هلا سياسة ثابتة، عىل أساس قومي شامل، فندرس من اآلن املرشوعات يف مجيع أنحاء 
لذلك  ويوضع  والقناطر،  السدود  وعند  القطارة،  منخفض  ويف  أسوان،  يف  البالد، 
يوم  وسيجيء  العمراين..  والتطور  الصناعي  للتطور  مالئًما  ويكون  تدرجيي،  برنامج 
يصبح ثمن الوقود فادًحا، فيجب أن نستعد من اآلن هلذا اليوم وننشئ وزارة جديدة 

اسمها »وزارة االقتصاد العلمي«.

وعرض الدكتور »مرشفة« اقرتاحه هذا عىل بعض والة األمور فابتسموا ساخرين، 
وبعد أن خرج من املقابلة التفتوا إىل بعضهم وقالوا: الدكتور عيل مصطفى مرشفة فقد 

عقله! إنه يريد أن نستعمل أشعة الشمس بداًل من البرتول !

أغنى بالد  لكانت مرص من  الدكتور »مرشفة« من 31 سنة،  اقرتاح  نفذنا  كنا  ولو 
العامل!
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ت�شدير الطبعة الأوىل

بقلم:
أ. د. حممد فوزي حسني

اإلنسان العظيم كاملحيط الواسع.. يف أي ناحية تنظر إليه تراه يعانق السامء، ويوحي 
لقاء األفق هذا باالرتفاع.. بكل مضمونات الرفعة املعنوية والرفعة املادية معا.. ألنك 
يف كل ناحية ترسل نظرك فيها جتد مجاال أو فضال، وتقتنع فورا بأن العني مل حتط بعد بكل 

اجلامل الذي فيه، ومل يدرك العقل بعد كل اخلري الذي احتواه.

لقد تعددت نشاطات مرشفة كإنسان، عاش حياته بكل األعامق. وحرص دائام عىل 
البعد الثالث أال وهو العمق فيام يتحرك إليه، يف العلوم، ويف الفنون، ويف اآلداب، ويف 
احلياة االجتامعية، وهذا هو ما يدفعنا إىل أن نسأل عن مكمن العظمة يف هذه الشخصية 

العظيمة.

ويف رأيي أن الركيزة األساسية يف كل ما حققه مرشفة من علم وما تألق فيه كأستاذ 
ألجيال من العلميني الذين جاءوا من بعده.. سواء كانوا من الدارسني أو املدرسني أو 
الذي  لبالده، ذلك احلب  العظيم  املرشفني.. هي حبه  أو األساتذة  الباحثني  كانوا من 
دفعه إىل ما أحرزه من درجات علمية رفيعة يف علم »الرياضة التطبيقية«، وذلك احلب 
العلم يف إنجلرتا تبغي  الذي دفعه للعودة إىل بالده بعدما فتحت أمامه أبواب معاهد 
االستفادة منه باإلغراء أو بالقهر، وذلك احلب الذي دفعه إىل الصمود يف وزارة املعارف 
العمومية وكانت اجلامعة يومئذ تابعة هلا، ويصمد مرشفة ألن من طبيعة العامل الصمود، 
ويتحدى مرشفة.. ألن من طبيعة املرصي التحدي، ويثبت مرشفة نفسه يوما بعد يوم، 
وهنا يقدم مرشفة للمرصيني أمجعني السالح األوحد الذي يستطيعون به اجتياز ميادين 
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ناضل مرشفة  العلم، ولقد  املفتعلة خلدمة مرص وحدها.. أال وهو سالح  الرصاعات 
ليصل إىل املستوى الذي يقدم فيه قدراته إىل سائر كليات اجلامعة وليس كلية العلوم 

وحدها.

هبرت  أن  بعد  مرشفة  أمام  ُفتحت  االستعامر،  جمتمع  يف  السلطة  مراكز  أبواب  إن 
أن  استطاع  ولكنه  صالوناهتا،  يف  لتطويه  أمامه  ُفتحت  وعلمه،  معارفه  شمس  اجلميع 

ينتقي منها الصاحلني وخيرج هبم إىل احلياة العامة يف أنشطة أدبية وفنية واجتامعية.

لقد كانت ملرشفة ـ بال شك ـ رسالة عظيمة أراد أن يؤدهيا يف جمتمعه، ولقد أدى 
الرجل عىل قدر ما استطاع، ولقد كان تقدم مرشفة رسيعا عىل قدر طاقته، ولكن ثمرات 

عمله مل تكن قد أينعت بالكم الكايف الذي يكون منه مراكز دفاعية.

من أجل هذا كله كانت سعاديت هبذا الكتاب الذي يقدم جليلنا وجليل األبناء عىل 
السواء عاملنا املرصي الكبري األستاذ الدكتور عيل مصطفى مرشفة، ولقد كنت أعجب 
العظيم، وانرصافنا عن  الرجل  الذي لعبه ذلك  العظيم  الدور  دائام من جتاهلنا دراسة 
التحليل الدقيق ملكونات هذه الشخصية الفذة، ولكنني اليوم أعلن بكل ثقة عن سعاديت 
حني أرى هذا اجلهد البنرَّاء الذي يقدمه واحد من أعز األبناء الذين أفخر هبم، طالب 
الطب حممد حممد اجلوادي الطالب املثايل بجامعة القاهرة، وإين لعىل يقني أنه حيني يقدم 
هذا الكتاب، وحني قدم من قبل كتابه عن األستاذ الدكتور حممد كامل حسني، وحني 
فيام  كبريا  فراغا  يسد  ما  بقدر  العربية  املكتبة  يثري  فإنه  املجال  هذا  يف  يواصل جهوده 
يتعلق بتسجيل وتوثيق تارخينا العلمي القومي الذي هو يف حقيقة األمر صورة ُمرشفة 

لنضال اإلنسان املرصي من أجل العلم واملعرفة.
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مقدمة الطبعة الثانية

أحسن  الذي  العريب  للقارئ  اجلزيل  بالشكر  أتوجه  أن  يسعدين  املقدمة  مقدمة  يف 
استقبال الطبعة األوىل من هذا الكتاب، ولألساتذة األفاضل أعضاء جلان جوائز الدولة 
وللنقاد  الكتاب،  هذا  عن  التشجيعية  الدولة  بجائزة  عنقي  طوقوا  الذين  اآلداب  يف 
الكرام الذين احتفلوا هبذا الكتاب عىل صفحات الصحف واملجالت خارج مرص ويف 

داخلها.

أشكر املوىل جل عاله أن مّن عيّل هبذا كله، وأن مكنني من أن تتاح يل الفرصة ألتقدم 
هبذا الشكر اليوم، فله سبحانه وتعاىل احلمد الذي ال ينقطع.

وأحب أن أعرتف للقارئ - وللناقد كذلك - أنه ليس يف وسعي اآلن أن أكتب هذا 
الكتاب عىل نحو ما كتبته منذ سبع سنوات أو ما يزيد، عىل الرغم من كل ما قد يكون قد 
تنامى يف قلمي الغض أو شخيص الضعيف من قدرات.. وال أظن أن يف هذا ما يعيب، 
فقد كان هذا الكتاب نتاج مرحلة ممتازة )بفضل الله( من الصفاء الذهني والروحي، 
املمتد لكتابته وإعادة كتابته... وقبل هذا فقد أخذت نفيس يف كتابته بمنهج  والوقت 
الدقيق عن احلقيقة وتسجيلها يف بساطة وبدون أن أتعمد اإلشارة  البحث  صارم من 
إىل مواطن الضعف يف الروايات املتواترة، بحيث جيد القارئ ما يريد يف النصوص التي 
أمامه من دون إرهاق له بالنص عىل الرس يف شيوع ما تواتر يف الوجدان الشعبي مما مل 
يرد يف هذا الكتاب، أو موطن الضعف فيه.. وربام كان هذا اخللق بحاجة إىل قدر أكب 
من السمو النفيس لاللتزام به، وربام )بل من املؤكد أنه( ينقصني اليوم هذا القدر، وربام 
يكون العذر يف ذلك أن املرء أصبح جيد لزاًما عىل نفسه أن حيقق ما هو موجود قبل أن 
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يرتك احلقيقة تتحدث عن نفسها من دون أن تشري إىل ما حوهلا.. ولكن الذي ال شك فيه 
أن الكتابة املسرتسلة، والتسامي عن اإلشارة إىل اجلهد الذايت تلقيان من نفس القارئ 
احرتاما ال يقل عن الكتابة التي ال تفتأ تشري إىل اجلهد الذي كان وراءها.. وربام كان 
الدليل عىل ذلك هو تلك الروح التي قوبل هبا عىل مجيع املستويات هذا الكتاب الذي 

بني أيدينا.

*     *     *

وأود أن أعرتف أيضا للقارئ أين قضيت اإلجازة الصيفية التي كانت يل يف صيف 
1979 )فيام بني انتهائي من السنة الثانية يف طب القاهرة وبدء السنة الثالثة( يف استكامل 
كاملة كنت  بحوايل سنة  قبل ذلك  العمل  بدأت هذا  قد  الكتاب.. وكنت  تأليف هذا 
أستجمع فيها ما أتوقف عليه من مصادر أو مراجع من دون انشغال عن دراستي أو 
امتحان يف  انتهيت من آخر  إن  ما  أدق  بعبارة  أو  الصيف،  اليومية.. فام إن حل  حيايت 
هناية العام حتى كنت بعدها بدقائق معدودات يف مكتبة جامعة القاهرة حيث رجعت 
إىل صحافة ما قبل اخلمسينيات، واستمتعت بأن عشت اجلو الذي عاشه مرشفة حتى 
العام  بدء  قبيل  الكتاب  هذا  أنجزت  حتى  وهناًرا  لياًل  العمل  أتابع  وكنت  وفاته.. 
الدرايس التايل يف سبتمب... أحب أن أقول من خالل هذه الرواية إن مثل هذا العمل 
عىل بساطته حيتاج إىل قدر كبري من التفرغ، واملثابرة، والوقت املتاح املتصل، وأحب أن 
أضيف فأزعم أنه بدون هذا التفرغ والوقت املتصل املتاح لن يكون يف مثل هذا العمل 
ما قد يكون فيه من مزايا.. بعبارة ثالثة أحب أن »أعرتف« أنه إذا كان هناك قدر ما يف 
ا مما فيه من  هذا الكتاب من بعض من مقومات النجاح ففيه من »املثابرة« أكثر كثرًيا جدًّ

»العبقرية«.

ثم إين أود أن أعرتف للقارئ أنني توقفت يف أثناء تأليف هذا الكتاب أكثر من مرة.. 
وقد انتابني رصاع شديد وقاس، كان حموره: هل يستحق الدكتور مرشفة كتاًبا؟؟ ربام 
يعجب القارئ اليوم ملثل هذا السؤال.. ولكن من حق القارئ عيّل أن أروي له أنني 
تعرضت يف أثناء كتابة هذا الكتاب لوابل قاس من اهلجوم من بعض من جلأت إليهم 
لتفسري بعض جوانب عظمة الدكتور مرشفة، فإذا هبم يبذلون ساعات كثرية يف تسفيه 
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فكرة الكتابة عن الدكتور مرشفة، ألنه مل يكن يف دنياهم!! وأعرتف أن احلجج التي كان 
يقيم هبا هؤالء الدليل عىل صحة دعواهم كانت براقة، ومنطقية يف كثري من جوانبها.. 
إلعادة  عندي  األول  املحرك  كان  الرصاع  هذا  ولكن  رصاع..  يف  نفيس  وجدت  هلذا 
اكتشاف الدكتور مرشفة يف كثري من جوانب حياته، وفكره، وشخصيته، وإنجازاته.. 
وربام كان هلذا الرصاع الفضل األول يف كل ما قد يكون يف هذا الكتاب من مزايا تقديم 

مرشفة عىل هذا النحو الذي كان عليه مرشفة عليه رمحة الله.

*     *     *

وللمرة الرابعة أود أن أعرتف أن دراسة حياة مرشفة وتارخيه قد أفادتني أيام إفادة 
يف فهم تاريخ حركتنا العلمية واجلامعية املعارصة فهام أصياًل، وهو األمر الذي ساعدين 
ا يف كتابايت، بل ويف كتبي التالية.. وقبل هذا يف خلفيايت وآفاقي..  بعد ذلك كثرًيا جدًّ
وربام مل يكن كل هذا ليتاح يل لو مل أكن قد درست حياة مرشفة وعرصه الذي كان بال 

شك نواة حركتنا العلمية احلقيقية.

*     *     *

هذا  يقرأ  أن  القارئ  فأرجو  الرجاءات  إىل  االعرتافات  من  اآلن  أنتقل  أن  يل  هل 
الكتاب بروح الباحث عن احلقيقة ال الباحث عن اخلياالت، فقد كانت يف حياة مرشفة 
احلقيقية إنجازات تفوق ما قد نرسمه عنه يف تصويرنا له من صور هي الصدى ملا ترسمه 
الشعبية عن أيب زيد اهلاليل مثاًل.. فليس من املجدي عند أهل اإلنصاف أن  خياالتنا 
تزعم هلم أن مرشفة كان من الثالثة أو اخلمسة الذين يعرفون رس القنبلة الذرية بقدر 
التقريري الذي قال: هل يمكن اعتبار  ذكرك هلم أن مرشفة كان هو صاحب السؤال 
من  أرساًرا  نفهم  أن  لنا  يمكن  هكذا  واحد؟  ليشء  صوًرا  واإلشـعاع  والطاقة  المادة 
العظمة تفوق أشجاًرا من الروايات المتواترة.. وهذا ما أعنيه حني أرجو ـ وقد تحقق 
الباحث عن الحقيقة ال  القارئ هذا الكتاب بروح  الرجاء يف الطبعة األوىل ـ أن يقرأ 

الباحث عن اخلياالت.

*     *     *
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لقد كانت عظمة مرشفة احلقيقية أنه التفت ـ ومنذ مرحلة مبكرة ـ إىل أمهية دوره 
العلامء، وقد وعى مرشفة هذا  املرصي كممثل لصفوة جديدة من طالئع  املجتمع  يف 
الدور وعمل من أجله حتى استطاع أن يرتك بصمة قوية واضحة يف حميط عمله، بصمة 

امتدت آثارها حتى أيامنا هذه، عىل األقل يف كثري من تالميذه املمتازين.

طبيعية  نتيجة  كان  ملرشفة  البنرَّاء  الدور  هذا  أن  عىل  نؤكد  أن  اإلنصاف  ويقتضينا 
ولعبقرية  عمره(،  من  اخلمسني  يف  مات  )الذي  الشاب  العامل  هبا  متيز  حقيقية  لعبقرية 
مرص الليبالية التي حرصت عىل اإلفادة عىل املستوى الشعبي قبل الرسمي من وجوده 

وشخصه فأتاحت له قدًرا كبرًيا من عظمة املناخ املطلوب ملثله من العلامء األفذاذ.

وليس من هدف هذا الكتاب أن حيث الناس أو أفذاذهم عىل أن يكرروا »شخص 
مرشفة«.. ولكن األمر األكيد أنه يرجو الناس أن يكرروا »نموذج مرشفة« يف السبق، 
والريادة، والعبقرية، واملثابرة، والوطنية، وااللتزام، والبناء، والتفاين يف بناء الشخصية، 
وبناء اجليل التايل، وبناء الوطن... يف شق الطريق والبحث عن اآلفاق اجلديدة... يف 

تغليب العلم والعمل وروحهام عىل كل يشء يف هذه احلياة.

ا من أبناء هذا البلد الطيب يشاركونني هذا الرجاء. ويقيني أن هناك كثريين جدًّ

هذا وبالله التوفيق

أكتوبـر 1987

د. حممد اجلوادي
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مقدمة الطبعة الأوىل

ليس يل أن أقدم هذا الكتاب بعدما قدمه أستاذانا الكبريان، وليس يل أن أقدم مرشفة 
يف سطور ألن تقديم العظامء يف سطور ال يتأتى إال للعظامء! ولقد كان مرشفة عظياًم من 
البسطاء يف عظمته فخذ من مبالغته دليال عىل دقة  بالغ لك واحد من  غري شك، فإن 
عظمة الرجل، وإن جادلك آخر يف مقدار عظمته فخذ من جمادلته دليال قوًيا عىل رقة 
عظمة الرجل، فإذا أتاح لك الدهر وقًتا متضيه يف مطالعة فصول هذا الكتاب فسوف جتد 
كيف كانت عظمة الرجل دقيقة تستعيص عىل األفهام، رقيقة ال تستعيص عىل املشاعر.

مجع مرشفة السبق والنبوغ والريادة، كان له السبق األول إىل دكتوراه العلوم، وأستاذية 
العلوم، وعامدة كلية العلوم، وكان نبوغه وال يزال يمثل رقاًم قياسيًّا، وكانت ريادته مبعث 
وإدارته  الفذة،  وأستاذيته  املذهلة،  واكتشافاته  القيمة،  الدقيق، وبحوثه  فخر يف ختصصه 
الثابتة  األسس  وضع  يف  ألقرانه  مشاركته  يف  أيًضا  ريادته  وكانت  املثىل،  وعامدته  النرية، 
الثقافة  وجممع  الوطنية،  واألكاديمية  املتخصصة،  اجلمعيات  بتأسيس  العلمية  حلياتنا 
العاملني،  املتعلمني  العلامء  جيل  وبتخريج  إلخ،  القومية...  البحوث  ومراكز  العلمية، 

وبتطوير الفكر املرصي إىل املرحلة التي جتاوب فيها مع الفكر العاملي جتاوب األحياء.

*   *   *

فإذا جتاوز القارئ الكريم هذه املقدمة إىل الباب األول من الكتاب وجد أمامه ملحمة 
حية لعبقرية حية، ليس للمؤلف فيها إال فضل التسجيل األمني والتحقيق الدقيق، وإذا 
كان للمؤلف أن يفخر بيشء يف كتابه هذا فإن أول ما ينبغي أن يفخر به هو ذلك القدر 
من التحقيق والتدقيق اللذين بذهلام يوًما بعد يوم يف كل حادثة وواقعة من الوقائع التي 
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توالت عىل حياة الرجل العظيم حتى استطاع أن يستخلص احلقيقة، وأن يتبع احلقيقة 
باألخرى حتى خرجت قصة حياة الرجل ناصعة كام أرادها الله.

واحلق أن املؤلف مل يرد بالفقرة السابقة طنطنة وال شيًئا من هذا القبيل، وإنام أراد 
طمأنة القارئ إىل سالمة الزاد الذي قدمه له.

*    *    *

مرشفة  مفاهيم  عن  كبرًيا  باًبا  األول  الباب  من  انتهائه  بعد  القارئ  جيد  وسوف 
الفكرية، وبقدر ما كان مرشفة كبرًيا بقدر ما كانت مفاهيمه الفكرية كبرية، غري أن قامة 
هذا الباب من كتابنا مل تطل إىل احلد الذي تطاول به فكر مرشفة، فليتجاوز القارئ عن 

مؤلفه يف هذا القصور أو التقصري أو التقارص!

*    *    *

بيانية، وأين منك  البيانية« فهو بيان عن قدرات  الثالث »قدرات مرشفة  أما الباب 
بيان الوصف من البيان املبني؟

ويعود املؤلف ليفخر ببابه الرابع الـ»ببليوجرافيا« من حيث افتخر ببابه األول عماًل 
وكأنام  االستهالل  أحسن  كام  اخلتام  أجاد  أنه  يثبت  أن  يريد  وكأنام  وتدقيًقا،  ومتحيًصا 
يريد أن يثبت أنه اجتهد، وكأنام يريد أن حيتفظ لنفسه باحلق يف أجر من األجرين: إما أنه 
أصاب، وإما أنه يستحق األجر الثاين، فأمره مرده إىل الناقد الكريم، قبل أن يكون إىل 

القارئ األكرم، وهو قبل هذا وذاك بيد اللـه أكرم األكرمني!

الدكتور مرشفة،  الكتابة عن  إىل  الذين سبقوه  أن يذكر فضل  املؤلف إال  وال يسع 
ويف هذا الصدد ينبغي اإلشارة إىل املجهود الكبري الذي بذله الدكتور عطية مرشفة يف 
إصدار كتابه الضخم عن حياة وأبحاث شقيقه كام تنبغي اإلشادة بوفاء األستاذ أمحد 
حياة  عن  التذكارية  الكتيبات  من  العدد  هذا  إصدار  عىل  ومثابرته  سباق  الرمحن  عبد 
أن  للمؤلف اآلن  بالشيطان يسول  الببليوجرافيا، وكأين  تبينه  ما  عاملنا اجليل عىل نحو 
يقف منهم موقف ابن مالك من ابن معطي، ولكنه يتمثل يف ذلك قول صاحب األلفية 

يف تقدير السبق واستحقاقه للثناء اجلميل.

*    *    *
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وبعد، فام أبعد ذلك اليوم الذي بدأت فيه كتابة هذا الكتاب، وما أقربه إىل نفيس، 
وما أقرب ذلك اليوم الذي انتهيت فيه منه، وما أقربه إىل نفيس كذلك، وما أشوقني إىل 

اليوم الذي ألقى فيه قارًئا أتم قراءة هذا الكتاب وما أقرهبام إىل نفيس كذلك.

وأرسته  اجلليل  عاملنا  لشقيق  الشكر  بتسجيل  املقدمة  هذه  أزين  أن  ألرجو  وإين 
وأساتذيت األجالء الدكاترة: كامل منصور، وحممد مريس أمحد، وحممود حافظ إبراهيم، 

وحممد فوزي حسني، وأديب عبد اهلل، وعطيه عاشور، وعيل املريس، وصالح جالل.

ويف النهاية فإين ألرجو أن يتسلم حمبو مرشفة ومقدرو فضله واملعجبون به من الذين 
عارصوه هذا الكتاب، فيمر بخاطرهم طيفه، فيدعوا الله له أن يتسلم كتابه بيمينه، وإين 
ألمتنى أن يتلقفه أبناء اجليل اجلديد من الذين مل يعارصوا الرجل يف دنياه فيدعوا الله أن 

جيمعهم به يوم الدين يف أعىل عليني.

أكتوبـر 1979

حممد حممد اجلوادي





الباب الأول

حياة الدكتور م�شرفة
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حياة الدكتور م�شرفة

ولد الدكتور عيل مصطفى عطية أمحد مرشفة يف اليوم الثاين والعرشين من صفر سنة 
ست عرشة وثالثامئة وألف )1316( هجرية املوافق احلادي عرش من يوليو سنة ثامن 

وتسعني وثامنامئة وألف )1898( ميالدية يف حي املظلوم من مدينة دمياط.

وكان والده من ذوي اليرس واجلاه، وقد عرف اإلمام مجال الدين األفغاين والشيخ 
حممد عبده فكان واحًدا ممن تأثروا بدعوهتام إىل االجتهاد يف الدين واإلصالح االجتامعي 

وحماربة البدع.

وقد قىض مرشفة السنوات األوىل من طفولته يف رغد من العيش وهناءة بال، إىل أن 
الشهرية  القطن  أزمات  أزمة من  بوالده يف سنة سبع وتسعامئة وألف )1907(  حلت 
التي كانت هتز االقتصاد املرصي فتهوي باألغنياء إىل قاع الفقر، وتستطيع أن تتصور 
املحنة التي نزلت بأرسة مرشفة من جراء شدة تلك األزمة التي أودت بامئتي فدان كان 

الوالد يمتلكها.

عىل أن املسألة مل تقف عند هذا احلد من الفقر بعد غنى، وإنام ذهبت ترتك بصامهتا 
والد  ترك  عندما  األزمة  وتفاقمت  صاحبنا،  ألرسة  واالجتامعية  العائلية  احلياتني  يف 
صاحبنا احلياة الدنيا إىل اآلخرة قبل امتحان االبتدائية بشهور، ومل يذهب عيل - وهو 
ويل العهد والرب اجلديد لألرسة ـ ليؤدي عماًل يقيم أوده وأود إخوته، ولكنه ذهب 
القطر املرصي سنة  الشهادة عىل  املركز األول يف هذه  االبتدائية فيحرز  امتحان  يؤدي 

عرش وتسعامئة وألف )1910(.

وكان ملرشفة أخت تليه يف السن هي املغفور هلا السيدة نفيسة، تزوجت من حممد 
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بك اجلندي، ثم ثالثة إخوة: املغفور له الدكتور مصطفى؛ وكان أستاًذا للغة اإلنجليزية 
واللواء حسن  القاهرة،  ملكتبة جامعة  مديًرا  والدكتور عطية؛ وكان  القاهرة،  آداب  يف 

مرشفة؛ وكان مديًرا للمرور.

وانتقل مرشفة وإخوته إىل حي عابدين بالقاهرة حيث أقاموا قريًبا من والدة أمهم، 
والتحق مرشفة باملدرسة العباسية الثانوية يف اإلسكندرية باملجان ويف القسم الداخيل، 
فقىض السنة األوىل من دراسته الثانوية مثااًل للتفوق واجلد والعزلة يف سبيل العلم، ثم 
طلب التحويل إىل القاهرة فأجيب إىل طلبه ونقل إىل املدرسة السعيدية الثانوية فقىض 
إن  حتى  العلم  طلب  يف  أستاًذا  به  العهد  عىل  وظل  الثانوية،  دراسته  سنوات  بقية  هبا 

مدرس اللغة العربية مل يكن يناديه إال بالسيد تقديًرا وإعجاًبا.

وكأنما كان انتقال أبوي مشرفة من حياة إلى حياة على موعد مع انتقاله من مرحلة 
البكالوريا  امتحان  يؤدي  أن  قبل  الله  رحاب  إلى  تنتقل  والدته  هي  فها  مرحلة،  إلى 
البكالوريا سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف )1914(  اثنين، ثم تعلن نتيجة  بشهرين 
أن علي مصطفى مشرفة كان الثاني على طلبة القطر المصري الذين اجتازوا امتحانها 

بنجاح.

*    *    *

وأصبح مرشفة ويف يده سالح من أمىض األسلحة وأقواها عىل فتح أبواب الوظائف 
احلكومية املرموقة، غري أن مرشفة مل يفتح بذلك السالح باًبا من هذه األبواب احلكومية 
وال باب كلية الطب التي كانت - وما زالت - تستهوي األوائل، وإنام آثر مرشفة عىل 
ذلك كله أن يلتحق بمدرسة املعلمني العليا، وكانت الدراسة فيها ثالث سنوات قضاها 
دبلومها سنة سبع عرشة وتسعامئة  أن حصل عىل  إىل  األولية  الدكتورمرشفة يف موقع 

وألف )1917( وكان ترتيبه الثاين عىل الدبلوم)1(.

يتوان  ومل  العلم  من  لالستزادة  إنجلرتا  إىل  لالبتعاث  تؤهله  مرشفة  أولية  وكانت 

)1( كان من زمالء مشرفة في هذه الدفعة األستاذان إسماعيل القباني والسيد يوسف وزيرا المعارف والتربية 
والتعليم.
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مرشفة يف اهلرع إىل منهل العلم الذي طاملا تاقت نفسه إليه، وسافر مرشفة من توه إىل 
 (Nottinghamm( إنجلرتا يف سنة سبع عرشة وتسعامئة وألف فالتحق بكلية نوتنجهام
وأخذ يدرس من أجل احلصول عىل درجة البكالوريوس يف الرياضة، وكان احلصول 
عىل درجة البكالوريوس يف الرياضة مع مرتبة الرشف من جامعة لندن يف خريف سنة 

عرشين وتسعامئة وألف )1920(.

وتأججت ثورة مرص يف سنة تسع عرشة وتسعامئة وألف )1919( ضد املستعمر 
اإلنجليزي وصاحبنا يدرس يف بالد هذا املستعمر، عندئذ أحس مرشفة بحرج موقفه 
وهو يف بلد أعدائه وكتب يستشري أخاه مصطفى يف العودة فأشار عليه بالبقاء، ثم سجن 
شقيقه هذا مع اآلالف من الذين اشرتكوا يف الثورة، وعلم عيل بسجن أخيه فكتب من 

لندن كتاًبا يفخر فيه بأخيه الذي أدى رضيبة الوطن نيابة عن األرسة.

وبعد أن حصل مرشفة عىل درجة بكالوريوس العلوم مع مرتبة الرشف من جامعة 
لندن سنة عرشين وتسعامئة وألف )1920( كتب أساتذته يشريون عىل الوزارة يف مرص 

بإتاحة الفرصة له حتى يدرس للحصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم.

رجال  عقول  وعىل  املرصية  املعارف  وزارة  يف  اإلنجليزي  املستعمر  نفوذ  أن  إال 
أمحد  قيض  وتعاىل  سبحانه  اللـه  ولكن  مرشفة،  طريق  يف  عائق  رش  كان  الوزارة  هذه 
عائلة  إىل  بنسب  املعارف، وكان يمت  ليكون عىل رأس وزارة  يوم  ذات  باشا  طلعت 
مرشفة، ورخصت وزارة املعارف لصاحبنا باالستمرار يف بحوثه للحصول عىل درجة 

الدكتوراه.

ومل يكن مرشفة ينتظر مثل هذا القرار ليواصل دراسته، وإنام كان قد ذهب يدرس 
ويعمل ويبحث آناء الليل وأطراف النهار من دون طعام يكفيه وال نوم يأتيه حتى تأثرت 

صحته وبدا عليه اإلعياء واإلرهاق فكان يعاجلهام بالصب حتى جاءه الفرج.

وفي فبراير سنة ثالث وعشرين وتسعمائة وألف )1923( حصل علي مشرفة على 
درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم ).ph.D) في أقصر مدة تسمح بها قوانين الجامعة، 
له  ونشرت  البريطانية،  الملكية  الجمعية  في  عضًوا  مشرفة  الدكتور  أصبح  وهكذا 
وأخذ  الكم،  نظرية  في  الممتازة  األبحاث  من  عدًدا  المتخصصة  العلمية  المجالت 
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يتجاوز  ولما  يوم  بعد  يوًما  الملكية  الجمعية  أعضاء  من  العلماء  يحاضر  مشرفة 
أستاذه  إشراف  تحت  أبحاثه  يواصل  مشرفة  واستمر  عمره،  من  والعشرين  الخامسة 

السير ريتشاردسون )O .W.Rishardson( أكب علامء الطبيعة يف عرصه.

*    *    *

ويف احلادي والعرشين من نوفمب سنة ثالث وعرشين وتسعامئة وألف )1923( 
الفرتة  طيلة  العليا  املعلمني  بمدرسة  مدرسا  فعمل  مرص  إىل  مرشفة  عيل  الدكتور  عاد 
العليا  الدرايس، وكانت ملثل هذه األستاذية يف مدرسة املعلمني  العام  الباقية من ذلك 
شيًبا،  رءوسهم  اشتعلت  الذين  األجالء  العلامء  إال  يتبوؤها  ال  رفيعة  مكانة  وقتذاك 
فكيف بمرشفة ومعظم تالميذه يكبونه سنًّا، أليست مثل هذه املكانة الرفيعة قمينة إذن 
بأن تكون منتهى أمله: بحارضها السعيد وبمستقبلها العريض وبامهلا الوفري، وبجاهها 

العظيم؟

عىل أن آمال مرشفة يف احلصول عىل درجة »الدكتوراه يف العلوم« ).D.Sc) ظلت تلح 
عليه منذ عودته، وأخذ صاحبنا يسلك الطرق التي ظنها تؤدي به إىل حتقيق أمله حتى 
تلك  يف  تبدأ  وكانت  الصيفية،  اإلجازة  خالل  بالسفر  ترخيص  عىل  احلصول  استطاع 
السنة يف السابع من يونيو وتنتهي يف الثامن والعرشين من سبتمب سنة ثالث وعرشين 
)1923(، وسافر مرشفة مع حلول الصيف مرخًصا له من احلكومة بالسفر عىل حسابه 
عىل أن ترصف له احلكومة نفقات هذا السفر، وعرشين جنيًها فوقها إذا ما حصل عىل 

درجة الدكتوراه يف العلوم.

وواصل مرشفة ليله بنهاره يف صيف سنة ثالث وعرشين )1923( حتى انتهى من 
إعداد أطروحة دكتوراه العلوم يف شهر سبتمب  فعرضها عىل أستاذه ريتشاردسون، ومل 
تكن جامعة لندن تسمح بدخول امتحان هذه الدرجة إال بعد مرور عامني عىل األقل 
عىل حصول الطالب عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم، وتقدم مرشفة - بناء عىل 
ا من جملس إدارة اجلامعة يمكنه من دخول االمتحان  نصيحة أساتذته - يلتمس إذًنا خاصًّ
القدر، ويف احلادي والعرشين من  يف أقرب فرصة نظًرا ألنه نرش أبحاًثا علمية جليلة 
نوفمب سنة ثالث وعرشين )1923( وافق جملس إدارة جامعة لندن للدكتور مرشفة 
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أربع  سنة  يناير  من  والعرشين  الرابع  يف  استثنائية  بصفة  االمتحان  هذا  يؤدي  أن  عىل 
فلام  املحدد،  املوعد  يف  االمتحان  مرشفة  وأدى   ،)1924( وألف  وتسعامئة  وعرشين 

انتهى منه عاد إىل مرص يف الرابع عرش من فباير سنة أربع وعرشين )1924(.

ومل يطل بمرشفة االنتظار فقد أعلنت نتيجة االمتحان يف مارس سنة أربع وعرشين 
لنتيجة االمتحان يف معرض احلديث عن مرشفة إال مدلول واحد،  )1924(، وليس 
وهكذا أصبح مرشفة العامل احلادي عرش يف العامل الذي حصل عىل درجة الدكتوراه يف 

العلوم، وأول عامل مرصي حيصل عىل هذه املكانة الرفيعة.

*    *    *

وأعلنت مدرسة الطب املرصية يف سنة أربع وعرشين )1924( عن وظيفة أستاذ 
الوظيفة،  تقدموا لشغل هذه  بأوراقه ضمن من  الدكتور مرشفة  الطبيعة، وتقدم  لعلم 
وقد بات مطمئنًا إىل اختياره هلا، ثم أصبح ففوجئ بجناب الناظر اإلنجليزي ملدرسة 
الطب يعني واحًدا من العلامء األجانب ال حيمل من املؤهالت ما حيمله مرشفة، وذهب 
صاحبنا فقابل الناظر وعرض له يف رصاحة وشجاعة وجهة نظره يف أنه صاحب احلق، 
فلم يملك الرجل إال أن يصارح مرشفة بأن هذه الوظيفة منشأة خصيًصا هلذا األجنبي 

برصف النظر عن املؤهالت الدراسية والعلمية.. إلخ.

تقدم   )1925( وألف  وتسعامئة  وعرشين  مخس  سنة  املرصية  اجلامعة  أنشئت  وملا 
مرشفة بأوراقه لوظيفة أستاذ يف كلية العلوم، فعينته اجلامعة أستاًذا مساعًدا، ورفضت 
تعيينه يف وظيفة أستاذ، متعللة بأن سنه دون الثالثني، والثالثون من رشوط األستاذية يف 
اجلامعة املرصية، وقبل مرشفة التعيني يف وظيفة »أستاذ مساعد« عىل مضض، ويروى أن 
الدكتور بينجام )Bungham) عميد كلية العلوم قال ملرشفة: كيف أكون عميدك وأنت 
حتمل من الدرجات العلمية ما ال أمحله؟ ورد عليه مرشفة يف أسى: ألن حكومتي هي التي 
تريد ذلك. غري أن املسألة مل تنته عند هذا احلد، فقد أثارها نائب من نوابنا املخلصني يف 
البملان، وكان سعد زغلول باشا رئيًسا للبملان فحمل عىل احلكومة وقال: »كيف تكرمه 
إنجلرتا وال نكرمه نحن؟«. وكانت اجلامعة املرصية قد بعثت تستشري جامعة لندن يف 
من يصلح لتويل منصب أستاذ الرياضة التطبيقية يف كلية العلوم؟ فأشارت جامعة لندن 
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بالدكتور مرشفة - واضطرت وزارة املعارف إىل إنصاف مرشفة وتعيينه أستاًذا للرياضة 
التطبيقية يف كلية العلوم سنة ست وعرشين وتسعامئة وألف )1926( فكان بذلك أول 

أستاذ مرصي يف كلية العلوم، وملا يتجاوز الثامنية والعرشين من عمره.

يف  قبل  من  سلكه  كام  اجلامعية  املناصب  يف  طريقه  مرشفة  الدكتور  سلك  وهكذا 
أن  واحلق  واجتهاده،  وجده  وقدراته  مواهبه  بفضل  هائلة  برسعة  العلمية  الدرجات 

مرشفة يف هذا املجال قد حقق الرسعة التي تناظرها رسعة الضوء يف جمال املاديات.

ويف الثامن من أكتوبر سنة ثالثني وتسعامئة وألف )1930( انتخب الدكتور مرشفة 
وكياًل لكلية العلوم وظل يشغل هذا املنصب حتى عام ستة وثالثني )1936(.

*    *    *

سنة  مايو  من  عرش  الرابع  يف  العلوم  كلية  أساتذة  بني  العامدة  انتخاب  أجري  وملا 
ست وثالثني وتسعامئة وألف )1936( حصل الدكتور أمحد زكي عىل تسعة أصوات، 
وحصل األستاذ حسن أفالطون عىل ستة أصوات، وحصل الدكتور عيل مرشفة عىل 
مخسة أصوات، ثم أصدر وزير املعارف قراره بتعيني الدكتور مرشفة عميًدا للكلية يف 
السبب يف تقديم مرشفة عىل  السابع والعرشين من مايو سنة ست وثالثني، وقيل إن 
أن  تأويل، غري  الثالثة وهي حقيقة من غري شك وال  أقدم األساتذة  أنه  اآلخرين هو 
يف  دوًرا  يومها  لعبت  السياسة  بأن  القائل  الرأي  يغفل  أن  يمكنه  ال  املنصف  الباحث 
تأثًرا  تفضيل مرشفة، ومل يكن األمر يف هذا حبًّا لزيد بقدر ما كان كرًها لعمرو، وإنام 
بعالقات شخصية كان هلا أثرها يف عرص احلزبية، ومل يكن قرار الوزير هو الذي جعل 
مرشفة أول عميد مرصي لكلية العلوم ولكن مرشفة كان عميد العلوم األول يف مرص 

والرشق بال نزاع.

سار الدكتور مرشفة يف عامدته للكلية عىل منهج علمي مدروس حني كانت اإلدارة 
املرصية تفتقر إىل مثل هذه املنهجية والعلمية يف تسيري األمور، وساس الكلية بام عرف 
عنه من حنكة ومهارة، فقفز هبا خطوات واسعة شاسعة، وكان أبرز ما يف مرشفة العميد 
خلًقا متينًا، وشخصية قوية، وعزوًفا عن الصغائر، ومتسًكا باحلق، وحمافظة شديدة عىل 
السمعة العلمية للكلية، وتشجيًعا للبحوث العلمية وما زال كذلك حتى نعمت الكلية 
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يف عهده ومن بعده بشهرة عاملية واسعة بني كليات العلوم يف العامل مما جعل اجلامعات 
العاملية تقدر شهادهتا وتوقر علامءها.

وقد عمل الدكتور مرشفة عىل االرتقاء باملستوى العلمي للجامعة املرصية، وعني 
بوضع التقاليد اجلامعية الكفيلة بتحقيق هدفه يف أن تضارع اجلامعة املرصية مثيالهتا يف 
اخلارج، وكان حريًصا أشد احلرص عىل االحتفاظ بمستوى عال من العلم والدرجات 
العلمية ال يلحق هبيئة التدريس من هم دونه، وكثرًيا ما اصطدم مع زمالئه يف جملس 
اجلامعة بسبب رغبتهم يف تعيني بعض الشخصيات العامة يف الوظائف اجلامعية، ومما 
يذكر يف هذا الشأن أنه اشرتط احلصول عىل درجة الدكتوراه يف العلوم ).D.Sc) للرتقية 
إىل اللقب العلمي »أستاذ مساعد« غري أنه مل جيعل من رشطه عقبة يف وجه زمالئه فكان 
يعمل عىل الترصيح هلم بإجازة ملدة أربعة شهور قبل اإلجازة الصيفية أو بعدها مبارشة 
خالهلا  يتقدمون  كافية  مدة  الصيفية  اإلجازة  إىل  اإلجازة  هذه  بضم  هلم  تتاح  بحيث 

بأبحاثهم يف جامعات أوربا للحصول عىل هذه الدرجة.

أساتذة  إلنبات  اجلامعة  تنميها  التي  البذور  هم  املعيدين  أن  يعتقد  مرشفة  وكان 
صاحلني، ومن هنا كان حرصه يوًما بعد يوم عىل انتقاء هذه البذور حتى خترج للجامعة 

الثمر الصالح.

وقد استأنف مرشفة سياسة االبتعاث إىل اخلارج عىل نطاق واسع، وأساس علمي 
مدروس، وختطيط للمستقبل، وذكر يل أستاذنا الدكتور حممود حافظ أن مرشفة قال 
له وهو يف سبيله إىل البعثة: »اجتهد فإنام نعدك لتكون عامل احلرشات األول يف مرص«. 

وقد كان.

وعىل الرغم من شئون طالب الكلية الكثرية التي كانت تشغل البال، مل يدخر مرشفة 
ودرجاهتم  حتصيلهم  مدى  عن  مستفرًسا  اخلارج  يف  البعثة  أعضاء  مراسلة  يف  وسًعا 
العلمية، وعاماًل عىل مواجهة كل عقبة قد تقف يف طريق أي منهم، فكأنام كان مرشفة 
التخرج، وعميًدا هلم يف مرص ويف خارج مرص، وملا  التخرج وبعد  عميًدا لطلبته قبل 
سافر مرشفة إىل أوربا يف صيف اثنني وثالثني وتسعامئة وألف عقب زواجه كان حريًصا 
يف  أمحد  مريس  حممد  الدكتور  األول  تلميذه  فيه  يزور  أيامه  من  يوًما  خيصص  أن  عىل 

كمبدچ ليطمئن عىل حتصيله ونشاطه العلمي.
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وكان الدكتور مرشفة عىل اتصال دائم باحلركة العلمية يف اخلارج حتى يف أيام احلرب 
العاملية الثانية، وكان هيتبل الفرص لتهيئة اللقاء بني علامئنا املرصيني والعلامء األجانب، 
فكان يدعو األساتذة الزائرين يف فروع العلم املختلفة وبخاصة يف علم الرياضة، ويروى 
ا مبًزا حصل عىل جائزة نوبل يف الرياضة كان ذات  أن األستاذ »ساها« وكان عالًما هنديًّ
مرة يف طريقه إىل إنجلرتا ماًرا بمرص فام إن علم مرشفة بذلك اخلب حتى أخذ يبحث عنه 

حتى وجده يف فندق من الفنادق فدعاه إىل إلقاء حمارضة يف كلية العلوم.

أن  العلوم من  كلية  اخلارج  العلمية يف  باهليئات  الطيبة  وقد مكنت صالت مرشفة 
تقيم معرًضا للطاقة الذرية سنة تسع وأربعني وتسعامئة وألف )1949( ومعرًضا آخر 
موافقة  عىل  مرشفة  الدكتور  حصل  وقد  الوقت،  نفس  يف  العرب  عند  العلوم  لتاريخ 
املعرض األول، وعىل موافقة احلكومة  إعارة  الذرية اإلنجليز عىل  الطاقة  مجعية علامء 

اللبنانية عىل إعارة املعرض الثاين.

*    *    *

كان  إذ  اهتاممه،  أعطاها مرشفة  التي  النواحي  أكثر  من  االجتامعية  الناحية  وكانت 
وبني  وبينهم  وبعض،  بعضهم  األساتذة  بني  األرسية  العالقات  تنمية  عىل  حريًصا 
وللطالب  التدريس  هليئة  بيته  فيه  يفتح  شهر  كل  من  يوًما  خيصص  وكان  الطالب، 
والزائرين من كل فج عميق عىل هيئة يوم مفتوح، وكان يقوم عىل خدمة طالبه بنفسه، 

وحيض زوجته عىل احلفاوة هبم وإكرامهم.

وكان الدكتور مرشفة - كام يقول أستاذنا الدكتور حممد مريس أمحد - يعمل جاهًدا 
عىل أن تكون حياة طالب اجلامعة حياة متكاملة علمًيا وخلقًيا ورياضًيا، وكان يرى أن 
كالًّ من هذه النواحي جيب أن ينال من عناية اجلامعة ما هييئ الفرص للطالب ألن يتزودوا 
بالتقاليد النافعة وحب الوطن بقدر ما يتزودون به من علم ومعرفة، ومل يكن يضن بوقته 
عىل تالميذه، بل كان أصفى ما يكون ذهنًا عند لقائه هبم يف جلاهنم أو جمالس احتاداهتم أو 

يف غري ذلك، يناقشهم فال يطلب منهم التسليم بقدر ما يسعى معهم إىل اإلقناع.

ومل يكن الدكتور مرشفة يدخر وسًعا يف مساعدة شباب الدول اإلفريقية عىل الدراسة 
يف اجلامعة واالستزادة من العلم، وكان يصدر يف هذا عن اقتناع بأن هذا الذي يفعله 
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هو السبيل األمثل إىل مساعدهتم يف حترير بالدهم والنهوض هبا قبل االستقالل وبعد 
االستقالل.

ومل تكن جمانية التعليم قد تقررت أيام كان مرشفة عميًدا لكلية العلوم، ولكن مرشفة 
ا« يف هناية  قرر جمانية التعليم يف صورة أروع فكان يمنح كل طالب حصل عىل »جيد جدًّ
أو  املرصوفات  أرباع  ثالثة  من  يعفون  فكانوا  الطالب  من  الباقون  أما  املجانية،  العام 
نصفها حسب تفوقهم يف االمتحان، وكان هذا يتم بناء عىل قواعد مدروسة تطبق عىل 

اجلميع دون استثناء.

السديد  الرأي  الدفاع عن  التي ال تلني يف  وكان مرشفة بعوده الصلب وشخصيته 
ا منيًعا منع كلية العلوم يف كثري من األحيان من التأثر بالتيارات اجلارفة التي كانت  سدًّ
السلطة  أصحاب  مع  مواقفه  وكانت  يشء،  بكل  تعصف  وتكاد  حوهلا  من  تتالطم 
ا لومة الئم،  والسلطان مرشفة للعلامء واجلامعيني، فلم يكن مرشفة خياف فيام يراه حقًّ
وحدث أن وزارة إسامعيل صدقي باشا منعت طالًبا يف كلية العلوم من دخول الكلية فام 

كان من مرشفة إال أن اصطحب الطالب يف سيارته إىل الكلية.

وروى يل أستاذنا الدكتور حممد فوزي حسني أن حكومة الوفد بعثت ذات يوم وهي 
يف مقاعد احلكم بطالب تبغي إحلاقه بكلية العلوم من باب االستثناء فرفض مرشفة قبول 
الطالب إال أن تدفع احلكومة نفقات تسعة وثالثني طالًبا كانوا أحق من هذا الطالب 

بدخول الكلية، ومل يكن حلكومة الوفد بد من أن ترضخ أمام مرشفة.

وملا نقل الدكتور طه حسني من اجلامعة املرصية إىل وزارة املعارف كان مرشفة من 
يف  فأقام  وذهب  السيد  لطفي  غضب  فلام  االجتاه،  هلذا  بشدة  املعارضة  اجلبهة  أقطاب 
حلوان بعيًدا عن أويل األمر حتى ال يراجعوه، أشاع أولو األمر يف اجلامعيني أن نقل 
طه حسني رغبة سامية، فتامدى مرشفة يف موقفه وقال: »ولو«، فلام أعيد الدكتور طه إىل 

اجلامعة أقام مرشفة حفاًل ضخاًم يف منزله ابتهاًجا وتكرياًم.

*    *    *

التكافؤ، وجاهر  إيامًنا عميًقا، ودعا إىل هذا  التعليم  آمن مرشفة بتكافؤ الفرص يف 
بدعوته، وجاهد ما استطاع املجاهدة عىل حتقيق هذا املبدأ وكان يزأر يف جملس اجلامعة 
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يف وجه كل رأي يسعى إىل وضع القواعد من أجل االستثناءات واملعامالت اخلاصة، 
وكان يقول يف رصاحة: إن متييز طائفٍة ما هو الرش بعينه ألنه تفرقة بال مبر.

أبعد مرشفة مفهوم »املحسوبية« عن عمله، وكان يبدأ الداخل عليه مصطحًبا شفيًعا 
بقوله: »ال حتسب أن اصطحابك هلذا يشفع لك يف طلبك إن كان عىل غري حق«. فإذا خاطبه 

أحد يف أمر طالب من طالبه رفض االستامع إليه وأتى بالطالب نفسه فاستمع إليه.

ولعل مثابرة مرشفة عىل التمسك باحلق كان أكب األسباب التي أدت إىل تذمر بعض 
كبار القوم منه، وهم الذين ألِفوا تسيري األمور عىل هواهم ال عىل هوى احلق والعدل.

واهتم الدكتور مرشفة بشتى النواحي املتعلقة بالعمل اإلداري فكان شديد العناية 
التعبري  تأشرياته بحسن  الصادرة عنه، ومتيزت  الرسمية  املكاتبات  اللغوية يف  بالناحية 
وجالء القصد ووضوح العبارة، وعّود موظفيه قول احلق والتزام الصدق مهام كلفهم 
ذلك - واحلق أن هذا اخللق مل يكلفهم مغرًما ما عاش مرشفة بني ظهرانيهم، ولكنه مع 
ذلك مل يكن يطلب من مرءوسيه التقيد باملظاهر عند مقابلته وهو البك، ثم الباشا - يف 
عهد كان املوظف إذا دخل فيه عىل رئيسه ـ األفندي ـ بغري طربوش لقي العذاب األليم 
عىل أم رأسه العارية من الطربوش، وكان مرشفة مع ذلك كله أو قبل ذلك كله حريًصا 
عىل كرامة مرءوسيه، وطاملا شجعهم عىل اختاذ املواقف الشجاعة مؤكًدا هلم أن كرامتهم 

من كرامته.

ربرَّى مرشفة روح موظفيه وعقوهلم عىل إحساس خاص  فقد  إىل ذلك  وباإلضافة 
نحو الطلبة، وملع يف عهد مرشفة جيل من إداريي اجلامعة يضعون مصلحة الطالب يف 
املقام األول، ذلك أنه مل يكف عن تعويدهم أن كل ما يتعلق بالطالب أمر مستعجل ال 

حيتمل التأخري.

وليس من سبيل إىل حتديد أعظم أعامل مرشفة يف كلية العلوم، فقد كانت كلها أعظم 
من بعضها، عىل أنه ال ينبغي لنا أن نميض دون أن نشري إىل جهد جبار بذله مرشفة يف إنشاء 

قسم »للرتمجة العلمية« إىل العربية حتت إرشاف مرشفة ومراجعته لألعامل املرتمجة.

وظل الدكتور مرشفة عميًدا لكلية العلوم حتى لقي ربه، وقد جتدد انتخابه ملنصب 
العامدة أربع مرات: يف الثالث عرش من مايو سنة تسع وثالثني وتسعامئة وألف )1939( 
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بأحد عرش صوًتا، ويف الثالثني من مايو سنة اثنتني وأربعني وتسعامئة وألف )1942( 
وألف  وتسعامئة  وأربعني  مخس  سنة  مايو  من  والعرشين  الثامن  ويف  أصوات،  بعرشة 
)1945( بأحد عرش صوًتا، ويف الثاين والعرشين من مايو سنة ثامن وأربعني وتسعامئة 

وألف )1948( بثامنية أصوات.

من  الثاين  يف  بدأت  ونصًفا  سنتني  اجلامعة  وكيل  منصب  مرشفة  الدكتور  وشغل 
ديسمب سنة مخس وأربعني وتسعامئة وألف )1945( عندما انتهت مدة عامدة الدكتور 
حممد صالح، وكان وكيل اجلامعة وقتذاك ينتخب من بني العمداء للقيام بأعامل الوكالة 
باإلضافة إىل العامدة، وكان مرشفة أقدم العمداء وعىل هذا زكاه الدكتور عيل إبراهيم 
باشا مدير اجلامعة يف جلسة املجلس وقال: »فإذا رأيتم املوافقة عىل اختياره لشغل هذه 
الوظيفة، انتهى األمر، وال نضيع الوقت يف إجراء عملية االنتخاب« وعندئذ ذكر أحد 
بالتعيني  األعضاء أن الدكتور مرشفة نفسه كان من املعارضني الختيار وكيل اجلامعة 
فأجري االنتخاب وفاز مرشفة بتسعة أصوات والدكتور الساوي عميد اهلندسة بتسعة 
أصوات والدكتور حممد مصطفى القليل عميد احلقوق بصوت واحد واعتذر الدكتور 
الساوي عن عدم ترشيح نفسه لوكالة اجلامعة ألنه تقدم باستقالة للمدير من الكلية حتى 
الدكتور مرشفة بعرشة أصوات،  ففاز  ثانية  االنتخاب  فأجري  يتفرغ ألعامله اخلاصة، 
وأرصت ستة أصوات عىل اختيار الدكتور الساوي، وبطل صوتان خللو الورقة، وبقي 
له  وَرجا  بالوكالة  مرشفة  إبراهيم  عيل  الدكتور  وهنأ  واحد،  صوت  القليل  للدكتور 
التوفيق، ووقف مرشفة فقال: »أشكر السيد الرئيس، كام أشكر حرضات الزمالء الذين 
انتخبوين وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم يب، كام أين أشكر حلرضات من مل ينتخبوين 

أيًضا، وأرجو الله أن يوفقني إلرضائهم«.

وانتهت وكالة مرشفة للجامعة عندما أصدرت احلكومة يف السادس من يونيو سنة 
ثامن وأربعني وتسعامئة وألف )1948( قانوًنا يقيض بأن يكون وكيل اجلامعة بالتعيني، 
ووقع االختيار عىل األستاذ مصطفى عامر ليكون أول وكيل للجامعة بالتعيني، وعني 
يف هذا املنصب عىل الرغم من أن مرشفة كان منتخًبا ملدة ثالث سنوات ال تنتهي إال يف 

الثاين من ديسمب سنة ثامن وأربعني وتسعامئة وألف )1948(.
*    *    *
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العلمي  الطريق  كان  وقد  اجلامعة،  مدير  منصب  يتوىل  أن  يف  طموح  ملرشفة  وكان 
الذي اختطه لنفسه مؤدًيا به إىل ذلك املنصب ال ريب، وبخاصة أنه تواله فرتة من الزمن 
عىل سبيل النيابة، غري أن حرمان هذا املنصب من مرشفة مل يكن إال خطوة من خطوات 
طريق آخر رسمته الرساي امللكية للقضاء عىل عيل مصطفى مرشفة، وذلك أن مرشفة 
كان وكياًل للجامعة حني كان عيل باشا إبراهيم مديًرا للجامعة فلام مرض رمحه الله قام 
الباشوية يف احلادي عرش من  أثناء ذلك  املدير بكفاءة واقتدار ومنح يف  مرشفة بأعامل 
امللك  يزور  أن  املقرر  كان من  إذ  وأربعني وتسعامئة وألف )1946(  فباير سنة ست 
أمام  آل سعود اجلامعة املرصية ضمن ما سيزور من معامل مرص، ومل يكن  العزيز  عبد 
الرساي إال أن متنح رأس اجلامعة ـ الذي وقف خطيبا يف استقبال عاهل السعودية رتبة 

الباشوية، وهكذا شاء اهلل ملرشفة أن يكون باشا رغم أنف الرساي.

ومل يتلق مرشفة نبأ منحه الباشوية بالسعادة التي يتلقى هبا الباشوات هذا النبأ، ومل 
يكن يف ذلك إال صورة أخرى من مرشفة الذي مل يسعد بالبكوية يف 1936، وكان حني 
ُمنح الباشوية يستقل املطار عائدا من الصعيد بعد قضاء إجازة نصف السنة، ففوجئ 
بعد  يقرأ  مل  القطار  من  مقعده  يف  جالس  وهو  بالباشوية  هينئونه  إليه  هيرولون  بطلبته 
صحف الصباح التي محلت النبأ! فلام وصل القاهرة وخرج إىل رصيف املحطة استقبله 
أخوه الدكتور عطية وسلم عليه وهنأه بالباشوية فغضب مرشفة من أخيه لذلك، وملا 
استقر به املقام يف اجلامعة أتته أفواج األساتذة ترتى هينئونه باللقب فكان يعجب هلم وال 

يفتأ يستنكر عليهم أن هينئوا دكتورا بالباشوية، كأن الباشوية أعظم من الدكتوراه!

ثم إن مرشفة مل يذهب إىل الرساي ليقدم الشكر عىل اإلنعام امللكي الكريم كام هي 
أن  سبق  كثرية  بالت  إىل  بلة  هذه  بفعلته  مرشفة  وأضاف  األمور،  هذه  مثل  يف  العادة 

أضافها إىل الطني حني أكثر من انتقاد الترصفات العابثة للمليك املفدى!

ويف الثاين من ديسمب سنة سبع وأربعني وتسعامئة وألف )1947( صدر قرار بتعيني 
الدكتور إبراهيم شوقي مديرا للجامعة، وكان عميدا لكلية الطب، غري أنه كان أحدث 
يف األستاذية والعامدة من الدكتور مرشفة عميد العلوم ووكيل اجلامعة املنتخب، والقائم 
إن  وما  مرشفة،  نفسية  يف  األثر  أسوأ  القرار  هلذا  وكان  العمداء،  وأقدم  املدير،  بأعامل 
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انتصفت السنة التالية )سنة ثامن وأربعني( حتى صدر قرار آخر أبعد مرشفة عن كريس 
وكالة اجلامعة كام ذكرنا منذ قليل.

ومل يكن بد من أن تؤثر هذه الرضبات املتالحقة يف نفسية مرشفة أسوأ تأثري، وأن 
تؤثر عىل صحته أخطر تأثري، وأن تؤثر يف روحه أشد تأثري، وأن تقرص بعد ذلك يف عمر 

مرشفة عام توقعه الناس ال عام كتبه اهلل يف اللوح املحفوظ.

من  لكليته  يؤمله  ما  حيقق  العامدة  يف  فبقي  ألعدائه  سالحه  يسلم  مل  مرشفة  ولكن 
جمد وسؤدد، وبقي يف كل موقع استطاع أن حيتله من قبل يصلح ما وفقه اهلل لإلصالح 
وأعانه عليه، غري أنه كان ال خيفي ضيقه، وال يظهر رضاه عن وضعه، فأبرق إىل أخيه 
رغبة  فيبلغه   (Nature( الطبيعة  جملة  بمحرر  يتصل  أن  إليه  يطلب  مصطفى  الدكتور 

مرشفة يف تقلد وظيفة من وظائف اليونسكو!

ومل تكن املضايقات التي تعرض هلا مرشفة يف هذين املنصبني من مناصب اجلامعة 
إال امتداًدا لتعنت الرساي ضد مرشفة، والذي بدا واضًحا يف مسألة سفره إىل أمريكا، 
وذلك أن احلكومة األمريكية اختارت مرشفة عضًوا يف اللجنة الدولية لألبحاث الذرية، 
ومن ثم دعته جامعة برنستون )Princeton) كأستاذ زائر إللقاء سلسلة من املحارضات 
عن الذرة، وفرح مرشفة أشد الفرح ال هلذه املكانة التي استحقها عن جدارة فحسب، 
ولكنه فرح أيًضا هلذا املنفذ الذي جاءه وهو يف مسيس احلاجة إليه بعد ما شعر من ضيق 
صدره يف مرص، وكانت جامعة برنستون هذه تضم عدًدا كبرًيا من أساتذة علوم الرياضة 
والطبيعة والذرة عىل رأسهم أينشتني، وليدزبالك، ويوجني وهم العمد الرئيسية الثالثة 
يف مرشوع ماهناتن للذرة الذي أقامه أيزهناور عام 1939 أماًل يف تطويع الذرة فحقق 
أكثر من أمله عندما قدم القنبلة الذرية التي مل تطوع الذرة فحسب، وإنام طوعت العامل 

بأرسه، وأهنت احلرب العاملية الثانية.

ولقد كان ذهاب مرشفة إىل برنستون ولو لسنة واحدة فرصة ذهبية متكنه من اإلدالء 
بدلوه يف األبحاث الذرية املتقدمة مرشًكا اسم مرص يف أخطر اإلنجازات العلمية.

الثالثني من مارس سنة سبع وأربعني  الوزراء املرصي يف  وافق جملس  وبعد ألي 
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وتسعامئة وألف )1947( عىل سفر الدكتور مرشفة إىل لندن ثم إىل سويرسا ثم إىل أمريكا، 
عىل أن تتحمل احلكومة نفقات سفره إىل لندن، وأن يتحمل سعادته الفرق الناشئ عن 

مروره بسويرسا، وأن تتكفل أمريكا بإقامته ومصاريفه فيها حسبام عرضت.

وبعدها بثالثة أيام وبينام مرشفة يستقل الطائرة يف طريقه إىل لندن يف اليوم الثاين من 
إبريل إذا بالدكتور عبد السالم الكرداين سكرتري عام اجلامعة يبلغه أن امللك قد ألغى 
قرار جملس الوزراء اخلاص بندبه أستاًذا زائًرا جلامعة برنستون ابتغاء منعه من السفر، 
الكريم، فلام وصل  امللكي  ولكن صاحبنا صمم عىل مواصلة سفره رغم هذا اإللغاء 
إىل لندن شعر بتعب ففضل البقاء يف سويرسا للعالج حتى عافاه اهلل فعاد إىل مرص من 
دون أن يزور أمريكا. وملا كان مرشفة يف سويرسا احتاج إىل مال يستكمل به عالجه، 
ومل يكن بد من حتويل هذا املال إليه من مرص، وكان مثل هذا التحويل يقتيض موافقة 
الروتيني يف وجه مرشفة، ورفض  الدولة، عندئذ وقف امللك من خالل هذا اإلجراء 

السامح ألرسة مرشفة بتحويل ماهلا اخلاص ملريضها الذي يعالج يف خارج وطنه!

ويف األثناء التي انشغل فيها مرشفة بالتدريس يف اجلامعة، والقيام بأعباء األستاذية 
والوكالة والعامدة وما إليها من مسئوليات اإلدارة وتأدية املهام التي ألقاها عىل عاتقه 
مركزه العلمي ومركزه االجتامعي كعميد بارز وعامل رائد، يف هذه األثناء مل يرتك مرشفة 
ختصصه الدقيق منشغاًل عنه هبذا األفق الواسع املتشعب، وإنام كان مرشفة عىل اتصال 
يف كل يوم ببحوثه العلمية، فاستطاع أن يواصل ما بدأ من بحث جاد ظهرت نتائجه يف 
العاملية سنة 1929 عن حركة اإللكرتون كظاهرة  البحوث التي نرشها يف الدوريات 
هذا  يكن  ومل  واإلشعاع  للامدة  املزدوج  واملفهوم  املوجات  ميكانيكية  وعن  موجية، 
فانترشت معه سمعته يف مجيع  الذي نرشه مرشفة »1932«  الالمع  للبحث  إال متهيًدا 
األوساط، وصار ذكره عىل لكل لسان، وخلد به املرصي يف دنيا البحوث الكونية، وهو 
البحث الذي جعل مرشفة عنوانه: »هل يمكن اعتبار اإلشعاع واملادة صورتني حلالة 

كونية واحدة؟«.
(Can Matter and Radiation be regarded as two aspects of same world condition?(

وقد أثبت مرشفة يف بحثه أهنام بالفعل صورتان ليشء واحد، وهبذا أصبحت القاعدة 
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والطاقة  املادة  إن  تقول  واحد،  ليشء  صورتان  والطاقة  املادة  بأن  تقول  التي  العلمية 
واإلشعاع ليست إال شيًئا واحًدا.

العلمية أعقبه ببحث آخر يف »1934«  فلام القى إنجاز مرشفة قبوالً يف األوساط 
أبان به عن بعض العالقات بني املادة واإلشعاع عىل ضوء املفهوم اجلديد الذي أضافه 

إىل العلم.

ويف 1937 أجرى مرشفة بحثه املشهور عىل السلم املوسيقي املرصي ونرشه يف جملة 
»Nature« ثم يف جملة »اجلمعية املرصية للعلوم الرياضية والطبيعية«.

للضوء،  املتغرية  والرسعة  مكسويل  معادلة  عن  بحًثا  مرشفة  نرش  العام  ذات  ويف 
ويف 1942 أخذت بحوث مرشفة اجتاًها آخر نحو مبادئ الالهنائية، وخطوط الطول 
التحويالت  يف  بحوثه  مرشفة  استأنف  ثم  هبا.  املتعلقة  املوجات  وسطوح  والعرض 
املادة  ونقص   ،»1945« متحرك  جزيء  حركة  ومعادلة   ،»1944« املخروطية 
»1948«... إىل أن كان آخر بحوثه وهو البحث الذي نرش قبل وفاته بثالثة شهور فقط 

عن النقص يف كتلة نواة الذرة!

الفكرة  هي  هذه  وكانت  احلياة  يف  تطبيقه  وبأمهية  بالعلم،  عميًقا  إيامًنا  مرشفة  آمن 
الغالبة عىل أعامله ومؤلفاته، وكان مرشفة يستنهض اهلمم يف كل حني إىل العناية بأمر 
وتنظيم  والصحراوية،  البحرية  ثرواتنا  واستغالل  التطبيقية،  العلمية  والبحوث  العلم 
استغالل ثرواتنا الزراعية والتجارية، وكان الساسة يظنون مرشفة مغالًيا يف دعوته، وما 

كان مرشفة مغالًيا، وإنام كان مقدًرا لألمر قدره الغايل.

ويؤكد  الرشقية  صحرائنا  يف  اليورانيوم  عن  البحث  إىل  يدعو  مرشفة  ظل  وقد 
للحكومة وجود هذا املعدن املشع يف طبقات األرض يف هذه املنطقة فكان أولو األمر 
ال يعطون دعوته هذه أمهيتها احلقيقية. وملا دعا مرشفة إىل إنشاء ما يسمى اآلن باملركز 
القومي للبحوث كان الزعامء يقولون إن هذا الرجل يفكر بعقلية ال تعيش يف هذا البلد. 

وقد ذكر مرشفة نفسه يف مقدمة كتابه »الذرة والقنابل الذرية« ما نصه:

له املغفور له أمحد  أقامها  النقرايش باشا يف حفلة شاي  التقيت بدولة  أنني  »وأذكر 
ماهر باشا بحديقة منزله عام تسعة وثالثني )1939(، وكان معنا الدكتور فارس نمر 
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باشا فدار احلديث حول األحداث الدولية التي سبقت قيام احلرب فقلت عندئذ: إن 
العمل الذي قام به هاهن واشرتاسامن من فلق ذرة اليورانيوم ربام كان أهم حدث يف 

أخبار العامل. وأحسب أن كالمي محل عىل أنه مغاالة يف تقدير العلم والعلامء«.

ومل يكن »اليورانيوم« هو كل ما يعني مرشفة يف صحرائنا املرصية، وإنام كان مرشفة 
يعد الصحراء املصدر الثاين بعد النيل لثرواتنا القومية، فكان يتساءل: متى نعنى هبذه 

الثروة املعدنية يف صحارينا؟ أم سنبقى عىل حالنا فيصدق علينا قول الشاعر:

كالعيس يف البيداء يقتلها الظما           والمـاء فوق ظهـورها محمـول

وكأنام كان مرشفة ينظر إىل الغيب من وراء ستار حني قال: »لعل كثرة النفقات وغريها 
من األعذار الواهية تستحي من الناس إن مل تستح من اهلل وقد صار الكيلوجرام الواحد 

من الطاقة الذرية الناشئة عن معدن مثل اليورانيوم يعدل ألفي طن من الوقود«.

جتريبي  علمي  معهد  إنشاء  إىل  يدعو  وكان  عظيم،  أمل  النيل  هنر  يف  ملرشفة  وكان 
التجارب  إلجراء  الالزمة  باملعامل  املعهد  هذا  يزود  أن  عىل  النيل  طبيعيات  لدراسة 
أداة  بمثابة  يصبح  بحيث  الدراسات  هذه  فروع  يف  املتخصصني  يضم  وأن  العلمية، 
أن  ذلك  ومهندسينا  علامئنا  من  الفروع  هبذه  املشتغلني  بني  وتوجيهها  اجلهود  لتنسيق 
أمهية النيل مل تعد حمدودة بحدود هندسة الري وما تقتضيه من إقامة اجلسور وشق الرتع 
وما إىل ذلك. بل إهنا قد اتسعت لتشتمل مجيع املشاريع اإلنشائية التي ترتبط بخزن مياه 

النهر وترصيفها واستغالل طاقتها.

كان مرشفة يدعو بإحلاح إىل استغالل مساقط النيل يف استخراج الطاقة الكهربية، 
ترتفع  حتى  أسوان  خزان  كهربة  مرشوع  يف  قدًما  السري  عىل  احلكومة  يستحث  وكان 
حصة الفرد املرصي الواحد يف السنة من العدم أو ما هو يف حكم العدم إىل عرشة ومائة 
النيل عند أسوان يف  العلمية أن استغالل  كيلووات/ساعة، وكان مرشفة يبني باألدلة 
استخراج الطاقة أمر منفصل متاًما عن كل ما أعلن الساسة وقتها اتصاله به من تعلية 
اخلزان وما إىل ذلك، وكان يطمئن احلكومة عىل أن مصاريف هذا املرشوع ال تعد شيًئا 

بجانب النتائج الضخمة التي ستعود من إنشائه.

ومل يكن طموح مرشفة يف االرتقاء باملستوى العلمي املرصي يقف عند حد، وكان 
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طموحه هذا يدفعه إىل سلوك السبل التي ثبت نجاحها يف حتقيق مثل هذا اهلدف، فنادى 
لتقدم  البيطانية  »اجلمعية  غرار  عىل  ليكون  العلمية  للثقافة  املرصي  املجمع  بتكوين 
العلوم«، وكان الدكتور مرشفة واحًدا من مؤسيس هذا املجمع، وشارك بمحارضاته يف 
مؤمتره األول الذي انعقد يف مارس سنة ثالثني وتسعامئة وألف )1930( ويف املؤمترات 
التالية، وتوىل الدكتور مرشفة رئاسة هذا املجمع يف الدورة الثالثة عرشة؛ أي سنة اثنتني 

وأربعني وتسعامئة وألف )1942(.

املختلفة  العلم  فروع  يف  مرصية  علمية  مجعيات  بتكوين  حفيًّا  مرشفة  كان  كذلك 
عىل غرار اجلمعيات امللكية البيطانية، وكان أول ما أسس من هذه اجلمعيات اجلمعية 
وثالثني  ست  سنة  فباير  من  السابع  يف  دعا  إذ  والطبيعية  الرياضية  للعلوم  املرصية 
وتسعامئة وألف )1936( كالًّ من األساتذة والدكاترة إسامعيل راتب بك، وفريد بوالد 
خالد،  ورضوان  غايل،  حممود  وحممد  مدور،  رضا  وحممد  حجاب،  عيل  وحممد  بك، 
وحممد مريس أمحد، وعبد املنعم الشافعي كهيئة تأسيسية ناقشت األمور املتعددة املتعلقة 
الرياضة  علامء  حرضه  ثان  اجتامع  عقد  ثم  إلخ.  اجلمعية...  واسم  العضوية  بتنظيم 
والطبيعة الذين رئي أن تتكون منهم اجلمعية، وقد وضع مرشفة مع زمالئه اخلط العام 
هلذه اجلمعيات حني نصوا يف القانون األسايس الذي وضعوه للجمعية عىل أن هدف 
هذه اجلمعية هو تشجيع دراسة العلوم الرياضية والطبيعية يف مرص مع سائر عالقاهتم 
باهليئات األخرى، وأصبح هلذه اجلمعية جملة دورية تصدر عنها وما زالت تصدر عنها 
إىل اليوم وسيلحظ القارئ الكريم يف باب الببليوجرافيا أن الدكتور مرشفة حرص عىل 
النهوض هبذه املجلة ونرش أبحاثه فيها منذ صدر عددها األول، وهكذا بدأت اجلمعيات 
العلمية املرصية تتكون وتؤدي رسالتها العلمية عىل خري وجه، وقد كان مرشفة عوًنا 
يف تأسيس كثري من هذه اجلمعيات، وكان رمحه اهلل من مؤسيس مجعية خرجيي كليات 

العلوم، واجلمعية املرصية لتاريخ العلوم.

وقد اشرتك الدكتور مرشفة مع األساتذة والدكاترة حممد خليل عبد اخلالق، وحسن 
صادق، وأمحد زكي، وإبراهيم فهمي، وكامل منصور، وعيل حسن، وحممد رضا مدور، 
ويونس سامل ثابت، وسعد اهلل مدور يف تأسيس األكاديمية املرصية للعلوم يف أكتوبر سنة 
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أربع وأربعني وتسعامئة وألف )1944( واستطاعت هذه األكاديمية ـ عىل الرغم من 
بقائها هيئة أهلية إىل اآلن ـ أن تنهض بالواجب الذي تنهض به األكاديميات العلمية 
الوطنية، وأن متيض يف سبيل حتقيق أهدافها إىل األمام بخطوات كبرية، وأن تواظب عىل 
إصدار جملتها القيمة ضامة بني دفتيها عدًدا كبرًيا من البحوث اهلادفة لعلامئنا املرصيني 

يف شتى العلوم.

من  السادس  يف  املرصي«  العلمي  »املجمع  يف  عضًوا  مرشفة  الدكتور  اختري  وقد 
شعبة  يف  عضًوا  اختياره  وكان   ،)1933( وألف  وتسعامئة  وثالثني  ثالث  سنة  فباير 

الفيزياء والرياضة وهي إحدى الشعب األربع يف املجمع.

ويف سنة ست وثالثني وتسعامئة وألف )1936( أنشئ املجلس األعىل للبحوث ثم 
شكل املجلس من أساطني العلم والصناعة واالقتصاد، واختري الدكتور مرشفة عضًوا 
يف هذا املجلس وقد سمي هذا املجلس بعد وفاة امللك فؤاد »جملس فؤاد األول األهيل 
للبحوث« وبالطبع ظل مرشفة وغريه من األساطني أعضاء بعد تغيري االسم فلم يكن 
جملس فؤاد جملًسا جديًدا وإنام كان اساًم جديًدا، وقد ترأس الدكتور مرشفة كثرًيا من 

جلان هذا املجلس فرأس جلنة الطبيعة، وجلنة طبيعيات النيل.

الله:  الدكتور أديب عبد  هبذا كله نستطيع أن ندرك األبعاد احلقيقية لقول أستاذنا 
»ولقد كان لظهور مواهب مرشفة يف هذا املجال ـ يقصد املجال العلمي ـ أثر يف كفاحنا 
القومي ضد النفوذ األجنبي، فقد عجل ظهور مواهبه بتحرير اإلرادة املرصية يف جمال 

العلوم من السيطرة األجنبية«.

ولعل الساسة يف كل بلد ناٍم يتعلمون من مرشفة وأمثاله من العلامء كيف يتم حتقيق 
االنتصار الضخم يف كل جمال من جماالت االعرتاك عىل احلياة، ولو قد ذهب الساسة 
املرصيون يومها مذهب مرشفة يف حماربة املستعمر وحتقيق االستقالل لنهضت مرص عىل 

أيدهيم يف سنوات قصار.

عىل أن هؤالء الساسة الذين مل يسلكوا املسالك القويمة يف جماالهتم مل يرتكوا مرشفة 
يعمل يف راحة بال بل كانوا كثرًيا ما ينقلون املرسح السيايس إىل اجلامعة، وكان مرشفة 
يضيق بذلك كثرًيا وكان ال خيفي ضيقه، وكثرًيا ما جأر بقولته املشهورة: »إين ال أطلب 
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من القادة واحلكام يف مرص سوى ترك اجلامعة تؤدي رسالتها السامية بعيدة عن امليول 
السياسية وترك الطلبة إلمتام دراستهم يف هدوء واستقرار«.

وقد ظل الدكتور مرشفة طيلة حياته بعيًدا عن األحزاب رغم العروض والرجاءات 
املتكررة، والصداقات املتينة مع الكثريين من زعامء تلك األحزاب، وكان يقول لصديقه 
النقرايش باشا: »إنني لن أبقى يف أي حزب أكثر من يوم واحد؛ ذلك أين لن أسكت عن 
خطأ وسيكون مصريي الطرد من أول يوم!« وكان هؤالء الزعامء يعجبون هلذه املثالية 
الزائدة عن اللزوم يف عهد مل يعرف من املثالية أن تصل إىل هذا احلد، وبني قوم شاءت هلم 

األقدار أن تبتعد أعامهلم كثرًيا عن الطريق السوي الذي ترسمه أقواهلم وأقالمهم«.

البناء، فكان عضًوا  النشاط االجتامعي  الدكتور مرشفة بسهم وافر يف  وقد رضب 
بارًزا يف جملس إدارة مرشوع القرى لنشل القرية املرصية من بؤسها احلارض مع الدكتور 
والشيخ  سعيد،  مظهر  محمد  والدكتور  وجدي،  فريد  محمد  واألستاذ  إبراهيم،  عيل 

اب النجار. عبد الوهرَّ

وكان الدكتور مرشفة واحًدا من الذين أسسوا مجاعة إنقاذ الطفولة املرشدة، وواحًدا 
الصناعات  لدعم  القرش  مرشوع  واملتواصلة  البناءة  بجهودهم  أنجحوا  الذين  من 

املرصية، وأقاموا مصنع الطرابيش.

هذا  تأسيس  يف  شارك  إذ  ضخم،  فدور  اجلامعة  احتاد  يف  مرشفة  الدكتور  دور  أما 
إىل  االحتاد  هذا  يف  بارًزا  عضًوا  وظل  وتنشيطه،  تقاليده  إرساء  عىل  عمل  ثم  االحتاد، 
أن أختري وكياًل لالحتاد، ثم توىل الرئاسة فحظي االحتاد بإدارة مرشفة للجلسات عىل 
منوال من الديمقراطية احلقة حني كانت الديمقراطية يف مرص تفتقر إىل من يفهم معناها 
األساتذة  من  الصفوة  يضم  نموذجيًّا  برملاًنا  االحتاد  من  مرشفة  جعل  ولقد  احلقيقي، 
االلتزام  األعضاء  مرشفة  وعود  السوي،  املسلك  ونقاشه  عمله  يف  ويسلك  والطالب 
فكان  ومناقشتها،  املرشوعات  عرض  طريقة  يف  املثل  هلم  ورضب  األعامل،  بجدول 
يعطي مؤيدي الرأي الفرصة لإلدالء بآرائهم، ثم يعطي املعارضة حقها، ثم يستخلص 
األصوات استخالص الشعرة من العجني كام تقول العامة، ومل يكن مرشفة ليفرق يف 

إعطائه الكلمة بني طالب وأستاذ وإنام كان خيضع يف ذلك لألسبقية يف طلب الكلمة!
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وكان االحتاد ينظم كثرًيا من املناظرات يف رحاب اجلامعة، وقد شارك مرشفة يف هذه 
املناظرات فناظر الدكتور طه حسني، والدكتور أمحد أمني، واألستاذ حممد توفيق دياب، 
واألستاذ عباس العقاد، وحدثنا الذين شاهدوا هذه املناظرات فقالوا: حدث وال حرج 

عن بدهية مرشفة الرسيعة، وعارضته الشديدة، ودليله الواضح، وحجته القوية.

ظل مرشفة يعمل ما ال يقل عن ثالثة أرباع اليوم، وكان كثرًيا ما يكتفي من النوم 
بثالث ساعات: ساعة يف العرص بني الرابعة واخلامسة يقوم بعدها فيتناول الشاي مع 
أرسته وساعتني بعد الفجر من اخلامسة إىل السابعة أو من السادسة إىل الثامنة صباًحا، 
يعبث  الذي ال يسرتيح معه، فكان  الكفاح  به يشفقون عليه من هذا  املحيطون  وكان 
بشعورهم، معتقًدا أنه إن فعل فقد تقاعس، والتقاعس ال يليق بسرية العلامء الذين كان 
للراحة،  يتخلوا عنها طلًبا  أن  ينبغي  أن عليهم واجًبا نحو اإلنسانية، ورسالة ال  يرى 
وقد ظل الدكتور مرشفة حمتفًظا بصحته وعافيته يف كامل قواها حتى سنة سبع وأربعني 
وتسعامئة وألف )1947( حني بدأ املرض يعرف طريقه إىل جسده، وسافر رمحه اهلل إىل 
أوربا للعالج غري مرة، وكانت معاناته من أعصابه ومن ارتفاع ضغط الدم ومن الكبد، 
ثم  أمريكا،  إىل  مسألة سفره  الفرتة )يف  الرساي ملرشفة يف هذه  توالت مضايقات  وقد 
عند جتاهله يف التعيني يف وظيفة مدير اجلامعة، ثم يف تعيني وكيل للجامعة وملا تنته مدة 
مرشفة يف هذا املنصب( فكانت هذه املضايقات من أكثر العوامل التي زادت يف سوء 
حالته الصحية إىل أبعد احلدود، عىل أن مرشفة مل يمت عىل رسير املرض، وإنام كان قد 

أطل لتوه من نوبة مرضية حلت به قبل موته بفرتة وجيزة.

وجيمل بنا أن نبني وجه احلق يف مسألة كثرًيا ما تثار بصوت خافت وهي أن مرشفة 
مات مسموًما، واحلق أن مرشفة مل يمت كذلك وإنام مات يف بيته وبني أهله، وقيل: إنه 
مات باإلشعاع، واحلق أنه مل يمت باإلشعاع، وإنام مات ألنه أشع وتوهج أكثر مما جيب 
فاستنفد ما يف مصباحه من زيت. وهو التعبري اجلميل الذي استعمله أستاذنا حممد زكي 

عبد القادر.

غنيًّا  املال ال  غنيًّا عن  نواحي حياته، وكان  غنيًّا يف كل  الدكتور مرشفة  وقد عاش 
باملال! وقد أنعم اهلل عىل مرشفة بحياة عائلية سعيدة، فزوجه زوجة صاحلة كان له منها 
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ذكور وإناث، وقد عقد الدكتور مرشفة عىل زوجته السيدة دولت بنة حسن باشا زايد 
يف الثالث من يناير سنة اثنتني وثالثني وتسعامئة وألف )1932(، ودخل هبا يف العرشين 
ذلك  يف  حرض  حيث  أوربا  إىل  أقلته  التي  الباخرة  متن  عىل  العام  نفس  من  يونيو  من 
الصيف مؤمتر الرياضيات العاملي الذي انعقد يف زيورخ، وأنجب الدكتور مرشفة ابنني 
ثم ابنتني، ثم مىض إىل لقاء ربه وخلف ثالثة من األربعة إذ سبقه ابنه الثاين منري إىل الرفيق 
تسع وثالثني وتسعامئة  مارس سنة  الثامن من  ميالده يف  من  تسعة شهور  بعد  األعىل 
وألف )1939(، أما االبن األول وهو الدكتور مصطفى عيل مصطفى مرشفة فقد ولد 
يف الثامن والعرشين من فباير سنة ست وثالثني وتسعامئة وألف )1936( وخترج يف 
كلية اهلندسة جامعة القاهرة يف ديسمب سنة تسع ومخسني وتسعامئة وألف )1959(، 
واختري لبعثة تصميم وصناعة األجهزة العلمية باملركز القومي للبحوث، فحصل عىل 
درجة املاجستري بامتياز يف أغسطس سنة إحدى وستني وتسعامئة وألف )1961(، ثم 
أربع وستني وتسعامئة وألف  الطبية يف ديسمب سنة  اهلندسة  الدكتوراه يف  حصل عىل 
)1964( من جامعة منسوتا األمريكية وتوىل منصب نائب رئيس جملس إدارة رشكة 

صناعة أجهزة تنظيم رضبات القلب يف منسوتا.

اآلداب  كلية  اإلنجليزية من  اللغة  ليسانس  نادية مرشفة عىل  السيدة  وقد حصلت 
فقد  مرشفة  سلوى  السيدة  أما  زواجها،  بعد  عمرها  من  العرشين  يف  القاهرة  بجامعة 

حصلت عىل بكالوريوس الكيمياء من كلية العلوم وعملت باملركز القومي للبحوث.

الكريم  القرآن  حيفظ  وكان  سفره،  وبعد  صغره،  منذ  بدينه  مرشفة  الدكتور  متسك 
فروض  أداء  عىل  مواظبته  عنه  وعرف  السائر  كالمه  يف  هبام  ويستشهد  والصحيحني 
الدوام، ومل حيدث أن كتب خطاًبا  الدين، وكان حيتفظ يف جيبه بمصحف صغري عىل 
يف حياته من دون أن يبدأه بـ»بسم اهلل الرمحن الرحيم«، وكان يؤيت الزكاة مضاعفة ما 
جمموعة  جاءت  مات  فلام  يمينه،  أنفقت  ما  شامله  تعلم  ال  حتى  اخلفاء،  ويف  استطاع، 
من الطلبة الصوماليني يواسون أرسته، وهم يبكون عىل مرشفة وعىل مستقبلهم الذي 
يعلم أحد عن  أن  تعليمهم من دون  بنفقات  تكفل  الذي  بوفاة عائلهم  ظنوه سيضيع 
ذلك شيًئا، ومل يكن هذا التدين بغريب عىل مرشفة الذي نشأ يف دمياط نشأة صاحلة يف 
ها التدين منذ زمن بعيد، ومل يكن هذا التدين غريًبا عن مرشفة وهو العامل الذي  بيئة َعمرَّ

تعمق العلوم ووقف عىل أرسار الكون وخلق الله.
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بالدين من جل نواحيه، فلم يقف تدينه  أحس مرشفة بدينه إحساس املؤمن احلق 
عند حد قيامه بفروضه نحو ربه فحسب، بل كان حريًصا عىل أن ينبه إىل تنشيط العنرص 
الديني يف شخصيتنا القومية، وكان حيض أقرانه عىل وضع روايات أساسها تاريخ النبي 
الراشدين، واحلوادث اإلسالمية بدالً من اجلريان يف  الله عليه وسلم، واخللفاء  صىل 

فلك الغربيني )حتى( يف الروايات.

الذين  العلامء  عند  أقول  ال  الدينية  للثقافة  فريًدا  مثاًل  الدينية  مرشفة  ثقافة  وكانت 
تستهوهيم الثقافات الدينية، ولكن عند علامء الدين أنفسهم، فقد حفظ مرشفة الكتب 
الساموية الثالثة واستطاع أن يدرس الديانات الساموية دراسة مقارنة وكان عقله جاهًزا 
من  قضية  أي  يف  املختلفة  الدينية  للمفاهيم  الكاملة  الصورة  الستحضار  حني  كل  يف 
بثقافته تلك فحسب، وإنام كان يناظرهم  القضايا، ومل يكن مرشفة يبهر علامء األديان 

ويقارعهم احلجة وينترص عليهم يف كثري من األحيان.

ولعل أروع ما يف إيامن مرشفة، وأعمق ما يف تدينه، هو التفاته إىل ما يفوت الناهبني 
والناجحني والنابغني ممن هم أقل منه شأًوا وشأًنا حني يذهبون يبغون بنجاحهم اجلاه 
نية  من  وفاضهم  خال  وقد  الدين،  يوم  رهبم  إىل  يذهبون  ثم  احلسن  والذكر  والشهرة 

خالصة سبقوا هبا أعامهلم.

ا أن مرشفة  يتتبعون مرشفة يف حياته كلها جيدون يف نفوسهم إحساًسا قويًّ والذين 
ابتغاء مرضاة اهلل،  عمل ودرس وسعى وجاهد وقرأ وبحث وكشف وكتب وحارض 
عىل أن األمر يف مثل هذه النية ال يقف عند اإلحساس الذي جيده املتتبعون، وإنام حفظ 
لنا الدهر عبارة يف خطاب كتبه مرشفة إىل صديق لوالده يقول فيه: »أما وقد تطورت 
يف طور جديد من أطوار حيايت أسأل اهلل أن جيعله سبياًل إىل تقواه، ومعينًا عىل طاعته، 

ومقرًبا من جنة رضوانه«. فاللهم قربه من جنة رضوانك.

ومل يكن مرشفة من أولئك العلامء الذين حيول اشتغاهلم بالعلم بينهم وبني اجلمهور 
ولعل يف هذا رس دعوته امللحة إىل االتصال بني معاهد العلم ومجاهري الشعب، وهي 
الدعوة التي صدرت عن تقديره ملدى الفوائد اإلجيابية التي تعود نتيجة هلذا االتصال 
وعن تقديره ملدى السلبيات التي تنتج عن غياب هذا االتصال والتي تتمثل عىل حد 
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تعبريه يف أن يتحول العامل إىل رضب من رضوب السحر ويتحول العلامء إىل نوع من 
الكهنة الذين يقرأ عنهم يف تاريخ مرص القديمة.

وقد ترجم الدكتور مرشفة أفكاره يف هذه الناحية إىل واقع عميل، فكان من السباقني 
إىل نرش الثقافة العلمية املبسطة عن طريق اإلذاعة، ومل يسلك مرشفة يف عمله هذا مسلًكا 
أطلق  الدورية  األحاديث  من  سلسلة  ينظم  أن  استطاع  وإنام  شخيص،  جمد  بغية  ا  فرديًّ
العلوم،  كلية  أساتذة  الراديو  يف  الناس  يلقيها عىل  العلوم«  كلية  »أحاديث  اسم  عليها 
وكان مرشفة يعتقد أن قيام كلية العلوم هبذا العمل إنام هو جزء من رسالتها يف إتاحة 
الفرصة أمام اجلمهور املثقف للوقوف عىل أحدث اآلراء العلمية، واإلملام بام كشف عنه 
الباحثون من خفايا الكون وأرسار الطبيعة، وكان يعتقد كذلك أن يف هذه األحاديث 
نظرهم  دراساهتم ويعبوا عن وجهات  يتحدثوا عن  أن  العلامء  لطائفة  فرصة عظيمة 
املصطلحات  من  يتيرس  ما  قدر  عىل  خالية  سهلة،  بلغة  األحاديث  هذه  يف  ويتبسطوا 

الغريبة، والرموز املريبة.

غري أن اهلدف األسمى الذي سعى مرشفة إليه من وراء هذه األحاديث مل يكن إال 
العقلية عادة يف  العريق حتى تصبح هذه  الشعب  العلمية يف روح هذا  العقلية  إشاعة 
التغلب عليها  استطاعوا  املشكالت  للناس مشكلة من  ما عنّت  فإذا  القومي،  تفكرينا 

باألسلوب العلمي غري متأثرين هبوى يف النفس أو غرض يف التفكري.

وقد حرص الدكتور مرشفة يف الوقت نفسه عىل أن يبني للناس يف األحاديث التي 
دنيا  يف  احلديثة  واالكتشافات  العلوم،  يف  األساسية  األمور  من  كثرًيا  بإلقائها  هو  قام 
االخرتاع، والعنارص الرئيسية يف التفكري العلمي، والعالمات البارزة يف تاريخ البحث 

والصناعة.

األساتذة  عدد  تزايد  كام  األحاديث،  هذه  تناولتها  التي  العلوم  دائرة  اتسعت  وقد 
الذين شاركوا يف هذا البنامج اإلذاعي حديًثا بعد حديث.

وكان الدكتور مرشفة حريًصا عىل أن يطور أسلوبه اإلذاعي؛ فكان يعد لإلذاعة يف 
أيامه األخرية برناجمًا مستفيًضا يتناول فيه العلوم وعالقاهتا بالناس يف حياهتم العامة، 
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ويشرتك فيه أساتذة الكلية عىل هنج جديد من احلوار واملناقشة املبسطة؛ وذلك أنه كان 
الفردية  يؤمن بأن هذا األسلوب أجدى عىل املستمع وأقرب إىل نفسه من األحاديث 

تلقى عىل املستمعني.

هيرَّأه،  إال  العلوم  بكلية  اجلمهور  اتصال  إىل  طريًقا  يرى  مرشفة  الدكتور  يكن  ومل 
مهرجاًنا  الكلية  يف  مرشفة  الدكتور  أقام  فقد  اإلذاعية  األحاديث  هذه  إىل  وباإلضافة 
عىل  خالله  من  الزائرون  تعرف   )1939( وألف  وتسعامئة  وثالثني  تسع  سنة  للعلم 
إقامة  أن مرشفة عمل عىل  قدمنا  الكلية، وقد  تقوم هبا  التي  املختلفة  العلمية  األنشطة 
معرض للطاقة الذرية وآخر لتاريخ العلوم يف كلية العلوم سنة ست وأربعني )1946(، 
وسوف يأيت ذكر اهتامم مرشفة باملوسيقى ولكن ما هيمنا يف هذا املوضع هو أن نذكر أن 
مرشفة أقام يف الكلية سنة اثنتني وأربعني )1942( حفلة موسيقية مشهودة عزفت فيها 

عرش من األوبرات العاملية بعد أن تم تعريبها.

وقد أجاد الدكتور مرشفة اللغة اإلنجليزية ال إىل احلد الذي يعب عنه الناس فيقولون: 
اختياره  أنفسهم عىل  اإلنجليز  الذي شجع  احلد  إىل  أهلها« ولكن  »أتقنها كواحد من 
بالطبع أول أجنبي خيتار هلذا  امللكية، وكان مرشفة  الكلية  املناقشات يف  رئيًسا جلمعية 
املنصب، وقد عرف مرشفة يف هذه اجلمعية بلقب »Pat« وهو اختصار لالسم األيرلندي 
لقدراته وملكاته اجلدلية، ومن  تقديًرا  له اإلنجليز هذا االسم  اختار  »Patrick«، وقد 

املعروف أن األيرلنديني عرفوا بنبوغهم يف هذه القدرات.

وتبحر الدكتور مرشفة يف قراءة اآلداب اإلنجليزية، وكان حمبًّا بصفة خاصة لديكنز، 
يقرأ هلم بصوته  الذي يسكنه  البيت  الليل مع أصحاب  لندن يقيض  منذ كان طالًبا يف 

اهلادئ الرزين مؤلفات هذا األديب اإلنجليزي العظيم.

وعىل الرغم من هذا املستوى الرفيع الذي وصل إليه مرشفة يف اإلنجليزية فقد كان 
من أكب أنصار العربية لغة للعلم والتعليم، ذلك أنه كان يؤمن إيامًنا قاطًعا بأننا إذا مل 
ننقل العلوم إىل لغتنا وندوهنا فيها فسنبقى عالة عىل غرينا من األمم، وهو األمر الذي 

كان يقض مضاجع مرشفة.
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كان مرشفة وطنيًّا من الطراز األول، ذلك الطراز اإلجيايب املتفهم لطبائع األشياء، 
والطموح إىل عظائم األمور، وليس هناك من شك يف الدافع الوطني يف كل ما قام به 
مرشفة من جهد يف سبيل تقدم بالده يف شتى امليادين التي استطاع أن يتسلم دفة القيادة 
أو لسانه، ومل تكن  أو يده  أو عقله  بقلمه  فيها  التي ساهم  فيها، ويف خمتلف املجاالت 
وطنية مرشفة كل ذلك فحسب، فقد حباه اهلل بنوع حاد من الكرامة الوطنية التي دفعته 
ارتكبها يف حق  بسبب محاقة  العلوم  كلية  من  أجنبي  أستاذ  إىل طرد  األيام  من  يوم  يف 
إظهار عدائه  العابرة، وكان مرشفة ال يكف عن  أثناء حديث من األحاديث  مرص يف 
الرابطة القوية بني  للمستعمر اإلنجليزي مندًدا به يف كل حني، وذلك عىل الرغم من 

مرشفة وإنجلرتا.

يكف  ال  وكان  بالعلم،  العربية  البالد  عناية  برضورة  مرشفة  الدكتور  نادى  وطاملا 
يكن  ومل  العلمية،  الفكرة  صوب  العربية  البالد  يف  العام  الرأي  توجيه  إىل  الدعوة  عن 
يقصد بتلك الفكرة العلمية إال أن نفكر نحن والعرب بعقلية العلم التي تواجه احلقائق، 

وتعنى باجلوهر دون العرض، وتطلب اللب ال القشور.

حتى  وباحثيهم،  العرب  علامء  من  السلف  بتمجيد  العناية  إىل  يدعو  مرشفة  وكان 
أن  يرى  واستكامل مسريهتم، وكان  وتتبع خطاهم  لالقتداء هبم  ذلك حافًزا  يكون يف 
الوسيلة املثىل لتحقيق هذا اهلدف هي إقامة اجتامعات ختليدية يف أرجاء الوطن العريب 
مرشفة  كان  التي  ـ  والطبيعية  الرياضية  للعلوم  املرصية  اجلمعية  فعلت  ما  نحو  عىل 

يرأسها ـ يف ذكرى احلسن بن اهليثم.

وباإلضافة إىل ذلك كان مرشفة من أوائل الداعني إىل إقامة مؤمترات علمية عربية 
يتدارس العلامء فيها املسائل العلمية املختلفة، ومن ثم تصبح هذه املؤمترات بمثابة برملان 
علمي لتبادل الرأي يف القديم واحلديث، وكان مرشفة يؤمل أن ينشأ عن هذه املؤمترات 

تنظيم دراسات عربية يف شتى املجاالت بصفة دائمة.

التي  القديمة  العربية  باملخطوطات  العناية  رضورة  إىل  دائاًم  يشري  مرشفة  وكان 
وضعها العرب ثم نقل عنها اإلفرنج علومهم كمخطوطات اخلوارزمي وأيب كامل يف 
والتوزجاين  الكيمياء،  بن حيان يف  الطبيعيات، وجابر  اهليثم يف  وابن  اجلب واحلساب، 
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والبريوين يف الفلك، وابن البيطار يف النبات، وكان يقول: »إن هذه املخطوطات حمفوظة 
يف مكتبات ومتاحف متفرقة يف مشارق األرض ومغارهبا، ويعرف عنها اإلفرنج أكثر 
مما نعرف، ويقومون برتمجتها ورشحها والتعليق عليها وينرشون هذا كله بلغات أجنبية 
يف جماالهتم العلمية، وما أجدرنا بأن نكون نحن القائمني بذلك«. وقد رضب الدكتور 
مرشفة ـ عىل عادته ـ املثل يف هذا الشأن فقام باالشرتاك مع الدكتور حممد مريس أمحد 
بنرش كتاب »اخلوارزمي يف اجلب واملقابلة« عىل أحسن ما يكون القيام بمثل هذا العمل.

يطالب  كان  ولقد  عرصه،  العربية  بالرابطة  إيامنه  يف  مرشفة  الدكتور  سبق  هكذا 
اآلمال  الثامنينيات يف مصاف  أبواب  زلنا نضعها ونحن عىل  ما  بأمور  األربعينيات  يف 

الطموحة وكأننا ننتظر أن نحققها يف أربعينيات القرن القادم بإذن اهلل.

وكان خياف أشد اخلوف عىل حركتنا العلمية أن يتطرق إليها إفساد الدخالء عليها 
من الذين ال يدركون حقيقة العلم، وكان يقول إنه إذا جاز أن يدخل التصنع واالدعاء 
بني  حمدود  بقدر  ذلك  حيدث  أن  جاز  وإذا  متاًما،  يفسدها  أن  دون  السياسية  حياتنا  يف 
األدب واألدباء فإن حدوثه يف امليدان العلمي فيه القضاء التام عىل كل أمل يف املستقبل 

العلمي ملرص، فالعلم أساسه احلقيقة، واحلق والباطل ال يأتلفان.

أساتذة  يتوالها  أن  العامة  للوظائف  يتمنى  مرشفة  كان  اآلخر  اجلانب  وعىل 
اجلامعات، ومل يكن من أنصار الرأي القائل بأنه جيب عىل أساتذة اجلامعات أن يرتفعوا 
عن مثل هذه الوظائف، وكان يقول يف الرد عىل ذلك: »كيف يالم أساتذة اجلامعة وهم 
صفوة املتعلمني يف األمة إذا طلبوا ذلك اجلاه لكي يسمع صوهتم فال يظلوا بعيدين عن 

تيارات احلياة يف األمة؟!«.

ا عند مرشفة عندما يتحدث عن أمهية العلم لصاحب  ولعل هلذا الرأي صدى قويًّ
املال فيقول: »فاملال إذا اقرتن بالعلم سام بصاحبه إىل سامء الواجب، وأحاطه بقدسية 

الضمري، وحتولت حريته يف استخدامه من حرية اجلاهل إىل حرية العامل، وشتان«.

ورجال  والفنانني  واألدباء  والعلامء  الساسة  من  كثري  صداقة  موضع  مرشفة  كان 
كل  يف  وفكره  بعقله  يشارك  أن  يستطيع  الذي  الرجل  فيه  جيدون  عرصه،  يف  املجتمع 
يف  والعقل  سموها،  يف  النفس  فيه  وجيدون  املجاملة،  مشاركة  ال  فعالة  مشاركة  أمر 
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يف  وجيدون  اهلل  أرادها  كام  واإلنسانية  أملعيته،  يف  والفكر  نقائه،  يف  والضمري  صفائه، 
رجال  من  ألصدقائه  فرصة  األحزاب  عن  برتفعه  مرشفة  أتاح  وقد  أنفسهم،  صالونه 
احلزبية يرتفعون هبا عن الصغائر التي كانت تبعدهم عن بعضهم إذا ما كانوا بعيدين 

عن صالون مرشفة.

فهمي  ماهر، وحممود  عبيد، وأمحد  النحاس، ومكرم  كان مرشفة صديًقا ملصطفى 
النقرايش، وعيل ماهر، ولطفي السيد، وعيل إبراهيم، وطه حسني، وأمحد أمني، وأمني 
اب  القباين، وأمحد رياض تركي، وحممد عبد الوهرَّ اخلويل، وتوفيق احلكيم، وإسامعيل 

مع حفظ ألقاهبم مجيًعا.

الصداقة والتقدير  ما يوضح شيًئا من روح  توفيق احلكيم  فيام رواه األستاذ  ولعل 
التي جبل عليها مرشفة، فقد تلقى احلكيم من مرشفة سنة أربع وثالثني وتسعامئة وألف 
)1934( خطاًبا هينئه فيه عىل ظهور كتابه »عودة الروح« وذكر مرشفة للحكيم يف كتابه 
أنه كان يتمنى أن جيد يف العربية مؤلًفا له املقدرة عىل ختليد شخصيات الطبقة املتوسطة 
يف عرصه عىل نحو ما فعله تشارلز ديكنز يف عرص امللكة فيكتوريا، فلام قرأ كتاب »عودة 

الروح« عاودته ذكرى هذا األمل فسأل نفسه: هل استجيب الدعاء؟

قال احلكيم: »وقد أدهشني أن عالًما متخصًصا يف الرياضيات العليا يمكن أن هيتم 
برواية »عودة الروح« وكان من الطبيعي أن أعرفه بعد ذلك معرفة شخصية؛ فقد دعاين 
للغداء فعلمت أنه عىل اطالع واسع بالثقافة وفروعها من أدب وفكر وفن«. ثم تساءل 
األستاذ توفيق احلكيم: »كيف أمكن أن يوجد لدينا عامل مرصي من هذا الطراز؟ يظهر 
أن مرص يف ذلك العهد قد هنضت وهي حبىل برجال ما كان أحد يظن أن يف إمكاهنا 

إنجاهبم يف هذه الفرتة«.

يلتقي  حيث  أوربا  إىل  عام  كل  من  الصيف  يف  يسافر  أن  مرشفة  عادة  من  وكان 
بزمالئه وأساتذته من علامء بريطانيا، أو الذين وفدوا مثله لقضاء الصيف فيها، وكان 
فرصة ملرشفة  الصيف هذه  مدة  الزيارات، وكانت  واحدة من هذه  بأينشتني يف  لقاؤه 
بأول ومناقشته واإلدالء بدلوه يف البحوث  ملتابعة كل جديد يف ختصصه العلمي أوالً 
املتقدمة، باإلضافة إىل ذلك كان مرشفة يستقدم األساتذة الزائرين لكليته ويتفق معهم 
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عىل برنامج زياراهتم ملرص واملوضوعات التي سيحارضون فيه، كام كانت فرصة ملرشفة 
ليمثل مرص يف املؤمترات الدولية سواًء يف علوم الرياضة أو الفلك أو الطبيعة أو تاريخ 
العلوم، وقد مثل مرشفة مرص يف املؤمتر األول لتاريخ العلوم الذي عقد يف لندن ويف 
اثنتني وثالثني وتسعامئة  املؤمتر العاملي للرياضيات الذي عقد بزيورخ يف سبتمب سنة 
وألف )1932(، وشارك يف مؤمتر امليكانيكا التطبيقية الذي أقيم يف باريس يف سبتمب 
سنة ست وأربعني )1946(، ويف مؤمتر االحتاد الدويل الفلكي الذي أقيم يف زيورخ يف 
األرض  قياس  لعلم  الدويل  االحتاد  مؤمتر  وأربعني )1948(، ويف  ثامن  أغسطس سنة 
وأربعني  ثامن  سنة  أغسطس  يف  النرويج  عاصمة  أوسلو  يف  أقيم  الذي  طبيعتها  وعلم 

)1948( عقب انتهاء املؤمتر الفلكي يف زيورخ مبارشة.

الدكتور مرشفة يف أسفاره مجيًعا خري سفري ملرص بعلمه، وبخلقه، وبجهده،  وكان 
وبحرصه عىل مصلحتها، وبعلمه عىل جلب اخلري هلا، وبيشء آخر قام به مرشفة خري 
قيام، فلقد داوم عىل املحارضة عن مرص وآثار مرص وخري مرص وشعب مرص بلسانه من 

فمه، وبالفانوس الضوئي يف يده.

درس مرشفة وبحث وقرأ وتعلم وسافر واتصل باهليئات الدولية يف اخلارج فتألفت 
له شخصية العامل الذي ال حيده الوطن ألنه أكب من احلدود، وشخصية الرجل املهذب 
احلساس ألن العلم صقله فنرش عىل خلقه كام يقول األستاذ حممد زكي عبد القادر هذه 

السمة الباهرة املضيئة؛ سمة التواضع األصيل.

ليس  محرة،  إىل  اللون  قمحي  عطية:  الدكتور  أخوه  يقول  كام  فكان  هيئته  عن  أما 
ضخم  اخلدين،  متورد  احلاجبني،  كثيف  غزيره،  الشعر  أسود  بالقصري،  وال  بالطويل 
الوجنات، واسع العينني، صحيح البنية، جذاب املالمح، وسيم الوجه، جليل املنظر، 

ذرب اللسان، فصيح اللهجة.

وكان مرشفة رسيع اخلاطر، نبيل اخللق، طيب العنرص، مرهف احلس، جلًدا صبوًرا، 
ال يكل وال يمل، واسع الصدر، نظيف القلب، عذب احلديث لطيًفا، حلو الفكاهة، 

صامًتا عن وقار، متكلاًم عن علم.
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وكان مرشفة مثاالً يف األخالق العالية الرفيعة يف تعامله مع الكبار والصغار عىل حد 
سواء، فكان يودِّع أصغر موظفيه إذا زاره يف بيته حتى الباب.

وكانت له نفس رفيعة فياضة بمشاعر العطف واحلنان، وقد اجتمعت رقة هذه النفس 
إىل شدة مرشفة يف احلق فكان له من اجتامع هاتني اخلصلتني خلق قوي حمبوب، وال شك 
أن حب مرشفة ملثله العليا قد حال بني كثري من الناس وبني إدراك ما كان ينطوي عليه 

قلبه الكبري من العطف واحلنان وحب اخلري كام يقول أستاذنا الدكتور حممد النادي.

ويروى أن مرشفة كان ينكر عىل أخته حزهنا عىل ولد صغري مات هلا، فلام مات ابنه 
منري بعد ذلك بسنوات وتأثرت نفسه لذلك كثرًيا ذكر ما كان منه مع شقيقته فذهب 

يعتذر إليها من قوله الذي مل يرد به يومها إال التخفيف عنها.

وكان مرشفة مفرًطا يف حب النظام إىل أبعد احلدود، ومل يكن حيتفظ بنظامه لنفسه 
به، كان مرشفة  به شخصية كل من احتك  أن يصقل  استطاع عىل  ما  بل كان حريًصا 
يرقم رسائله إىل صديقه ويطلب إليه أن يفعل ذلك أيًضا، وكان يويص َمْن سريسل إليه 
رسالة هامة أن حيتفظ عنده بنسخة منها حتى إذا ضاعت الرسالة وجد ما ينسخ منه، 
وكان املوظف إذا تأخر عن موعد رضبه له مرشفة دقيقة أو دقيقتني نبهه إىل ذلك، وكان 

يويص سكرتريه برتتيب مؤلفاته عىل نحو معني.

تقديره  مل يكن إال صورة من صور  النظام  اإلفراط من مرشفة يف حب  ولعل هذا 
الشديد لقيمة الزمن، ولعل تقدير مرشفة هو أقوى العوامل التي ساعدت عىل جعل 

حياة مرشفة أعرض ما تكون.

وكان مرشفة ينوي أن يتوج حياته العلمية باحلصول عىل جائزة نوبل يف الرياضيات، 
وكان يف سنواته األخرية يرتب بحوثه ويعدها هلذا الغرض الذي كان تواًقا إىل حتقيقه، 
وكان مرشفة يرى يف جائزة نوبل ناحية إنسانية أخرى غري تلك التي تستهويه كعامل حيرز 
التقدير، فقد كان مرشفة يود لو ترك ألوالده من بعده ثروة ما ألنه مع ذلك كله كان 
مقرًصا يف حقهم يف هذه الناحية ـ إن جاز أن يكون هذا تقصرًيا ـ وكانت نوبل حينذاك 
ثروة أي ثروة، ولكن اهلل شاء أن يموت مرشفة قبل أن يتقدم هلذه اجلائزة، وقبل أن حترز 

مرص هذه اجلائزة.
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وقد وهب اهلل الدكتور مرشفة حاسة فنية أصيلة، وذوًقا مجاليًّا رفيًعا، وبرزت مواهبه 
منذ كان تلميًذا صغرًيا، وأنشئت فرقة متثيلية من طلبة دمياط فانضم إليها مرشفة وقام 

بأداء دور البطولة فيام قدمته.

إىل  مياالً  مرشفة  وكان  حياته،  طيلة  عليها  وظل  به  ظلت  فقد  املوسيقية  ميوله  أما 
املوسيقى الغربية الراقية، وقد حرص عىل أن ينقل املتعة هبذه املوسيقى إىل أبناء وطنه 
عن طريق التعريب، وذلك بنقل أصول األغاين إىل اللغة العربية، وقد مجع مرشفة إىل 
البيانو، وقد درس مرشفة مؤلفات  العزف عىل  للموسيقى علمه هبا وموهبته يف  حبه 
بيتهوفن، وفاجنر، وشوبرت، ومندلسون من أعالم املوسيقى، وكان مغرًما بموسيقى 
جلبت وسلفن بوجه خاص كام كان حمبًّا أشد احلب ملوسيقانا الرشقية القديمة، مشغوًفا 

باالستامع إليها، معجًبا بعبد الوهاب وجهده يف تطويرها.

ويف سنة اثنتني وأربعني وتسعامئة وألف )1942( اشرتك مرشفة يف تأليف اجلمعية 
املرصية هلواة املوسيقى عماًل عىل تذليل الصعوبات التي حتول دون استخدام النغامت 
املستوى  إىل  العربية  باملوسيقى  النهوض  وعىل  احلديث،  املوسيقي  التأليف  يف  العربية 
العربية،  والبلدان  مرص  يف  املوسيقية  الثقافة  نرش  وعىل  عاملية،  صفة  يكسبها  الذي 
املؤلفني  تشجيع  وعىل  والرشقيني،  املرصيني  من  املوسيقى  هواة  بني  صلة  إجياد  وعىل 
املوسيقيني، وعىل متصري القطع العاملية وترمجتها إىل اللغة العربية مع احتفاظها بأنغامها 
األصلية، وانتخب مرشفة رئيًسا هلا، وحممد زكي عيل باشا وكياًل، وحسن أمحد رشيد 
أمينًا للصندوق، والدكتور وديع فرج سكرترًيا، وإسامعيل رأفت، وعيل بدوي، وحممود 

احلفني، ويوسف جريس، وأبو بكر خريت أعضاء يف جملس اإلدارة.

وانبثقت عن هذه اجلمعية جلنة تولت ترمجة األوبرات العاملية إىل لغة الضاد، وقد 
ضمت هذه اللجنة كالًّ من مرشفة، وأبو بكر خريت وكامل كيالين ويوسف جريس، 
وأخرجت اجلمعية كتيًبا صغرًيا سمته »األغاين املختارة حلفلة كلية العلوم« ويضم هذا 
الكتاب عرش أغان عاملية خمتارة ألشهر املوسيقيني بعد أن متت ترمجتها إىل العربية، وقد 
قام مرشفة برتمجة واحدة من هذه األغاين العرشة التي أقام هلا حفلة مشهورة سنة اثنتني 

وأربعني وتسعامئة وألف )1942( يف كلية العلوم.
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علمه  يستغل  أن  استطاع  فقد  احلد  هذا  عند  املوسيقية  مرشفة  جمهودات  تقف  ومل 
ا ينتج عن  ومواهبه يف تصميم بيانو عريب يضم املفاتيح األفرنجية مضاًفا إليها 12 زرًّ
البيانو قائمة  الفكرة يف هذا  العربية وتصويرها، وكانت  حتريكها استخراج األصوات 

عىل أساس رفع عدد ذبذبات الصوت الواحد بمقدار ربع درجة )تون(.

ولعل كثرًيا من هواة املوسيقى يعلمون أن الفضل يف الطريقة التي نعرب هبا النوتة 
املوسيقية اآلن يعود إىل مرشفة ومجعية اهلواة.

الدكتور مرشفة بحًثا يف مقاييس السلم املوسيقي  وعىل الصعيد األكاديمي أجرى 
نرش  وقد  السلم،  هلذا  املكونة  النغامت  بني  الرتدد  نسب  فيه  سجل  مرص  يف  املستعمل 

الدكتور مرشفة بحثه هذا يف مرص ويف اخلارج.

ج الدكتور مرشفة جهوده املوسيقية بعمله الدءوب عىل إنشاء كريس يف علم  وقد تورَّ
املوسيقى يف كلية العلوم، وقد انتدب لشغل هذا الكريس هنري جورج فارمر وهو واحد 
من األساتذة املتخصصني يف علم املوسيقى، وقد عهد الدكتور مرشفة إىل الدكتور فارمر 
وتنظيم  املوسيقية  الدراسة  لتنظيم  يراه  تقرير عام  بوضع  ـ  زائر  انتدب كأستاذ  الذي  ـ 

تعليم املوسيقى يف جامعة القاهرة.

ويروى أن مرشفة كان ذات يوم يف أوبرا باريس جيلس يف الصفوف األوىل والفرقة 
تعزف، ثم فوجئ الناس به ينتفض من مكانه كأنام أصابه مس، ثم جلس مرشفة واستمرت 
الفرقة تعزف والناس ينصتون فلام انتهت األوبرا نزل املايسرتو من فوق املرسح إىل الصالة 
حيث جيلس مرشفة فصافحه واعتذر له، عندئذ فهم الناس أن املس الذي أصاب مرشفة 

فانتفض له، مل يكن إال خطأ صغرًيا وقع من املايسرتو يف أثناء العزف.

وعىل الصعيد الرسمي كان مرشفة عضًوا يف املجلس األعىل لشئون املوسيقى بوزارة 
المعارف كما اختري عضًوا يف اللجنة املرصية التي شكلت لتخليد ذكرى شوبان.

وكان مرشفة يامرس رياضة »التنس« وكان عضًوا يف نادي مرص اجلديدة الريايض، 
وعضًوا يف نادي اجلزيرة الريايض عىل مضض من تويل اإلنجليز أمره، وعضًوا يف اللجنة 
األهلية للرياضة البدنية، وكان يعمل عىل تشجيع الرياضة والروح الرياضية يف اجلامعة، 

وكان له كئوس تتبارى الفرق الرياضية عىل الفوز هبا.
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ومع بداية سنة مخسني وتسعامئة وألف )1950( أجريت االنتخابات النيابية، وفاز 
الوزارة، وأعلن  بتشكيل  باشا  النحاس  امللك  باألغلبية، وكلف  الوفد املرصي  حزب 
عن اختيار الدكتور طه حسني وزيًرا للمعارف، وحتدث مرشفة إىل طه حسني باهلاتف 
نبأ استوزاره فعب له عن حريته أهينئه أم يعزيه؟ وجلس مرشفة مع أفراد  لدى سامعه 
األرسة حيادثهم حديًثا فيه اإلجادة واللباقة والكياسة واإلفادة واإلمتاع ثم أوى مرشفة 
إىل حجرته ليبيت، ودخل عليه ابنه حجرة نومه لرياه قبل النوم، وكان غطاء نوم مرشفة 
قد تدىل إىل األرض فسأل مرشفة ابنه عن سبب ذلك فأجاب: ألنه ثقيل، فانتهز مرشفة 
بات مرشفة  ثم  فهمه،  يعيها  التي  احلدود  اجلاذبية يف  نظرية  لكي يرشح البنه  الفرصة 
من ليلته عازًما عىل أن حيرض حفل افتتاح البملان إذا ما أصبح الصباح، فلام أصبح يوم 
االثنني السابع والعرشون من ربيع األول سنة تسع وستني وثلثامئة وألف )1369( من 
اهلجرة املوافق السادس عرش من يناير سنة مخسني وتسعامئة وألف )1950( طلب عيل 
مرشفة الشاي فارتشف منه ما شاء اهلل له أن يرتشف، ثم جاء ملك من عند اهلل فصعد 
بروحه إىل بارئها، وترك ألهل األرض من مرشفة جسًدا بال روح. وذكرى بعد عني، 
وانترش خب مرشفة بني الناس، فكان كبار القوم خيرجون من البملان إىل بيت مرشفة، 
فلام اجتمعوا قرروا تأجيل تشييع اجلنازة إىل صباح الغد الثالثاء السابع عرش من يناير، 
فلام كان ضحى الثالثاء خرجت جامعة القاهرة عن بكرة أبيها أساتذة وطالًبا وعاملني، 
وقد اتشحوا بالسواد ألول مرة يف تاريخ اجلامعة، وخرجت مجاهري الشعب املرصي من 

كل حدب وصوب يشيعون جثامن رجل من القالئل.

قلب  عىل  فجعل  فقيدهم  من  الرساي  موقف  حقيقة  الناس  يعرف  أن  اهلل  وشاء 
فاروق غشاوة حالت بينه وبني إرسال مندوب عنه يف تشييع اجلنازة، وأمرَّ الشيخ مأمون 
الشناوي شيخ اجلامع األزهر املصلني عىل جثامن مرشفة، ثم محل هذا اجلثامن فووري 

الرتاب يف مدافن األرسة بالعفيفي قرب مدافن اخلديوي توفيق.

وقد ظلت صحف الصباح عدة أيام متوالية تنرش نعي الكليات واألقسام اجلامعية 
وهيئات البحث العلمي ومؤسسات الدولة املختلفة للراحل العظيم، وملا سمع أينشتني 
بخب موت مرشفة مل يصدق، ثم قال: »كال.. كال. ال تقولوا إن مرشفة مات.. إهنا خسارة 
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جسيمة«. وقد نعت اإلذاعة يف أمريكا مرشفة عىل أنه »واحد من سبعة علامء يف العامل 
يعرفون أرسار الذرة« وكان الدكتور مصطفى مرشفة شقيق الفقيد يف أمريكا فعلم بوفاة 

أخيه من اإلذاعة قبل أن يصله اخلب الرسيع من مرص.

وسلكت أسرة مشرفة مسلًكا حميًدا حين خصصت المال الذي كان من المقرر أن 
ينفق على إحياء ذكرى األربعين لجائزة تحمل اسم أسرة مشرفة تمنح ألول خريجي 
قسم الرياضة في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وشكلت الكلية لجنة لجمع التبرعات 
في  مشرفة  خلف  الذي  ـ  أفالطون  حسن  األستاذ  وتولى  الغرض،  لهذا  المخصصة 
عمادة الكلية والذي ظل وكياًل لكلية العلوم طيلة عمادة مشرفة ـ أمانة صندوق هذه 

اللجنة.

ثم سلكت األرسة سلوًكا آخر ال يقل نباًل عن السلوك األول فتبعت بمكتبة مرشفة 
لكلية العلوم وكأنام قدر اهلل ملرشفة أن هيب كلية العلوم أعز ما يملك يف حياته، وأن هتبها 

أرسته أعز ما ملك بعد مماته.

الشارع  وهو  القاهرة  يف  شارع  عىل  مرشفة  مصطفى  عيل  الدكتور  اسم  أطلق  وقد 
الذي كانت فيه الڤيالرَّ التي سكنها مرشفة حتى وفاته، وقد شيدت زوجته هذه الڤيالرَّ 
يف  شارع  وعىل  اإلسكندرية،  يف  شارع  عىل  اسمه  وأطلق  قصرية،  بفرتة  زواجهام  بعد 
دمياط، كام أطلق اسمه عىل املدرج األول يف كلية العلوم، وعىل معمل قسم الرياضة 

بالكلية وعىل مدرسة إعدادية يف مدينة دمياط.

وأقامت جامعة القاهرة حفل تأبني للفقيد يف اخلامسة من مساء الثامن من مارس سنة 
مخسني وتسعامئة وألف )1950( بقاعة االحتفاالت الكبى باجلامعة حرضه صاحب 
املقام الرفيع عيل ماهر باشا، وخطب فيه الدكتور طه حسني وزير املعارف، والدكتور 
حممد كامل مريس باشا مدير اجلامعة، واألستاذ حممد زكي عيل باشا )عن مجعية هواة 
املوسيقى(، واألستاذ حسن أفالطون بك عميد كلية العلوم، والدكتور إبراهيم عبده 
)عن احتاد اجلامعة(، والدكتور حممد مريس أمحد )عن اجلمعية املرصية للعلوم الرياضية 
للعلوم(  املرصية  األكاديمية  )عن  بك  اخلالق  عبد  خليل  حممد  والدكتور  والطبيعية(، 
والدكتور كامل منصور )عن املجمع املرصي للثقافة العلمية(، وألقى الدكتور عفيفي 

حممود قصيدة رثاء، كام حتدث اثنان من طلبة كلية العلوم باسم احتاد الكلية.
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وكان مما قاله عميد األدب العريب الدكتور طه حسني يف حفل التأبني: »يرمحك اهلل 
أهيا الصديق الكريم، والزميل العزيز، واألخ الذي مل يعرف إخاؤه ضعًفا وال وهنًا عىل 

اختالف الظروف«.

»إين ألذكر احلديث الذي حتدثته إيّل بالتليفون، ذات مساء، حني أخذ النهار ينقيض 
القامتة، دعوتني فأرسعت  يقبل مرساًل ظلمته  الليل  الشاحبة وحني أخذ  أذياله  جمرًرا 
إىل التليفون وكان صوتك بعيًدا، وحتدثت إيلرَّ وكان صوتك ضعيًفا وكان أشبه األشياء 
بصوت املتحدث، حني يتحرك القطار، يتحدث من النافذة فيسمع إليه الواقفون، وإن 

حديثه ليتناقص شيًئا فشيًئا«.

»كنت ترسل إيلرَّ حتيتك من بعيد، وكنت تنبئني بأنك مريض، وبأن املرض هو الذي 
بينك  ما  أكثر  فام  تزورين  ثم  بعد غد،  أو  غًدا  أن خترج  ترجو  وبأنك  زيارتك يل،  أخر 
وبيني من حديث، وكنت ألح عليك يف أال تتعجل اخلروج، فإن خروج املرىض قبل 
كام  فيصعقني،  بعيد  يأيت من  نعيك؛  فأسمع  أصبح  ثم  بغيض،  البء خطر  يتم هلم  أن 
جاءتني أمس حتيتك من بعيد فمألت قلبي حبًّا وحناًنا وذكًرا، ثم نسعى فنشيع جنازتك 
ذاهلني، تسعى أقدامنا، وتتحرك أجسامنا وال نصدق عقولنا ثم متيض الساعات ومتيض 
األيام ونفتقدك فال نراك، مل يكذب النعي إذن، ومل نكن حاملني حينام شيعنا جنازتك، يف 
ضحى يوم من األيام، حق إذن أن مرص قد فقدتك، وأن أصدقاءك فقدوك، وأن كليتك 
قد فقدتك، وأن جامعتك قد فقدتك، وأن العلم قد فقدك أيًضا، كل هذا حق وليس يف 
هذا كله يشء من الغرابة فإن املوت حق كام أن احلياة حق، ووعد اهلل حق، وهو أوسع 

وأقوى وأثبت من املوت واحلياة مجيًعا«.

»كنت مودًعا يل إذن، كنت عىل شاطئ البحر، تضع إحدى قدميك عىل السلم، الذي 
الساحل  تبلغ  متى  نعرف  ال  ثم  الساحل،  ترتك  متى  نعرف  التي  السفينة،  فيه  سرتقى 
اآلخر، كانت حتية وداع إذن، ومل يكن ما تم بينك وبيني من املوعد إال غروًرا من غرور 

احلياة، وهل احلياة الدنيا إال متاع الغرور؟«.

له من  قلوبنا تضمر  فيام كانت  نمتحن  فلم  فارقنا »مرشفة«  فقد  السادة،  أهيا  »نعم 
ود وحب، ومل نمتحن فيام كنا نستمتع به من زمالة وإخاء فحسب، ولكن مرص كلها 
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ارتفاًعا وبعد ذكر يف اآلفاق، ورش  امتحنت يف علم من أعالمها ومن أعظم أعالمها 
املحن هو هذه املحن التي ال سبيل إىل تعويضها، ثم ال سبيل إىل العزاء عنها، فأمثال 
»مرشفة« من النابغني الناهبني، الذين يرفعون ذكر أوطاهنم، والذين يضيفون إىل الكنوز 
اإلنسانية يف العلم واملعرفة، أمثاله قليلون، إذا خرسهم الوطن فال بد من صب طويل 
من  كذلك  له  بد  فال  العلم  فقدهم  وإذا  خيلفهم،  بمن  يظفر  أن  قبل  متصل،  وانتظار 

انتظار، حتى جييء من يتم ما بدأوه، ولكن ماذا نستطيع أن نصنع؟«.

»ليت يف طاقة اإلنسان، أن يستبقي الزميل والصديق، وأن يؤخر موته حتى يودعه 
كام جيب أن يكون الوداع، وليت يف طاقة اجلامعة والكليات أن تستبقي الزميل واألستاذ 
حتى يتم ما بدأ من تكوين اجليل ومن أجيال الشباب وليت يف طاقة العلم أن يستبقي 

العلامء حتى يتموا ما بدأوا من البناء«.

ومخسني  اثنتني  سنة  الثورة  وقامت   ،)1951( ومخسني  إحدى  سنة  مضت  ثم 
والرادار  والتليفزيون  للراديو  القاهرة  معرض  الثورة  حكومة  وأقامت   ،)1952(
ثالث  سنة  نوفمب  من  والعرشين  الرابع  من  الفرتة  يف  باجلزيرة  املعارض  )بأرض 
وتسعامئة  ومخسني  أربع  سنة  يناير  من  العارش  إىل   )1953( وألف  وتسعامئة  ومخسني 
حفاًل  ونظمت  املعرض  هذا  إقامة  فرصة  الثورة  حكومة  وانتهزت   )1954( وألف 
وقد  سمرية موسى)1(  الدكتور  وتلميذته  مرشفة  مصطفى  الدكتور عيل  ذكرى  لتكريم 

أقيم ملرشفة متثال يف هذا املعرض.

وفي الخامسة من مساء يوم الخميس السابع من فبراير سنة ثالث وستين وتسعمائة 
وألف احتفل مجلس مدينة دمياط بذكرى ابن دمياط الدكتور مشرفة، وقد تحدث في 
هذا االحتفال اللواء محمود طلعت محافظ دمياط، والدكتور محمد مرسي أحمد مدير 

جامعة عين شمس، واللواء محمد عبد الهادي ناصف رئيس مجلس مدينة دمياط.

كلية  يف   »1939« وخترجت  باملنوفية   »1917« مارس  من  الثالث  يف  موسى  سمرية  الدكتورة  ولدت   )1(
التوصيل  يف   »1942« املاچستري  عىل  وحصلت  املعيدين،  وظائف  يف  تعني  خرجية  أول  وكانت  العلوم، 
احلراري للغازات، وعىل الدكتوراه »1947« يف خصائص امتصاص املواد ألشعة إكس، ويف 15 أغسطس 
»1952« ويف أثناء زيارهتا للواليات املتحدة األمريكية عثر البوليس األمريكي عىل جثتها بداخل سيارهتا 

يف هوة عميقة؛ وذلك بعد عودهتا من زيارة واحد من أخطر معامل الطاقة الذرية األمريكية.
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العلمية في مصر  الهيئات  لوفاة مشرفة احتفلت  التاسعة والعشرين  الذكرى  وفي 
بنقل رفاته، وذلك بعد أن خصصت الحكومة مقبرة لمشرفة في حوش قبر الخديوي 
بعد ما جارت إصالحات الطريق على مقبرة مشرفة األولى، وفي هذه المناسبة اجتمع 
أهل العلم في كلية علوم القاهرة في حفل أقيم في ذكرى مشرفة، وقد تحدث في هذا 
العلمي والتكنولوچيا،  البحث  العزم رئيس أكاديمية  أبو  المنعم  الدكتور عبد  الحفل 
والدكتور محمد مرسي أحمد أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد فوزي 
حسين عميد كلية العلوم، والدكتور أديب عبد الله فضل الله رئيس قسم الرياضة في 

كلية العلوم.



الباب الثاين

مفاهيم الدكتور م�شرفة الفكرية
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مفاهيم الدكتور م�شرفة الفكرية

هذا باب عن الدكتور عيل مصطفى مرشفة مفكًرا، ولنعم املفكر كان مرشفة؛ فقد 
كان عامًلا قبل أن يكون مفكًرا، وكان مفكًرا قبل أن يكون عامًلا، فاهتدى بفكره إىل ما 

هداه اهلل إليه من نتائج عملية، واهتدى بعمله إىل ما هداه اهلل إليه من أفكار علمية.

عىل  األمور  يرتب  الذي  الريايض  العلم  ذلك  العلم،  فكره  يف  وكان  مرشفة،  كان 
الذي  الريايض  العلم  ذلك  الشك،  من  ذرة  مثقال  بنائه  إىل  يتطرق  ال  ترتيًبا  بعضها 
أحكمت قواعده ورسخت مبادئه، ذلك العلم الريايض الذي ينطلق من املعطيات التي 
أمامه فيصل إىل النتائج بعد أن ينفذ من شباك املعضالت من حوله، ذلك العلم الريايض 
النتيجة كان هبا، وإال بحث عن  الذي يفرتض الفرض ويميض به فإن خلص منه إىل 
يكامل،  ثم  يفاضل  الذي  الريايض  العلم  ذلك  اليقني،  يأتيه  حتى  يبحث  وظل  غريه، 
يضع النقط ثم يصل بينها، يرسم اخلط يف خياله قبل أن يضعه عىل الورق، ذلك الَعَلم 
الريايض الذي جعل للفراغ هندسة دقيقة حمكمة القياس، منضبطة التقدير، ذلك العلم 
الريايض الذي ال يقبل يف احلق قولني، ذلك العلم الريايض الذي يقدر لكل يشء قدره 
ولو كان جزًءا من ماليني املاليني، ذلك العلم الريايض الذي ال يقف عند حدود من 

الكم وإنام يميض فيعرف الالهنائية ويضع هلا القواعد.

وكانت النسبية يف فكر مرشفة، تلك الفكرة التي لو جعلها الناس نصب أعينهم ما 
ضلوا عن الصواب حني حيتاج األمر منهم إىل احلكم الصواب، وال بعدوا عن احلق 
حني جتتاحهم أهواء الباطل، تلك الفكرة التي تأبى أن ختضع املتباينات ملقياس واحد، 
وجتعل النسبية يف املقاييس أثًرا من آثار النسبية يف موضوعات القياس. تلك الفكرة التي 
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مل تقيد نفسها بالتسليم ملفاهيم مسبقة بالصحة، وإنام مضت فقلبت األمور عىل وجوهها 
حتى يف أمر الزمان واملكان، تلك الفكرة التي أعادت إىل الناس الفهم الصحيح للطبيعة 
البرشية حني مل جيعل اهلل أصابع ابن آدم متساوية، ومل جيعل بني إهبامات البرش تطابًقا، 
وهو القادر عىل أن يسوي بنانه، تلك الفكرة التي أثرت يف فلسفة القرن العرشين حتى 

أصبحت عالمة عىل الطريق الفلسفي حني يقال: ما قبل النسبية، وما بعد النسبية.

النسبية عامل ثالث استقر يف عقله  وكان يف فكر مرشفة قبل العلم الريايض وقبل 
ووجدانه منذ تشكلت شخصيته يف املرحلة األوىل حيث كان مؤمنًا باهلل، الذي هو العليم 
فوق كل ذي علم، وهو الرحيم الذي وسعت رمحته كل يشء، وهو القادر عىل عمل ما 
حيتار الناس يف حساب القدرة الالزمة إلمتامه، وهو األول بال ابتداء، واآلخر بال انتهاء، 
ثم هو الذي يتلقى عباده يوم الدين فيلقون حساهبم بني يديه، فإما جنة رضوان، وإما 

جهنم الزبانية، وما أدراك ما هيه؟! نار حامية.

وكان يف فكر مرشفة بعد هذه العوامل الثالثة عامل رابع ال يقل عنها أمهية يف تكوين 
أفكار هذا الرجل، ويف توجيه آرائه ومل يكن هذا العامل إال الشعور باالنتامء، باالنتامء 
التي  ثقافته  نفسه، شاغل جلزء كبري من عقله، مؤثر يف  إىل  الذي هو حبيب  الدين  إىل 
الوطن املرصي  الوطن،  إىل  الناس، واالنتامء  تلقاها عنه  التي  ثقافته  تلقاها، ومؤثر يف 
الذي كان ملرشفة فيه منتهى آماله، والذي بذل مرشفة من أجله غاية اجلهد الذي يطيقه 
اإلنسان، والذي أثمرت جهود مرشفة العملية والعلمية فيه يف وقت احلصاد، ثم مات 
مرشفة قبل أن يأيت األوان والذي أثمرت فيه أفكاره الذرية والنظرية، واالنتامء إىل األمة 
العربية، هذا االنتامء الذي ترجم عنه فكر مرشفة خري ما تكون الرتمجة قبل أن يكون 

هناك لألمة العربية انتامء مرتجم إىل واقع دويل.

هذه االنتامءات الثالثة شكلت مًعا العامل الرابع بعد العوامل الثالثة التي أسلفنا 
القول فيها، وهذه العوامل األربعة هي املكونات احلقيقية لفكر الرجل الذي أعطى يف 
ا ليس بالكثري عىل حياته ولكنه كثري عىل نصف قرن  نصف قرن من حياته رحيًقا فكريًّ

من احلياة الدنيا.

فإذا أردنا أن ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مضمون فكر الرجل، فما علينا إال 
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أن نتجاوز هذه المقدمة إلى فصول هذا الباب، وعندئذ سنجد في هذه الفصول فكر 
على  التفصيل  هذا  أن  شك  وال  بآرائه،  تناولها  التي  للموضوعات  تبًعا  مرتًبا  الرجل 
مثل هذا النحو كثيًرا ما ترتاح إليه نفوس جماعات من الناس، بيد أنه ال يريح أناًسا 
يتصورون اآلثار الفكرية واألدبية على أنها وجبة متكاملة أعدتها ربة بيت ماهرة، ثم 
يبعد  الوجبة وطالوتها وإتقانها فأخذ  يثبت للناس حالوة  جاء هذا المؤلف يريد أن 
عناصر الطعام عن بعضها ويقول: هذا جزء يتمتع بنسبة عالية من النضارة والحالوة، 
وهذا لحم قد جاور العظام فعظمت قيمته، وهذا خضار قد خرج من الحقل إلى القدر 
يتذوق  لن  المياه.. وهذا.. وهذا.. عندئذ  إال على صنبور  يمر في طريقه  لم  مباشرة 
شأًنا،  أقل  هي  عظمة  سيذوقون  وإنما  الحقيقية،  عظمتها  الوجبة  حالوة  من  الناس 
ولعل المؤلف يذكر هذا المثل ليكون شفيًعا له عند الذين يرون أنه قد أفسد من إتقان 
سيصادف  الذي  التحليل  هذا  مثل  يحللها  أخذ  حين  موضوعاته  تركيب  في  مشرفة 

القارئ في هذا الباب.

متثل،  قراءة  فليقرأها  أو  استيعاب،  قراءة  الباب  الكريم فصول هذا  القارئ  فليقرأ 
أو فليتمثل هبا إن أراد، وليذكر أن الفضل كل الفضل فيها ملرشفة، وأن العيب فيها من 

املؤلف الذي مل يواته احلظ يف كثري من األحيان ليجيل املواقف خري جتلية.

مرص  حالة  هبا  توصف  كانت  التي  األوصاف  من  كثرًيا  أن  القارئ  حيس  وسوف 
يف عهد مرشفة تنطبق عىل يومنا هذا، وسيظن القارئ أن هذا من عمل املؤلف يصف 
عرصه، واحلق أن هذا ليس من عمل املؤلف وال من مقدوره وإنام هي آثار من مرشفة 

كأنام كان يستشعر عن ُبعد، واالستشعار عن ُبعد يكون يف الزمان كام يكون يف املكان.

الباب فسوف جيد نفسه قادًرا عىل  القارئ من استيعاب فصول هذا  انتهى  فإذا ما 
وصف فكر مرشفة بصفات خري من الصفات التي سيذكرها املؤلف بعد قليل عىل أهنا 
سامت فكر الرجل، وإين أقسم للقارئ الذي سيجد صفات مل يذكرها املؤلف هنا إنه 
هو  بذوق  يتمتع  الذي  املؤلف  ذوق  يفوق  ذوًقا  شك  بال  له  ألن  وجد،  فيام  حق  عىل 
املقدمة  إمتام عمله يف هذه  إىل  نفسه مسوًقا  ولكنه جيد  قدًرا،  األدبية  األذواق  أقل  من 

باحلديث عن الصفات أو ما يسميه السامت يف فكر مرشفة.
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وأوىل هذه السامت هي »اإلنسانية«، و»اإلنسانية« يف فكر مرشفة من نوع »اإلنسانية« 
يف فكر أخ له هو كامل حسني ليست تلك اإلنسانية التي متثل »هناية اليائس« أو »الفردوس 
املفقود« يف تفكري كثري من هؤالء الذين اصطلح عىل تسميتهم باملفكرين ولكنها »املنبع« 
الذي يروي أفكار الرجل وينميها وينطلق هبا يف املجال اإلنساين الرحب، هذه اإلنسانية 
هي التي تدفع مرشفة ألن يكثر من الكالم حول العلم واألخالق، وحول دور العلامء 
وجود  يف  اإلنسانية  مستقبل  وحول  والسياسة،  العلم  وحول  عاملي،  تعاون  حتقيق  يف 

العلم وهل يقودنا العلم إىل العمران أم إىل الدمار؟

يف  العلمي  التأليف  عن  احلديث  إىل  تقوده  التي  هي  الرجل  تفكري  يف  و»العروبة« 
التعاون بني األمم العربية، وعن رضورة متجيد العلامء العرب  العربية، وعن مستقبل 
العاملية  املؤمترات  إقامة  وعن  آثارهم،  واقتفاء  خمطوطاهتم،  ونرش  ذكراهم،  وختليد 

العربية.

و»الوطنية« يف فكر الرجل هي التي تدفعه دفًعا، حديًثا بعد حديث ومقااًل بعد مقال 
النهوض بمستوى  بأمرها، وإىل  القومية، والعناية  الثروات  البحث عن  إىل احلث عىل 
بأمر  العناية  وإىل  علميًّا،  توجيًها  العام  الرأي  توجيه  وإىل  الصحيح،  بالطريق  البالد 

املستقبل هلذا الشعب.

وقد تواءمت هذه األمور الثالثة يف نفس مرشفة، كام أراد اهلل هلا أن تتواءم يف النفس 
اخلرية، ذلك التواؤم الذي جيعل منها مدارات متتالية ال تتامس وال تتقاطع وال تتشابك 

وإنام خيرج املفكر منها ويعود إليها وينتقل بينها يف أمان اهلل.

وأمان اهلل هذا هو الذي أعطى لفكر مرشفة صفة التفكري اآلمن، وهو كرجل عامل ال 
ينظر إال بالعني املجردة إىل احلقائق املجردة من دون أن يصيبه خداع يف البرص، أو خداع 
الغشاوات  نفاًذا ال تعرتضه سدود  اليقظة، ولكن تفكري مرشفة كان  األماين، وأحالم 
التي حطت عىل أعني كثري من معارصيه غشاوات اجلهل أو املرض أو املطامع، ومن َثمرَّ 
سبق مرشفة بفكره عرصه فظن معارصوه أنه يعيش يف واقع غري الواقع، والواقع أنه كان 

يعيش واقعهم ولكن بكل أبعاده.
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وجيد املؤلف نفسه يف هذا املوضوع وهو مضطر إىل أن يصف فكر مرشفة بعبارات 
الواقعية يف فكر  استخدمها من قبل يف وصف فكر كامل حسني حني قال: »وليست 
الرجل هي الُبعد عن الغيبيات فهذا منهج يف الواقعية ينتهجه امللحدون ومن هم قريبون 
منهم يف اجتاهاهتم الدينية، وال هي باإلذعان للواقع املستقر واخلضوع للنظم املستتبة، 

وإنام هي »واقعية التغيري، التي تضع يف االعتبار ديناميكية الزمن، وإستاتيكية القيم«.

عىل أن املؤلف يستطيع أن يسلك اآلن سلوًكا آخر فيقارن بني الرجلني من وجوه 
االختالف، اعتامًدا عىل احلقيقة القائلة بأن املقارنة عن طريق وجوه االختالف قمينة 
هذا  ملء  رسًدا  املرسودة  الوصف  عبارات  تبينه  مما  أكثر  األمور  حقائق  من  تبني  بأن 

الكتاب.

ذلك  العلمني، هو  بني  فرق  من  املحقق  القارئ  أو  املدقق  الناقد  يلحظه  ما  وأول 
التي استعان هبا كل منهام عىل تقرير احلقائق، فقد كان كامل  االختالف بني الوسيلة 
حسني استقرائيًّا، وكان يطبق التفكري العلمي التجريبي االستقرائي عىل كل ما يصادفه 
التي حيصل  النتائج  قيمة  بال شك من  التطبيق سريفع  أن هذا  يؤمن  احلياة، وكان  يف 
عليها، وقد كان، أما مرشفة فكان منطقيًّا استنتاجيًّا أكثر منه جتريبيًّا استقرائيًّا، وكان 
هذا  يف  عندي  الرس  وليس  صحة،  األكثر  نتائجه  إىل  الصحيحة  مقدماته  من  خيلص 
االختالف راجًعا إىل أن كامل حسني طبيب معالج، ومرشفة ريايض بحاثة، وإن كان 
االثنني  أودعه يف  الذي  اهلل  الرس عندي هو رس  وإنام  الرس،  بعض  االختالف  يف هذا 
فدفع كاماًل إىل أن يسلك الوسيلة التي ترفع من قدر نتائجه يف املوضوعات التي شاء 
اهلل له أن يتناوهلا، وأن يسلك مرشفة الوسيلة التي خترج له النتائج الفذة يف املوضوعات 

التي شاء اهلل أن يتناوهلا.

وكأنام مل يكن هلذا االختالف بني االستقراء واالستنباط أثًرا من آثار الثقافة العلمية 
عند الرجلني، وإنام كان مؤرًشا هيأه اهلل هلام ليؤثر يف نتائج أفكارمها خري تأثري! عىل أن 
بلغ  حتى  يوغل  رزينًا  هادًئا  عميًقا  فكًرا  للعربية  أتاح  قد  حسني  بكامل  العمر  امتداد 
القرون األوىل من امليالد، وهيدأ حتى يبلغ هناية األرب من املوضوعات، ويسكن حتى 

ال يبلغ به ذو مطمع من مطامعه شيًئا من مطامعه إن أراد ركوبه إىل مطامعه.
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يف  الناس  يراه  ما  يرى  أن  لعرصه  مرشفة  سبق  أتاح  فقد  اآلخر  اجلانب  وعىل 
التحقيق قبل أن تذهب هبا  الطموحة إىل  فتتوثب عنده اآلمال  شيخوختهم يف شبابه، 
اآلمال  أن حتف هبا  قبل  اآلمال  إىل حتقيق  العظيمة  نفسه  وتنهض  السنون واخلطوب، 
ويعالج عقله البكر املشكالت املعقدة بحلول مبكرة ال تتأتى عند الكبار، كل ذلك قبل 

أن ختتطفه يد املنون.

وكأنام أرادها اهلل قسمة عادلة، وحكمة مؤثرة فكام مل يكن لكامل حسني شباب، مل 
تكن ملرشفة شيخوخة.
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الفصل األول
العلم والدين

التاسع  يف  مرشفة  الدكتور  ألقاه  إذاعي  حديث  عنوان  هو  الفصل  هذا  عنوان 
والعرشين من مارس سنة مخس وأربعني وتسعامئة وألف، وهو عنوان فصل من فصول 
الدكتور  فصول  يف  جاء  ما  كل  يتناول  لن  هذا  فصلنا  أن  عىل  واحلياة«،  »العلم  كتاب 
مرشفة، وإنام سيعرض رأي الرجل يف املسألة التي ظل الناس بعيدين عن الصواب فيام 
يتعلق بأمر احلق فيها، فقد ظل علامؤنا األجالء إىل وقت قريب يقفون من مسألة العالقة 
بني العلم والدين موقًفا غريًبا، كأهنم يدافعون عن متهم هو الدين أو هو العلم، أمام 
صاحب حق هو العلم أو هو الدين، ويف هذا االضطراب العشوائي الذي حدث منهم 

ما يؤيد القول برد العلم والدين إىل أصل واحد.

كان علامؤنا يذهبون فيدللون بام يستطيعون استظهاره من آيات القرآن الكريم عىل 
ما يؤكد  الكريم  القرآن  إليه، وهذه حقيقة ويف  العلم، وإنام يدعو  الدين ال حيارب  أن 
هذه احلقيقة، وسننقل بعد قليل من مرشفة ما نقله من آي الذكر احلكيم يف هذا الشأن، 
الالحقني  املوضوع، وبني  النموذجية هلذا  بفلسفته  أن موطن اخلالف بني مرشفة  غري 
من علامء الدين الذين يميلون إىل احلديث يف العلم، أو من رجال العلم الذين يميلون 
إىل احلديث يف الدين، أو من رجال اجلهل واإلفك الذين يميلون إىل إبراز أنفسهم يف 
ثياب العلامء الصاحلني ـ موطن اخلالف هذا يكمن يف اإلطار الذي عرضت القضية من 
خالله، وليس يف هذا القول إهبام وال إهيام ولكنها احلقيقة يدركها كل من كان له قلب 

أو ألقى السمع وهو شهيد.



74

يبدأ مرشفة بتنفيذ وجهة النظر األوربية القائلة بأن القرون الوسطى كانت عصوًرا 
مظلمة، خيم عليها اجلهل، وحجبت عن نور العرفان، وإن البرش قد رضب عىل آذاهنم 
زهاء ألف عام، من وقت سقوط الدولة الرومانية الغربية عام 476 ميالدية، ثم بعثوا 
من مرقدهم يف أواخر القرن اخلامس عرش، ونرشت علوم اإلغريق بعد موهتا، وعادت 
احلياة إىل فنوهنم وآداهبم، فكانت النهضة وقامت مدينة أوربا احلديثة عىل أساس مدنيتها 
القديمة، وملا كان اإلغريق القدماء من أهل أوربا فمدنيتهم مدنية أوربية حتمل الطابع 

الغريب، وبذلك يكون الغرب قد وصل بحارضه خمرتًقا حجب القرون.

ولعل اجليل اجلديد من شباب العلامء يذهلون حني يقرأون أن تكون وجهة النظر 
التاريخ  يكن  فلم  يذهلوا،  أن  هلم  وليس  النحو،  هذا  عىل  علومنا  تاريخ  من  األوربية 
كتابة  مرشفة  فيه  كتب  الذي  احلني  ذلك  حتى  كتب  قد  الوسطى  للعصور  العلمي 
إنصاف، بل إن كثرًيا من العلامء الذين يذهب تعصبهم ببعض علمهم ال يزالون يرصون 

عىل وجهة النظر هذه مشيحني بوجوههم عام سجله العلم من حقائق تارخيية.

قلنا يف أول الفقرة السابقة إن مرشفة بدأ بتفنيد هذا الرأي، وقد بدأ مرشفة فرشح 
مالبسات الرأي يف تفكري القوم، ولكنه مل يرد عليه رد احلامسة والنخوة العربية واالعتداد 
بام يستأهل االعتداد حقيقة، ولكنه يف بساطة شديدة يقرر أن الغربيني الذين ينسبون منشأ 
العلم وتاريخ العلم إىل أوربا وامهون؛ فهم جيهلون أو يتجاهلون حقائق التاريخ، فأوربا 
إنام هي إحدى القارات اخلمس وتارخيها إنام هو جزء من تاريخ البرشية، لذلك جيب 
أن نصل بني اجلزء والكل، فالقرون الوسطى كانت حقيقة عصوًرا مظلمة يف أوربا، أما 
يف الرشق فقد ازدهرت فيها مدنية العرب، ووصلت إىل أوج عظمتها، ثم نقلت علوم 

العرب إىل أوربا... إلخ.

»فاألرقام  والفرس  اهلنود  علم  من  كثرًيا  العرب  استفاد  فقد  ذلك  إىل  وباإلضافة 
التي نستخدمها اليوم يف احلساب تسمى عندنا األرقام اهلندية، ألننا نقلناها من اهلنود، 
يستعملون  ذلك  قبل  وكانوا  عنا  نقلوها  ألهنم  العربية  األرقام  الغربيني  عند  وتسمى 
احلروف األبجدية عىل طريقة حساب اجلمل، ثم إن اإلغريق الذين نقل العرب عنهم 
نقلوا أيًضا عن املرصيني القدماء. إىل آخر تلك السلسلة التي تثبت أن العلم ليس بضاعة 



75

أوربية، وليس ذا طابع رشقي أو غريب، بل هو مشاع بني األمم ال وطن له. يطلب يف 
حيثام  ويزدهر  وينمو  البرشي،  الفكر  وجد  أينام  ويوجد  أمريكا،  يف  يطلب  كام  الصني 

ترتفع احلضارة، وتعلو النفوس، وتتحرر العقول«.

وإذن فلم تكن العصور الوسطى مظلمة، وإنام كانت منرية عند العرب، ثم انترش هذا 
ا، ومل يكن ذلك لطبيعة يف النور؛ نور العلم والعرفان  النور إىل أوربا بعد أمد طويل جدًّ
الذي ال يقف عند حد وإنام كان العيب يف الوسط وهو أوربا بظالم فرضه عليها رجال 
الدين يف كنائسها، ولعل هذا الذي ذكرت هو جوهر فلسفة مرشفة التي أراد أن يعب 
عنها فيام بعد حني قال: »ومن املسلم به أن رجال الكنيسة يف القرون الوسطى كانوا سبًبا 
من أسباب انحطاط العلوم وتأخرها يف أوربا، ولكن هل الدين مسئول عن هذا. هل يف 
تعاليم الدين املسيحي ما يعزز رأي بطليموس يف مركزية األرض، أو مذهب أرسطو يف 
سقوط األجسام أو ما خيالف نظرية كوبرنيك وآراء غالييل، أم إن العيب هو عيب رجال 

الكنيسة الذين اختذوا من الدين وسيلة لفرض نفوذهم وإخضاع الناس هلم؟«.

ثم ينقل مرشفة عن األستاذين ساليفان وجريرسون قوهلام يف مؤلف هلام عن تاريخ 
أن يعجب من  له  ليحق  الوسطى  القرون  تاريخ  يعرف  الذي ال  »إن  احلديثة:  العقائد 
مركز  إىل  عرش  الثاين  يوحنا  وصل  كيف  العصور.  تلك  يف  الكنيسة  رجال  انحطاط 
البابوية وهو الذي انغمس يف السفاالت اخللقية بل ويف اإلجرام، وكيف تسنى لرود 
حياته  انحطت  الذي  وهو   1492 عام  السادس  إسكندر  البابا  يصري  أن  رجيوبورجيا 

اخلاصة إىل درجات اإلثم والفجور؟«.

العلم  بني  تعارض  مسألة  ليست  املسألة  بأن  القائل  رأيه  هنا  مرشفة  ويستخلص 
هتيأت  أن  فلام  الوسطى،  القرون  يف  أوربا  أهل  شمل  عام  انحطاط  هو  وإنام  والدين، 
الكنيسة،  إصالح  حركة  الوقت  نفس  يف  وقامت  الفكرية  النهضة  قامت  األسباب 
فانتعشت العلوم والفنون، وارتفع مستوى األخالق، واجتهت النفوس نحو نور العلم 

ومجال الفن ونحو الفضائل واملثل العليا عىل السواء.

فقرات  ننقل  أن  لنا  بعبارة أخرى هل  أو  أخرى،  نقطة  إىل  ننتقل  أن  لنا  فهل  وبعد 
مرشفة التي يرشح فيها العالقة بني اإلسالم والعلم فيقول:
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بنا  الطبيعية املحيطة  بالنظر يف الظواهر  التي تأمرنا  »والقرآن الكريم ميلء باآليات 
ال عىل سبيل  اآليات  هذه  بعض  وإليك  مًعا،  والعقل  احلواس  استخدام  وحتضنا عىل 

احلرص بل عىل سبيل املثال:

﴿ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اخْلَْلق﴾ )العنكبوت: 20(.

هِبَا﴾  َيْسَمُعوَن  آَذاٌن  َأْو  هِبَا  َيْعِقُلوَن  ُقُلوٌب  هَلُْم  َفَتُكوَن  اأْلَْرِض  يِف  َيِسرُيوا  ﴿َأَفَلَم 
)احلج: 46(.

َباِل ُجَدٌد   َْتِلًفا َأْلَواهُنَا َوِمَن اجْلِ اَمء َماء َفَأْخَرْجنَا بِِه َثَمَراٍت خمخُّ ﴿َأمَلْ َتَر َأنرَّ اهللرََّ َأنَزَل ِمَن السرَّ
َوابِّ َواأْلَْنَعاِم خُمَْتِلٌف  َْتِلٌف َأْلَواهُنَا َوَغَرابِيُب ُسوٌد )27( َوِمَن النرَّاِس َوالدرَّ بيٌض َومُحٌْر خمخُّ

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء﴾ )فاطر: 27 ـ 28(. اَم خَيَْشى اللرَّ أْلَواُنُه َكَذلَِك إِنرَّ

يف هذه اآلية األخرية تفضيل ظاهر للعلامء عىل غريهم، وهل يستوي الذين يعلمون 
مسلم  كل  عىل  فريضة  العلم  »طلب  أن  الرشيف  احلديث  ويف  يعلمون،  ال  والذين 

ومسلمة«.

»فالدين إذن يشجع عىل طلب العلم ويأمر باستخدام العقل وسائر احلواس ويرتك 
ا يف تفسري الظواهر الطبيعية، ومنطق العلم منطق سليم يف نظر الدين أساسه  الفكر حرًّ
املشاهدة، فالعني جيب أن ترى، واألذن جيب أن تسمع والعقل جيب أن ينظر وأن يفكر 
والطريقة االستقرائية التي قال هبا باكون إنام مرجعها إىل احلس وإىل التفكري السليم فهي 
طريقة تتفق وما أمرنا به الدين من أن نسري يف األرض وأن نرى وأن نسمع وأن ننظر«.

وينتقل مرشفة إىل حتديد حدود الطرائق العلمية حتديًدا ال يقيد العلم، وإنام يوسع 
من دائرته، وهو حيددها حتديًدا ال لبس فيه وال غموض فيقول:

»ولكن هل احلياة البرشية، وهل النفس البرشية هي جمرد أن نرى وأن نسمع وأن 
الدائرة هي دائرة احلقائق  نعلم؟ إن العلم هبذا املعنى ال خيرج عن دائرة معينة، وهذه 

املوضوعية دائرة املوجودات التي ترتبط باحلواس ارتباًطا مبارًشا أو غري مبارش«.

»فعلامء الكيمياء هلم مطلق احلرية يف أن يبحثوا عن حقيقة العنارص واملركبات، وأن 
يبنوا النظريات ويصوغوا اآلراء عن تفاعل املواد وتآلفها وأن يطبقوا ذلك كله يف ميدان 
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الصناعة والزراعة وسائر الفنون البرشية، وكذلك علامء النبات وعلامء احليوان وعلامء 
الفلك وغريهم، كلٌّ فيام ختصص فيه، فهؤالء مجيًعا هلم أال يقطعوا بقول وأال يرتبطوا 
برأي أو عقيدة ثابتة بل هم يمحصون كل رأي وهيذبون كل فرض طبًقا لنتائج بحوثهم 

وجتارهبم إال أن هناك أموًرا خترج عن دائرة احلقائق والنظريات العلمية«.

الفضيلة  فحب  البرشية،  القيم  اسم  الفالسفة  عليها  يطلق  التي  هي  األمور  »هذه 
واإليامن  وحماربته،  الرش  وبغض  به،  والتعلق  اخلري  حب  وكذلك  عنها،  والدفاع  مثاًل 
بالعدل والرمحة كل هذه أمور ال جتدي فيها جتارب علامء الكيمياء وال علامء الفلك وال 
مشاهداهتم، وال تنطبق عليها طريقة باكون وال املنطق االستقرائي، ذلك ألهنا ترتبط 
بام هو أعمق من هذه مجيًعا؛ ترتبط باحلياة الروحية للنفس البرشية، فنحن نؤمن باخلري 
ونحارب الرش ألن هذا صادر عن عقيدة راسخة أساسها الدين ونحن ال نتقبل جداًل 
يف إيامننا هذا ال من علامء الكيمياء وال من علامء الفلك وال من غريهم، وال يعنينا يف 
هذا أمر النظريات أو احلقائق العلمية بل إننا نحيا ونموت مؤمنني متمسكني بعقيدتنا 
ندافع عن اخلري وعن الفضيلة وعن العدل ونحارب الرش والرذيلة والظلم سواء أكانت 
األرض هي التي تدور حول الشمس أو الشمس هي التي تدور حول األرض وسواء 

أكانت األجسام تتبع يف سقوطها آراء أرسطو أو مذهب غالييل«.

باحلقائق  يعنى  العلم  أن  »صحيح  فقال:  يوضحها  أن  مرشفة  يفت  مل  نقطة  بقيت 
املوضوعية، وأن الدين يعنى بالقيم الروحية ولكن طلب العلم يف ذاته مبني عىل قيمة 
الدين مشجًعا عىل  كان  العلم طالب حقيقة، ولذلك  فطالب  احلق،  روحية هي حب 
طلب العلم ودافًعا إليه، ولذلك كان من الواجب عىل رجال العلم ورجال الدين أن 
وتنارصهم  تعاوهنم  يف  فإن  الفضيلة؛  خدمة  ويف  احلق  خدمة  يف  ويتنارصوا  يتعاونوا 

رفاهية البرش وسعادهتم«. أليس كذلك؟!

املصادر:
كتاب: »العلم واحلياة«.

العلم والدين: »حديث إذاعي«.
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الفصـل الثاين
معركته مع الأ�شتاذ اأحمد اأمني

حـول مقام الإن�شـان في الكـون

إذا أردنا الرتتيب الزمني فهذه هي املعركة الثانية بني القطبني عيل مصطفى مرشفة 
وأمحد أمني، أما املعركة األوىل فهي التي كانت بينهام حول نتائج اصطدام مرص باحلضارة 

الغربية والتي عدها مرشفة طيبة بينام عدها أمحد أمني سيئة.

وسوف نستعرض يف هذا الفصل بإذن اهلل املعركة التي دارت حول مقام اإلنسان يف 
الكون، مراعني الرتتيب التارخيي:

يف السادس من فباير سنة ثامن وعرشين وتسعامئة وألف )1928( كتب الدكتور 
مرشفة مقااًل يف جملة »اجلديد« حتت عنوان »سياحة يف فضاء العاملني«، وملا أخرج كتابه 

األول »مطالعات علمية« جعل ذلك املقال فصاًل من فصول الكتاب.

ويف السابع عرش من أغسطس سنة ثالث وأربعني وتسعامئة وألف )1943( كتب 
أمحد أمني يف جملة »الثقافة« حتت عنوان »سياحة يف العامل« فقال إنه قرأ كتاب مطالعات 
علمية فاستوقفه ذلك الفصل الذي عنوانه »سياحة يف فضاء العاملني« وتلك السياحة 
التي أعد هلا مرشفة مركًبا من أشعة النور يسري برسعة الضوء فيقطع يف الثانية 186000 
املجموعة  حول  السياحة  يف  يوًما  ويقيض  دقائق،  ثامين  يف  الشمس  إىل  ويصل  ميل، 
الشمسية، فإذا جاوز املجموعة الشمسية إىل أقرب نجم من جمموعة أخرى قطع املسافة 
بينهام يف أربع سنني. وسوف يتاح لراكب هذا املركب أن يرى جمموعات من السدم، 
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تقدر بعرشات  بينها مسافات  النجوم  املاليني من  وكل سديم مؤلف من مئات آالف 
السنني الضوئية.

وسريى أن حميط الكون يقدر بنحو سبعة آالف مليون سنة ضوئية؛ أي أننا إذا أرسلنا 
شعاًعا من الضوء فإن هذا الشعاع يعود إلينا بعد سبعة آالف مليون سنة بعد أن يكون 

طاف حول الكون كام يطوف السائح حول األرض ويعود إىل حيث ابتدأ.

وبعد أن استعرض الدكتور أمحد أمني ما جاء يف مقال الدكتور مرشفة قال: »قرأت 
هذا فرأيتني أملك خرًيا من هذه املطية ـ يقصد مركب النور ـ وأرسع من هذا الضوء 
العوامل يف حلظة، ويطوف حول  إىل هذه  يرحل  أن  يستطيع  الذي  وهو خيايل وفكري 

الكون يف ملحة. ومن أين بآالف املاليني من السنني والعمر قصري واملدى طويل؟«.

ثم ركب أمحد أمني خياله وطاف هذه العوامل وعاد بالنتائج اآلتية:

وجد أن أرضنا ال تساوي يف هذه العوامل قطرة من البحار وصدق األثر: »إن دنيانا 
عند اهلل ال تزن جناح بعوضة«.

أدرك مدى غرور اإلنسان حني اعتقد أنه أرقى خملوق عىل وجه العامل، وأن العامل 
كله خملوق له، وأرجع الدكتور أمحد أمني سبب ذلك الغرور إىل أن اإلنسان مل ينظر إال 
إىل أرضه ونفسه وكان ينظر إىل النجوم كأهنا حبات در المعة، ولكن الدكتور أمحد أمني 
أحس بالقدر احلقيقي لإلنسان عندما رأى تلك العوامل التي ال يشعر أهلها بأن هناك 
شيًئا اسمه األرض، ومل يسمعوا بيشء اسمه اإلنسان ألن األرض أصغر من أن تذكر 

بجانب ضخامة عواملهم واإلنسان أحقر من أن تعرف حياته لضخامة حياهتم.

أنواع  أكثر  من  فتفكريها  املخلوقات  أحدث  من  األرض  أن  أمني  أمحد  اكتشف 
العوامل األخرى نوع تفكرينا ونظمنا  أنه ملا عرض عىل سكان  التفكري سذاجة. وذلك 
أكثر  »وكانوا  حرشة،  ترصفات  من  نضحك  مما  بأكثر  الضحك  يف  أمعنوا  االجتامعية 
العاملية«، وروى أمحد أمني أن هؤالء  إمعاًنا يف الضحك حني حدثتهم بأخبار احلرب 
يستطيع  أشياء  أجل  من  يزال حيارب  الذي ال  اإلنسان  تفاهة عقل  من  يذهلون  كانوا 

احلصول عليها من دون إراقة الدماء وخراب الديار.
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ال يصادف أمحد أمني يف رحلته إال قلياًل من أهل األرض، فقد رأى طائفة من الشعراء 
ليس منهم أبو نواس ومدرسته اللذان غنرَّيا للخمر واللذات اجلسمية وال أبو متام والبحرتي 

ومادحو امللوك وإنام وجد أبا العالء املعري حائًرا يبحث عن رس النجوم وينشد:
بنافعة ليت  وهل  شعري  ليت  فلكيا  يا  أنت  ما  أو  وراءك  ماذا 
واختلفوا األقوام  أثرك  يف  فاض  ا وال تركواكم  قدما، فما أوضحوا حقًّ
قمـر إثـرهـا  ويقفـو  تغيب  حلكشـمس  بعده  ــوايف  ي صبح  ــور  ون
شـتى ولـم يدر خلـق أيه سـلكواطحنت طحن الرحـى من قبلنـا أمـم
حجبـهـا للرحمـن  سـرائـر  مـلكرامـوا  وال  ال  نبـي،  نـالهـن  مـا 

ورأى ابن الشبل البغدادي يطوف حول العام ويقول:
ــدار ــم ــفــلــك ال ــا ال ــه ــك أي ــرب اضـطـرارب أم  المســير  أقصـد 
شـيء أي  يف  لــنــا  ــل  ق انبهارمــــدارك  مــنــك  أفــهــامــنــا  فــفــي 

كام رأى أمحد أمني طائفة من الشعراء الصوفية وقابل األنبياء الذين قطعوا الال أبدية 
إىل األبدية يف خطوة.

ثم عرج أمحد أمني يف عودته عىل طائفة من الفلكيني واملنجمني »كانت ميزهتم أهنم 
األشعة  وحتليل  واألبعاد  باملسافات  وشغلوا  السامء،  وعظم  األرض  حقارة  اكتشفوا 

ورسم اخلرائط اجلوية، ولكنهم وقفوا عند املظاهر، ومل ينفذوا منها إىل قلبها النابض«.

معه  يرحل  أن  اهلل  مراحل رحلته متنى عىل  أمني  أمحد  الدكتور  استعرض  أن  وبعد 
هذه الرحلة كل الذين »خيتالون تيًها، وخيطرون عجًبا، ويمطون حواجبهم، وينفخون 
أشداقهم، ويتجاوزون قدرهم، ويفتخرون بام هلم وجاههم ومن يرددون: أنا وحدي« 
إليهم  لتصاغرت  »إذن  بزخرفها،  يفخرون  التي  األرض  قيمة  يرى هؤالء مجيًعا  حتى 
نعرة  وطارت  ومطاحمهم،  أمانيهم  منهم  وتضاءلت  غرورهم،  عن  وأقلعوا  نفوسهم 

رأسهم، واعتدل صعر خدهم«.

نرشت   )1943( وألف  وتسعامئة  وأربعني  ثالث  سنة  نوفمب  من  التاسع  ويف 
مقاله  مرشفة  بدأ  وقد  الكون«،  يف  اإلنسان  »مقام  عنوان  حتت  ملرشفة  مقااًل  »الثقافة« 
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يلتقي  أن  فقال: »وقد كان مجياًل وطبيعيًّا  املعارضة  بدأ  ثم  أمني،  مقال أمحد  بتلخيص 
الغفران ومبدع اإلرساء  العالء، وكيف ال وهو صاحب رسالة  بأيب  األستاذ يف سفره 

بالفكر من عامل احلس إىل عامل اخليال وهو القائل:
ديننـا فـي  مثـلنـا  الكـواكـب  مسـلمفهل  أو  فهــائــد  يتفقـن  ال 
كمكـة السـماء  فـي  مكــة  ويلملـمولعـل  يـذبـل  نضـار  وبهـا 

الصوفية  وبشعراء  البغدادي  الشبل  بابن  يلتقي  أن  ومجياًل  طبيعيًّا  كان  »كذلك 
الذين أدركوا وحدة وجود اخللق واخلالق ووصلوا إىل أن قلب العوامل ينبض وروحها 
ختتلج، ولعله لقي اإلمام الغزايل وسمع دفاعه يف مشكاة األنوار عن احلسني بن منصور 

احلالج«.

لب  إىل  أمني  أمحد  هبا  ناظر  التي  اجلميلة  األدبية  املقابلة  هذه  بعد  مرشفة  انتقل  ثم 
املوضوع فقال: »وإنام يعنيني معنى آخر ذكره األستاذ وأفاض فيه، وكنت قد ملحت إليه 
وأوجزت، ذلك أنه رأى يف صغر احليز الذي حيل فيه اإلنسان، بل الذي حتل فيه الكرة 
األرضية ويف عظم الكون الذي يقدر حميطه بآالف املاليني من السنني الضوئية رأى يف 
كل هذا ما جعله يستصغر شأن األرض ويستحقر أمر اإلنسان فاألرض أصغر من أن 
تذكر بجانب العوامل األخرى، واإلنسان أحقر من أن تعرف حياته لضخامة حياهتم، 
وأخبار احلروب تافهة وحقرية، ألن اإلنسان الذي يقوم هبا حقري، ومكان احلروب جزء 
السعادة والشقاء، وامللذات  من األرض احلقرية وهلم جرا. وأكثر من ذلك فحديث 
واآلالم، واجلامل والقبح ال يقع من النفس يف قليل وال كثري، وال يزيد يف السمع عىل 

طنني ذبابة«.

ثم طرح مرشفة السؤال اخلطري: ما مقام اإلنسان يف العامل؟ وما حقيقة مكانته؟

للصفر  جيًدا  تعريًفا  تكون  ألن  تصلح  العامل  حجم  إىل  اإلنسان  حجم  نسبة  »إن 
الريايض، ومع ذلك ففي هذا اجلرم املتناهي يف الصغر أكب معجزة يف الكون بأرسه«.

وبدأ مرشفة يدعم رأيه باألدلة فرسد منها:

»كانت بعض املذاهب الفلسفية عند اإلغريق تفرق بني عاملني »املاكرو ـ كوزموس« 
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أو العامل األكب، و»امليكرو ـ كوزموس« أو العامل األصغر، فاألول هو الكون بفضائه 
وسامواته، والثاين هو اإلنسان، وهذان العاملان ليسا شيئني خمتلفني وإنام مها صورتان 

ليشء واحد، وكانوا يقولون بانطواء العامل األكب يف العامل األصغر:
تشــعر ـــا  وم فــيـــــك  تبصـردواؤك  ـــا  وم مــنــك  وداؤك 
صغـري جــــرم  أنــــك  ـــزعـــم  األكــبوت الــعــامل  انــطــوى  وفيك 

وقد اتصلت هذه املذاهب بالفلسفة الصوفية والقول بوحدة الوجود والذين يرتأون 
هذه اآلراء ال جيدون يف صغر حجم اإلنسان ما يبعث عىل استصغاره؛ ذلك أن اإلنسان 
يف نظرهم ال ينخفض شأنه عن شأن العامل، ألنه هو العامل! وكيف ينخفض اليشء عن 

نفسه؟!«.

»ولألسقف اإلنجليزي باركيل رأي فلسفي مشهور يف هذا األمر ذلك أنه يرى أن 
حقيقة الكون نفسية ال موضوعية، فوجود الكون إنام يقوم بالنفس وال معنى له بدوهنا، 
وعىل هذا الرأي يكون وجود اإلنسان رشًطا الزًما لوجود العامل، وال يكون هناك معنى 

لوجود العامل ما مل توجد النفس املدركة وهي النفس البرشية«.

»أما األسانيد القوية يف قضية مقام اإلنسان يف الكون فهي تلك التي تستمد قوهتا من 
الواقع ومن املنطق السليم، فاألرض التي يسكنها اإلنسان يبلغ حميطها أكثر من أربعني 
مليون خطوة من خطواته، ومع ذلك فقد طاف حوهلا وأحاط هبا. ثم إن دوراهنا عىل 
حمورها ينشأ عن رسعات تصل إىل ما يعدل رسعة اإلنسان مائة مرة، ومع ذلك فقد 
استطاع اإلنسان أن يدور حول األرض بام يقرب من نصف هذه الرسعة فكاد يلحق 
بالشمس يف حركتها اليومية وقد رقى يف اجلو إىل ما يعادل عرشة آالف قامة من قاماته، 
ومن  عضالته،  قوى  عىل  املرات  من  األلوف  مئات  يزيد  ما  القوى  من  لنفسه  وسخر 
اآلالت ما إن قدرته لتنوء باملاليني من أمثال قدرته، أما بعقله وفكره فقد وثب وثبات 
أخرى  عن  ثم  مياًل  سبعني  ارتفاع  عىل  اجلو  يف  مكهربة  طبقة  عن  اللثام  فأماط  رائعة 
عىل ارتفاع 180مياًل، واستخدمها يف نقل رساالته الالسلكية، وقد أماط اللثام أخرًيا 
عن طبقة ثالثة وراء القمر عىل أكثر من ربع مليون من األميال، ووجد عنرص اهلليون 
التي  الشمسية  باملجموعة  علاًم  أحاط  ميل، وقد  مليون  ُبعد 13  أي عىل  الشمس  عىل 
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يزيد ضبًطا  بام  يربو قطرها عىل سبعة آالف مليون ميل وقدر مواقيت هذه املجموعة 
يستعرض  مرشفة  الدكتور  مىض  وهكذا  إلخ«.  جيبه...  يف  حيملها  التي  الساعة  عىل 

اإلنجازات اهلائلة التي حققها اإلنسان بفضل العقل الذي وهبه الله.

إليها  يصل  أن  أراد  التي  النتيجة  إىل  املقدمات  هذه  من  مرشفة  الدكتور  وخلص 
فقال:

»وليس مقام اإلنسان يف نظري مرتكًزا عىل األحجام والقوى، وليس يضريه يف ملتي 
فيه واسع األرجاء  نعيش  الذي  العامل  وإذا كان  قليل احلول،  أن يكون ضئيل اجلسد، 
رحب الفناء فإنني ال أجد يف ذلك إال مبعًثا للفخر وحافًزا للسمو بالنفس، وهل ينقص 
ينبني  دار فسيحة؟! وإنام  أن يسكن يف  أو  إىل مدينة عظيمة؟!  ينتمي  أن  املرء  من قدر 
مقام اإلنسان عىل يشء آخر هو أبعد ما يكون عن عظم اجلرم وشدة البأس فقد سكن 
األرض يف العرص اخلايل ديناصورات ذات أجسام هائلة كأهنا األطوار املتحركة، وكان 
هلا من قوة عضالهتا ما جعل هلا الغلبة عىل مجيع الكائنات احلية التي عاشت عىل األرض 
يف زماهنا ومع ذلك فقد اندثرت هذه الوحوش الضارية، ومل يبق منها إال بضعة هياكل 

عظمية متناثرة، هي خري عبة ملن يعتب«.

»إنام يقوم جمد البرش عىل يشء آخر هو ذلك القبس املقدس الذي نشعر مجيًعا أنه يميز 
اإلنسان عىل سائر احليوان تلك القوة الروحية التي حترك فينا حب احلق وحب اخلري 

وحب اجلامل، وعىل قدر استجابة البرش لذلك الداعي تأيت عظمتهم ورفعة شأهنم«.

»وعندي أن ما حصل عليه اإلنسان من العلم وما ترتب عىل ذلك من قدرة واخرتاع، 
إنام جاء عىل قدر طلبه للحقيقة وشغفه باحلق، كام أن حب احلق وحب اخلري إنام يتفرعان 

من حب اجلامل«.

»ووددت لو استطعت أن أصور للقارئ ذلك اجلامل الفكري الذي يدركه طالب 
احلقيقة العلمية يف ذلك التناسق البديع بني أجزاء الكون«.

الذين  العلامء  عىل  رحلته  يف  يتعرف  مل  ألنه  أمني  أمحد  بعتاب  مقاله  مرشفة  وختم 
أدركوا احلق وعشقوه وهاموا به من أمثال إقليدس واحلسن بن اهليثم ونيوتن:
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»فقد روى أنه عّرج يف طريقه للعودة عىل طائفة من الناس ظنهم من الفلكيني شغلوا 
باملسافات واألبعاد وحتليل األشعة ولكنهم وقفوا عند املظاهر، ولذلك مل يرهم األستاذ 
أمحد أمني إال عندما قارب األرض وأغلب الظن عندي أن هؤالء الذين رآهم األستاذ 
فحسبهم من العلامء إنام هم مجاعة من املقلدين واملّدعني، وما أكثرهم يف األدب والعلم 

عىل حد سواء«.

وواصل مرشفة حديثه وكأنه يلتمس لألستاذ أمحد أمني العذر أو كأنه يبحث عن 
الرس يف رأيه هذا الذي عده مرشفة ظلاًم، فقال: »ولعل الرحلة قد هبرت منه البرص أو 
العلم ممن جتردوا عن  أنه نظر يف املأل األعىل لرأى رجاالت  الزغل، ولو  خدعه بريق 
احلياة الدنيا وسموا بعقوهلم إىل املنتهى، فكشفوا عن أرسار الكون، وبرهنوا عىل وحدة 

الوجود، وامتزجت نفوسهم وعقوهلم باحلق واخلري واجلامل«.

مل تكن هذه املناظرة التي استعرضناها يف الفقرات السابقة معركة من تلك املعارك 
التي احتدمت وقتها يف الساحة الفكرية املرصية، ويا ليتها تعود إىل االحتدام، غري أننا 
ال نستطيع أن نخرجها هنائيًّا من قائمة تلك املعارك، ولكننا نستطيع أن نتوسط يف األمر 

فنقول: إهنا معركة من جولة واحدة.

واحلق أن احلق يف هذه القضية كان ظاهًرا جليًّا، ومل يرد أمحد أمني حياًدا عنه، ال من 
قبل وال من بعد، وإنام أراد أمحد أمني وهو الرجل األديب أن ينصح الناس بالبعد عن 
هذا الكب والغرور والتعايل وما إىل ذلك من أنواع العظمة التي يظنوهنا بأنفسهم، وقد 
اختذ إىل هدفه هذا وسيلة لطيفة فذهب يرشح هلم مستعينًا باألرقام والنسب مقدارهم 
احلقيقي من حيث احلجم يف هذا الكون، ثم استعان عىل هذه الوسيلة بمقدمة ال تقل 
لطًفا عن الوسيلة، أال وهي إشارته إىل ما جاء يف كتاب مرشفة أو يف مقاله املمتع »سياحة 

يف فضاء العاملني«.

النبيل يف  الشعور  تربية  السامي إىل  ومل يكن مرشفة ليخالف أمحد أمني يف مقصده 
النفس البرشية، ومل يكن مرشفة ليقف حائاًل بني أمحد أمني وبني االستعانة بالوسائل 

التي يراها جمدية يف البهنة عىل صواب ما يدعو إليه.
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وإنام الذي أثار مرشفة هو أن يتامدى أمحد أمني يف مذهبه هذا إىل النهاية مقرًرا ما قرر 
من حقارة شأن اإلنسان، مهماًل كل اإلمهال تقديم أعظم جوانب الشخصية اإلنسانية 

وهو العقل، وأعظم آثار اإلنسانية وهي اإلنجازات العقلية.

وكأنام أحس مرشفة من كالم أمحد أمني عمن سامهم بالفلكيني واملنجمني أن هذا هو 
الطبيعة واألفالك والرياضة، وال أعرف شيًئا  العقيل لرأي أمحد أمني يف علامء  األساس 
كان يؤمل مرشفة أكثر من مثل هذا اإلحساس حني جيده يف نفسه جتاه أي موقف ألي عزيز 
عليه، فقد أنعم اهلل عىل مرشفة بنعم اإلحساس العلمي، واإلحساس اخللقي، واإلحساس 
اإلنساين، فإذا استطاع القارئ أن حيس معي بشعور مرشفة ساعتئذ فسوف جيد أن مرشفة 
مل يذهب يف الشوط بعيًدا عن احلق وال عن الصواب حني قال يف ختام مقاله ما قال عام 

أصاب الدكتور أمحد أمني من هبر البرص وخداع الزغل حني رأى ما ارتآه.

الفني  وببنائها  الرائع،  األديب  بأسلوهبا  ينعم  املناظرة  يتابع هذه  القارئ حني  ولعل 
أن  القارئ  وسيجد  امليضء،  العلمي  ومضموهنا  اخلالصة،  الفكرية  وبروحها  املتكامل 

تنعمه هذا مستوي الطرفني عند مرشفة وأمحد أمني.

ذلك أن مرشفة هنج يف مقاله الذي رد به عىل مقال الدكتور أمحد أمني منهًجا يذكر 
األدباء واملتآدبني والشعراء واملتشاعرين بمنهج »املعارضات الشعرية« التي قامت بني 

الشعراء عىل مر العصور.

فإذا مل حيس القارئ هبذه املتعة الروحية اخلالصة التي حيس هبا عندما تتبادله قصائد 
البوصريي وشوقي وأيب متام والبحرتي فليعلم أن العيب من هذا القلم الناشئ، وليعد إىل 

مصادر هذا الفصل عله يقيض عىل هذا العيب الذي ال أظن للقارئ فيه ذنًبا إن وجده.

املصادر:
كتاب: »مطالعات علمية«.

»سياحة يف العامل« للدكتور أمحد أمني: »جملة الثقافة: 1943/8/17«.
»مقام اإلنسان يف الكون«: »جملة الثقافة: 1943/11/9«.
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الفصل الثالث
هل يربي العلم الأخالق؟

مل تعد العالقة بني العلم واألخالق بخافية عىل أحد، وإنام أصبح الناس يتشككون 
العلامء،  رأوا شذوًذا عنها عند بعض  ما  إذا  العالقة  يف بعض األحيان من صحة هذه 
عىل أن العلم ال يالم يف هذا الشذوذ، وإنام امللوم هو الشهادات العلمية، أو قل الذين 
يمنحنون الشهادات العلمية دون أن يروضوا طالبها الرتويض العلمي احلق، ذلك أن 
االشتغال بالعلم أمر له خطره، وعمل له قدسيته ورسالة العلم رسالة خالدة ال حيملها 
إال من تطهرت نفسه، وعلت مهته، وال يتلقاها إال من خشع قلبه للحق واستنار ذهنه 

بنور اليقني.

ويف هذا يقول مرشفة: »وطلب العلم إن مل يكن رأس الفضائل مجيًعا فهو منبع من 
أصفى منابعها، طالب العلم طالب حقيقة، ومن طلب احلقيقة أحب احلق ومن أحب 
احلق كان صادًقا، ومن كان صادًقا كان شجاًعا ومن كان شجاًعا كان ذا مروءة، ومن 
كان ذا مروءة كان كرياًم، ومن كان كرياًم كان رحياًم وأحب اخلري، ونارص العدل وأمر 

باملعروف وهنى عن املنكر«.

فإذا أراد امرؤ أن يتأكد من وجود العالقة بني العلم واألخالق فعليه أن يبحث عن 
هذه العالقة بني الذين يشتغلون بالعلم وحيملون رسالته ال بني الذين يلقبون بالعلم أو 

حيملون شهادته.

وليس األمر يف هذا الفصل جداًل حول مثل هذه القضايا، ولكنه تفصيل لنزاعات 
مرشفة يف هذا املوضوع، ومل يكن مرشفة يف نزعاته هذه إال معًبا عن خلق نفيس رفيع 
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امتاز به حني مجع إىل عبقريته التي تزهو هبا مرص عىل غريها من األمم خلًقا محيًدا يزهو 
به العلم عىل سائر الفضائل.

تقدم  كل  إىل  األوحد  السبيل  العلم  يف  يرى  كان  الرجل  إن  قلنا  أن  لنا  سبق  وقد 
ورفاهية، كان يرى ذلك السبيل يف العلم والعلم وحده، فأين األخالق إذن؟

واجلواب عىل هذا السؤال بسيط أشد ما تكون البساطة معقد أشد ما يكون التعقيد، 
إذ إن مرشفة جيعل األخالق خطوة تالية من غري شك عىل الطريق الذي يبدأ بالعلم، وهنا 
مكمن التعقيد فيأيت يف مرحلة تالية من التأمل يف رأي مرشفة إذ كيف تتأتى األخالق 
تلقائًيا من وراء العلم، ثم ما حاجتنا إذن إىل هذه األخالق ونحن نبني بالعلم؟ ال عليك 

يا صاحبي فالفقرة التالية من كالم عاملنا ستذهب عني وعنك بكل شك وريبة:

العلمية  فالنظرة  بيننا،  العلمية  الروح  انتشار  إىل  نكون  ما  أحوج  مرص  يف  »ونحن 
إىل األمور نظرة بعيدة عن الغرض، ال تشوهبا الشهوة وال تتسلط عليها األنانية، هذه 
النظرة هي وحدها التي تصلح ملعاجلة املشكالت العامة، وحل املسائل القومية، سواء 
أكان ذلك يف ميدان االجتامع، أو ميدان السياسة، أو ميدان الشئون االقتصادية واملالية، 
النزعة  وتغلب  األنانية  بسبب  يطوى  أو  خيفق  مرص  يف  واألعامل  املشاريع  من  وكثري 
الشخصية عىل النظرة املوضوعية فيحجب وجه احلقيقة، وتضيع معامل البحث، وحيل 
الغالب بحث  فإنه يف  التفاهم والتعاون، وإذا كان هناك بحث  التنابذ والتطاحن حمل 
لفظي قوامه اجلمل املنمقة أو اجلدل الذي ال يرتكز عىل جتارب وال يعتمد عىل حقائق 

فهو جدل بغريعلم وال هدى«.

ـ لكن ملاذا كان العلم بالذات هو أكب عامل عىل رفع األخالق يف األمة؟

ـ ألنه يرتفع فوق الصغائر والدنايا إىل سامء احلقيقة اخلالدة، والعلم علم من أعالم 
الفضيلة ألنه يسمو فوق الشهوات وال حيفل باملآرب الفردية، وهو مطهر للنفوس من 
أدناس األنانية ألنه حيمل شعلة مقدسة تذيب األثرة ومتحو حب الذات، وحتل حملهام 

اإليثار والرغبة يف خري املجتمع.

ـ إذن فالعلامء أعرف الناس باخلري وأقرهبم إىل الفضيلة؟
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ـ نعم، وهلذا فإن عليهم واجًبا من أقدس الواجبات يف األمة، بل ويف املجتمع البرشي 
والتمسك  الفضيلة  إىل  والدعوة  اخلري،  إىل  الدعوة  هو  الواجب  ذلك  أبيه،  بكرة  عىل 

باحلق، والدفاع عن األخالق القويمة.

النصح  عبارات  الناس  عىل  يلقون  وعاظ  إىل  العلامء  يتحول  أن  تريد  بك  كأين  ـ 
واإلرشاد؟

ـ بل إن واجبهم أكب من ذلك وأعظم خطًرا، وأساس هذا الواجب أهنم يؤمنون 
الفضيلة، وأهنم يزنون األمور بقسطاط احلق،  العلم، وقدسية احلق، وقدسية  بقدسية 
مع  متفًقا  اهلوى،  منزًها عن  وبذلك خيرج حكمهم  اخلري،  بمقياس  األشياء  ويقيسون 

القيم الروحية الصحيحة.

ـ وكيف يقوم العلامء إذن بدورهم هذا؟

ـ من أوجب الواجبات عىل الدولة أن ترتك العلامء أحراًرا يف حكمهم عىل األمور 
وأن تشعرهم باستقالهلم ألهنم قادة الفكر، وعىل العلامء أن يتمسكوا هبذا االستقالل، 
فاستقالل العلم والعلامء رشط ال بد منه حلياة العلم والفضيلة عىل حد سواء، وإذا ضاع 
أوربا  بقيت  وقد  األمة،  وضاعت  بل  الفضيلة  وضاعت  العلم،  ضاع  العلم  استقالل 
ألف عام يف ظلامت العصور الوسطى ألن أمورها كانت يف أيدي قوم ال يؤمنون باحلق 
وانغمسوا يف  الفكر،  العلامء وحاربوا حرية  فاضطهدوا  العلم،  باستقالل  يؤمنون  وال 

اجلهالة حمتمني وراء اجلدل اللفظي األجوف فعم الظلم والضالل.

ـ لكن العلامء قد ال يلقون من العامة قبواًل هلذه الروح التي سيعملون عىل نرشها، 
بل لن جيدوا التشجيع من أويل األمر الذين ليسوا يف كثري من األحيان إال صورة من 

صور العامة.

عىل  فيكون حكمهم  ُجهاهلا  ملقاييس  علامؤها  خيضع  أن  أمة  يف  الرشور  أكب  من  ـ 
األشياء مبنيًّا عىل املصلحة الذاتية العاجلة بعيًدا عن املثل العليا، فهذه األمة ليس فيها 
من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ولذلك فهي أمة ضالة مآهلا االستبعاد أو التشتت 

أو الزوال.
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ـ أراك متيل إىل تغليب املفهوم الديني يف فهمك حلقائق األخالق!

نظرهم  في  القيم  واقتربت  األمة  في  الفكر  لقادة  الخلقي  المستوى  ارتفع  كلما  ـ 
من القيم المثالية الروحية سمت األخالق، وعال مستوى العلم والفضيلة. وتحققت 
السعادة اإلنسانية بين األفراد، وما يصدق على األمة الواحدة يصدق اليوم على األسرة 
المسافات  ومحا  األمم  بين  قارب  قد  فالعلم  جميًعا،  األمم  من  تتألف  التي  البشرية 
حتى صرنا نعيش مع بقية سكان المعمورة كأننا مجتمع واحد، لذلك صار لزاًما على 
العلماء وقادة الفكر في أنحاء األرض أن يقيسوا األشياء بمقياس الخير العام للبشرية 
هذا  مستوى  إلى  المتفرقة  لألمم  الذاتية  المصلحة  مستوى  فوق  يرتقوا  وأن  قاطبة، 

المجتمع البشري األكبر.

موجود  هو  ما  مثل  اخللقية  العالقات  من  األمم  بني  وليس  ذلك  يكون  كيف  ـ 
الفالسفة وعلامء  وبحثه  أرسطو  الذي وضعه  األخالق  يعنى علم  األفراد؟ وهل  بني 
األخالق من بعده إال باألخالق الفردية؟ فكيف تقول إنه ال يكفي أن يستنكر جور فرد 

عىل فرد بل جيب أن نستنكر جور أمة عىل أمة؟!

ـ خيل إليرَّ أنه قد آن األوان أو فات لوضع كتاب في األخالق يبحث في فضائل 
شجاًعا،  يكون  الفرد  أن  فكما  األمم،  من  مجموعة  بين  تعيش  أمة  أنها  بحكم  األمة 
ويكون عادالً، ويكون حكيًما، ويكون كريًما، كذلك األمة توصف بالشجاعة والعدل 
ذلك  في  والعلماء  العلم  وواجب  الخلقية،  الصفات  من  وغيرها  والكرم  والحكمة 
واجب ال مفر منه ألن العلم يالم على ما أحدثه من مخترعات فتاكة وآالت مهلكة 
قد أدت إلى كثير من البؤس والدمار، وقد كان العلماء ـ وال يزالون ـ دعاة الفضيلة 
حتى  العدل  وإلى  الخير  إلى  داعين  األمم  بين  عالًيا  صوتهم  فليرفعوا  الظلم  وأعداء 
البشرية  لألسرة  تكفل  األخالقية  المثل  من  أسس  على  األمم  بين  العالقات  تقوم 

السعادة والسالم.

*    *    *

أراين بعد أن أجريت هذا احلوار بني املؤلف وبني مرشفة يف حاجة إىل أن أعتذر إىل 
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القارئ الكريم من أين مل أخبه أين سأذهب يف هذا الفصل إىل مثل هذا احلوار، وإين 
احلوار  هبذا  فعاًل  أحس  أنه  األول  األمر  ألمرين:  عذًرا  سيمنحني  القارئ  أن  ألعتقد 
أن  الثاين  واألمر  السطر،  رأس  عىل  احلوار  تسبق  التي  الرشطات  هاتيك  وجد  عندما 
احلوار مل يكن بيني وبني مرشفة وإنام كان أيًضا بني مرشفة وبني نفسه. فإذا وجد القارئ 
يف نفسه بعد ذلك إحساًسا بحوار حقيقي ملسه يف هذا الذي سميته حواًرا، فليدع اهلل أن 

ينمي من قدرات املؤلف عىل التحوير.

املصادر:
كتاب: »العلم واحلياة«.

»العلم واألخالق« حديث إذاعي: 1945/4/26.
األمريكية:  اجلامعة  يف  حمارضة  عاملي؟«:  تعاون  لتحقيق  والعلامء  العلم  يوجه  أن  ينبغي  »كيف 

.1943/2/5
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الفصل الرابـع
في فل�شفة وتاريخ العلم

لعل النواة احلقيقية يف وجهة نظر الدكتور عيل مصطفى مرشفة إىل تاريخ العلم هي 
إيامنه بالرأي القائل إن التفكري العلمي شبيه بعقلية اإلنسان التي تتطور يف أطوار حياته 
املختلفة، بحيث تتغري وجهة نظره إىل األمور، فهو يف سن الصبا مثاًل ال ينظر إىل األمور 
نظرته إليها وهو يف سن الرجولة، كام أنه يف سن الشيخوخة ال يزن احلوادث بامليزان 

الذي وزهنا به وهو يف مقتبل عمره.

وهذا التطور يف تفكري الفرد، وإن كان مرتبًطا ارتباًطا متينًا بطبيعة تركيبه وبالعوامل 
أنه  املختلفة من ضعف إىل قوة إىل ضعف، إال  أدوار حياته  التي تعمل عىل نشوئه يف 
راجع أيًضا إىل ما يكتسبه يف حياته من اخلبة، وما يستخلصه من املعرفة، فالرجل يف 
سن اخلمسني أوسع منه خبة يف سن العرشين، وهذه الزيادة يف اخلبة تؤثر يف العقلية 

ويف وجهة النظر إىل األمور.

قلناه عن  إذا  أيًضا صحيح  فإنه  الفرد،  تفكري  قلناه عن  إذا  وإذا كان هذا صحيًحا 
تفكري املجتمع، وهو عىل وجه اخلصوص صحيح إذا طبق عىل التفكري العلمي الذي إن 
هو إال خالصة تفكري املجتمع البرشي تتمثل فيه اخلبة املنظمة لبني اإلنسان، فالتفكري 
العلمي حي منظور تؤثر يف تطوره اخلبة العملية أي الزيادات التي يضيفها العلامء إىل 
املعرفة البرشية، وهذه هي النواة األصلية يف وجهة نظر الدكتور مرشفة إىل تاريخ العلم 

إن صح أن تكون لوجهة النظر نواة.



92

أما آراء مرشفة ووجهة نظره إىل تاريخ العلم فقد تركزت بصفة خاصة يف ناحيتني: 
أما الناحية األوىل فهي عنايته الشديدة بتاريخ العلامء العرب دعوة وعماًل: دعوته إىل 
نرش آثارهم، وتبني فضلهم، واقتفاء آثارهم، ورضب املثل هبم، وعمله عىل حتقيق هذه 
األهداف بام نرش من كتب اخلوارزمي، وبام كتب عنه من دراسات، وما ألقي من بحوث 
عنه وعن احلسن بن اهليثم. وأما الناحية الثانية، فهي التي سنتناوهلا يف هذا الفصل وهي 
املقارنة التي ما فتئ مرشفة يعقدها بني العلم يف القرنني التاسع عرش والعرشين، مبينًا 
طبيعة وحقيقة اإلنجازات العلمية يف جماالت البحث واالخرتاع، وأثر هذه اإلنجازات 

عىل التفكري الفلسفي.

هذين  يف  العلم  بني  مرشفة  عقدها  التي  واملقارنات  الدراسات  هذه  خرجت  وقد 
القرنني كنموذج أمثل ملثل هذا اللون من فلسفة تاريخ العلوم.

ولعل أبرز ما ساعد مرشفة عىل حتقيق فكرة ذات شأن يف هذا املوضوع ثالثة أمور:

ونواحي  العلوم،  فـروع  شتى  يف  العميقة  ومعلوماته  العريضة،  العلمية  خبته  ـ 
االخرتاع.

التاسع عرش والعرشين من  القرنني  العلوم بني  تاريخ  فلسفة  البحث يف  كان جمال 
صميم جمال ختصص مرشفة، بل لقد شارك مرشفة نفسه يف بعض اإلضافات العلمية.

ـ قدرة مرشفة عىل استخالص الدقائق والعنارص من بني بحار األحداث العلمية 
ونجاحه يف إجراء عمليات االرتباط املنطقية من متاثل وتطابق وتضاد.. إلخ.

*    *    *

القرنني  علوم  بني  املقارنة  يف  مرشفة  أفكار  خالصة  التالية  الفقرات  يف  وسنعرض 
التاسع عرش والعرشين:

المادة  من  مؤلًفا  الكون  تتمثل  املايض  القرن  يف  الطبيعية  العلوم  فلسفة  كانت 
املحسوسة التي نراها ونلمسها، وهذه املادة موزعة يف الفضاء الذي حييط بنا ونحكم 
ثابتة  قوانني  بناء عىل  الفضاء  تتحرك يف هذا  املادية  إن األجسام  ثم  بالبداهة،  بوجوده 
طبقها الرياضيون وعلامء الطبيعة والفلك فحصلوا عىل نتائج رضب هبا املثل يف الدقة 
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الشمسية  املجموعة  يف  الكواكب  حركات  معرفة  مثاًل  امليسور  من  فأصبح  والضبط 
والتنبؤ بمواعيد احلوادث الفلكية، تنبوًءا تعززه املشاهد املتقنة، وللامدة خواص كاملرونة 
والقابلية لتوصيل احلرارة، والكهربائية... إلخ، وهذه اخلواص بحثها العلامء واستنبطوا 
قوانني تنظمها كقانون هوك للمرونة، وقانون أوم للتوصيل الكهريب، كام أن املادة تقوم 
لشدهتا  تبًعا  احلاالت  هذه  قيست  وقد  واملغناطيسية،  واإلضاءة  كاحلرارة  حاالت  هبا 
ووجدت هلا نظم وقوانني ترتب من أمرها، كام بحث يف االرتباط بني احلاالت املختلفة 
الصلة  هذه  اكتشاف  عىل  وترتب  وثيقة،  صلة  بينهام  والكهربية  املغناطيسية  أن  فوجد 
ومعرفة قوانينها نتائج هامة، غريت من معامل عيشة البرش فاستخدمت املصابيح الكهربية 
العالقات بني  البحث يف  الرتام يف منفعة اإلنسان، كذلك أدى  والتلغرافات وعربات 
احلاالت املختلفة التي تقوم باملادة إىل الكشف عن قانون هام ينظمها مجيًعا عرف بقانون 

بقاء الطاقة، وهو القانون الذي كان له أثر عظيم يف تطور التفكري العلمي.

هكذا كانت العلوم الطبيعية يف القرن املايض أشبه يشء برجل ناجح يف عمله مؤمن 
بعلمه وبقدرته، ولكن الذي حدث أن هذا النجاح وذلك اإليامن اصطدما ببعض احلقائق 
التي مل تكن تدخل يف احلسبان، فاهتز اإليامن، ودخل الشك وضاع كثري من االعتداد 
بالنفس، وقد أصابت اهلزة الرصح من أساسه، وذلك أن قانون بقاء املادة الذي يعب عن 
التجارب احلديثة،  أمام  انمحى وفقد معناه  للعامل اخلارجي قد  املادي اخلالد  األساس 
املادة تتغري بمجرد أن  فقد وجد كاوفامن عام 1901، ثم بوشري عام 1909 أن كمية 
يتحرك اجلسم، فإذا كانت املادة تزداد وتنقص تبًعا لرسعتها، فام معنى قانون بقاء املادة؟ 
النسبية جيعل املادة شيًئا  بل وما معنى مقدار املادة؟ ومن املعلوم أن أينشتني يف نظرية 
ا يتوقف عىل الظروف، كام أن خاصية القصور الذايت، التي هي اخلاصية املميزة  اعتباريًّ
للامدة أمكن تفسريها، كنتيجة للكهربائية ناشئة عنها، وبذلك انقلب املوقف وأصبحت 

املادة حالة تقوم بالكهرباء، بدالً من أن تكون الكهربية حالة تقوم باملادة.

*    *    *

ويف سنة 1926 تنبأ العامل الفرنيس دي بدويل بظاهرة كان هلا أثر كبري يف تطور الفكر 
العلمي، ذلك أن املادة إذا مرت يف ثقوب ضيقة فإهنا تتشتت كام يتشتت الضوء بام يتفق 
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مع افرتاض أهنا مؤلفة من أمواج كالضوء، وقد حقق تومسون وجورمر هذه الظاهرة 
عمليًّا فصدق القول بأن املادة فقدت جوهريتها وصارت كالضوء َعَرًضا يقوم بغريه، 

ال جوهًرا مستقالًّ بذاته.

وإذا كان قانون بقاء املادة قد اهنار، فقد اهنار معه قانون بقاء الطاقة ومل يقف احلد 
عند املادة والطاقة اللتني يمكن اعتبارمها أساس مرسح التمثيل يف رواية القرن التاسع 

عرش، بل تعدامها إىل الزمان واملكان.

فالزمان واملكان قد صارا يف رأي الكثريين من علامء الطبيعة اليوم، ظلني زائلني، ال 
إطالق حلقيقة وجودمها.

*    *    *

أما كيف صار الزمان واملكان ظلني زائلني، وكيف تأثرت الفلسفة عند الناس بام 
أماط العلم اللثام عنه، فهذا ما تناوله الدكتور مرشفة يف موضع آخر حني حتدث عن 
بعض النتائج الفلسفية للنظرية النسبية يف كتابه »النظرية النسبية اخلاصة« إذ قال مرشفة: 
نلقي نظرة عىل  بنا أن  الفلسفي جيدر  الفكر  النسبية يف تطور  النظرية  أثر  »ولكي نفهم 
االجتاهات الرئيسية يف الفلسفة قبل ظهور النسبية، ففي القرن التاسع عرشكان العلم 
قد أثبت نجاحه يف الكشف عن كثري من أرسار الكون الطبيعي، وكان العلامء قد اهتدوا 
إىل صوغ القوانني الطبيعية صياغة عىل جانب عظيم من الدقة واإلتقان، وكانت نتائج 
العلم قد تعدت ميدان الفكر إىل ميدان العمل فقام املخرتعون بتطبيق الكشوف العلمية 
فسخروا قوى الطبيعة خلدمة األغراض البرشية خريها ورشها، وقد نشأ عن ذلك كله 
أن اهتم الناس بأمر العلم كام اهتم الفالسفة بتفكري العلامء وصار للعلم أثر واضح يف 
توجيه الفكر الفلسفى«. وذهب مرشفة يصور الفلسفة العلمية السائدة يف القرن التاسع 
عرش عىل نحو ما صورناها منذ قليل إىل أن انتهى من تصويره إىل تكرار التقرير بتشبيه 
وفًقا  تعمل  والطاقة  املادة  قوامها  بآلة عظيمة  التاسع عرش  القرن  نظر علامء  الكون يف 

لنظم ثابتة هي القوانني الطبيعية.

وقد كان من الطبيعي أن تتأثر الفلسفة تأثًرا عميًقا هبذه اآلراء العلمية فتتغلب النزعة 
املادية عىل املذاهب الفلسفية، وابتعد الفالسفة عن املثالية، وصارت نظرية الوجود يف 

رأي الكثريين منهم أساسها الوجود املادي.
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اآللة  تلك  هو  احلقيقي  الكون  أن  بمعنى  خارجية  أو  موضوعية  احلقيقة  إن  فقيل 
العظيمة التي صورها العلم والتي هي منفصلة عن أشخاصنا وخارجية بالنسبة إلينا، 
احلقيقة  عن  وتنشأ  بالنفس  تقوم  شخصية  أو  نفسية  مسألة  فذلك  نحن  نحسه  ما  أما 

اخلارجية التي هي احلقيقة الواقعية.

وبعبارة أبسط إنه يف الواقع ونفس األمر يوجد عامل خارجي، أما إحسايس وإدراكي 
هلذا العامل فمسألة شخصية ليست يف صميم حقيقة هذا العامل، وأكثر من ذلك فالكون 
احلقيقي املوجود يف اخلارج إن هو إال املادة والطاقة تنظمهام قوانني الطبيعة، والنتيجة 
املنطقية هلذا املذهب املادي أن يكون وجودنا نحن حقيقة مادية أيًضا علينا أن نفرسها 

عىل أساس املادة والطاقة والقوانني الطبيعية.

»وقد قام بعض الفالسفة فعاًل بتفسير اإلحساس البشري والعواطف البشرية بل 
والتفكير البشري نفسه على أنها جميًعا تفاعالت كيميائية في خاليا المخ أو المخيخ 
أو غيرهما من أجزاء الجهاز العصبي، وقد حاول بعض الفالسفة أن يتخذوا موقًفا 
نفسيًّا،  مقاباًل  الوجود  لهذا  جعلوا  ولكنهم  الخارجي  الوجود  حقيقة  فأثبتوا  وسًطا 
فكل حقيقة موضوعية موجودة في العالم الخارجي يقابلها أو يناظرها حقيقة نفسية 
موضوعي  مظهريها  أحد  مزدوجة؛  الحقيقة  صارت  وبذلك  وتساويها  بها  ترتبط 

واآلخر نفسي«.

*    *    *

كان تعريف الوجود اخلارجي قبل ظهور النظرية النسبية أنه هو »البقاء أو االستمرار 
تعريف  عىل  بني  الذي  لألساس  معدلة  النسبية  النظرية  أتت  ثم  واملكان«،  الزمان  يف 

الوجود اخلارجي.

فالزمان واملكان ال حقيقة هلام يف رأي »أينشتني« و»مينكوفسكي« أو عىل األقل ال 
حقيقة لكل منهام عىل حدة، وينتج من ذلك أن الوجود يف الزمان واملكان باملعنى الذي 
كان يفهمه فالسفة القرن التاسع عرش ال حقيقة له، والكون اخلارجي احلقيقي الذي 
يقول به »مينكوفسكي« كون زماين مكاين خيتلف مظهره باختالف حركة املشاهد، وهذا 
الكون عىل حقيقته ذو أربعة أبعاد، والفضاء ذو األبعاد الثالثة الذي تسبح فيه األجرام 
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تتابع  وكذلك  األوهام،  من  وهم  اخلارجية  احلقيقة  مكان  أنه  نتصور  والذي  الفلكية، 
احلوادث تتابًعا زمنيًّا متصاًل هذا أيًضا مسألة خالفية، فحروب نابليون سابقة حلروب 

1914 بالنسبة إلينا نحن، وقد تكون الحقة هلا يف نظر غرينا.

وهكذا أحلق الزمان واملكان باملادة والطاقة، وفقد كل حقيقته التي ظلت ناصعة أمام 
أعني علامء القرن التاسع عرش، وصار الكيلوجرام مقداًرا خيتلف اثنان عىل قيمته تبًعا 
للرسعة النسبية بينهام، كذلك صار ترتيب احلوادث التارخيية نفسه مثار اختالف تبًعا 

ملوقفنا من هذه احلوادث.

املادية فام الذي أحلته حمل هذه  الفلسفة  النسبية قد قضت عىل  النظرية  وإذا كانت 
النسبية  الزمان واملكان قد فقد كل منهام حقيقته، ومع ذلك فقد أحلت  إن  الفلسفة؟ 
حقيقة أخرى حملهام وهي الكون الزماين املكاين املؤلف منهام مًعا، وقد جعلت النظرية 
فيستلزم  كاملة  احلقيقة  إدراك  أما  ناقًصا،  نسبيًّا  الكون إحساًسا  النسبية إحساسنا هبذا 

اجلمع بني وجهات النظر املختلفة يف صورة معادالت رياضية.

*    *    *

واملادة والطاقة قد صارتا مظهرين ليشء واحد، ومع أن النظرية النسبية تقول ببقاء 
البحث،  دائرة حمدودة من دوائر  ينحرص يف  القول  أن هذا  إال  فنائه  اليشء وعدم  هذا 

فاخللق والفناء خارجان عن نطاق النظرية النسبية.

»والذين يقولون بالنسبية ال يرتكبون اخلطأ الذي ارتكبه علامء القرن املايض وهو 
خطأ اجلزم باستحالة اخللق والفناء، بل بالعكس فهم أبعد ما يكونون عن اجلزم بيشء، 
أو القول باستحالة يشء، وإن كانت هناك صفة يتصف هبا فالسفة النسبية فهي البعد 

عن إلقاء أي قول يف أية مسألة من املسائل التي يتعرضون لبحثها.

وهناك صفة أخرى ظاهرة يف أبحاثهم وأقواهلم أال وهي االعرتاف بحدوث املباحث 
التي يتعرضون هلا.

إن  ـ  النسبية  بعد  ما  فلسفة  على  يضيفه  أن  مشرفة  أراد  الذي  المعنى  هذا  ولعل 
مشرفة  قول  إلى  أضفنا  إذا  وضوًحا  أكثر  يكون  المعنى  هذا  لعل  ـ  التعبير  هذا  صح 
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يقول: »إن هذه األبعاد  إذ  الغامض«  »الكون  السير چيمس چينز في كتابه  ما يذكره 
الخارجة عن نطاق العالم المادي تعطي للفلسفة أساًسا علميًّا بوجود حقائق خارج 

نطاق الكون«.

بل لعل وضوح هذا املعنى يزداد أكثر وأكثر إذا ما بلورنا آراء أخرى ملرشفة يف نفس 
املجال أبداها مرشفة يف حمارضة له حتت عنوان »العلم والصوفية« ففي هذه املحارضة 
التي نرشها مرشفة بعد ذلك فصاًل يف كتابه »مطالعات علمية« يناقش عاملنا عالقة العلم 
بالصوفية مقرًرا أن هذه العالقة قد تغريت أكثر ما يكون التغري فيام بني القرنني التاسع 
عرش والعرشين حتى صارت عالقة تقارب بعد أن كانت عالقة تباعد، ويرجع مرشفة 
أواخر  يف  الطبيعة  علامء  خطاها  األوىل  اخلطوة  خطوتني:  إىل  التقارب  هذا  يف  السبب 
القرن املايض حني افرتضوا وجود األثري الذي افرتضوه شيًئا ال يمكن مشاهدته، ومع 
ذلك فقد كان يف افرتاضه تبسيط للحقائق الطبيعية ولمٌّ لشعثها بحيث استطاع العقل 
البرشي أن يفهمها ويؤلف بينها »وكام أن قوى اجلاذبية موجودة يف مجيع أنحاء الفضاء 
فكذلك األثري مالئ هلذا الفضاء، وما املادة إال أجزاء صغرية فيه ختتلف خواصها عن 

خواص األثري«.

ويلتفت مرشفة ليقول:

»أليس معنى هذا أن احلقيقة األصلية وهي األثري يشء ال يقع حتت حسنا، وأن ما 
يقع حتت حسنا وهي املادة إن هي إال ظرف خاص من ظروف احلقيقة أو هي ظل من 

الظالل الزائفة يف عامل احلقيقة؟!«.

*    *    *

أما اخلطوة الثانية فقد سبق لنا استعراضها يف ثنايا هذا الفصل، عىل أنه ال بد لنا أن 
نذكرها هنا إهنا النسبية وتلك النظرة اجلديدة إىل املادة عىل أهنا أمواج.

أما بعد، فقد انتقل مرشفة بعد أن انتصف القرن العرشون بنصف شهر فقط إىل عامل 
آخر، ولقد مىض قطار العلم يف النصف الثاين من هذا القرن الذي بلغ الشيخوخة حني 
أدركناه، مىض قطار العلم حثيًثا تزداد رسعته يوًما بعد يوم، ويزيد للناس يف الرسعة 
التي يستطيعون هبا أداء أعامهلم، وقد وصل هذا القطار إىل القمر يف عليائه كام يتصور 
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الناس، ووصل إىل ما يشبه القمر يف روعته عند املحبني، عىل أن قطار العلم هذا الذي 
ذهب مذاهبه تلك مل يغري من الفلسفة التي بلورها مرشفة للتفكري العلمي يف هذا القرن، 
وإنام أضاف إىل هذه الفلسفة تعميًقا للمفهوم القائل بوجود حقائق خارج نطاق علمنا، 
العلامء  نفوس  الفلسفة عمًقا آخر حني بث يف  إىل هذه  نطاق كوننا، وأضاف  وخارج 
أنه ليس هناك يشء  يتزعزع، ويقينًا ال هيتز  إيامًنا ال  العلم  واملتعلمني واملتابعني حلركة 

غري قابل للبحث واقتحام آفاقه.

عىل أن فلسفة التفكري العلمي يف القرن العرشين ال تزال حتتاج إىل من يبحث فيها 
مقتحاًم آفاقها حتى يضيف إىل مفاهيم مرشفة عن النصف األول ما كان مرشفة سيضيفه 

يقينًا لو امتد به العمر يف النصف الثاين.

املصادر:
كتاب: »النظرية النسبية اخلاصة«.

تطور التفكري العلمي: »اجلهاد: 1935/6/17«.
العلم والصوفية: »حمارضة نرشت يف املقتطف: إبريل 1931«.

القوانني الطبيعية واملصادفة: فصل يف كتاب »مطالعات علمية«.
يوليو  »املقتطف:  العلمي:  التفكري  تطور  يف  وأثرها  الطبيعية  العلوم  إىل  احلديثة  اإلضافات 

.»1931
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الفصل اخلامس
القوانني الطبيعية وامل�شادفة

للفصل  شك  بال  امتداًدا  يعد  مرشفة  مصطفى  عيل  للدكتور  طريف  مبحث  هذا 
العنوان يف كتابه  العلوم، وقد نرش مرشفة فصاًل حتت هذا  السابق حول فلسفة تاريخ 

األول »مطالعات علمية«.

ويبدأ عاملنا بحثه الطريف بوضع بعض األسئلة: »هل القوانني الطبيعية بمثابة ترشيع 
يفرض عىل الطبيعة طاعته، وهل معناها وجود تنظيم خاص للكائنات بحيث ال يوجد 
ملجرد الصدفة أي أثر يف تطورها؟«. إن خبتنا العادية تدلنا عىل وجود السببية كحقيقة 
املصادفة يف حياتنا وفيام حييط  السببية  أيًضا عىل وجود  تدلنا  أن هذه اخلبة  إال  واقعة 
إال  فيه  ليس  املرتبط األجزاء  اليشء  الواقع ذلك  الكون هو يف  فهل  احلوادث،  بنا من 
أسباب ومسببات، واملصادفة إن هي إال جهلنا باألسباب احلقيقية فنحمل عىل املصادفة 

ما نعجز عن تعليله كام فعل زهري بن أيب سلمى حني قال:

رأيت المنايا خبط عشواء َمْن تصب          تمته ومـن ختـطئ يعمـر فيهرم

تلح  التي ظلت  احلقيقة  يؤكد عىل  املوضوع  رأيه يف  الدكتور مرشفة  يبدي  أن  قبل 
علينا قي الفصل السابق فيقول:

»لو أن هذا السؤال طرح عىل علامء القرن املايض ملا كان هناك اختالف يف اإلجابة 
عليه، فقد كان إيامن علامء القرن املايض بالسببية متغلًبا عىل تفكريهم بحيث كانوا يرون 

القول بعموميتها من البدهيات«.
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ثم يوضح مشرفة المسألة بطريقة علمية فيذكر واقعة ال تفتأ تحدث لنا كل يوم، 
وذلك لو أنا طرحنا قرًشا على مائدة فسيظهر أحد الوجهين: »نسر« أو »كتابة«، ولكننا 
ال نعرف مقدًما إذا كان الوجه الذي سيظهر هو هذا أو ذاك، فاحتمال ظهور أي وجه 
فسوف  متوالية،  لمرات  العملية  هذه  كررنا  أننا  ذلك  بعد  ولنفترض   %50  = إذن 
نالحظ أنه كلما زدنا التكرار اقترب عدد مرات ظهور »النسر« من عدد مرات ظهور 

»الكتابة«.

»فكلام زدنا تكرار العملية تقارب العدد بحيث يصح القول إهنام متساويان؛ فتساوي 
أننا تركنا  القوانني ناشئ عن  أو قانون من  العمليات قاعدة  العددين يف جمموع  هذين 

الصدفة وحدها تتحكم يف األمور«.

»فقوانني املصادفة جتمع بني عنرص الصدفة التامة وعنرص السببية أو وجود القانون 
املنظم«.

ثم انتقل الدكتور مرشفة إىل القوانني الطبيعية نفسها فذكر أن بعض هذه القوانني 
ناشئ عن الصدفة، واملثل عىل ذلك قانون بويل وماريت للغازات، وهو القانون القائل 
بأن حاصل رضب احلجم × الضغط لكمية حمدودة من الغاز = ثابًتا، فكلام زدنا الضغط 
قل احلجم، وكلام زدنا احلجم قل الضغط: »والغاز مؤلف من عدد عظيم من اجلزيئات 
يف اضطراب مستمر، وقد أمكن البهنة عىل أن قانون بويل وماريوت إن هو إال نتيجة 
يف  الظاهري  فاالنتظام  اجلزيئات،  هذه  حركات  يف  ا  تامًّ حتكاًم  الصدفة  لتحكم  الزمة 
جمموع هذا العدد العظيم من اجلزيئات هو نتيجة النعدام النظام يف حركة كل جزيء 

عىل حدة«.

*    *    *

التي يعطي فيها للمصادفة دوًرا حمسوًبا  نتيجته  الدكتور مرشفة إىل  وهكذا خلص 
وأثًرا مذكوًرا عىل القوانني الطبيعية إذ يقول:

املادية  اجلزيئات  أن معرفة حركات  فيه  نعتقد  كنا  الذي  العهد  انقىض  فقد  »وبعد، 
يف حلظة معينة متكننا من التنبؤ بمصري العامل بأرسه، وهذا النوع من السببية غريب عىل 
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التفكري العلمي احلديث، وليس معنى هذا أن العلم احلديث ينكر السببية، بل هو يسلم 
هبا ثم يفرسها كنتيجة لغريها ال كبدهية من البدهيات األوىل«.

وختم مرشفة فصله أبلغ ما يكون اخلتام فقال: »ولعيل بزهري بن أيب سلمى قد أصاب 
كبد احلقيقة، ومن يدري لعله أصاهبا خبط عشواء«.

املصادر:
كتاب: »مطالعات علمية«.
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الفصل السادس
تاأ�شيل العلم في م�شر

كان مرشفة يعتقد اعتقاًدا راسًخا أن العلم هو سبيلنا األوحد إىل تقدمنا ورفاهيتنا 
وحل مشكالتنا، وكان يفرق يف هذا املجال بني فهمني: الفهم األول الذي يفهم العلم 
بالد  يف  النجاح  هلا  سبق  خطط  وراء  والسري  معدات،  ونقل  آالت،  استعامل  أنه  عىل 
بالفكر،  البدء  إىل  يدعو  الذي  الثاين  والفهم  عنده،  متاًما  مرفوض  فهم  وهو  الغرب، 
والبناء عىل البحث العلمي وهو فهم مرشفة الذي كان كثرًيا ما تتأذى مشاعره عندما 
يناقش واحًدا من العمليني الذين ينادون بأن نحرص مهنا يف املرحلة األخرية من مراحل 
التقدم، وهي املرحلة التي يرتجم فيها الفكر إىل مادة ملموسة، فاملادة هي كل يشء يف 

نظرهم.

وقد حتدث مرشفة بأسى عن نزعة هؤالء العمليني فقال:

العادي عديم  النزعة غريبة عىل غرينا من األمم، فهي نزعة الرجل  »وليست هذه 
البصرية، وهي نزعة فطرية يف البرش مجيًعا يف املراحل األوىل لتطورهم، وأذكر أن أحد 
مفكري اإلنجليز حاول مرة يف حمارضة له عىل طلبة جامعة سانت اندروز اإلسكتلندية 
أن يفرس هذه النزعة املادية يف البرش فحكى احلكاية التالية: حدث أن اجلد األكب لقبيلة 
القردة التي انحدر عنها البرش، وكان يعيش يف احلراج واألدغال ويتخذ لنفسه وألرسته 
مكاًنا يف أعىل الشجرة، حدث هلذا القرد أنه كان يقفز من فرع من فروع الشجرة فانزلقت 
قدمه وكاد هيوي عىل األرض فاعتصم بأن قبض بيده عىل فرع متني من فروع شجرته، 
هذه  الشجرة،  فرع  هو  مادي  يشء  عىل  باليد  القبضة  فهذه  السقوط،  من  نجا  وبذلك 

القبضة املنقذة من اهلالك هي منشأ تعلق البرش باملادة اجلامدة امللموسة املنقذة«.
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برشية  غريزة  باملادة  فالتعلق  عميق،  مغزى  ذات  املخرتعة  الطريفة  احلكاية  »هذه 
متأصلة يف النفس، ولكنها منحدرة عن حياة القردة«.

واستدرك مرشفة يقول إنه ال يقلل من شأن املادة، ولكنه يريد أن ينبه إىل أهنا حلقة 
أخرية يف سلسلة متصلة تبدأ بالفكر املجرد، وتنتهي بالفكر املتصل باحلقيقة الواقعية، 
أو بعبارة أخرى تبدأ بالبحث ثم تتعدى نطاقه إىل البحث العلمي التطبيقي إىل أن تصل 

إىل دور التنفيذ املادي.

»أما ما يريده هؤالء العمليون منا فهو أن نأيت باملعجزة فنرقى دون سلم، ونصل إىل 
الغاية دون أن نبدأ، هم يريدون النتائج بغري األسباب وقد جعل اهلل لكل يشء سبًبا«.

ثم تقدم مرشفة بالدليل القاطع يف هذه القضية فقال:

»إن الناس ال تشقى وتكد ليتمتع غريها بثامر عملها، والكسل واإلحجام ال يقرتنان 
احلياة  معركة  يف  غريها  مائدة  من  اخلبز  فتات  تنتظر  التي  واألمة  واحلرمان،  بالذل  إال 

الدولية مقيض عليها بالزوال«.

*    *    *

من أجل هذا كله كان مرشفة جياهد يف سبيل تكوين جيل من العلامء املرصيني عىل 
أساس متني مدروس، غري خمدوع وواقف عند إنجازات اجليل الذي ينتمي هو إليه، 
وقد عب مرشفة غري مرة عن أنه غري مرتاح إىل حال هؤالء العلامء والقادة املفكرين، غري 
مطمئن عىل مصري اجلهود التي يبذلوهنا، ذلك أن هذه اجلهود قد جاءت نتيجة لبعض 
ظروف استثنائية يف تارخينا املعارص كان من شأهنا أن محلت بعض األفراد عىل مغالبة 

النظم املوضوعة والتغلب عليها:

خارج  إىل  مبعوثيها  ترسل  املعارف  وزارة  كانت  األوىل  العاملية  احلرب  »وقبيل 
الدرجات  لنيل  أن يدرسوا  أو  االنتظام يف اجلامعة،  البعوث  القطر وحترم عىل أعضاء 
العلمية العليا وحدث أن ثارت نفس أحد هؤالء عىل هذا احلرمان، فتحدى الوزارة، 
وحتدته الوزارة وقامت قيامتها ولكنه نال الدرجة غري أنه مل يعد أمام الوزارة أن ترجع 
البعثات عىل هذه  أعضاء  فوافقت عىل حصول  األحداث،  األمر عن جمريات  يف هذا 
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الدرجة العلمية، وأرصت عىل أال يتعدى أحد هذه الدرجة مهام تكن مقدرته، ومهام 
يكن استعداده..« ومىض مرشفة حيكي التاريخ احلقيقي للشهادات العلمية والكفاءات 
العلمية يف مرص، فلام انتهى من رسده قرر »إن األمر مل خيرج إذن عن بعض مغامرات 

ناجحة وبعض جهود فردية القت نجاًحا«.

ثم عب مرشفة عن مشاعره أو قل عن خماوفه فقال:

»وكثرًيا ما أشعر أن ما حدث ربام كان جمرد حركة وقتية مآهلا الزوال الرسيع يف جيل 
أو جيلني، وتارخينا احلديث مفعم بمثل هذه النهضات القصرية كبارقة األمل ال تلبث 
التي  العلمية  البعوث  إثر  بالضبط ما حدث  الزائلة هي  النهضة  إن هذه  أن تزول، بل 

بعثها حممد عيل باشا الكبري إىل أوربا منذ أربعة أجيال«.

*    *    *

ولعله من املفيد إذن بل ومن املناسب أن نعرض اآلن رأي الدكتور مرشفة يف النهضة 
العلمية التي قام هبا حممد عيل باشا الكبري واملراحل التي تلتها فانطفأت فيها جذوة هذه 

النهضة.

مل يكن مرشفة خيفي إعجابه الشديد بالنهضة التي قامت يف ذلك العهد، وكان يعدد 
مزاياها فيقول:

كمدرسة  العليا  المدارس  في  التعليم  مستوى  وارتفع  العلمي،  تاريخنا  »ازدهر 
الطب، ومدرسة الهندسة، ونشأت طبقة من األساتذة ذوي المكانة الرفيعة من أمثال 
العلمي،  للتعليم مستواه  بالعربية، وكان  التعليم  عيسى حمدي وأحمد ذهني، وكان 
واحتفظ المعلم بدرجة كبيرة من االستقالل الذاتي بعيًدا عن كل تدخل، واستمتعت 
مصر بفترة من فترات التقدم العلمي امتدت آثارها إلى العقد الخير من القرن التاسع 
عشر«. وإنك لتجد في عبارات مشرفة دائًما نبرة أسى أال تجد هذه الفترة من التقدير 

والمعرفة ما تستحق.

*    *    *

كان مرشفة يرى أن من واجب كل مشتغل باحلركة الفكرية أن يوجه عناية خاصة 
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إىل دراسة هذه التجربة ودورها يف حياتنا العلمية يف املايض، وأن تكون هذه الدراسة 
دراسة علمية شاملة؛ فال يكفي أن نرجع السبب يف فشل هذه النهضة إىل ضعف سيايس 
أو اضمحالل خلقي مع أنه ال شك أن هلذين العاملني أثًرا كبرًيا فيام حدث، بل جيب أن 
ندرس الوسائل التي استخدمت،  واجلهود التي بذلت، وأن نعرف حقيقة األهداف ثم 
نستنبط األسباب املبارشة الضمحالل تلك احلركة »ليكون لنا من تارخينا احلديث خري 

نباس نستيضء به يف تزجية جهودنا اجلديدة«.

أبدى مرشفة استياءه الشديد من التدهور الذي أصاب هذه النهضة العلمية: »ولو 
أن هذه احلركة اتسعت وانترشت لكان حارضنا العلمي خرًيا مما هو اآلن بكثري، ولكن 
الظروف شاءت أن ختبو هذه النار التي أوقدت، وأن خيبو أوارها فكانت احلياة العلمية 
يف مرص يف أول القرن العرشين هي يف أول القرن التاسع عرش، وكأنام أضيف قرن آخر 

إىل مرحلة سباتنا العلمي أو كأنام حتركنا فرجعنا إىل حيث بدأنا«.

*    *    *

استعرض الدكتور مرشفة معاول اهلدم التي أصابت حركتنا العلمية بعد وفاة حممد 
عيل فتحدث عن اخلمود الذي كان يف عهدي عباس األول وسعيد، ثم عن االزدهار 
الذي أصابته مرص مرة أخرى يف عهد إسامعيل، ثم عن املحاوالت التي بذلت إلمخادها 
السنوات األوىل من عهد  ويقول: »ومل يكن هلا أن تنطفئ يف يوم وليلة، ولذلك نجد 
االحتالل )1882ـ  1890( متصلة يف ظاهرها بالفرتة السابقة عليها، فالسياسة اجلديدة 
أعمق وأحصف من أن تفعل ما فعله عباس األول وسعيد، مضت يف سبيلها بعزم أكيد 
مسترت ظهرت آثاره عىل مر السنني، وبدأت مرحلة نفسية عىل أيدي رجال من املرصيني 
جردوا حلملة منظمة مل يكونوا يدركون يف الغالب أغراضها احلقيقية، ونياهتا يف صورهتا 
العلمية يف مرص  النهضة  القرن العرشون إال وقد قيض عىل معامل  الكاملة، فام إن جاء 

وأقيم برزخ بينها وبني النظام اجلديد«.

»عملية جتزئة أو انحالل استخدمت فيها مجيع القوى التي تعمل عىل تثبيط اهلمم، 
وهزيمة القوى املحركة عن طريق تنافرها أو تالشيها، وإن امتازت هذه الفرتة بيشء 
فإنام متتاز بام تبزه من مظاهر اخلداع والتزييف وإلباس الباطل ثوب احلق، فاحلد من 
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فتجد  إصالحات،  صورة  يف  خيرجان  العلمي  املستوى  من  واخلفض  التعليم،  مدى 
وباسم  التعليم،  حال  وحتسني  اإلصالح  باسم  وتقدم  النظار  جملس  إىل  ترفع  التقارير 
التنظيم واستصدار اللوائح ووضع البامج، فكل هذه صور خمتلفة هي يف الواقع املظهر 

اخلارجي ملا استرت حتت ردائها من سياسة مرسومة«.

وتربص  بصب  األمة  قابلتهام  باألمر  القائمني  جانب  من  الضغط  وهذا  احلد  »هذا 
واجتهاد وانتهت هذه الرحلة يف العلم والتعليم، ويف كل يشء بانفجار الشعوب والثورة 

عىل النظام القائم يف ثورة 1919«.

ـ  العلوم  تاريخ  أو  األمم  تاريخ  ـ سواء  التاريخ  أن  إيامًنا شديًدا  يؤمن  كان مرشفة 
كلٌّ متصل األجزاء ترتبط احلوادث فيه بعالقة السببية، واحلركة فيه مطردة إىل األمام 
ومتصلة باآلمال واألماين واخلطط واألغراض، وهلذا فليس بغريب أن حيرص مرشفة 
شهدهتا  التي  العلمية  بالنهضات  احلديثة  العلمية  النهضة  يربط  أن  عىل  احلرص  كل 
بالدنا من قبل، وأن يكون هذا الربط هو ربط التاريخ، ربط االستفادة والتعلم، ولن 
يتأتى هذا إال بدراسة السلبيات قبل اإلجيابيات، واملعوقات قبل الدوافع، وهذا هو ما 
كان مرشفة يبذل جهده يف دراسته عماًل عىل تأصيل العلم يف بالدنا، حتى يقيض عىل 
الصورة التي كانت تزعجه؛ تلك الصورة التي يصفها يف افتتاحية مقاله »حياتنا العلمية 

ماذا يعوزها؟« فيقول:

»ونحن ننقل املعرفة اليوم عن غرينا ثم نرتكها عائمة، ال متت بصلة إىل ماضينا، وال 
تتصل برتاثنا، فهي بضاعة أجنبية عليها مسحة الغرابة، غرابة يف اللفظ وغرابة يف املعنى 
إذا ذكرت النظريات قرنت بأسامء أعجمية ال يكاد املرء منا يتبني معاملها، وإذا عب عن 

املعاين فبألفاظ خميفة يفر منها الفكر، وترتبك أمامها املخيلة«.

*    *    *

كان مرشفة إذن يبغي تأصيل العلم يف مرص، ومل يكن أمل مرشفة هذا الذي يبتغيه 
ذاته، فكان مرشفة  العلم  يؤمنون بجدوى  السهل، وبخاصة مع قوم مل يكونوا  باألمر 
يكرر عليهم القول املقروء واملكتوب أن »العلوم يف عرصنا احلايل أصبحت رضورة من 
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رضورات احلياة، فهي الزمة للدفاع القومي، الزمة الستغالل املوارد الطبيعية يف كل 
أمة، الزمة للمحافظة عىل صحة الشعب، ولتنظيم احلياتني االقتصادية واالجتامعية، بل 

وحلياة الفرد العادية يف حياته اليومية«.

قال  الالسلكية  اإلذاعة  يف  العلوم  كلية  أحاديث  سلسلة  من  حديث  أول  ويف 
مرشفة:

أكثر مما  إىل  أن نصل  ينتظر  العلمية، وهل  البحوث  بأمر  تعنى  ملاذا  »سألني سائل: 
يصل إليه غرينا من األمم التي سبقتنا يف هذا املضامر؟ أال يكفي أن ننقل عنهم اآلراء 
هذا  يف  يتابعون  الذين  عىل  بغريب  مرشفة  جواب  يكن  ومل  والنظريات؟«.  والبحوث 

الفصل رأيه يف هذا املوضوع فقد أجاب مرشفة عىل سائله بقوله:

»إن العلوم حقائق علمية ال سبيل إليها إال عن طريق التجربة، واخلبة املبارشة، وال 
جتدي فيها خبة الغري مهام جلت أو عظمت«. ثم خرج مرشفة من التقرير إىل رضب 
املثل الذي يؤيده فقال: »وعندما تفاقمت احلالة الدولية يف سبتمب املايض )أي سبتمب 
1938( وجد أننا يف حاجة إىل مادة كيميائية خاصة للوقاية من الغازات السامة تسمى 
األصباغ  إزالة  أي  وغريها؛  املنسوجات  تبييض  يف  تستخدم  ألهنا  التبييض،  مسحوق 
عنها وحتويلها إىل اللون األبيض، ومسحوق التبييض هذا موصوف يف الكتب االبتدائية 
ا كيميائيًّا، فهو جري وكلور، ولكن ماذا أغنانا أن  املتداولة يف مدارسنا، وليس تركيبه رسًّ
نعرف خواص هذا املسحوق أو تركيبه الكيميائي ما دمنا ال نصنعه فعاًل، وما دام صنعه 
ونقله واستخدامه ال حيدث فعاًل بيننا، وال يقع يف حيز خبتنا نحن؟ وإذا صح هذا عن 
عملية بسيطة كعملية حتضري مسحوق التبييض، فام أعظم صحته يف البحوث العلمية 

الصناعية والصناعية املعقدة!

*    *    *

وانتقل مرشفة ليرضب مثاًل آخر بصناعة أجهزة الالسلكي ورسد مرشفة عىل مسامع 
القوم قصة اخرتاع أجهزة الالسلكي بدًءا من 1860 حينام اكتشف كالرك مكسويل 

وجود أمواج كهرومغناطيسية إىل أن وضع السنيور ماركوين أسس هذه الصناعة.
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ثم قال مرشفة: »إن الثروة الناشئة عن صناعة أجهزة الالسلكي يف أمريكا وحدها 
العمالت  ألسعار  )تبًعا  جنيه  مليون   150 نحو  أي  دوالر  مليون   750 بنحو  تقدر 
االقتصادي  مركزنا  لتغري  بالدنا  ننشئ صناعة كهذه يف  أن  استطعنا  أننا  فلو  وقتها(، 
ا، كام أننا إذا استطعنا أن ندخل عليها التحسينات الفنية، فإن ذلك يزيد  تغرًيا جذريًّ
من  يرونه  بام  الناس  فذكر  اخلطر  ناقوس  دق  ثم  مضاعفة«.  أضعاًفا  منها  دخلنا  يف 
أجهزة الالسلكي التي حتملها عرباتنا احلربية التي كانوا يروهنا يف تلك اآلونة ذاهبة 

إىل الصحراء:

تتحول  وهكذا  احلرب،  نشبت  إذا  حياتنا  تتوقف  األجهزة  هذه  استخدام  »وعىل 
الفكرة العلمية إىل وسيلة من وسائل الدفاع القومي!«.

ويف مقال »األساس العلمي« أخذ الدكتور مرشفة ينبه إىل األمهية املتزايدة للعلم يف 
تقدم الصناعة إذا ما أردنا صناعة مرصية متقدمة، فكان مما قال:

ديناميكية متحركة شأهنا يف  الصناعة قد صارت أسًسا  تبنى عليها  التي  »فاألسس 
ذلك شأن احلياة احلديثة مجيعها وربام تكون احلركة يف امليدان الصناعي أرسع منها يف 
تقدمها  يف  األمم  جارينا  فإما  ذاته،  العلم  بحركة  املبارش  الرتباطها  امليادين  من  غريها 
الصناعات  هذه  اضمحلت  وإما  صناعتنا،  عىل  التقدم  هذا  نتائج  تطبيق  ويف  العلمي 
وقيض عىل احلركة الصناعية يف مرص يف عرصنا احلايل كام قيض عليها يف القرن املايض«.

*    *    *

عىل  غلبت  التي  واألفكار  املعاين  يؤكد  ما  مرشفة  للدكتور  التالية  الفقرة  يف  ولعل 
الفقرتني السابقتني، بعد أن صاغها الدكتور يف قالب أكثر تأثرًيا حني يقول يف بداية كتابه 

»نحن والعلم« وكأن اهلل قد كشف عنه احلجاب ليبرص حال األمة العربية اليوم:

»إن يف إمكان كل أمة مهام بلغ اجلهل بأمرها أن تبتاع باملال نتائج الصناعة احلديثة 
من عربات متحركات بنفسها، وآالت حمركة لغريها، بل ومن سفن ودبابات وذخائر 
وأسلحة، ولكن ما قيمة هذه اآلالت يف أيدي قوم مل تصل هبم املقدرة إىل درجة يستطيعون 
هبا أن يستخدموها؟ وإن هم أحسنوا استخدامها فكيف السبيل إىل صيانتها وإصالح ما 
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فسد منها إذا مل يكن منهم الفنيون وإذا مل يكن لدهيم الدور املجهزة هلذا الغرض؟ وهبهم 
القيام بعملية اإلصالح فكيف يتيرس هلم حتسني هذه اآلالت والصناعة يف  متكنوا من 
تقدم مستمر، واألمم يف تنافس شديد إلتقان ما يصنعون بحيث ال يكاد يميض حوٌل 
الذي  بالغرض  منها صنًعا وأوىف  ما هو أحسن وأتم  آلة إال ظهر  أو بعض حول عىل 
إذا مل تكن لدهيم دور لصناعة هذه اآلالت،  صنعت من أجله؟ كيف يتيرس هلم ذلك 
املبادئ  لدراسة  بحاثون  وعلامء  رسومها،  لوضع  وأخصائيون  لصنعها،  وأخصائيون 
باستخدامها  ترتبط  التي  العلمية  واملسائل  بوظائفها  قيامها  عليها  ينبني  التي  العلمية 

وحتسني صنعها؟«.

»إن العلم واخلبة الفنية ليسا شيًئا يباع ويشرتى بل مها نتيجة التحصيل والدرس 
واملران، وليس هناك طريق معني يوصل إىل القوة دون اجتياز صعاب الكد والعمل، 
واألمة التي يقعدها الكسل أو التواكل عن املسامهة يف جمهود البرش العلمي والصناعي 
وتظن أهنا تستطيع أن تعيش عالة عىل ما تنتجه قرائح غريها من األمم، هذه األمة إنام 

تعيش يف حلم رسعان ما تتنبه منه لتجد نفسها حقرية الشأن مهدورة الكرامة«.

*    *    *

وبعد: فلعّل الفكرة التي قصد مرشفة إىل توضيحها يف العقول وبثها يف النفوس من 
أمهية تأصيل العلم يف مرص قد صارت واضحة إىل احلد الذي جيعل أي قول بعد ذلك 
يورده املؤلف يف تدعيم هذه الفكرة قوالً ثقياًل، أو دلياًل عىل أنه مل ينجح النجاح الكامل 
أنه يعز عىل املؤلف أن  يليق باملوضوع عىل  الذي  الفصل عىل املستوى  يف صياغة هذا 
حيرم القارئ من املتعة التي وجدها حني قرأ ملرشفة مثاًل رضبه للسخرية من العمليني 
الذين يقولون إنه يكفينا يف صنع الطائرات أن ننشئ مصنًعا للطائرات عىل نمط املصانع 
األوربية أو األمريكية وأن نعد له مهندسني عمليني يقومون بإدارته، وعامالً ميكانيكيني 
يتولون العمل يف املصنع. وأصحاب هذا الرأي ينظرون إىل التبحر يف دراسة املعادالت 
الرياضية وفلسفة العلوم الطبيعية عىل أنه من الرتف أو هو عىل األقل غري متصل اتصاالً 

وثيًقا بصناعة الطائرات.

التي  الطائرات  طراز  من  الطائرات  فأخرج  عمله  يف  وبدأ  إذن  املصنع  هذا  »أقيم 
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خيرجها أمثاله من املصانع يف البالد التي نقلناه عنها، أو عىل األصح من الطراز الذي 
أعوام سيكون عندنا  نقلنا عنها، وبعد مرور مخسة  أن  يوم  املصانع  كانت خترجه هذه 
عدد من الطائرات من الطرز التي كان يصنعها غرينا من مخسة أعوام، وبعد مرور عرشة 
أعوام سيكون عندنا عدد أكثر من الطائرات من طراز مىض عليه عرشة أعوام، وهكذا 
رصفنا  قد  ونكون  الطراز،  القديمة  الطائرات  من  كبري  متحف  عندنا  يتجمع  أن  إىل 
األموال الطائلة يف إعداد هذه اآلثار التارخيية التي ال تصلح ليشء إال أن تكون عبة لنا 

ولغرينا ممن حتدثهم نفوسهم باتباع هذه الطريقة«.

املصادر:
كتاب: »نحن والعلم«.

البحث العلمي يف مرص »مقال«: املقتطف مايو 1936.
نحن والعلم »حديث إذاعي«: 1941/2/24.

أحاديث العلامء »حديث إذاعي«: 1938/12/16.
األسايس العلمي.

احلياة يف مرص بعد ربع قرن »حمارضة يف اجلامعة األمريكية«: 1942/4/8.
احلياة العلمية يف مرص، فصل يف كتاب »مطالعات علمية«.

العلمية«:  للثقافة  املرصي  املجمع  يف  »حمارضة  املجتمع  تطور  يف  وأثره  العلمي  البحث  تنظيم 
.1943

حياتنا العلمية ماذا يعوزها؟ »مقال«.
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الفصل السابع
اأثر العلم في ثقافتنا الم�شرية

سوف نستعرض يف هذا الفصل كثرًيا من آراء الدكتور عيل مصطفى مرشفة يف حميط 
هذا املوضوع، وبخاصة تلك األفكار التي اشتملت عليها حمارضته يف اجلامعة األمريكية 
سنة ثالث وثالثني وتسعامئة وألف )1933( والتي كان موضوعها »األثر العلمي يف 
الثقافة املرصية احلديثة«، وقد كانت هذه املحارضة واحدة يف سلسلة من املحارضات 
قصد هبا بحث الثقافة املرصية من نواحيها املختلفة للوقوف عىل املصادر املتعددة التي 

كان هلا األثر يف تكوين هذه الثقافة.

وسوف يالحظ القارئ أننا مل نجعل عنوان تلك املحارضة عنواًنا هلذا الفصل، وليس 
يف هذا الذي فعلناه جمرد التغيري الذي يلجأ إليه املتحدث بكالم غريه حني يأبى قلمه إال 
أن يقلب يف األصول التي ينقلها كي يشعر القارئ أن له فضاًل يف هذا الصنيع الذي قد 
يستسيغه القارئ فيحمد للكاتبني جهدهيام وقد ال يستسيغه فيحمل عىل الكاتبني كليهام 
دون ذنب جناه املتقدم، نعم ليس ذلك التغيري من إرادة املؤلف، ولكنه من إرادة مرشفة 
تبًعا ملا أبداه من فهمه ملعاين: الثقافة، والعلم، والتأثري الثقايف، وهي األفهام التي سوف 

يشارك فيها القارئ بعد قليل.

األقدار  أن  غري  لفعل،  حمارضته  عنوان  يف  يومها  يترصف  أن  ملرشفة  أتيح  أنه  ولو 
أرادت أال يتم هذا الترصف إال بعد نصف قرن.

وجيدر بنا قبل مناقشة أثر العلم يف ثقافتنا املرصية من وجهة نظر مرشفة أن ننبه إىل 
ما نبه هو إليه يف أمور ثالثة:
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األول: تأكيد مرشفة عىل وحدة الثقافة املرصية، وسوف يطالعنا هذا التأكيد يف أكثر 
من موضع من هذا الكتاب، فقد كان مرشفة مؤمنًا إيامًنا عميًقا أن ثقافتنا املرصية وحدة 
نفعله  ما  التعبري  باب اخلطأ يف  وإنه من  املرصية،  املدنيات  أقدم  منذ  الوجود  متواصلة 
عندما نتكلم عن الثقافة املرصية القديمة، والثقافة اإلغريقية يف مرص، والثقافة العربية 
يف مرص وهكذا..، ذلك أن احلضارتني العربية واإلغريقية وما إليهام ليست إال عوامل 
مؤثرة يف تطور الثقافة ونموها، وليست هذه العوامل إال جزًءا من بيئة الثقافة املرصية 
الكائن احلي )أما أن  الغذاء يف تركيب  تتفاعل معها وقد تدخل يف تركيبها كام يدخل 
عن  البعد  كل  بعيد  خطل  فهو  هيضمها  التي  لألطعمة  خزانة  جمرد  احلي  الكائن  نعتب 
خمتلفة،  أزمنة  يف  مرص  يف  خمتلفة  ثقافات  بوجود  القول  ذلك  ومثل  الصواب(،  جادة 
الواحد ال نستطيع أن  الثقافات ليس إال كاألمر يف الشخص  واحلق أن األمر يف هذه 

ننسب إليه شخصيات خمتلفة يف أدوار حياته املختلفة.

نتائج  املبني عىل  البرشية  املعرفة  بأنه »اجلزء من  للعلم  الثاين: تعريف مرشفة  األمر 
املشاهدة املبارشة والتفكري الصحيح وحدمها دون سوامها«.

األمر الثالث: فهمه العقلية العلمية عىل أهنا عقلية التجرية املنظمة، ووصفه لصاحب 
هذه العقلية بأنه »من يلتمس معرفة األشياء ذاهتا، ومن ال يغايل يف التعميم أو يرسف يف 
التوكيد بل ينظر إىل األمور نظرة تبرص وحذر، نظرة من يعرف حدود دائرة علمه فال 

يشط عنها، بل يعمل عىل توسيعها يف جد وتواضع«.

*    *    *

ويستعرض مرشفة أثر العلم يف ثقافتنا األدبية، وهذا هو املدخل الذي أراد مرشفة 
الدخول منه إىل مناقشة أثر العلم يف ثقافتنا عىل اعتبار أن األدب رمز من أظهر الرموز 

عىل ثقافات األمم، ويناقش مرشفة هذا األثر يف هذا الرمز عىل النحو اآليت:

»فليس املقصود بأثر العلم يف األدب أن نجد أدباءنا يصوغون نظريات إقليدس أو 
قوانني نيوتن يف قالب شعري«.

إىل  واإلشارة  العلمية،  املصطلحات  إدخال  إىل  ا  خاصًّ مياًل  أدبنا  يف  نجد  أن  »وال 
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املخرتعات احلديثة، فالواقع أن هذه الظاهرة وإن كانت مشاهدة بيننا إىل حد ما إال أن 
الباحث ال يستطيع أن يعلق عىل ظهورها أمهية، ذلك أن هذه الظاهرة وإن عدت من 

آثار العلم يف األدب إال أهنا أثر ضئيل مرتبط بصلب موضوع األدب«.

»أما استعامل الطريقة العلمية يف حتليل األدب ونقده فأثر من آثار العلم ولكنه أثر 
قليل األمهية، وإن كان أهم من األثر السابق؛ ذلك أن النقد األديب  يف رأي مرشفة فن 

مرتبط باألدب ذاته«.

»وإنام األثر العظيم الذي يسرتعي نظر الباحث يف أدبنا احلديث هو استعامل الطريقة 
املشاهدة  عىل  االعتامد  يف  تنحرص  العلمية  الطريقة  أن  ذلك  ذاته.  األدب  يف  العلمية 
املبارشة والتفكري الصحيح، ومن َثمرَّ فهي بعيدة كل البعد عن التقليد حبًّا يف التقليد، 
وال شك يف أن أدبنا احلديث قد أخذت تظهر فيه هذه املميزات بصفة واضحة، فلم يعد 
األدباء يقرصون جل مههم عىل حماكاة من سبقوهم من الشعراء والكتاب والنسج عىل 
منواهلم كام كان احلال يف املايض القريب، وإنام صاروا يعتمدون عىل خبهتم املبارشة 
وتفكريهم اخلاص، بل لعل بعضهم قد تغالوا يف ذلك إىل حد حماولة قطع كل صلة بني 

املايض واحلارض«.

*    *    *

ويعمم مرشفة ما رشحه من أثر للعلم يف األدب عىل فنون احلياة األخرى يف رسعة 
ودون متثيل كثري فيقول:

»وما قيل عن األدب يمكن أن ُيقال عن سائر فنوننا اجلميلة من تصوير ونحت وموسيقى، 
ففي مجيع هذه النواحي جتد أثر العقلية العلمية ظاهًرا ال حيتمل اللبس وال اإلهبام«.

»ثم إننا نرى يف كل يوم دلياًل عىل الرغبة الصادقة يف حل مشكالتنا االجتامعية وسن 
القوانني بام يتفق ومنطق العلم بعد أن كنا ـ إىل عهد قريب ـ نبني نظمنا وقوانيننا عىل 
تفكري غرينا من األمم أو عىل جمرد اآلراء املوروثة بيننا دون متحيص هلذه اآلراء، وهذا 

هو أثر العلم يف حياتنا االجتامعية والترشيعية«.

التجريبية أصبحت تدرس يف  العلوم  أن  للعلم، ذلك  مبارش  أثر  ففيه  التعليم  »أما 
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مدارسنا  يف  ذاهتا  العلمية  الروح  برتبية  نعنى  أن  وواجبنا  بأنواعها،  املرصية  املدارس 
بالطرق العلمية ال بالتلقني الذي هو بعيد كل البعد عن الطريقة العلمية وروحها، ذلك 
أن تنمية االعتامد عىل النفس يف الوصول إىل املعلومات هو أساس الطريقة العلمية وهو 
أساس كل تقدم يف العلوم ومن َثمرَّ فهو اهلدف الذي ال بد لنا أن نضعه يف املقام األسمى 

إذا أردنا للعلم تأثرًيا فعاالً يف ثقافتنا«.

*    *    *

أما بعد: فهل للعلم من أثر يف ثقافتنا؟ نعم، وقد أبان مرشفة عن ذلك يف غري لبس 
أهي  أصاًل،  الرجل  حمارضة  كانت  مل  أو  الفصل،  هذا  كان  فلم  وإذن  غموض،  وال 
لبيان ماهية هذا األثر، والفائدة من هذا األثر واألمل يف هذا  أم  إلثبات ذلك األثر، 
ذلك  لكل  كانت  ألظنها  إين  أال  األثر؟  هلذا  توجيهنا  عليه  يكون  أن  جيب  وما  األثر، 

مجيًعا. والله أعلم.

املصادر:
مقدمة حتقيقه لكتاب: »اجلب واملقابلة«.

األثر العلمي يف الثقافة املرصية احلديثة: حمارضة يف اجلامعة األمريكية سنة 1933.
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الفصل الثامـن
الجامعة

كان للجامعة يف فكر مرشفة مفهوم غري تلك املفاهيم الشائعة عند معظم أهل الفكر 
والعلم واجلامعة يف عرصه، ويف عرصنا.

ولقد قىض مرشفة ربع القرن األخري من حياته يف اجلامعة معارًصا ربع القرن األول 
من حياهتا، التحق هبا عىل درجة أستاذ مساعد حتى أقر له باألحقية يف األستاذية قبل أن 
ينقيض عام من عمر اجلامعة، وكان مرشفة من أوائل املرصيني الذين جلسوا إىل مقاعد 
جملس اجلامعة، فسمع ورأى وفهم ثم ناقش وعارض وقرر، ثم أتاح اهلل لكلية العلوم 
أن تتمرص رأسها، وتوىل مرشفة العامدة فلم يمرص كلية العلوم فحسب، وإنام عّلم مرص 
وبث فيها روح العلم من خالل كلية العلوم! وجدير بالتكرار أن مرشفة قد توىل وكالة 

اجلامعة ومنصب املدير عىل سبيل النيابة.

عىل أنه مما ال يعنينا يف هذا املقام أن نتعرض آلراء مرشفة يف املوضوعات اجلامعية 
املختلفة التي نشأت أمامه فأبدى فيها رأيه، وليس مما يعنينا أيًضا أن نبني البصامت التي 

تركها مرشفة يف كل رجا من أرجاء اجلامعة.

وإنام يعنينا قبل هذا وذاك أن نتبني مع القارئ مفهوم اجلامعة عند مرشفة، واخللفيات 
التي ساعدت عىل تكوين هذا املفهوم، ومدى توفيق مرشفة يف تكوين مفهومه، ومدى 

توفيقه يف تشكيل األمور بحسب مفهومه.

وال  ترصف،  أمواالً  وال  تشيد،  ُدوًرا  ليست  اجلامعة  أن  يكرر  يفتأ  ال  مرشفة  كان 
تعتنق ومثل أعىل وإيامن باحلق  تقلد، وال درجات متنح، ولكنها فكرة سامية  وظائف 
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وخدمة  العلم،  ونرش  احلقيقة،  طلب  يف  خاص  منهاج  عىل  واملتعلم  للمعلم  ورياضة 
املجتمع.

ولعل يف هذا القول الذي مل يفتأ مرشفة يعيده أمام أعني القوم، وعىل مسامعهم ما 
حيمل القارئ عىل الظن بأن مرشفة كعادة األدباء يرتك املاديات مجيًعا ليجمح بخياله يف 
التي ال ُيعرف هلا شاطئ! عىل أن األمر يف احلقيقة أبعد ما يكون عن  بحار املعنويات 
ذلك، فلم يكن مرشفة يف قوله هذا إال عامًلا من أولئك العلامء الذين تسيطر عليهم روح 
األسايس  اليشء  ولكنها  الغيبيات،  أو  املجازات  من  هذه  العلم  روح  وليست  العلم، 

الوحيد الذي يتالشى العلم من دونه.

*    *    *

وحيسن بنا أن نعرض من فورنا رأي مرشفة يف إنشاء اجلامعة وهو رأي أبداه يف مايو 
سنة مخس وعرشين وتسعامئة وألف )1925( أي قبل افتتاح اجلامعة بخمسة شهور:

هي  اجلامعة  أن  تصورنا  إذا  اجلسيم  والرزء  العظيم،  املصاب  مدى  إىل  مرشفة  نبه 
جمموعة مدارس عالية يقصد منها ختريج الشبان الفنيني من أطباء ومهندسني وغريهم، 
»فإذا نحن وضعنا هذا الغرض نصب أعيننا واختذناه قاعدة، ولدت جامعتنا جثة هامدة، 
وجسًدا بال روح، ولعمري ما ينقصنا اليوم سوى كثري من مدارس األطباء أو املحامني، 

وإنام الذي ينقصنا هو روح العلم وهو التفكري احلر« ثم عب مرشفة باالستعارة فقال:

»نحن ال نريد أن تزين جثث التعليم، وحتىل، وتوضع يف قصور شاخمة ترصف عليها 
عرشات األلوف من اجلنيهات، وإنام نريد أن ينفخ يف هذه اجلثث فتحيا حياة طبيعية يف 

جو تربو فيه ويتكامل مجاهلا الطبيعي«.

وكبار  اجلامعة  أساتذة  أن  تصورنا  إذا  ثان  خطأ  إىل  النظر  فلفت  مرشفة  استطرد 
يعينون ويعزلون ويرأسون ويالحظون ويمىل عليهم«،  موظفيها »مستخدمو حكومة 
خيتارهم  انتخاًبا  لوظائفهم  ينتخبون  مسئولة  وظائف  ذوو  مسئولون  »رجال  هم  وإنام 
الترصف داخل حدود وظائفهم،  ثم يطلق هلم  العامل،  فنيون من فطاحل علامء  رجال 
ويؤسسون  ويتآزرون،  ويتعاونون  جامعتهم،  جملس  هو  منهم  لبملان  وخيضعون 

معاملتهم عىل الصدق واالحرتام املتبادل«.
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وانتقل مرشفة إىل السؤال الذي كان مطروًحا أيامها: بامذا نبدأ؟ باملباين؟ أم بالكتب 
واملعدات؟ أم باإلداريني؟ أم بوضع البامج واملقررات الدراسية؟ وقد أجاب مرشفة 

عىل هذا السؤال يف وضوح عندما قال:

»إن أول خطوة هي استحضار األساتذة عىل أن يكونوا ممن ال يقلون نبوًغا وخبة 
بد أن يكونوا أعضاء يف  إنجليًزا فال  الكبرية، فإن كانوا  الغربية  عن أساتذة اجلامعات 
اجلمعية امللكية ).F.R.S( وإن كانوا من أمم أخرى فعىل نفس املستوى«، ثم رسم عاملنا 
الطريق إىل اختيار هؤالء األساتذة فاقرتح »تكليف نفر من فطاحل الرجال يف العلوم 
ورضر  األغراض  بذلك رش  لنأمن  واالستعداد  الكفاية  فيه  يرون  من  اختيار  املختلفة 
اإليثار واملحاباة«، »وسيكون أغلب هؤالء األساتذة يف البدء أجانب. ومل ال؟ إن العلم 
ثم  آخر.  اعتبار  فوق كل  العامل  بني جامعات  له ومستوى جامعتنا وسمعتها  ال وطن 
لنعمل عىل تشجيع ذوي االستعداد والكفاية من املرصيني بكل قوانا حتى يصبحوا يف 
مصاف هؤالء األساتذة وعندئذ يتاح لنا أن نحلهم حمل األجانب بحق، وأن نفخر هبم 

بني األمم بصدق«.

*    *    *

العلامء  بطائفة  واحلفاوة  الرعاية  لتوجيه  القصوى  األمهية  إىل  النظر  مرشفة  ولفت 
املرصيني فقال:

»ومن حسن احلظ أن بني املرصيني اليوم عدًدا غري قليل ممن مارسوا البحث العلمي يف 
ا غري جو فإذا نحن  اجلامعات الغربية ثم عاد أكثرهم إىل وطنهم فأْلَفوا حاالً غري حال، وجوًّ
بادرنا إىل معاونة هؤالء عىل االستمرار يف أبحاثهم وأحتنا هلم فرصة مواصلة ابتكاراهتم، 
كانت منهم نواة صاحلة تنتج لنا بإذن اهلل أساتذة نفخر هبم، ونوابغ يرفعون من شأن العلم 
ومن شأن بلدهم، وإذن فليلتف كل واحد من هؤالء حول أستاذ علمه اخلاص يف جامعتنا 
املرصية وليقوموا بإجراء بحوثهم ونرشها يف العامل، وليتح هلم من آن آلخر فرصة السفر 
إىل البالد الغربية ملقابلة مشاهري العلامء، واالستفادة من نظم اجلامعات األخرى، فنحيي 

بذلك فيهم حب العلم، ونجعلهم رسل سالم بني جامعتنا وبني أقراهنا«.

أما البامج والكتب واألجهزة والرئاسات وجمالس اإلدارة والبناء فهي أمور مهمة، 
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»ولكن األهم منها هو ما ذكرنا من قبل يف شأن األساتذة، فهؤالء يصنعون البامج، 
كلٌّ يف دائرة اختصاصه، ويشريون بالكتب واألجهزة التي جيب رشاؤها، وينتخبون من 

بينهم رؤساء الكليات ووكالءها«.

*    *    *

ويف معرض احلديث عن »جملس إدارة اجلامعة« ودرَّ مرشفة لو كان للجامعة من املال 
املوقوف عليها ما يسمح هلا باالستقالل عن احلكومة ورجاهلا بحيث يكون جملس إدارة 
اجلامعة قارًصا عىل من ينتخبهم له أساتذهتا والقائمون باألمر فيها، ثم التفت فقال: »أما 
واجلامعة يف حاجة إىل معونة احلكومة هلا فمن العدل أن يكون بني جملس إدارهتا أعضاء 

تعينهم احلكومة«.

الواجب عىل  أن من  فقال: »عىل  للجامعة  املايل  إىل االستقالل  يدعو  وعاد مرشفة 
األمة بأرسها أن تسعى يف استقالل اجلامعة املايل بأرسع ما يتيرس، إذ االستقالل املايل 

أساس االستقالل الفكري الذي هو أكب مميزات اجلامعة وأهم عنارص قوهتا«.

الغاب  أو  اخلشب  من  فليكن  واآلجر،  اجلص  من  بناء  يتوفر  مل  »إذا  البناء:  بقي 
املفروش«. فليست اجلامعة بناء، عىل أنه حيسن أن تكون أماكن البحث العلمي مستعدة 

بعض االستعداد يف بادئ األمر.

*    *    *

القطار«  ويف مقال نرشه يف األهرام سنة ثامن وأربعني )1948( حتت عنوان »حديث 
ذكر مرشفة طرًفا من حديث بينه وبني واحد من أصدقائه حول إنشاء جامعة أسيوط، ومل 
قبلها بثالث وعرشين سنة فقد قال  آرائه  أنملة عن  قيد  آراء مرشفة يف 1948 حتيد  تكن 
لصاحبه إن أهم ما يراعى يف إنشاء اجلامعة هو اختيار أساتذهتا: »فهؤالء جيب أن يكونوا من 
املتبحرين يف العلم املبتكرين فيه، جيب أن يكونوا ذوي مكانة معرتف هبا يف األرس اجلامعية 
التي تتألف من اجلامعات املتفرقة يف أنحاء املعمورة، واخلطأ بل اخلطر أن خُيتار أناس من 

أنصاف العلامء؛ فهؤالء يكونون أكب حرب عىل اجلامعة وعىل العلم وعىل التعليم«.

افتتحنا هبم اجلامعة املرصية يف 1925  الذين  د مرشفة أسامء كبار األساتذة  ثم عدرَّ
وقال: »فإذا كان املقصود من إنشاء اجلامعة يف أسيوط أن تتبع فيها مثل هذه السياسة 
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البصرية بالعواقب فحبًّا وكرامة، وأما إذا كنا سنقع يف اخلطأ الذي وقعنا فيه من قبل عند 
إنشاء جامعة اإلسكندرية بحيث ينطبق علينا قول الشاعر:

يصيبـهم حـتى  الشــر  يعـرفـون  ـراال  خُـّ َدب ـَ ت إال  األمـر  يعـرفـون  وال 

فبئست السياسة، وخري لنا ألف مرة أال نسري يف هذا السبيل«.
*    *    *

ويظهر لنا مما تقدم من ملحات وومضات رسيعة مدى فهم مرشفة العميق لرسالة 
اجلامعة، ومدى حرصه الشديد عىل أن تنشأ اجلامعة مالئمة لتحقيق هذه الرسالة. ولقد 
درس مرشفة نظر اجلامعات يف الغرب دراسة مستفيضة، وأبانت كتابات كثرية له عن 
هذه الدراسة، ويستطيع القارئ أن يقرأ للدكتور يف هذا املجال حمارضته »مدى مسامهة 

العلامء البيطانيني يف تقدم العلوم« وسوف جيد فيها اتساع أفق، واتساع مدارك!

وقد تبدى هذا الفهم واإلدراك يف جانب آخر كان مرشفة ُيوليه عناية خاصة، وهو 
مستقبل اخلرجيني الذين كانوا يف نظره ثامر اجلامعة ومعقد آماهلا وصفوة األمة، وكان 
الدكتور ينبه إىل توفر أهم عنرصين من عنارص القوة يف هؤالء أال ومها العلم، والشباب، 
وقد كتب الدكتور مرشفة يف جملة العلم سنة ثامن وأربعني وتسعامئة وألف يناقش هذا 

املوضوع فانتهى إىل اآلراء اآلتية:

ال نستطيع أن نطلب من شبابنا االعتكاف عن العامل والزهد فيه بحجة طلب العلم، 
فمثل هذا الطلب عودة بالناس إىل القرون الوسطى، وإنام نستطيع أن نطالبهم بأن يقيسوا 
قيم احلياة قياًسا صحيًحا، فاملال جيب أن يكون وسيلة ال غاية، واملال وسيلة إىل العلم وإىل 

إهناض الصناعة وإىل رفع مستوى املعيشة وإىل الكفاح ضد الفقر واملرض واجلهالة.

يمكن تقسيم املتخرجني يف اجلامعة إىل:

لعلامء  بذورنا  هم  وهؤالء  وتعليمه،  وحتصيله  العلم  طلب  يف  تستمر  أقلية:   ) أ   (
املستقبل الذين ستتوقف عليهم سمعة مرص بني األمم بام ينتجونه من بحوث ويبتكرونه 

من إضافات تؤدي إىل تقدم العلم واملعرفة.

اإلنتاج  تطور  يف  واضًحا  أثرها  فيظهر  العامة  احلياة  مرافق  يف  تنترش  أكثرية:  )ب( 
واخلدمات.
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يعد  مل  بحيث  إلخ خطره  والصناعة...  الزراعة  ميادين  العلم يف  لتطبيق  وقد صار 
يستساغ أن يدخل هذه امليادين من كان أعزل جمرًدا من سالح العلم وقوته، واألمثلة 
عىل ذلك واضحة يف شتى املجاالت وبشتى العلوم »ومل يعد يكفي املهندس أن حيفظ 
بعض القوانني الرياضية ليطبقها يف حسابه عن ظهر قلب، بل صار لزاًما عليه أن يتفهم 
األسس الرياضية التي بنيت عليها هذه القوانني لكي خيرج حسابه سلياًم من الشوائب 

بعيًدا عن اخلطأ، وسوء التقدير«.

علوم  من  هبا  يتصل  وما  البيولوچيا  بعلوم  كافًيا  إملاًما  يلم  ال  الذي  »والطبيب 
الطفيليات والوراثة جيد نفسه عاجًزا عن متابعة التطورات احلديثة يف علم الطب«.

*    *    *

وجيمل بنا أن ننهي هذا الفصل بذكر رأي مرشفة يف أحدث قضية جامعية دار حوهلا 
القضية يصلح ألن  اجلدل، أال وهي قضية تفرغ األساتذة، فلعل رأي مرشفة يف هذه 
يكون خامتة هلذا الفصل، وقد كان مرشفة ينظر إىل قضية التفرغ من زاويتني متكاملتني: 
يف  الساعات  من  معينًا  عدًدا  لألساتذة  نحدد  أن  اخلطر  من  فإنه  األوىل  الزاوية  فأما 
األسبوع ثم نجعلهم يطالبون بأجر إضايف عىل ما زاد من ذلك من وقت، ويكمن اخلطر 
يف هذا أننا نقيض عىل الروح اجلامعية التي تتطلب أن يكون وقت األستاذ كله للعلم 
وللجمعيات العلمية، وأما الزاوية الثانية فإنه جيب عىل احلكومة أن تعنى العناية كلها 
بإعطاء األساتذة الشعور بالرضا عن وظائف األستاذية حتى ال تستهوهيم االنتدابات 
وبمادتها...  ببيقها،  الخاصة  أو  العامة  الوظائف  تشدهم  ال  وحتى  آلخر،  آن  من 

ورحم الله مرشفة.

املصادر:
كتاب »عيل مصطفى مرشفة«: بقلم الدكتور عطية مصطفى مرشفة.

اجلامعة والبحث العلمي: األهرام: 1925/5/6.
مسامهة العلامء البيطانيني يف تقدم العلوم: حمارضة يف االحتاد اإلنجليزي: إبريل 1941.

حديث القطار: األهرام: 1948/9/5.
رسالة خرجيي اجلامعة: رسالة العلم: يناير 1948.
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الفصل التاسع
البحث العلمي

ليس أدعى إىل إمتاع القارئ هبذا الفصل من أن نسلك يف ترتيب فقراته نفس الرتتيب 
الذي خرجت به هذه األفكار عىل قلم مرشفة إىل حيز الوجود.

إكسري  فيضعون  فصوهلم  يبدأون  الذين  بداية  نبدأ  أن  من  رضر  من  ليس  أنه  عىل 
املوضوع أو خالصته عىل جبني الفصل، وليس اإلكسري هنا إال درة تليق باجلبني ويتألق 
هبا اجلبني، فقد كان مرشفة مؤمنًا إيامًنا عميًقا بأمهية البحث العلمي، ومكافًحا كفاًحا 
متصاًل خللق روح علمية خرية رائدها البحث عن احلقيقة دون إغفال لإلفادات اهلائلة 

التي جينيها املجتمع من البحوث العلمية.

كان أول مقال نرشته الصحف ملرشفة بعد عودته بدرجة الدكتوراه يف العلوم ـ عىل 
مخس  سنة  إبريل  من  عرش  الثامن  يف  األهرام  نرشته  الذي  املقال  ذلك  هو   - نعلم  ما 
إنه  فقالت  بالكاتب  قراءها  األهرام  وقد عرفت  وألف )1925(،  وعرشين وتسعامئة 
املؤمتر  عقد  بمناسبة  الرأي  هذا  له  وننرش  كذا،  وظيفة  يشغل  كذا،  درجة  عىل  حاصل 
اجلغرايف الدويل يف مرص، وقد نرشنا من قبل مقااًل لألستاذ أمحد الكرداين حول املوضوع 
نفسه، أما عنوان هذا املقال فكان: »البحث العلمي.. أمهيته يف العامل وطرق تشجيعه«، 
ومل يكن مقال مرشفة يف احلقيقة إال ثالث صيحات بكل ما يعنيه املدلول اللغوي لكلمة 

صيحة:

الصيحة األوىل إىل آذان املرصيني ممن طرقوا باب البحث العلمي، وذاقوا حالوته 
وأغلبهم ال يزالوان يف مقتبل أعامرهم وغرة شباهبم، إىل أولئك الذين احتكوا بأساتذة 
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اجلامعات الغربية ورأوا كيف يكون الشغف بالبحث واالهنامك يف طلب احلقيقة لذاهتا، 
إىل أولئك الذين عاشوا يف أجواء احلياة العلمية وجتىل هلم مجاهلا إىل أولئك الذين طالعوا 
تاريخ النهضة العلمية احلديثة وعرفوا ما القاه رجاالهتا من الصعاب يف سبيلهم، وما 
ذللوه من العقبات يف طريقهم »إىل هؤالء نرسل الصيحة: بأن واصلوا أبحاثكم بالروح 
العلمية الصحيحة، واصلوها فمواصلتها حق عليكم للعلم، وألمتكم وألنفسكم، وال 
يلهينكم مظهر من مظاهر احلياة اخلالبة، وال يقعدكم عدم  يثنينكم جتشم مشقة، وال 
اكرتاث زيد أو حسد عمرو، بل ليكن يف مقاومتكم هلذه القوى وتغلبكم عليها فخر 
آخر إىل فخر قيامكم بواجبكم السامي، ولنتذكر أن كل اسم مرصي جديد يضاف إىل 
صفوف بحاثي العامل، وكل فصل ينرشه أحدنا يف جملة علمية، أو ابتكار حيدثه يف فرعه 
اخلاص، كل واحدة من هذه بمثابة دعاية ـ يف العامل أمجع ـ ترفع من شأن وطننا، وتعيل 
من قدر املرصيني بني األمم، ولنتذكر أيًضا أن املستقبل مملوء باملفاجآت، وأن احلقيقة 
بنت البحث، وأن يف البحر - كام يقول اإلنجليز - أسامًكا أكثر مما خرج منه، وما كان 
الدهر،  العامل بأرسه إىل مدى  ألسنة  نيوتن يعلم يف مقتبل عمره أن اسمه سيكون عىل 
ولعل منا من هيديه البحث إىل علم يكون فيه ختفيف من مصاعب احلياة عىل البرش أو 

إضافة إىل سعادة املجموع اإلنساين، فمن يدري؟«.

أيضا  ورزقهم  بيننا،  من  والثراء  اجلاه  اهلل  رزقهم  من  آذان  إىل  الثانية:  والصيحة 
يعيشوا  أن  يريدون  من  الرشاد،  إىل  أمتهم، وبصائر هتدهيم  نحو  واجبهم  تقدر  ضامئر 
معززين مكرمني يف أمة معززة مكرمة، إذا هم فارقوا هذه الديار ظلت أسامؤهم حية بني 
ظهراين األجيال املقبلة، من يأبون أن يكونوا دون خصومنا هيود فلسطني مروءة وغرية، 
ويودون أن يروا اللغة العربية لغة علم حديث رافعة رأسها بني لغات األمم، »إىل آذان 
هؤالء نرسل الصيحة: بأن اجعلوا للبحث العلمي يف مرص نصيًبا من جودكم وعطفكم 

واغمروه بفضلكم فنعم الغرض لبذل املال ويا حبذا القصد بخدمة اجلاه«.

»أمرص التي هي أول األمم عمراًنا وأعرقهم يف املدنية، مرص التي يعرتف أكثر علامء 
الغرب اليوم بأهنا منشأ حضارات العامل بأرسه، أنرىض بأن تكون تبًعا خيلع عليها وال 
ختلع عىل غريها، هبوا بارك اهلل فيكم فهؤالء هيود فلسطني قد بدءوا جامعتهم بإنشاء 
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قسم للبحث العلمي، هبوا إىل نرصة وطنكم ولغتكم فاخلعوا عىل جامعتنا احلديثة من 
فضلكم وسخائكم، عىل أن خيصص ما هتبونه إياها للبحث العلمي، فتكونون بذلك قد 

برهنتم عىل كفاية مرص بأرسها وخلدتم ذكراكم عىل مر الدهور وتتابع العصور«.

الصيحة الثالثة إىل زعامء األمة الذين ألقي إليهم بمقاليد أمرها، من يعرفون كيف 
بنظام  مرص  تفخر  أن  يريدون  واالبتكار،  البحث  وتشجع  العلم،  احلكومات  تساعد 
حكومتها، وتباهي بمقدرة قادهتا وبعد نظرهم وقدرهم لشأن النهضة العلمية احلديثة، 
أولئك  آذان  إىل  العلمي،  هنوضنا  أسباب  وتوفريهم  الغيورين  للعاملني  وتشجيعهم 
أقوى  فهو من  الدولة  ميزانية  بنصيب يف  العلمي  البحث  أن »خصوا  الصيحة؛  ترتفع 
لوازم كياننا وأهم العوامل عىل زيادة رفعتها وعلو شأهنا، واشملوه بعنايتكم وحسن 
إىل  دعيتم  ما  إذا  »حتى  ونياشينكم«،  برتبكم  منا  بامله  يساعده  من  ورشفوا  رعايتكم، 
إرسال مندوبني يف مؤمترات العامل العلمية أو دعوتم أمم األرض إىل مؤمتر يف بالدنا، 
وجدتم ما يرشف قدر مرص من مبتكرات أبنائها، وتفاخرتم بام خلعته مرص عىل العامل 
من بنات أفكارها فكان بدل الفرد أو االثنني العرشات أو املئات ممن ذاع صيتهم يف أمم 

األرض ورشفوا مرص والرشق بأرسه«.

*    *    *

وكانت   )1928( وألف  وتسعامئة  وعرشين  ثامن  سنة  »اجلديد«  جملة  أنشئت  وملا 
اسم  الباب  هلذا  واختذ  فيها،  العلمي  الركن  حترير  مرشفة  الدكتور  توىل  شهرية  نصف 
دم« ويف الثاين عن »سياحة يف فضاء  »بسائط العلم«، وحتدث يف العدد األول عن »السخُّ
العاملني« ويف الثالث عن »الشمس ومنشأ حرارهتا« ويف اخلامس عن »تركيب املادة« ثم 
كتب يف العدد السادس مقااًل عن »البحث العلمي«، وقد بدأ مرشفة مقاله هذا بالتعبري 
اجلمهور،  عند  موجوًدا  العلمي  البحث  ملفهوم  الدقيق  املعنى  يكون  أن  يف  شكه  عن 

وعلل ذلك بقوله:

»ذلك أن بعض ما قرأته يف جرائدنا وجمالتنا يف هذا الصدد جيعلني أبادر إىل تصحيح 
ما يكون قد علق ببعض األذهان عن ماهية البحث العلمي يف يشء، وإنام هي ترمي إىل 
اجلامعة  كليات  طلبة  عىل  تلقى  التي  واملحارضات  املتعلمني،  مجهور  عىل  املعرفة  نرش 
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واملدارس العليا قبل حصوهلم عىل درجة البكالوريوس أو الليسانس ليست من البحث 
العليا ليست من  املدارس  أو  الدراسية لطلبة اجلامعة  الكتب  العلمي يف يشء، وكتابة 
البحث العلمي يف يشء، وكتابة الكتب للجمهور املتعلم ليست من البحث العلمي يف 
يشء، وإذن فإدخال بحث أصيل من أستاذ أو عامل ذي مكانة يف جمهود إنشائي موجه إىل 
طلبة أو إىل مجهور متعلم قبل أن ينرش هذا البحث عىل العلامء املعنيني ويمحص منهم 
التمحيص الكايف - يكون من إساءة استعامل األستاذ أو العامل للسلطة التفكريية التي 
أو  أن يشري األستاذ  يمنع طبًعا من  العلمي بني اجلمهور، وهذا ال  إياها مركزه  خيوهلا 
العامل إىل أبحاثه التي تكون قد نرشت وحمصت وأصبحت جزًءا من املعرفة املسلرَّم هبا 

بني علامء فرعه«.

وإذن فام هو البحث العلمي يا عاملنا اجلليل بعد أن نزعت هذه املظلة عن أشياء كثرية 
ظنها اجلمهور جديرة بالبقاء حتتها؟ جييب مرشفة بقوله:

»إنه هو البحث بغرض إضافة جزء جديد إىل معرفة البرش؛ أي إىل معرفة أعلم البرش 
العلمي يف الكيمياء العضوية مثاًل ال  البحث، فالبحث  وأكثرهم ختصًصا يف فرع هذا 
يكون بحًثا علميًّا يصح نرشه إال إذا أدى إىل معرفة تعتب جديدة عند أعلم علامء فرع 
تتناول  التي  البحث، وهكذا احلال يف سائر األبحاث  يتناوله  الذي  العضوية  الكيمياء 

خمتلف العلوم«.

*    *    *

التي  يليق السكوت عنه يف هذا املوضع أن تلك الصحف  الذي ال  الطريف  ومن 
كانت تشري إىل مفهوم للبحث العلمي كان مرشفة ينتقده كانت تشري إىل مقاالت مرشفة 
املثنى  املحمود  العلمي  البحث  من  أهنا  عىل  قبل  من  ذكرناها  والتي  »اجلديد«  جملة  يف 
عليه، ولكن شجاعة مرشفة وإيامنه بام هو احلق حاال بينه وبني السكوت عن ذلك احلق 

الذي علمه، والعلم الذي هو أهل له.

ويف حديث صحفي أجرته »املجلة اجلديدة« يف مارس سنة إحدى وثالثني وتسعامئة 
للبحث  املثىل  الطريقة  هي  ما  املحرر:  سأله  مرشفة  عيل  الدكتور  مع   )1931( وألف 
العلمي؟ فتمثل مرشفة يف إجابته بإجابة نيوتن عندما سئل سؤااًل شبيًها فقال: »بالتفكري 
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يف املوضوع«. ثم أخذ مرشفة ـ َتذّكر أننا يف الثالثينيات ـ يرشح ملحدثه خطوات البحث 
العلمي فقال:

»إن أول واجب عىل الباحث هو االطالع عىل كل ما نرش يف املوضوع الذي يريد 
البحث فيه، ولذا كان من الشاق بل يكاد يكون من املستحيل عىل املبتدئ يف البحث 
العلمي أن يعمل بدون إرشاد من أستاذ ملم بتفاصيل ومدى ما نرش، واخلطوة الثانية 
أيًضا  احلالة  هذه  يف  الواجب  ويقع  بحث،  موضوع  تكون  ألن  تصلح  مسألة  جتد  أن 
عىل األستاذ املرشد وعادة ما يعطي األستاذ للطالب مسألة ناشئة عن أبحاث األستاذ 
املسألة، وهنا تظهر  أن نحل هذه  الباقي هو  متينًا، واجلزء  ارتباًطا  أو مرتبطة هبا  نفسه 
امليزات الشخصية للباحث العلمي كالشاعر أو كاملؤلف املوسيقي كثرًيا ما يلهم نتائج، 
الباطن وما إىل ذلك، ولكني أفضل أن  والسيكلوجيون يفرسون اإلهلام هبداية العقل 

أسميه اإلهلام«.

نتائج بحثك بحيث  النهاية خطوة رابعة لها أهميتها، وهي أن تصوغ  »وهناك في 
تصير قابلة للنشر، وهذا مجهود أدبي أكثر منه علميًّا، فكثيًرا ما يحدث أن ترسل نتائج 
بحثك للنشر فترفض ثم تصاغ نفس النتائج في صيغة أخرى فتقبل، وربما كانت هذه 
تعود  التي  الصيغ  بنوع  تتطلب خبرة  المبتدئ فهي  الصياغة من أصعب األمور على 
إال  يتأتى  ال  وهذا  شكاًل،  مقبولة  اعتبارها  الجمعيات  وأعضاء  المجالت  أصحاب 

بالخبرة«.

*    *    *

وتسعامئة  وأربعني  مخس  سنة  والعلم«  »نحن  كتابه  مرشفة  الدكتور  أخرج  وملا 
وألف )1945(، جعل أحد فصوله حتت عنوان »البحث العلمي وتنظيمه«، والواقع 
أن هذا الفصل ليس إال صورة معدلة يف أطرافها - ال يف جوهرها وال يف وسطها من 
حمارضة الدكتور مرشفة يف املجمع املرصي للثقافة العلمية عام اثنني وأربعني وتسعامئة 
وألف )1942(، أي يف الدورة الثالثة عرشة للمجمع، وهي الدورة التي كان مرشفة 
حتت  وكانت  الرئاسة«  »خطبة  هي  هذه  حمارضته  كانت  وقد  فيها،  للمجمع  رئيًسا 
عنوان »تنظيم البحث العلمي وأثره يف تطور املجتمع« وفيام يتعلق بموضوع »البحث 
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العلمية يف  البحوث  باستعراض حالة  بدأ مرشفة  فقد  الذي هو موضوعنا  العلمي« 
البالد املتمدينة حيث قال:

»نقسم البحوث إىل نوعني رئيسيني: بحوث يف العلم وبحوث يف العلوم التطبيقية، 
فالبحث العلمي غرضه الوصول إىل املعرفة أو اإلضافة إىل علم البرش، هو بحث يراد 
به الكشف عن أرسار الطبيعة عىل حد التعبري العادي فنحن نعلم أشياء ونجهل أشياء 

فمن بحث عن املجهول وأدخله يف دائرة املعلوم كان بحثه بحثا علميًّا بحًتا«.

»أما البحوث التطبيقية فلها غرض آخر ليس هو الوصول إىل املعرفة، وإنام الوصول 
إىل القدرة فنحن نقدر عىل أشياء وال نقدر عىل غريها فمن مكننا من عمل ما مل نكن عليه 

من قبل فقد بحث بحًثا تطبيقيًّا«.

*    *    *

الفرق هو  الواضح عىل ذلك  املثل  »إن  فيقول:  توضيًحا  املعنى  ويزيد مرشفة هذا 
بحوث كالرك مكسويل وهانتزت هريتز، ففي النصف الثاين من القرن التاسع عرش قام 
هريتز ببحوث يف علم الطبيعة برهن هبا عىل وجود أشعة كهربائية تنتقل يف الفضاء فاهتم 
العامل بكشفه العلمي هذا، وكان أهم ما يعنى به العامل العلمي يف هذا الوقت من أمر 
هذه األشعة أن جاءت حمققة آلراء كالرك مكسويل فيام جيب أن تكون عليه املعادالت 
مع  متفقة  مكسويل  معادالت  كانت  واملغناطيسية،  الكهرباء  بني  تربط  التي  الرياضية 
علم البرش عن خواص الكهرباء وارتباطها بالقوى املغناطيسية فلام جاء كشف هريتز 
عن أشعته الكهربية تم حتقيق معادالت مكسويل وصار من املمكن لعلامء الطبيعة أن 
خيبونا بقوانني الكهرباء وارتباطها بالقوى املغناطيسية، لذلك اعتبت أبحاث هريتز 
هامة يف تقدم العلوم ومنح األلقاب الفخرية واجلوائز وامليداليات عىل علمه، وجيب أن 
نالحظ أن هؤالء العلامء الذين أعجبوا بعمل هريتز وقدروه حق قدره، إنام دفعهم إىل 

ذلك شغفهم باملعرفة وتعلقهم بالكشف عن أرسار الطبيعة«.

»كام نالحظ أن قيمة العمل الذي قام به هريتز يف نظر هؤالء العلامء إنام كانت بالنسبة 
إىل ما هلذا العمل من أثر يف تقدم العلم، ثم حدث بعد ذلك أن تنبه املشتغلون بالبحوث 
التطبيقية إىل ما لعمل هريتز من أمهية من وجهة نظرهم إذ رأوا فيه وسيلة متكنهم من 
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يشء مل يكونوا يقدرون عليه أال وهو الرتاسل الالسلكي، فإذا كان هريتز قد كشف عن 
وجود أشعة كهربائية تنتقل يف الفضاء، وال حتتاج إىل سلك أو وسيلة مادية لنقلها فلامذا 
ال تستخدم هذه األشعة يف الرتاسل فيتمكن البرش من إرسال تلغرافاهتم دون احلاجة 

إىل مد أسالك فوق األرض أو حتت املاء؟!«.

»وإنا لنرى أن هذا التفكري خيتلف متام االختالف يف غرضه عن تفكري علامء الطبيعة 
الذين شغفوا بعمل هريتز حبًّا يف العلم، ورغبة يف املعرفة، وقد حدث أن قام مهندسون 
وخمرتعون بالبحث التطبيقي يف الرتاسل الالسلكي اشتهر من بينهم ماركوين بمثابرته 

واتساع حيلته«.

فبينهام  ذلك  الغرض ومع  العلمي خيتلفان يف  البحث  من  نوعني  أمام  فنحن  »إذن 
فالبحوث  والفرع  األصل  بني  العالقة  هي  عامة  بصفة  بينهام  والعالقة  وثيق،  اتصال 
العلمية البحتة هي األساس، والبحوث التطبيقية مبنية عليها، وال يمكن تطوير البحث 

التطبيقي إال عىل أساس من العلم األكاديمي«.

*    *    *

وملرشفة كثري من اآلراء يف العالقة بني البحوث العلمية البحتة والتطبيقية يمكن لنا 
أن نلخصها يف النقاط التالية:

به مرشفة  الذي قرب  احلد  إىل هذا  بسيطة  ليست  البحث  النوعني من  العالقة بني 
الفرق من أذهان القراء: »فتقدم البحث التطبيقي يؤدي إىل تقدم الصناعات املختلفة، 
وتقدم الصناعات يضع يف يد العامل الباحث أجهزة أدق وأحكم تساعده يف الكشف عن 

أرسار الطبيعة؛ وبذلك يرد العلم التطبيقي للعلم البحت شيًئا من حسن صنيعه«.

رجال  العادة  يف  البحتة  العلمية  بالبحوث  »يقوم  البحت:  العلمي  البحث  تنظيم 
عليه  أول واجب  أن  يشعر  اجلامعة  فاألستاذ يف  املختلفة،  العلمية  واملعاهد  اجلامعات 
هو متابعة البحث العلمي، ويضع هذا الواجب فوق واجباته األخرى، ومجيع أساتذة 
دائرة ختصصه، وال  املختلفة كلٌّ يف  العلمية  املجامع واجلمعيات  اجلامعات أعضاء يف 
يقترص األستاذ عىل متابعة أبحاثه اخلاصة بل عليه أن يكون مرشًفا عىل بحوث من هم 
دونه يف املرتبة العلمية ومرشًدا هلم، ولذلك ال يصل األستاذ إىل كريس األستاذية إال 
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هيئة  فأعضاء  فيه،  غريه  إرشاد  وعىل  املبتكر  العلمي  البحث  عىل  قدرته  يثبت  أن  بعد 
الكريس  يؤلفون أرسة رئيسها األستاذ صاحب  العلم  فروع  التدريس يف كل فرع من 
تعمل كوحدة متامسكة يف ميدان البحث العلمي يسرتشد صغريها بكبريها، ويتعاون 

اجلميع عىل البحث واالبتكار«.

هذه  عام،  كل  يف  باأللوف  تعد  البحوث  هلذه  ختصص  التي  والنرشات  »املجالت 
املجالت يطلع عليها العلامء والباحثون ويسجلون فيها نتائج جتارهبم وآراءهم العلمية، 
النظر ويمحص اآلراء ويعمل عىل  فهي بمثابة مؤمتر دائم للعلوم يوحد بني وجهات 
تقدم العلم، هذه املجالت التي حتوي خالصة التفكري العلمي ال يقرؤها الرجل العادي 
يف الغالب، وال يعرف بوجودها، وإن هو قرأها فإنه ال يكاد يفقهها الحتوائها عىل رموز 

ومصطلحات ليس هلا مفهوم يف ذهنه«.

»وال يصل إىل علم الرجل العادي عن حركة التقدم العلمي إال بعد األخبار الصحفية 
كفوز عامل بجائزة نوبل، أو اقرتان نظرية باسم صاحبها كالنسبية باسم أينشتني، وليس 
معنى هذا أن هنر املعرفة جيري يف الظالم، بل بالعكس فإن من أهم مميزات هذا النوع من 
ا بعيًدا عن كل رقابة، وبغري أن  البحث العلمي إباحته لكل قادر ونرش نتائجه نرًشا حرًّ
يكون للنارش أو املؤلف أي حق من حقوق النرش أو التأليف، فهو عمل يقصد به وجه 

العلم وال ترجى من ورائه أية فائدة إال التنافس املرشوع بني العلامء«.

»وتتكفل الدولة بنفقات البحث العلمي فتشجع كل ذي موهبة عىل متابعة أبحاثه، 
وقد  لبحوثهم،  يتفرغوا  لكي  عيشهم  هلم  وتيرس  االطمئنان  أسباب  للباحثني  وهتيئ 
جرى العرف يف البالد املتقدمة عىل أن يقوم اخلريون بتخصيص أموال للبحث العلمي 
عىل صورة هبات وإعانات للجامعات كالشأن يف أعامل الب املختلفة، وألذكر هنا اسم 
للبحث  الدوالرات  ماليني  واهب  األصل  األسكتلندي  املوطن  األمريكي  كارنيجي 
العلمي يف سائر أنحاء العامل، ونوبل السويدي الذي أوىص بجوائزه املشهورة كمكافآت 

عىل البحث العلمي املمتاز«.

رشح الدكتور مرشفة الطريقة التي تتبع يف إنجلرتا وأمريكا لتوزيع املعونات املالية 
عىل الباحثني.

*    *    *



129

وبعد كل هذا حرص الدكتور مرشفة عىل أن يشري ببعض التوصيات يف تنظيم احلياة 
العلمية ومنها:

»توجيه العناية إىل البحث العلمي يف اجلامعات التي أنشأناها ويف كل جامعة أخرى 
البحوث  من  تنتجه  ما  بمقدار  شأهنا  وعلو  اجلامعة  رفعة  تقاس  فإنام  بانشائها،  نقوم 

العلمية، فهذه هي التي تنرش عىل املأل بني العلامء وهي التي تبقى عىل مر العصور«.

الذين  بني  من  اجلامعات  أساتذة  انتقاء  عىل  احلرص  كل  نحرص  أن  إذن  »وجب 
برهنوا عىل مقدرهتم عىل البحث العلمي وشغفهم به، وإرشاد غريهم فيه، وجيب أن 
نسارع إىل تشجيع الباحثني منا بكل ما متلك الدولة من وسائل مادية وأدبية، وجيب أن 
يشعر كل مشتغل يف ميدان البحث العلمي أن عمله مقدور مشكور، وأن ميدان هذا 
العمل هو امليدان الوحيد للتنافس بينه وبني غريه من الباحثني، وعىل أويل األمر منا أن 
يعنوا أشد العناية هبذه الناحية من نواحي احلياة اجلامعية وأن يضعوا هذا االعتبار فوق 
كل اعتبار آخر وأال جياروا بعض قصريي النظر ممن يقيسون عمل اجلامعة وحاجاهتا 

بعدد الطلبة وعدد الدروس التي تلقى عليهم«.

»جيب أن نسارع إىل إنشاء جممع علمي يتصل اتصااًل وثيًقا بحياة علامئنا وباحثينا 
ويكون له من املقام العلمي ما لغريه من جمامع األمم املتحرضة، واليشء الوحيد الذي 
جيب أن يدخل يف حسباننا هو املقام العلمي املبني عىل اإلنتاج املبتكر يف ميدان البحث 

العلمي«.

»جيب أن نعنى بنرش البحوث العلمية التي يقوم هبا أساتذة اجلامعة وسائر املشتغلني 
هلذه  ملا  األجنبية  باملجالت  أبحاثه  بنرش  اليوم  يكتفي  منا  فالكثري  واالبتكار،  بالبحث 

املجالت من مكانة معرتف هبا«.

»ويف رأيي أنه قد آن األوان لتنظيم إصدار جملة أو عدة جمالت علمية يف مرص وإذا 
أنشئ املجمع الذي أرشت إليه فإن البحوث التي تلقى فيه تنرش بطبيعة احلال يف جملة 

دورية أو نرشات متسلسلة تدور فيها بحوثه العلمية«.

*    *    *
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ثم تناول الدكتور مرشفة قضية البحث العلمي يف املجال التطبيقي، وتعرض لقضية 
البحث عن املعادن فوصف سياسة ترك البحث عن معادننا هليئات أجنبية بأهنا سياسة 
قصرية النظر، ونبه إىل أن كمية البحث العلمي التطبيقي عندنا يف مرص ضئيلة ال تكاد 
تذكر مع أن املجال أوسع للخلق واالستحداث، واستعرض حال هذا النوع من البحث 
أمر نحن بال شك يف غنى عن استعراضه مرة أخرى، ثم أوىص  الوقت وهو  يف ذلك 
برضورة إنشاء مؤسسة للمعايري عىل غرار املعهد األهيل للمعايري بواشنطن يف أمريكا، 

ومعمل الطبيعة األهيل يف إنجلرتا.

العمليات املرتبطة بضوابط  ويف هذه املعامل يقوم علامء متخصصون بإجراء مجيع 
الصناعة »فالتقدم الصناعي أساسه الضبط واإلحكام، وقبل أن يتيرس البحث فيام هو 
املعايري  واختلفت  الفوىض  نشأت  وإال  معلوم،  هو  ما  ونضبط  نحدد  أن  جيب  جمهول 
وضاع القسطاس املستقيم، فالعلم هو قبل كل يشء أمر كمي أساسه القياس والعدد، 
وقياس أبسط األشياء حيتاج إىل معيار ثابت يقاس به«، »وجتد نتائج الفوىض يف القياس 
بادية يف حياتنا التجارية فاإلردب جيوز أن يكون 12 كيلة أو 13 كيلة، والذراع إما أن 
ا، والطرناتة إما أن تكون 20 قنطاًرا أو 22 قنطاًرا وهي يف الواقع  ا أو معامريًّ يكون بلديًّ
ليست أهيام، أما يف درجات احلرارة وقدرة املحركات وإنارة املصابيح فأمره بيد غرينا، 

أضف إىل ذلك أن يقوم هذا املعهد بضبط أجهزة وآالت العلامء«.

*    *    *

بدأ يف  تناول مرشفة مسألتني من ثالث مسائل وضعهام نصب عينيه حني  وهكذا 
استعراض تنظيم البحث العلمي ثم ختم حديثه بتناول املسألة الثالثة وهي الصلة بني 
الثانية« ويف هذا  »املسألة  التطبيقي  العلمي  »املسألة األوىل«، والبحث  العلمي  البحث 

الصدد قال مرشفة ما نصه:

»ولكي نوجد الصلة ونحقق التعاون املنشود بينها جيب أن تكون لدينا أداة صاحلة 
هلذا  حتقيق  والصناعية  العلمية  للبحوث  األول  فؤاد  معهد  إنشاء  ويف  الغرض،  هلذا 
التعاون، وهذه الصلة التي نرجو وننشد؛ فالفكرة الرئيسية يف إنشاء هذا املعهد أن يكون 

مهزة الوصل بني العلم والصناعة«.
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الدبلومات  عىل  وحيصلون  العايل  تعليمهم  يف  العلوم  يدرسون  الذين  »وشبابنا 
جياًل  ننشئ  وبذلك  الصناعي،  البحث  نحو  منهم  القادرون  ه  يوجرَّ العلمية  والدرجات 
جديًدا من املتخصصني األكفاء الذين جيمعون بني اإلعداد العلمي الصحيح واخلبة الفنية 

العالية فنستغني هبم عن اخلباء األجانب الذين نستدعيهم يف كل أمر ويف كل ميدان«.

*    *    *

هبذه  املعركة  من  اكتفى  هل  املجال؟  هذا  يف  مرشفة  جمهودات  كانت  فأين  وبعد، 
الكلامت، وتلك الدعوات وهاتيك االقرتاحات؟ سؤال وجيه بال شك، ولكن ما فعله 
مرشفة يف هذا املجال أوجه من مثل هذا السؤال، وأوجه من اقرتاحات مرشفة نفسه، 

فإذا أردت أن تستمتع هبذه الوجاهة، وجاهة الفعل والبناء، فعليك بالباب األول.

املصادر:
كتاب »نحن والعلم«.

البحث العلمي.. أمهيته يف العامل وطرق تشجيعه: األهرام: 1925/4/17.
البحث العلمي: اجلديد: 1928/4/3.

البحث العلمي: حديث صحفي يف املجلة اجلديدة: مارس 1936.
البحث العلمي يف مرص: املقتطف: مايو 1936.

تنظيم البحث العلمي وأثره يف تطور املجتمع: املجمع املرصي للثقافة العلمية: 1943.
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الفصل العارش
اللغة العلمية العربية

يكون  ما  أشد  وموقنًا  اإليامن،  يكون  ما  أعمق  مؤمنًا  مرشفة  عيل  الدكتور  كان 
اليقني أن التأليف العلمي هو وسيلتنا األوىل والفضىل إىل إجياد لغة عربية تكتب هبا 
العلوم. وكان يرى ـ كام أسلفنا القول من قبل ـ أن البدء بوضع املصطلحات العلمية 
أمر فيه من العبث يشء كثري. ومل يكن مرشفة يف هذا حُيمل غريه املسئولية، وإنام كان 
الناس من  افتقدمها  العلامء من ورائه، وهي شجاعة ومروءة  نفسه، وحيملها  حيملها 
ثم  املصطلحات.  لنا  أعدوا  بالشكوى ويقولون:  العلامء يضجون  بعده حني سمعوا 
أو  فلن جيدوا مصطلحات طبخت هلم،  إذا أصبحوا  أهنم  إىل  ينامون وهم مطمئون 
قل ينامون وهم مطمئنون إىل أنه لن تزول العلة التي يستندون إليها بظهورهم وهم 
يتقاعسون ويتثاءبون. هبذا كان مرشفة صاحب فضل عىل اللغة العلمية العربية، ألنه 
ما  بعقيدته وغريته عىل نحو  يتشدق  مل  فيها، وَغرْية عليها، وإن  كان صاحب عقيدة 

يفعل املتغزلون يف كل خلق رفيع.

ملرشفة  يسجل  ما  ـ  الببليوجرافيا  باب  ـ  األخري  الباب  يف  الكريم  القارئ  وسيجد 
فضله يف جمال التأليف العلمي، ويف جمال الرتمجة العلمية. واحلق أن جمهودات الرجل 
ملشاغله  نظًرا  إضافيًّا  جهًدا  تعد  وإنام  فحسب،  رائدة  جمهودات  تعد  ال  املجال  هذا  يف 
وبحوثه وواجباته. ولكن طاقة مرشفة مل تكن هلا حدود يف هذه املجاالت، وها هو ذا 
العلمية  الكتب  ترمجة  القسم  هذا  ويتوىل  العلوم،  كلية  يف  العلمية  للرتمجة  قساًم  ينشئ 
العاملية إىل العربية. وها هو ذا يتوىل مراجعة جمموعة كبرية من الكتب التي ترمجت بقرار 
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من  نفسه  مرشفة  نرش  ما  عدا  هذا  املعارف.  بوزارة  الرتمجة  لتشجيع  العليا  اللجنة  من 
بحوث وكتب يف جماالت العلوم املتعددة، وبخاصة ذلك القاموس الذي وضعه سنة 
ثامن وثالثني وتسعامئة وألف )1938( باالشرتاك مع األستاذ حممد عاطف البقوقي.

*    *    *

ولكن ما هي حقيقة نظرة مرشفة إىل اللغة العربية، وبخاصة أن العربية يف ذلك احلني 
مل تكن قد بلغت من أجمادها العلمية شيًئا يستحق التنويه؟ هل كان مرشفة مفاخًرا بأجماد 
الرأي  أنصار  أم كان من  بمستقبل زاهر؟  ملتطلبات حارضة، ومتنبًئا  سالفة، ومتحدًيا 
القائل بأنه ال حاجة بنا إىل لغة علمية قومية، ألن العلم يف تطور رسيع لن تستطيع لغتنا 
مالحقته، وسيذهب الوقت يف حتقيق أماٍن قومية لسنا بحاجة إليها.. إلخ؟ الواقع أن 
مرشفة مل يكن من هؤالء وال أولئك، وإنام كان يقدر أن العربية تبعث اليوم كام بعث 
الفتية من أهل الكهف بعد أن رضب عىل آذاهنم يف الكهف سنني عدًدا، فتجد نفسها 
يف عامل جديد موحش ال تأنس إليه وال يأنس إليها. وهو موقف نادر بال ريب، ولكن 
الواجب يف مواجهته ال يقع عىل عاتق اللغة، وإنام يقع عىل عاتق األدباء واملفكرين من 
أهلها، فعىل هؤالء أن حيوطوها بعنايتهم، وأن هييئوا هلا أسباب احلياة الطيبة يف بيئتها 
اجلديدة، حتى تتكيف مع هذه البيئة وجتنح إليها، »فاللغة كائن حي يف تفاعل مستمر 

مع البيئة: فإما تالؤًما، وإما تنافًرا«.

عىل  العلمية  الروح  تغلبت  فقد  فراغ.  من  ذلك  يف  نبدأ  لن  أننا  يرى  مرشفة  وكان 
وآالت  وحتليل  واستنباط  واخرتاع  كشف  مدنية  احلارضة  املدنية  وصارت  التفكري، 
وعدد. وال شك يف أن هناك هتذيًبا يف اللغة قد نشأ، فقرهبا إىل عقولنا وساعد عىل حسن 
استعامهلا  وشاع  انترشت  قد  العربية  والرتاكيب  األلفاظ  أن  يف  ريب  وال  استخدامها. 
العلامء واملفكرين قد  العربية وعرضها. وال خالف يف أن طوائف من  البالد  يف طول 

تكونت بيننا يكتبون وخيطبون ويؤلفون يف سائر العلوم.

ولكن مرشفة مل يكن يذهب يف تفاؤله هذا إىل أبعد مما جيب: »ذلك أننا ال نستطيع أن 
نزعم أن الشقة بني اللغة وبني بيئتها قد تالشت متاًما، فال تزال هناك مدلوالت عديدة 
لغته عندما حياول  بنقص يف  منا  املتكلم  يشعر  للتعبري عنها، بحيث  بعُد  اللغة  تتسع  مل 
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الكالم يف كثري من املوضوعات العلمية والفنية. ومن ناحية أخرى، يوجد نقص كبري يف 
عدد املتعلمني الذين حيسنون الكتابة أو اخلطابة بلغة متفق عىل صحتها.

ويركز مرشفة رأيه يف قوله: »أي أن اللغة العربية ال تزال يف دور التكوين«. وعندي أن 
هذا الرأي عىل تركيزه حيمل من املدلوالت العلمية ما تنوء بحمله األسفار الضخمة.

وإذا كانت اللغة العربية يف دور التكوين، فإن مآهلا يف املستقبل متوقف علينا نحن 
فيام نفعل فيها اليوم، فإن يف يدنا قتلها، ويف يدنا إحياءها. وقتلها يكون باجلمود هبا عن 
توحيدها  أهلها عىل  املختلفة من  األمم  بني  التعاون  بعدم  يكون  كام  الطبيعي،  التطور 
الرعاية،  وحسن  واحلكمة،  بالتبرص  فيكون  إحياؤها  أما  وحدهتا.  عىل  واملحافظة 
والتميش هبا يف السبيل الطبيعي لرقيها كلغة حية واحدة. وليست الوسائل ببعيدة عن 
عوامل  أولئك  كل  اإلذاعة،  ووجود  االنتقال  وسهولة  املطبوعات  انتشار  فإن  أيدينا، 

تساعد عىل توحيد اللغة وتعميقها إذا نحن أحسنا استخدامها وتنظيمها.

*    *    *

وملرشفة بعد ذلك كله بعض اآلراء املحددة يف التأليف العلمي:

فاملؤلفات العلمية املوجودة يعوزها التهذيب، كام يعوزها ما أسامه بـ»التجانس يف 
املصطلحات«. فكثري من املدلوالت العلمية تفتقد الصيغ اللفظية املناسبة هلا، وبعض 
املدلوالت هلا صيغ ضعيفة أو غري صاحلة. كام توجد يف بعض األحايني صيغ متعددة 
العلمي جيب علينا تالفيها.  أدبنا  الفوىض يف  نوع من  إىل  يؤدي  مما  الواحد،  للمدلول 
والطريقة املثىل هي تكوين جلان من األخصائيني ملراجعة املؤلفات املوجودة وهتذيبها، 
والعمل عىل جتانسها، وجيب أال نكلف هبذا العمل إال القادرين عليه، وأن نشجعهم 

عىل عملهم.

يف  ورودها  قبل  وضًعا  املصطلحات  وضع  العربية  علامء  حياول  أن  العبث  »من 
املؤلفات العلمية، وشيوع استعامهلا، فإن ذلك يكون من باب الترسع، وهو يف الغالب 
سيبقى  املصطلحات  من  مصطلح  كان  إذا  بام  التنبؤ  يمكن  ال  إذ  ضائع،  أكثره  جمهود 

ويدخل يف صلب اللغة أو سيموت وحيل غريه حمله«.
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»جيب أن تضم اللجان التي تقوم بمراجعة املصطلحات علامء متضلعني يف اللغة. 
فإن مل يكن إىل ذلك من سبيل، فال بأس من أن ينضم إليها واحد من املتخصصني يف 

علوم اللغة«.

من اجلائز استعامل مصطلح أجنبي يف لغتنا بعد حتويره ليتفق مع ذوق اللغة وأوزاهنا، 
برشط أن يكون هذا اللفظ مستعماًل يف مجيع اللغات العلمية األخرى أو يف معظمها. 
ومثل هذه األلفاظ تكون يف الغالب مشتقة من أصل إغريقي أو التيني، وال جناح علينا 

إذا نحن اشتققنا من هذا األصل كام اشتق غرينا من قبل«.

أما األلفاظ األجنبية املقصورة عىل لغة واحدة أو اثنتني، فريى مرشفة أن يكون هلا 
عندنا لفظ عريب مرتبط بأدبنا وتفكرينا.

لنا  أتيحت  امتد بمرشفة لكانت قد  العمر قد  لو كان  يقول:  أن  للمرء  وبعد، فهل 
لو  فإن  يقول ذلك،  أن  للمرء  أن  املجال؟ ال أظن  ثابتة وقواعد راسخة يف هذا  أسس 
تفتح عمل الشيطان، ونحن ال نريد أن نفتح عمل الشيطان، وإنام نريد أن نفتتح فصاًل 

جديًدا.

املصادر:
كتاب: »مطالعات علمية«.

اللغة العربية كأداة علمية: الرسالة 1933/1/15.
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الفصل احلادي عرش
دور العلماء في تحقيق التعاون الدولي

سوف نتناول يف هذا الفصل املشوق بإذن الله عرض اآلراء السديدة للدكتور عيل 
نسيج  يف  ودخلت  كتاباته،  كل  سادت  آراء  وهي  املوضوع،  هذا  يف  مرشفة  مصطفى 

مقاالته.

وسوف يتناول القارئ هذه اآلراء بروح املتلهف إىل اإلجابة عن هذا السؤال الذي 
العلم،  تقدم  بني  ا  طرديًّ تناسًبا  ويلحظ  العرشين،  القرن  يعيش  إنسان  كل  بال  يشغل 

وتقدم احلروب، وتزايد اخلسائر النامجة عن هذه احلروب.

وسوف يرتك القارئ هذا الفصل، وهو يدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يلهم َمْن بيدهم 
مقاليد األمور يف كل آن وزمان: اإليامن قبل العلم، والرمحة قبل القوة، والعاطفة قبل 

الرغبة، واإلنسانية قبل كل انتامء حميل.

أفكار  عىل  تسيطر  بروح  هنايته  حتى  الفصل  هذا  بداية  منذ  القارئ  يشعر  وسوف 
اإلدانة  توجيه  قبل  العلم  وتبئ  اخلري،  إثبات  قبل  الرش  نفي  إىل  يسبق  جتعله  مرشفة 
للعلم... إلخ. وللقارئ احلق علينا يف أن نبني له الدافع وراء هذه الروح. وذلك أن هذا 
الدافع كان ممثاًل فيام حييط بمرشفة من أجواء احلرب العاملية الثانية. وقد زال هذا اجلو 
اليوم عن القارئ الذي يقرأ هذا الفصل، وهو ال يفتأ يسمع طنني األلفاظ من الداعني 

إىل التعاون الدويل.

ولعل اهلل يرزق األجيال القادمة حظًّا من هناءة البال التي هي خري من هناءة العيش، 
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ر عىل أجدادهم صفو  عندئذ يقرأ هؤالء هذا الفصل فيحمدون رهبم أن جنبرَّهم ما عكرَّ
احلياة.

*    *    *

مل يناقش الدكتور مرشفة يف كتاباته التعاون بني األمم من ناحية إمكانيته أو استحالته، 
وإنام افرتض أن النية قد عقدت عىل هذا التعاون، وأخذ يستعرض الكيفية التي يمكن 

أن يوجه هبا العلامء لتحقيق تعاون عاملي:

التعاون العاملي بني العلامء قائم منذ سنني. فالعلامء يف مشارق  أكد مرشفة عىل أن 
األرض ومغارهبا يكونون أرسة واحدة تربطهم روابط ال انفصال هلا؛ فالعامل األمريكي 
يتم بحًثا وينرشه يف جملة أمريكية باللغة اإلنجليزية، وبعد مدة وجيزة تكون هذه املجلة 
هذا  دراسة  عىل  »متكاتفون«  هم  فإذا  وأسرتاليا،  وإفريقيا  وآسيا  أوربا  علامء  أيدي  يف 
كثري  يف  حيدث  الذي  إن  بل  له.  ممحصون  أو  عليه  معقبون  ذلك  بعد  هم  ثم  البحث، 
من األحيان هو أن يشتغل العلامء يف قارات البسيطة املختلفة يف بحث مسألة واحدة، 
فتتكون فِرق من العلامء يف فروع العلم جتمعهم الرابطة العلمية، وإن تفرقوا عىل سطح 

املعمورة.

أخرى  وسائل  فوجدت  نطاقه،  واتسع  بأمره  وعني  نظم،  قد  التعاون  هذا  إن  ثم 
وإرسال  اجلامعات،  بني  األساتذة  وتبادل  املؤمترات،  كعقد  العلامء،  تعاون  لتحقيق 
البعثات العلمية، وانتخاب أعضاء أجانب ومراسلني يف املجامع العلمية، وغري ذلك 

من وسائل التعاضد والتساند.

إىل  ينظرون  ومغارهبا  األرض  مشارق  يف  العلامء  صار  أن  كله  هذا  عن  نشأ  »وقد 
كبريها  صغريها  وجيل  عليه،  ويعطف  صغريها  كبريها  يعني  واحدة  كأرسة  أنفسهم 
ويسرتشد به، وللجميع غاية مشرتكة هي رعاية شجرة املعرفة وإنامؤها، وإحالل نور 
العلم حمل ظالم اجلهالة. ويف وسط هذا كله يوجد التنافس السليم املرشوع بني العلامء 
الكشف عن حقيقة  إىل  عامل  ما وصل  إذا  أثرة، حتى  أو  يشوبه حقد  تنافس ال  مجيًعا، 
جديدة، ووفق يف الوصول إىل ما مل يوفق إليه غريه، أكب العلامء نبوغه وعبقريته وجده 

وإخالصه، وأحّلوه املكان الالئق به بينهم«.
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ليتحقق ما مل  التعاون بني علامء األمم املختلفة مل يكن  »ومما جتب مالحظته أن هذا 
يسبقه تنظيم التعاون بني علامء األمة الواحدة. وهذه حقيقة أرجو أن نوليها ما تستحقه 
العلمي وحده، ولكن عىل كل تعاون منتج بني  التعاون  من عناية، ألهنا تنطبق ال عىل 
األمم. فقبل أن توجد اجلمعيات التي تنظم املؤمترات التي تشرتك فيها الدول املختلفة، 
وجدت اجلمعيات التي يربط كل منها علامء الدولة الواحدة. وبعبارة أخرى، فقد كان من 
الرضوري أن ينشأ املجمع العلمي يف باريس، واجلمعية امللكية يف لندن، واملجامع العلمية 

يف واشنطن وطوكيو، قبل إنشاء اجلمعيات الدولية الدائمة يف جنيف وبروكسل«.

ينقصها  ال  بحيث  ونظمت  درست  قد  العلامء  بني  التعاون  أساليب  أن  »واحلقيقة 
إال التطور الطبيعي دون مساس باألسس التي بنيت عليها، إال أن هذا التعاون حمدود 
املدى. فهو ال خيرج عن دائرة العلوم األكاديمية، وهي دائرة تكاد ال متس حياتنا اليومية. 
فالعلامء يف علمهم وبحثهم ودراستهم بعيدون عن مشاكل السياسة واحلرب واالجتامع، 
ال يعنون بأمرها إال بقدر ما يعنى الفرد العادي أو دون ذلك. وال شك يف أن موقف 
العرص  منذ  بل  الوسطى،  القرون  قد حتدد يف  تقليدي  املجتمع موقف  العلامء هذا من 
اإلغريقي والعرص اإلسالمي. فمن ذلك احلكاية التي تروى عن إقليدس، إذ دخل عليه 
رجل فوجده يرسم دوائر ومثلثات ويمعن النظر يف أشكاهلا اهلندسية، فسأله: ما الفائدة 
من هذا كله؟ فكان رد إقليدس أن صفق بيده، فحرض خادمه، فقال إقليدس للخادم: 
أعط هذا الرجل ديناًرا. ولكن مل يعد من املمكن للعلم أن حيتفظ بموقفه التقليدي إزاء 
املجتمع، وأن يبقى العلامء قابعني يف صوامعهم وبروجهم العاجية، بل صار عليهم أن 

يتبرصوا ما حوهلم وأن يعيدوا النظر يف موقفهم«.

*    *    *

ويتطرق مرشفة إىل نقطة أخرى يعدها أول نقطة جديرة بالبحث، وهى: »املسئولية 
األخالقية التي تقع عىل عاتق العلم والعلامء إزاء تلك اآلالت واملخرتعات اجلهنمية التي 
ترمي إىل إهالك البرش«. ويرى مرشفة يف هذا الشأن أن املسئولية احلقيقية يف استخدام 
والتعذيب.  التدمري  يف  استخدامها  عىل  يقومون  الذين  عىل  تقع  إنام  اآلالت  هذه  مثل 
وكل ما يمكن أن نطلبه إىل العلامء أن يبينوا األخطار التي تنجم عن تطبيق علمهم يف 

اخرتاع مثل هذه اآلالت.
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القوانني لدرء هذه األخطار،  التعاون العاملي أن يسنوا  القائمني عىل تنظيم  »وعىل 
وأن يعاملوا َمْن حتدثه نفسه باستخدام نتائج العلم يف التدمري والتخريب معاملة املجرم 
سواء بسواء، وأن يكون لدهيم من سلطة التنفيذ ما يمكنهم من معاقبة هؤالء املجرمني 

والقضاء عليهم وقطع دابرهم«.

*    *    *

بقوله:  النظام  هذا  ويصف  القائم  النظام  غري  جديد  نظام  إجياد  إىل  مرشفة  ويدعو 
»ُيبنى عىل تفرقة واضحة بني ما هو مرشوع وما ليس بمرشوع يف االخرتاعات والوسائل 
املستحدثة. فإذا وضع نظام كهذا، وتعاونت األمم عىل تنفيذه بإخالص، وكانت لدهيا 
النواحي  يف  باخرتاعاهتم  ينهجون  املخرتعني  فإن  تنفيذه،  لضامن  الناجحة  الوسائل 

املرشوعة، ونكون بذلك قد وجهناهم توجيًها صحيًحا نحو فائدة البرشية«.

»وجيب أن تعامل احلكومات يف هذا معاملة األفراد«.

»ولعل البعض يظنني مستغرًقا يف اخليال حني أتكلم عن معاقبة احلكومات، إال أنني 
كام ذكرت ال أتعرض ملوضع التعاون بني األمم من ناحية إمكانيته أو استحالته، وإنام 

أتكلم عام ينبغي أن يكون«.

العلم  كان  »إذا  العلم:  أهل  بين  متداولة  الدكتور مشرفة بضعة تساؤالت  أورد  ثم 
تنظيم  السلطان في  الرفاهية، فلماذا ال يكون هو صاحب  المجتمع كل أسباب  يمنح 
هذه الرفاهية التي هو أصلها ومنبع معينها؟ لماذا يعطي العلم للمجتمع النور الكهربائي 
والقدرة الكهربائية كهبة خالصة لوجه الله تعالى، هذه الهبة التي يقدر ريعها السنوي 
بمئات الماليين من الجنيهات، ثم هو بعد ذلك يعود فيستجدي المجتمع بضعة قروش 
يحتفظ  يهب شيًئا، وأن  أال  أولى  يكن  ألم  العلمي؟  البحث  في  ليصرفها  أو جنيهات 
لنفسه بكل شيء، أو على األقل يحتفظ لنفسه من الهبة بقدر حاجته؟ أيستطيع العلم 
والعلماء أن يقفوا منعزلين عما هو حادث في العالم اليوم من تخريب وتدمير، مع أن 

ما وهبوه للمجتمع من العلم هو السبب األول الذي لواله ما أمكن هذا التدمير؟«.

*    *    *



140

وقد قدم الدكتور مرشفة بتساؤالته هذه حلديثه عن احلركة التي نشأت بني العلامء 
يف إنجلرتا ويف بعض البالد األخرى قبل احلرب، تلك احلركة التي رمت إىل إبراز ما 
هو كامن يف نفوس اجلميع من قواعد أخالقية ثابتة أساسها حب احلق، وحب العدل، 

وحب اإلنسانية. ويف هذا املعنى يقول:

»وقد نرشت جملة »Nature« مبادئ اقرتحت لتكون نوًعا من الدستور بني العلامء. ومل 
يكن يف هذه املبادئ يشء جديد، بل جاءت كام قلت مبزة ملا هو كامن يف النفوس، وملا 
هو مفرتض عادة بني رجال العلم، بل وبني رجال الفضل ورجال األخالق واملروءة يف 
األمم مجيًعا. هذه املبادئ الكامنة يف النفوس دعت احلاجة إىل إبرازها وتدوينها والنص 
عامل  كل  به  يعمل  واضًحا  أساًسا  ولتكون  العبث،  من  هلا  صيانة  رصحًيا،  ا  نصًّ عليها 

ويدعو إليه«.

»هذه احلركة اخللقية ـ كام يصح أن نسميها ـ نشأت بني العلامء، ألهنم شعروا بأن 
عليهم مسئولية مل يعد من املمكن التغايض عنها، هي مسئولية الدعوة إىل اخلري واحلق 

والدفاع عنها«.

*    *    *

املوضوع واحلرب  أفكاره يف هذا  قد سجل  أن مرشفة  ـ الحظ  احلرب  ثم جاءت 
مشتعلة ـ ومن أميز مميزات هذه احلرب يف نظر مرشفة كثرة عدد العلامء يف فروع العلم 
أو  العامة،  القيادات  يف  أو  القتال،  ميادين  يف  الفعلية  باخلدمة  يقومون  الذين  املختلفة 
يف األسلحة الفنية املختلفة للجيوش البية واألساطيل البحرية واجلوية، وكل هؤالء 
ُيستخدمون يف هذه احلرب، وهم مجيًعا يشعرون بأن هذه احلرب تتوقف نتيجتها إىل حد 

بعيد عىل املقدرة الفنية واملقدرة العلمية لألمم املتحاربة.

باملجتمع  واختلطوا  مرغمني،  أو  خمتارين  مواقعهم  من  خرجوا  قد  إذن  »فالعلامء 
فهل  أوزارها،  احلرب  وإذا وضعت  احلياة.  بمعرتك  اتصااًل  أعنف صوره وأشدها  يف 
ُيعقل أو ينتظر أن يعود كل واحد من هؤالء إىل عمله، وينسى ما رآه وما سمعه وما 
خبه بنفسه يف هذه احلرب الطاحنة، كأن مل يكن يشء من ذلك؟ أم أن الذي ننتظره هو 
العكس؟ فالعلامء ـ وهم قوم ذوو بصائر ـ لن تسمح ضامئرهم وال عقوهلم بأن يرتكوا 
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العامل يتعرض مرة أخرى ملثل هذه الفاجعة دون أن حيركوا ساكنًا«. ويعب مرشفة عن 
األمل الذي مأل حياته، فيقول:

»واملنتظر أن تعود احلركة التي بدأت قبيل احلرب، فتظهر بشكل أوسع، وأن يكون 
هلا أثرها الفعال يف تنظيم التعاون بني األمم. وال شك يف أن العلامء إذا هم تساندوا يف 
أقطار األرض وتعاونوا، فإهنم قادرون عىل أن حيولوا بني ذوي املطامع والشهوات من 

رجال السياسة واملال وبني الفتك باملجتمع«.

»وال شك عندي يف أن العلم آخر األمر منترص عىل قوة الظلم واجلهالة واالستعباد«.

ثم أعلن الدكتور مرشفة عن توقعه أن تقف اهليئات العلمية يف املستقبل موقًفا حازًما 
إزاء هذا املوضوع اخلطري، ومن عباراته نقتطف للقارئ قوله:

»فإهنا وال شك تستطيع أن تضع األمور يف نصاهبا، إذ إن الرأي العام كله سيكون 
يف جانبها«.

»كذلك تستطيع هذه اهليئات أن حترم عىل كل مشتغل بالعلم أن يقومـ  حلسابه اخلاص 
أو حلساب رشكة أو حكومة ـ باالشرتاك يف أي اخرتاع يرمي إىل التدمري والتخريب«.

وختم الدكتور مرشفة فصله بام نختم به هذا الفصل من قوله: »وبذلك يوجه العلم 
وقد  وإنا  والشعوب.  األمم  بني  والطمأنينة  السالم  حيقق  عاملي  تعاون  نحو  والعلامء 
استعرضنا العلم يف صور شتى، ونظرنا إليه من زوايا خمتلفة، فاستقرت له من غري شك يف 

نفوسنا فكرة صحيحة نرية، نستطيع أن نؤمن أن حتقيق تعاون عاملي ليس عليه بعزيز«.

املصادر:
كتاب »مطالعات علمية«.

كتاب »نحن والعلم«.
األمريكية:  اجلامعة  حمارضة  عاملي؟«.  تعاون  لتحقيق  والعلامء  العلم  يوجه  أن  ينبغي  »كيف 

.1943/2/5
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الفصل الثاين عرش
م�شر والذرة

كان مرشفة يدعو يف إحلاح مرة بعد أخرى إىل اهتامم مرصي بالذرة. والنقاط التالية 
توضح أي نوع من االهتامم كان مرشفة يدعو إليه:

نبه مرشفة إىل أن مرص، وإن مل تكن دولة كبى باملعنى املصطلح عليه، إال أنه مما ال 
شك فيه أننا نتزعم، أو نزعم أننا نتزعم، رهًطا كبرًيا من األمم العربية واإلسالمية، فال 

أقل من أن نعري هذه املسألة العظمى شيًئا من عنايتنا، وأن ندخلها يف حسابنا.

استلفت مرشفة النظر إىل مبدأ دويل وعسكري اسرتاتيجي مهم، وهو املبدأ القائل 
بأن كل سالح ال ينجو منه إال من كان قادًرا عىل رد العدوان بمثله. واستشهد مرشفة 
هلذا املبدأ باستخدام الغازات السامة يف حرب اإليطاليني ضد األحباش، ألن األحباش 
استخدام  عىل  األملان  يتجارس  مل  بينام  السامة،  الغازات  استخدام  يملكون  يكونوا  مل 

الغازات السامة ضد اإلنجليز، ألن اإلنجليز يستطيعون أن يكيلوا هلم الصاع بمثله.

واالستمرار  النجاح  واحتامالت  الذرة،  شأن  يف  املرصية  اإلمكانات  مرشفة  ناقش 
يف البحوث وتطبيقها عمليًّا. ويف هذا الصدد، كرر مرشفة القول بوجود اليورانيوم يف 
تقدم  أن  الذرية. غري  الالزمة لألبحاث  العنارص  واليورانيوم من  املرصية.  الصحاري 
منترش  عنرص  وهو  األيدروجني،  ومنها  العنارص  من  كثري  استخدام  أتاح  قد  العلوم 
بانتشار املاء، وهذا دليل عىل اتساع ميدان البحث الذري، وانفراج زاوية االحتامالت 
هذا  يف  االبتكار  عىل  مقدرهتم  أثبتوا  ممن  قلياًل  نفًرا  لدينا  فإن  الباحثني،  عن  أما  فيه. 
امليدان، وهؤالء النفر يستطيعون بيشء من التعاون وحسن التوجه أن يقوموا بدراسة 
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النواحي املختلفة للموضوع، ثم يقدموا إىل احلكومة تقريًرا فيه خالصة ما انتهت إليه 
دراساهتم، ويف ضوء هذا التقرير يمكن للحكومة أن تتخذ ما تراه نافعا صاحلا لوقاية 

مرصنا العزيزة والذود عن حياضها.

ـ التي هي مقياس حضارة  تساءل مرشفة: »كم وحدة من وحدات الطاقة امليكانيكيةـ 
األممـ  تسخر للفرد يف مرص يا ترى؟« وذكر رمحه اهلل أن ما يسخر للفرد يف أوربا وأمريكا 
يبلغ ألفي وحدة من وحدات الطاقة امليكانيكية يملكها الفرد من هؤالء، فكأهنا اخليول 
قدرا  إال  بالفرد املرصي  نبلغ  فلم  أما نحن يف مرص،  تروح وتغدو يف خدمته.  املطهمة 
بالغذاء  نأيت  أين  فمن  عندهم.  الذي  القدر  ذلك  معشار  عرش  يتعدى  ال  ا  جدًّ ضئياًل 

والكساء والدواء هلذه املاليني من البطون اجلائعة واألجسام العارية العليلة؟

األمهية  إىل  منبًها  الذرية،  احلروب  أخطار  من  الوقاية  سبل  تدبري  إىل  مرشفة  دعا 
ثم فقد وجب  فيه، ومن  االسرتاتيجية ملوقع الرشق األوسط واحتامل نشوب احلرب 
فلن تسمح  الذرية،  الغازات  السليمة من  الوقاية  إعداد وسائل  فوًرا يف  نبدأ  أن  علينا 

رسعة احلروب الذرية بأن نتلكأ أو نتباطأ يف أداء هذا الواجب.

*    *    *

للتأثري  العاملية  األحداث  من  الدرامية  املؤثرات  كل  يستغل  مرشفة  الدكتور  وكان 
لصالح دعوته:

ومن ذلك أنه أفتتح مقاله »ماذا أعدت مرص للحرب الذرية املقبلة؟« بذكر التكهنات 
بأنه لو استولت روسيا عىل بالد اليونان فإن  الدولية التي سادت يف تلك األيام قائاًل 

أمريكا ستطلق قنابلها الذرية، وبذلك تبدأ احلرب العاملية الثالثة.

وأشار مرشفة يف مقدمة كتابه »الذرة والقنابل الذرية« إىل أن إلقاء القنبلتني الذريتني عىل 
هريوشيام وناجازاكي كان له أثر مهم يف تعجيل إهناء احلرب العاملية الثانية؛ فقد استسلمت 
اليابان يوم اخلامس عرش من أغسطس سنة مخس وأربعني وتسعامئة وألف )1945(، وأشار 

امليكادو يف إعالن استسالمه إىل القنابل الذرية عىل أهنا سبب من أسباب االستسالم.

وقرر مرشفة يف ختام كتابه »الذرة والقنابل الذرية« حقيقة مهمة حني قال:

»ولو أن األملان توصلوا إىل صنع القنبلة الذرية قبل احللفاء لتغريت نتيجة احلرب«.
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ومل يكن الدكتور مرشفة يف استغالله هذه الدراميات دراميًّا، ولكن الذرة هي أكب 
دراما ودمار.

*    *    *

وكام استغل مرشفة ما استطاع استغالله من احلوادث العاملية املعارصة يف سبيل حث 
احلكومة والشعب عىل العناية بالذرة، فقد استخدم كل ما آتاه اهلل من البالغة يف كتاباته 

من أجل دعوته. أال ترى إىل ختام كتابه عن الذرة، إذ يقول:

»فهل يصل مدى القنابل الذرية إىل آذاننا فيزيل ما هبا من وقر؟! وهل يصل بريقها 
إىل أعيننا فيزيل ما عليها من غشاوة؟! أم عىل قلوب أقفاهلا؟!«.

ا أهنم يستطيعون أن يصلوا إىل يشء، ونحن عزل من العلم  »هل يظن ساستنا حقًّ
وأسلحته؟ لقد أخبنا رئيس الواليات املتحدة األمريكية أهنم أنفقوا ألفي مليون دوالر 
يف األبحاث العلمية التي تفيد احلرب، معتمدين عىل معونة العلامء.. فكم مليوًنا، بل 

كم ألفا خصصت يف ميزانيتنا للبحوث العلمية؟!«.

*    *    *

الذرية،  للطاقة  هيئة  فأنشئت  حني،  بعد  مرشفة  الدكتور  دعوات  أثمرت  وقد 
الرجل  جهود  تذهب  مل  وهكذا  الذرية.  للطاقة  وزارة  األحيان  بعض  يف  وخصصت 

أدراج الرياح، وإن عانت بعض اليشء من رياح كانت تأيت بام ال تشتهي السفن.

ومل يأل الدكتور مرشفة يف حياته جهًدا يف سبيل ربط مرص هبذا املجال، فألف كتاًبا 
عن »الذرة والقنابل الذرية«، كام كتب مقااًل عنوانه »الوقاية من القنابل الذرية«، رشح 
فيه للناس ما حدث بالضبط عندما ألقيت القنابل الذرية عىل اليابان يف احلرب، كام رشح 

وسائل الوقاية من هذه القنابل بحيث تقل نسبة األرضار الناجتة عنها إىل 5% فقط.

املصادر:
كتاب: »الذرة والقنابل الذرية«.

مقال »ماذا أعدت مرص للحرب الذرية املقبلة؟«: املصور: 1948/1/23.
مقال »الوقاية من القنابل الذرية«: األهرام: 1949/8/18.
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الفصل الثالث عرش
حماية ال�شناعات القومية

مل يزل موضوع محاية الصناعات يشغل بال املرصيني يوًما بعد يوم، وعهًدا بعد عهد، 
دون أن جيدوا دواءه الناجع، أو قل دون أن يستعملوا دواءه الناجع، فها هو ذا الدكتور 
مرشفة قد طبرَّ لألمر عام مخسة وأربعني )1945(، ووصف ألويل األمر عالًجا للداء، 
الرفيق األعىل  إىل  انتقل  ثم  العالج ورشحها،  اإلفصاح عن طريقة  نفسه يف  أتعب  ثم 
وقد أشهد اهلل عىل أنه بلغ، وكأنام أراد اهلل أن تشهد له األجيال بسداد الرأي فوفقه إىل 

تسجيل رأيه يف كتابه »العلم واحلياة«.

التي  الصناعات  موضوع  حول  خمتلفني  واالقتصاد  والصناعة  املال  أساطني  كان 
الثانية، وكان حمور خالفهم هو سياسة فرض  العاملية  احلرب  أثناء  نشأت يف مرص يف 
اجلامرك عىل املصنوعات الواردة، لكي ترتفع أثامهنا فال تطغى عىل املصنوعات املحلية، 
وهذه هي احلامية اجلمركية كام تسمى، وأصحاب هذا الرأي يرون أن الصناعات الناشئة 
لن تقوى عىل مغالبة املصنوعات الواردة بدون هذه احلامية اجلمركية، فإن مل تكن احلامية 

اجلمركية فسيقىض عىل النهضة الصناعية يف مرص بموت هذه الصناعات.

الواردة  السلع  الرأي، فكانوا يرون أن فرض الرضيبة عىل  الذين خيالفون هذا  أما 
بطريقة  املرصي  الشعب  هو  إنام  الرضائب  يدفع  الذي  وأن  أثامهنا،  رفع  إىل  يؤدي  إنام 
غري مبارشة، وأن األفضل أن ترتك السوق حرة، فتنترص السلعة اجليدة الرخيصة عىل 
السلعة الرديئة باهظة الثمن، وأن سياسة احلواجز اجلمركية سالح ذو حدين، وهي عىل 
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أي حال سياسة رديئة ال تصلح وال تتفق مع مبدأ حرية التجارة الذي جيب أن يكون 
أساس التعامل بني الدول يف العامل اجلديد.

الطرفين  كال  أن  إليرَّ  »ويخيل  فقال:  القائم  الخالف  هذا  في  رأيه  مشرفة  أبدى  وقد 
المتناظرين قد حصر تفكيره في طريقة واحدة من طرق الحماية، وظن أنها هي الطريقة 
الوحيدة لحماية الصناعات في بلد ناشئ، وقد فاتهم أن هناك طريقة لحماية الصناعات 
هي أقوم وأحكم وأدوم على مر األيام من الضرائب الجمركية. فصناعاتنا الناشئة يجب 
احموها  ثابتة،  فنية  أسس  على  بوضعها  احموها  بالعلم،  احموها  ولكن  تحمى،  أن 
من  ويزيد  نفقاتها،  من  ويخفض  مشكالتها،  لها  يحل  الذي  الصناعي  العلمي  بالبحث 
إلى  تكون هناك حاجة  األجنبية، وعندئذ ال  المصنوعات  في درجة  جودتها، ويجعلها 

إقامة الحواجز الجمركية«.

*    *    *

ويستأنف مرشفة رسم الطريق إىل املبادئ العليا التي يدعو إليها، فيقول:

البحوث  أمهية  وأمريكا  أوربا  يف  الصناعية  واهليئات  الرشكات  أدركت  »وقد 
أقامت  وقد  إال  الصناعية  الرشكات  من  رشكة  جتد  فال  صناعاهتا،  محاية  يف  الصناعية 
مهمتهم  متخصصون  علامء  فيها  يشتغل  الصناعي  للبحث  معامل  مصنعها  جانب  إىل 
من  مصنع  وكل  رشكة  كل  عىل  أشري  وإين  هلا،  حلول  وإجياد  الصناعة  مشاكل  دراسة 
الرشكات واملصانع التي أنشئت يف مرص أن تسارع قبل فوات األوان إىل إنشاء معامل 
للبحث العلمي، وليثقوا أن كل قرش يرصف يف هذا السبيل سيعود عىل أصحابه بربح 
أما  دائمة،  محاية  صناعاهتم  حلامية  الوحيدة  الطريقة  هي  هذه  أن  وليعلموا  مضاعف، 
االعتامد عىل الرضائب اجلمركية، وأما االعتامد عىل االحتياطيات اخلاصة من األموال، 
فوسائل مصطنعة مؤقتة، إن قويت عىل مقاومة التيار فألجل مسمى وفرتة حمدودة ال 
تلبث الصناعات بعدها أن تنهار أمام الصناعات األجنبية التي ترتكز عىل العلم وعىل 

البحث العلمي«.

»هذا عن واجب الرشكات واملصانع، أما واجب الدولة فهو جد خطري. ذلك أن 
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الصناعة يف معناها الواسع تشمل موارد الثروة األهلية من معدنية ونباتية وحيوانية بل 
وإنسانية أيًضا، كام تشمل استخدام القوى الطبيعية وتسخريها خلدمة األمة ورفاهيتها«، 
وعىل هذا فإن مرشفة ال يكتفي بمطالبة الدولة بإنشاء معاهد البحوث العلمية الصناعية 
يقرتح  ولكنه  فحسب،  تقدمها  عىل  والعمل  عليها  واملحافظة  القومية  الصناعة  حلامية 
غري مرة »إنشاء وزارة تسمى وزارة االقتصاد العلمي تكون مهمتها استخدام الطرائق 
واملعادن  احلديد  معدن  كاستنباط  هلا،  موارد  وإجياد  األهلية  الثروة  تنمية  يف  العلمية 
األخرى من الصحاري املرصية، وكاستخدام القوى الناشئة عن مساقط املياه، وتطبيق 

البحوث العلمية يف حل املشكالت الصناعية والعمرانية«.

واحلق أن مرص، وقد استرشفت عرص السالم، ليست يف حاجة ألح من حاجتها إىل 
مثل هذه الوزارة، ال نقصد وزارة بمستوزرين ومستوظفني، وإنام وزارة تعمل أداة يف 
سبيل حتقيق هذا اهلدف األسمى، وعندئذ تسمو مرص إىل مكانتها التي سمت إليها من 

قبل مراًرا«.

*    *    *

وبعد، فلعل في آراء مشرفة في هذا الفصل، أو في هذا الفصل من آراء مشرفة ما 
ينم عن إيمانه الشديد بأهمية احتياج العلم إلى الصناعة والصناعة إلى العلم، ولنستمع 
إليه وهو يقول: »وإنني أكرر اليوم ما قلته باألمس، فالعلم والصناعة يجب أن يرتبطا 
برباط متين في كل بلدة ترغب أن يكون لها شأن في مضمار الصناعة، وهذا الرباط 
هو الذي يحفظ على الصناعة قوتها ويجدد شبابها ويعمل على إنهاضها وتقدمها، وال 
يستطيع أحد مهما قوي ذهنه ونفذت بصيرته أن يتنبأ بما سينتج عن البحث العلمي 
من ميادين صناعية جديدة، واألمة التي يكون لها سبق في فتح هذه الميادين تكتسب 
ميزة ظاهرة على غيرها من األمم، وإن كشًفا واحًدا عن معدن من المعادن أو مورد من 
القوة المحركة ليعدل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كما أن استنباط طريقة 
مستخدمة في صناعة من الصناعات ليدر على أهل هذه الصناعة ألوف الماليين من 
الجنيهات، ومن آخر األمثلة على ذلك المواد المعروفة باسم العجائن )Plastics) فإن 
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كثير من  المواد محل  أن تحل هذه  ينتظر  إذ  بنجاح عظيم،  تبشر  المواد  صناعة هذه 
المواد العادية المصنوعة من الخشب والمعادن المختلفة«.

وقد صدقت نبوءة مرشفة، »ولو أننا استطعنا عن طريق البحث العلمي أن نستنبط 
طرائق جديدة لصناعة هذه املواد يف مرص لربحنا ثروة هائلة«. ونرجو أن يتحقق أمل 

مرشفة إن شاء الله.

املصادر:
كتاب »العلم واحلياة«.

»العلم والصناعة«: حديث إذاعي: 1945/4/19.
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الفصل الرابع عرش
العلم والحياة

ربام أصبح واضًحا اآلن أن صلة العلم بنواحي احلياة املختلفة كانت الشاغل األول 
واألخري يف حياة مرشفة وفكره، وقد قدمنا يف الفصول السابقة عصارة فكر الرجل يف 
الباب بفصل يلخص أفكار  عديد من املوضوعات، ومن اخلري أن نختتم فصول هذا 
الفصل ليس إال  العامة، والواقع أن هذا  الناحية  بالعلم واحلياة من  يتعلق  فيام  الرجل 
جتميًعا آلراء عاملنا اجلليل يف أكثر من موضع من مؤلفاته وأحاديثه، وهلذا تأيت صياغته 
عىل هذا النحو الذي يبدأ بالفقرة الرئيسية يف حديث العلم واحلياة، ثم يستطرد إىل ذكر 
فقرات أخرى متصلة باملوضوع جاءت ضمن موضوعات أخرى كام هو مبني يف قائمة 

املصادر.

�شور مختلفة لحياة واحدة:

ولو  خاص،  شكل  يف  لنفسه  يصورها  كل  للحياة:  تصورهم  يف  الناس  »خيتلف 
أتيح لواحد منا أن يطلع عىل هذه الصورة املرسومة يف أذهان الناس عن احلياة أو عام 
يتخيلون أنه احلياة لعجب أشد العجب من تضارب ألواهنا وتنافر معاملها، وال أنكر أن 
أن هذه  أن يصدق  له  الصور مستمدة من حقيقة خارجية واحدة، وكيف  تكون هذه 
الصور الذهنية متثل شيًئا واحًدا هو احلياة، وهو ال يكاد يلحظ بينها عنرًصا مشرتًكا؟ 
والغريب يف أمر هذه الصور التي يزعم الناس ألنفسهم أهنا متثل احلياة، هو متسك كل 

منهم بصورته اخلاصة وإنكاره عىل غريه كل خالف أو معارضة«.
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اأحكام متعددة لختالف ال�شور:

»والناس إذ يتصورون الحياة يقنعون بما يتراءى ويؤمنون به، ثم يبنون حكمهم 
على األمور على هذا التصور، والحكم على األشياء فرع من تصورها فال عجب أن 
تجيء أحكام الناس متعارضة متناقضة، ولو أن األمر وقف عند هذا الحد لكان هينًا 
يحكمون  ما  إلى  فيسعون  األمور،  على  حكمهم  على  أعمالهم  يبنون  الناس  ولكن 
األفراد  بين  االصطدام  ينشأ  هذا  ومن  الشر،  أنه  يظنون  ما  ويحاربون  الخير  بأنه 

والجماعات«.

�شدامات نتيجة الختالف:

»وال شك أن أساس االصطدامات هو ذلك التفاوت في تصور الناس ألمور الحياة، 
فالتنافر يؤدي إلى النفور، والنفور يؤدي إلى القطيعة والكيد والتقاتل والحروب. وإذا 
نحن أمعنا النظر في الطريقة التي ُيكون بها الناس آراءهم في الحياة، وجدناها تنطوي 
الحياة  تصور  في  كبيًرا  عناًء  أنفسهم  يكلفون  ال  فالناس  التبصر،  عدم  من  كثير  على 
ما ال  يجوز تصديقه، وتصور  ما ال  لتصديق  مدهًشا  استعداًدا  يبدون  وتخيلها، وهم 
ينبغي تصوره، وكأنما آلوا على أنفسهم أال يبذلوا جهًدا وأال ُيحملوا أنفسهم مشقة 

أو عناء«.

»والكثرة العظمى من الناس يف جهل مطبق بحقائق احلياة، ومع ذلك فهم راضون 
عن أنفسهم مدافعون عن أوهامهم وجهلهم. وإن بعضهم ليتحمس للجهالة ويضحي 
بنفسه يف سبيلها، وآية ذلك أن جهالة اجلاهل جزء من شخصيته فهو جيد يف الدفاع عنها 

دفاًعا عن نفسه وعن حياته«.

الأحكام العلمية:

أن  من  يصونوها  »أن  وعقوهلم  أنفسهم  جتاه  املتعلمني  واجبات  أول  من  كان  هلذا 
تنحدر إىل هذا الدرك األسفل، بأن يمحصوا آراءهم يف احلياة متحيًصا دقيًقا فال يؤمنون 
إال بام يمليه عليهم العقل الراجح واملنطق السليم، والعقول الراجحة تزن األمور بميزان 
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احلقيقة، فال جتزم إال بعد التثبت وال تقطع بأمر إال بعد االستقصاء، فإذا مل تكن األدلة 
كافية، فاحلكم معلق، واألمر ما زال قيد البحث، أما العقول الطفيفة فتترسع يف احلكم، 
وتعتمد عىل أوهى األدلة، وتبني النتائج عىل غري مقدمات، وهي تصور احلياة تصويًرا 
بعيًدا عن احلياة، فإذا صادف األمر هوى يف نفوسها، جنحت إىل اهلوى وحادت عن 
السبيل، واعتمدت عىل الشهوة، وما أخطر ذلك عىل املجتمع، وما أفتكه بالنفس والغري 

عىل حد سواء«.

�شرورة العلم للحياة:

لذلك كان العلم رضورة من رضورات احلياة، »فالعلم يصور احلياة تصويًرا صحيًحا 
أساسه الواقع واملنطق السليم، والعلامء إذا حكموا عىل احلياة جاء حكمهم صادًقا قوياًم 
ال خيتلف فيه اثنان، والناس إذا نظروا إىل احلياة نظرة علمية، أراحوا أنفسهم من رشور 
أهوائهم ونزوات نفوسهم، وعندئذ حيل التعاون حمل التنابذ، ويسعى اجلميع إىل اخلري 

املشرتك«.

العلم والكون: م�شرح الحياة:

والعلماء عندما يدرسون مسرح الحياة. وهو الكون، ال يقفون عند المظاهر المادية 
باألجسام  يعنى  مادي  شيء  أنه  على  العلم  يصور  أن  الفاحش  الخطأ  »ومن  للعالم. 
َيْسمون  الحقيقة  عن  يبحثون  إذ  العلماء  ولكن  ذلك،  إلى  وما  واألبعاد  والمسافات 
بعقولهم إلى سدرة المنتهى، وهم إذ يكشفون عن أسرار الكون تمتزج نفوسهم بالحق 
والجمال، ولقد استطاع اإلنسان أن يطوف حول األرض على عظم محيطها، وكاد 
يلحق بالشمس في حركتها اليومية.. إلخ، مما استطاعه اإلنسان تجاه مسرح حياته، 
االتساع،  واسع عظيم  عليه  نعيش  الذي  المسرح  هذا  أن  لنا جميًعا كيف  تبين  ولقد 
ولكن هذا ال يدفعنا إلى التقليل من شأن اإلنسان الذي يعيش على هذه األرض بالنظر 
إلى حجمه، وإنما على العكس من ذلك يدفعنا إلى تقدير قيمة هذا اإلنسان وما حباه 
الله به من العقل« وهذا هو جوهر معركة مشرفة مع أحمد أمين كما بيناها في الفصل 

الثاني من هذا الباب.
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العلم وطبيعة الحياة:

والتأريخ،  بالبحث  هلا  العلامء  تصدى  »فقد  وحقيقتها،  نحياها  التي  احلياة  عن  أما 
وينقسم  مخسة عصور كبى،  إىل  اجليولوجية  بالتقسيامت  ما سموه  ذلك  ووضعوا يف 
كل من هذه العصور إىل أقسام جزئية. وقد بني هذا التقسيم عىل دراسة الصخور التي 
احليوان  آثار  هي  حمفوظة  حفريات  من  حتتويه  ما  وعىل  األرضية  القرشة  منها  تتألف 
العنارص  الزمن فأساسه حتليل  اللذين عاشا يف العصور املختلفة، أما مقياس  والنبات 
إذ  الصخور.  هذه  عليها  حتتوي  التي  والراديوم  كاليورانيوم  اإلشعاعي  النشاط  ذات 
من املعلوم أن هذه العنارص تتحول من تلقاء ذاهتا إىل عنرص الرصاص، ومن املعلوم 
أيًضا أن نسبة ما يتحول منها إىل رصاص يزداد بازدياد الزمن، بحيث يمكن اعتبار هذه 
النسبية مقياًسا للزمن.. إلخ، وإذا كان العلم يتنبأ بتطور احلياة عىل سطح األرض وحيدد 
لنا املقاييس الزمنية، فإنه ال يتعرض ملنشأ احلياة ذاهتا وال حيدد وقت ظهورها، وقد كان 
الناس حتى أواسط القرن املايض يظنون أن الكائنات احلية الدنيئة قد تتوالد يف البيئات 
املناسبة، ويرضبون عىل ذلك املثل بظهور الديدان يف بعض العضويات كاجلبن واللحوم 
وغريمها، إىل أن أثبت باستري أن ما ظنوه توالًدا من املادية العضوية إنام هو حتول أجسام 
صغرية متطورة إىل ديدان تراها العني، وهذه األجسام غري املنظورة حية، كام أن البذور 
التي تنمو منها النباتات حية أيًضا، وإذا قتلنا احلياة يف هذه األجسام عجزت عن التكاثر 
التعقيم كام تسمى إن  امليتة، وعملية  املادة العضوية  وصار حكمها حكم أي جزء من 
هي إال قتل جراثيم احلياة، فإذا عقم اللبن قتل ما فيه من بكرتيا فامتت ومل تعد قادرة عىل 

تغيري تركيبه الكيميائي«.

فالعلم إذن يقرر أن احلياة ظاهرة ال يستطيع اإلنسان إجيادها. »والواقع أن موقف 
والطاقة  املادة  خلق  كان  وإذا  املادة.  خلق  إزاء  موقفه  عني  هو  احلياة  خلق  من  العلم 

وإفناؤمها خارجني عن طاقة البرش، فإن خلق احلياة خارج أيًضا عن طاقتهم«.

راأي م�شرفة في الن�شوء والرتقاء:

ومن المسائل التي أثارت اهتمام المفكرين ما يسمى بالنشوء أو التطور، »فاألدلة 
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الجيولوجية والتشريحية ناطقة بأن الحياتين الحيوانية والنباتية قد تغيرتا وتطورتا في 
العصور  في  تعيش  كانت  التي  والنباتات  الحيوانات  من  فكثير  المختلفة،  العصور 
نجد  أننا  كما  والعصور،  السنين  مر  على  أخرى  أنواع  ونشأت  اندثرت  قد  الخالية 
بصفة عامة أن الحيوانات الدنيئة والبسيطة التركيب قد ظهرت قبل الحيوانات الراقية، 
ومقياس الزمن في ذلك وإن كان غير محدد تماًما إال أنه واضح، إذ ال يمكن إنكار أن 
الطيور أرقى من القواقع البحرية، أو أن الحيوانات الثديية أرقى من األسماك. فهناك 
البدائي إلى مستوى أرفع،  إذن اتجاه عام نحو الرقي واالرتفاع بالحياة من مستواها 
وكل هذه حقائق ال تنكر، ولكن بعض العلماء في القرن الماضي أرادوا أن يستنتجوا 
من هذه الحقائق نتائج واسعة المدى ليس لها ما يبررها. فمن ذلك أنهم رأوا في تطور 
الحياة وأنواعها أداة ميكانيكية لخلق الحياة ذاتها، وظنوا أن فهمنا لهذا التطور يفسر 
لنا معنى الحياة، وهذا ال شك خطأ غير جائز، ففهم األطوار التي مرت بالحياة شيء، 
وتفسير الحياة وخلقها شيء آخر، ونحن عاجزون تمام العجز عن أن نفهم السر الذي 
يدفع بهذه المخلوقات في تيار هذا التطور العجيب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
فال شك في أن اإلدراك والعقل غير خاضعين ألي تفسير ميكانيكي أو تطور، فمخ 
والتي  المخ  قشرة  منها  تتألف  التي  والخاليا  البشري،  للفكر  أداة  يكون  قد  اإلنسان 
بلغ عددها نحو 14 ألف مليون قد تكون جهاًزا مرتبًطا أوثق الرباط بعملية التفكير، 
وسمو العقل البشري على عقول القردة قد يكون متصال بكثرة عدد هذه الخاليا ودقة 
التركيب، ومع ذلك فالعقل البشري شيء، والمخ الذي تحويه الجمجمة شيء آخر، 
كما أن التفكير شيء آخر، والتفاعالت والعلوم الطبيعية والكيماوية في ذلك الوقت 
كانت تقول ببقاء المادة وعدم فنائها، وكانت تصور العالم المادي على أنه آلة هائلة 
خاضعة لقوانين ثابتة. وقد تغير الحال اليوم؛ على نحو ما فصلنا من آراء مشرفة في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب، »فلسفة تاريخ العلوم«. وهكذا انهار األساس الذي بنى 

عليه فالسفة القرن التاسع عشر فلسفتهم.

قيم الحياة:

ذاته  العلم  القيم ربما يكون خارًجا عن نطاق  البحث في نظرية  إن  يقال  كثيرا ما 
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إنسان  أي  فإن  ذلك  ومع  الفالسفة،  شأن  فمن  القيم  أما  بالحقائق،  يعنى  العلم  ألن 
منا يرضى عقله بالحقائق المجردة دون أن يعنى بقيمها، ونحن إذا نظرنا إلى حقائق 
الحياة وجدناها تدفعنا دفًعا إلى اإليمان بالقيم الروحية، بل إن العلم نفسه يقوم على 
إحدى القيم الروحية األساسية أال وهي حب الحق والشغف بالحقيقة، فالعلم ينظر 
لإلنسانية  يقدم  ذلك  يفعل  إذ  بأن يصورها تصويًرا حقيقيًّا، وهو  الحياة مشغوًفا  إلى 
إلى  يؤدي  للحياة  تصورهم  في  الناس  اختالف  أن  قبل  من  ذكرنا  وقد  خدمة،  أَجّل 
التقاتل وإلى الشرور. وال سبيل إلى اتفاق الناس في تصوراتهم للحياة إال أن يعنوا 
جميًعا باستخالص صورة حقيقية لها، وهي الصورة التي يرسمها العلم، ومن سوء 
صراع  أنها  على  الحياة  صوروا  قد  وفالسفته  الماضي  القرن  علماء  بعض  أن  الحظ 
بين القوي والضعيف، وتكلموا عن مبدأ البقاء لألصلح، وقد فهم ذلك على أنه بقاء 
الضعيف  القوي على  فيه  ينتصر  أنها صراع  الحياة على  أن تصوير  والواقع  األقوى. 
تصوير خاطئ ال يرتكز على أي أساس علمي، وقد حدث في تاريخ البشرية أن تغلبت 
انهيار  عند  حدث  ما  ذلك  على  األمثلة  ومن  الروحية،  المدنية  على  البربرية  القوى 
االنتصارات  هذه  مثل  أن  إال  الشرق،  في  العباسية  الدولة  أو  الرومانية  اإلمبراطورية 
إنما كانت انتصارات مؤقتة ساعد عليها انحطاط حال األمم المغلوبة وابتعادهم عن 

ُمثلهم العليا الروحية.

العلم والتعاون الدولي:

العلم  لزاًما عىل رجال  العلم بحياة األمم واألفراد، فقد صار  امتزج  »واليوم وقد 
أن يرفعوا لواء املثل العليا، وأن يبتعدوا عن الفلسفة املادية يف مجيع صورها وأشكاهلا، 
كام صار لزاًما عىل الشعوب أن يتقبلوا رسالة العلم وأن يستعينوا هبا عىل حماربة الرش، 
ومما ال شك فيه أن األرض ال تزال رحبة تتسع للناس مجيًعا، وأن القوى املوجودة عىل 
سطحها قوى عظيمة. فإذا استعان هبا الناس عىل قضاء حوائجهم وسخروها خلريهم 
يكفل  مستقباًل  للبرش  ننتظر  أن  لنا  كان  العلمية  والروح  بالعلم  مستعينني  ورفاهيتهم 

طمأنينتهم وسعادهتم وسموهم«.
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اهتمام النا�س بالعلم:

ومنذ أن ألقيت القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية والناس يتساءلون عن هذا 
النبأ العظيم، ويريدون الوقوف على أسراره وخباياه، ويحفلون بما كانوا ال يحفلون به 
من قبل، ويقيمون وزًنا لما لم يكونوا يقيمون له وزًنا من المسائل األكاديمية، »والواقع 
أن الباعث على ذلك ليس طلب العلم، ذلك أن الناس قد جروا على أن يقيسوا األمور 
وعنوا  به  الناس  حفل  ا  قويًّ كان  فمن  السلطان،  بميزان  يزنوها  وأن  القوة،  بمقياس 
ا  بأمره، وتوالهم الفضول في كل ما يخصه، ويحيط به، فنابليون مثاًل كان رجاًل قويًّ
ولذلك فهو رجل عظيم، ومن أجل هذا نعنى بأمره، وتمتد عنايتنا وتتسع فال تقف عند 
حد قوته الحربية وما يتصل بشئون ملكه وسلطانه، بل تتعدى ذلك إلى أتفه األمور 
وأحقرها، ثم تتجاوزه إلى ما يجب أال نخوض فيه من شئون حياته الخاصة، فحليالته 
وخليالته يتساوين في نظر الناس لتساويهن في االنتساب إليه. ولما كان مقياس القوة 
عشية  بين  قفزت  قد  الطبيعية  العلوم  فإن  الناس  بين  الشائع  المقياس  هو  والسلطان 
وضحاها إلى الصف األول في األخبار العالمية.. وهكذا زالت الحاجة إلى التدليل 
على أهمية العلم ولكن حلت محلها حاجات أخرى.. ذلك أن إطالق الطاقة الذرية 
من عقالها قد آذن بعصر جديد من عصور المدنية البشرية، فنشأت حاجات ملحة إلى 

تنظيم العالقات بين األفراد والجماعات المختلفة في هذه الظروف الجديدة«.

»هل ستستخدم الطاقة الذرية يف تدعيم سلطان األقوياء والتحكم يف ركاب الضعفاء؟ 
وهل يستمر اجلشع والطمع متملكني لنفوس البرش فيعمياهنم عن احلق ويصامهنم عن 
صوت العدل؟ هذه هي املسائل اجلوهرية التي جيدر باملفكر أن ينعم النظر فيها، والتي 
جيب عىل القادة والزعامء يف كل دولة أن يولوها عنايتهم وأن يستمسكوا يف حلها بالعروة 

الوثقى لكي ال تزل قدمهم فيسقطوا وتسقط معهم البرشية يف هاوية سحيقة«.

العلم وم�شتقبل م�شر:

»وال أعدو الحقيقة إذا قلت إن مستقبل مصر في الجيل القادم وما بعده سيبنى على 
مقدار نجاحنا في إنشاء الروابط المتينة الحية بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية، أو 
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بعبارة أخرى بين العلم والعمل، ولهذا يجب إنشاء هيئة أو أكثر إليجاد هذه الروابط 
وتنميتها، وعلى سبيل المثال فإن الشباب في مرحلة التعليم العالي يطالب المجتمع 
هذين  بين  بالجمع  يقضي  والمنطق،  العلم  بتعلم  الشباب،  وهذا  يؤديه،  مفيد  بعمل 
العلم  بين  الجمع  تعدو  ال  فهي  المعضالت  من  معضلة  ليست  والمسألة  الطرفين، 

والصناعة«.

العلم وم�شتقبل الب�شرية:

يفتأ  وال  العلم،  تقدم  نتيجة  العامل  يواجه  قد  الذي  املصري  من  الكثريون  »يتخوف 
هؤالء يسألون: إالم سيؤدي بنا العلم؟ واجلواب عىل هذا يكون بالنظر يف سؤال آخر: 
بنا العلم يف املايض؟ فكام أن احلكم عىل الرجل إنام يكون بأعامله، فإن كان  إالم أدى 
املجتمع  خدمة  منه  ننتظر  أن  لنا  جاز  له  واإلخالص  املجتمع  بخدمة  مقرتًنا  ماضيه 
مستقبله  العلم عىل  نحكم من مايض  أن  لنا  مستقبله، كذلك جيوز  له يف  واإلخالص 
والفقر  املرض  وحماربة  البرشية  لألرسة  الرفاهية  سبل  توفري  يف  االستمرار  منه  فننتظر 

واجلهالة التي هي ألد أعداء البرش وأقوى أسباب آالمهم وبؤسهم«.

هل تنتحر الب�شرية بالعلم؟!

العلم اإلنسانية إلى الحروب الكبرى متشائمون.  »والذين يتخوفون من أن يقود 
الوراثي،  بالجنون  األسرة  على  نحكم  أننا  ذلك  معنى  فإن  حكمهم  عن  صدرنا  وإذا 
كما  ساعده،  ويشتد  يقوى  بدأ  قد  بصبي  تشبيهها  يمكن  البشرية  األسرة  أن  وذلك 
بدأت مداركه تتسع، ويزداد علًما بأسرار القوى الطبيعية التي تحيط به فهو يستخدمها 
االنتحار،  طرق  من  أكثر  أو  طريقة  ما  يوًما  واجد  شك  ال  وهو  المختلفة.  ألغراضه 
وأصدقاؤنا المتشائمون يريدوننا على أن نعتقد أن طلب الهالك غريزة من غرائز هذا 
ُمثلى لالنتحار  يعثر على طريقة  أن  الجنوني، فهو بمجرد  تركيبه  نزعة في  أو  الصبي 
يبادر إلى استخدامها إلنهاء حياته، وكل ما أستطيع أن أقوله لهؤالء: إنه إذا كان األمر 
كما يزعمون فاألولى بهم أن ينتحروا من اآلن ـ اختصاًرا للوقت والمجهود، أما إذا 
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تغلبت غريزة حب البقاء فيهم فكرهوا مشورتي فليسمحوا لي أن أقول إن هذه الغريزة 
ذاتها وهي من أقوى غرائز الجنس البشري، إذا أضيف إليها التعقل والحضارة اللذان 
إلى  النظرة  لنا  أن تحول  البشرية فمن شأنها جميًعا  المعرفة  زيادة  سينشآن حتًما من 

مصيرنا بعين المتفائل المطمئن«.

المصادر:
»العلم والحياة«. حديث إذاعي، وفصل من كتاب »العلم والحياة«.

خاتمة كتاب »العلم والحياة«.
»حياتنا العلمية ماذا يعوزها؟« مقال.

»الحياة العلمية في مصر«. فصل في كتاب »مطالعات علمية«.
»أين يسير بنا العلم: إلى العمران أم إلى الدمار؟« ]الهالل: ديسمبر 1934[.

كتاب »نحن والعلم«.
»تنظيم البحث العلمي وأثره في تطور المجتمع«.

]محاضرة في المجمع المصري للثقافة العلمية: 1943[.
»كيف ينبغي أن يوجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون عالمي؟«.

]محاضرة في الجامعة األمريكية: 1943/2/5[.
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قدرات الدكتور م�شرفة البيانية

ناقًدا،  وال  مرسحيًّا  وال  زجااًل  وال  روائيًّا  وال  شاعًرا  وال  ا  قاصًّ مرشف  يكن  مل 
ولكنه كان مع ذلك كله أو من دون ذلك كله عموًدا من أعمدة البيان العريب يف العرص 

احلديث.

أليس هو الذي كتب العلم بلغة عربية فصيحة سليمة، حني كان العلم حمل خالف؟! 
ذلك  يف  اجلهد  نوفر  أم  العربية؟  اللغة  يف  اصطالحاته  له  فتكون  التعريب  عليه  أجيوز 

ونبقي عىل االستعامر اإلنجليزي يف جمال لغة العلم؟

أليس هو الذي ترجم األفكار العلمية يف شتى مناحي احلياة إىل فقرات أدبية رائعة، 
العرص  قضايا  لكل  العلمية  املعاجلة  حيوي  عريب  دستور  خري  الفقرات  هذه  من  فألف 

واملجتمع واحلياة؟

أليس هو الذي اقتحم الصحافة فأقحم عليها العلم وأقحمها يف جمال العلم، حني 
به  توضأ  الذي  املاء  بوصف  فتبدأ  امللك  ملالقاة  الوزير  خروج  تصف  الصحافة  كانت 
معاليه لصالة الفجر من ذلك اليوم، وتنتهي بتقدير مساحة االبتسامة التي افرت عنها فم 

الوزير بعدما خرج من حرضة موالنا امللك املفدى؟

إىل  حاماًل  املذياع  يستقبلها  األثري  موجات  عىل  البيوت  إىل  ذهب  الذي  هو  أليس 
الناس البيان الصايف والفكر املصفى؟

الفنية  القوالب  إىل  بأدبه  يتطرق  ال  اجلديد  عرصنا  يف  كاتب  أول  هو  مرشفة  أليس 
املعتادة، وإنام خيصص كتاباته مجيًعا إىل عرض املعاين التي ال تتكرر يف بيان يفيض باحلياة 

واإلبداع دون أن يسيطر عليه بديع؟
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نظم سلس ولفظ  العربية شعًرا يف  إىل  العاملية  األغاين  نقل  الذي  أليس مرشفة هو 
منتقى، وبناء شعري متكامل؟!

*    *    *

أليس يف ذلك كله إذن ما يسوغ القول بأن مرشفة أديب؟ بيل، بل أليس األدب نفسه يف 
معناه األصيل هو ذلك املعنى الذي جتده يف كل ذلك عند عيل مصطفى مرشفة، وهو ذات 
املعنى الذي وجده املؤرخون للحياة العقلية قدياًم عند من استحقوا إمارة البيان كاجلاحظ، 

وعبد احلميد، وابن العميد؛ إذ وجدوا أدًبا عب عن املعاين وبعد عن القوالب؟

ثم ما الصنعة؟ أهي وسيلة إىل املعاين؟ أم هي الغاية التي تركب إليها املعاين، واملعاين 
مطروحة يف الطريق لكل راكب يستطيع الوصل هبا من طرق سبق هلا أن ُسلكت مراًرا 
وتكراًرا؟ أليس مفهوم الصنعة هذا مفهوًما فاسًدا؟ وأليس مفهوم الصنعة هذا سائًدا؟ 
بىل.. فهل من طريق إذن للقضاء عىل سيادة الفساد إال أن حيذو علامؤنا من الذين تضم 
عقوهلم أفكاًرا، وتضم صدورهم معاين حذو مرشفة يف مسلكه األديب، فيعبوا للناس 
حتكم  فكرية  مرحلة  إىل  بالناس  يعبوا  كي  والعقل  العرص  قضايا  يف  احلق  وجوه  عن 

العقل، وهتتدي بنور العلم وتقدس الضمري، وتلبي نداء القيم؟

عىل أن أدب مرشفة ليس هو ذلك األدب اجلامد الذي ليست فيه حياة األدب وال 
روحه، وال هو بتلك الكتابات العلمية املمسوخة التي تفتقد الرتابط وتفتقر إىل حسن 
اإلسناد،  براعة  فيها  أدبية  قطعة  عن  مرشفة  أدب  يف  تبحث  أن  أردت  وإذا  الصياغة، 
السجع،  وموسيقى  اجلناس،  وبديع  املزاوجة،  وإبداع  التعبري،  وقوة  الرتادف،  وقدرة 
وبالغة الصور، وتعبريات املجاز فستجد ذلك يف أدب مرشفة كله ال يف قطعة واحدة 
اللتني ال يستدعيهام صاحبهام إال  القدرة واملوهبة  أدبه، وليس ذلك إال دلياًل عىل  من 

وقت احلاجة.

وعندي أن عدم استعامل املوهبة إال عند احلاجة إليها يرفع من شأن املوهبة، ومن 
قدر املوهوب، إذ إن ذلك كفيل بأن يوحي للناقد بتقدير املوهوب ملوهبته، ووضعه هلا 
يف موضعها املناسب، وهو أمر قد يكون أهم من املوهبة نفسها، ولك أن تقرأ معي أو 

تسمع معي مرشفة حني يتحدث عن »العلم واألمم العربية«، فيقول:
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»تتحرك األمة العربية ويزداد نشاطها، ففي كل يوم نرى آية جديدة من آيات هذه 
احلركة، ومظهًرا من مظاهر ذلك النشاط. أمل تر إىل كل أمة وقد عافت السكون ونفضت 
ويتبادلون  يروحون وجييئون  السياسة يف اضطراب  فرجال  اخلمول؟  غبار  نفسها  عن 
الزيارات، ويعقدون املؤمترات، واملثقفون واملتعلمون يف كل أمة يتحدثون وحيارضون 
وينرشون ويذيعون، والنفوس من وراء هذا كله نابضة متحفزة، راغبة مؤملة، حيدوها 

بريق الرجاء وحيف هبا طموح وّثاب«.

»ذلك أن األمم العربية قد أتى عليها حني من الدهر مل تكن شيئا مذكوًرا. غفلت حني 
تنبه الغرب، وقعدت حني قام، ووسنت حني صحا، وونت حني أرسع خطاه، ولعمري 
لقد طالت غفلتنا حتى ظنها الغرب طبًعا فينا وديدًنا لنا، فقام يبحث يف أسباهبا، وينظر 
يف كنهها، وينقب عن رسها، فمن قائل إن مردها إىل ديننا وقد نيس أن الرشق مبعث 
ا، عنه نقل الغرب ومنه استقى، وكيف يكون الدين  األديان مجيًعا، ومهبط الوحي طرًّ
النور الذي هيدي، والضياء الذي يشع، يرضب األمثال  التأخر وهو  سبًبا من أسباب 
إىل  املادية  ودرك  البهيمية  حضيض  عن  بالبرش  فريتفع  الروحية،  القيم  ويرسم  العليا، 
سامء اإلنسانية وسامك الروحانية؟ ومن قائل إن مرجع تأخرنا إىل مناخ جونا وطبيعة 
إقليمنا، فيا ترى، هل كان مناخنا غري هذا املناخ وإقليمنا غري هذا اإلقليم يوم كنا نحمل 

مشعل احلرية ونباس املدنية، يوم كانت بغداد مدينة النور.. إلخ«.

الغربية  األمم  فتنهض  سريته  يعيد  والتاريخ  دورته،  يدور  الزمن  نرى  نحن  »وها 
حركتنا  وتزداد  وننشط،  نحن  نتحرك  ثم  العربية،  األمم  وصناعتها  بعلمها  وتسبق 
حتت  مقعدنا  ونحتل  األمم،  بني  مكاننا  نتبوأ  أن  أردنا  إذا  أننا  إال  نشاطنا،  ويتضاعف 

الشمس فبالعلم نستطيع أن نرقى فهو الذي يعد لنا عدتنا وحييي صناعاتنا:

العـلم يـرفــع بيتــًا ال عمـاد لـه          واجلهل يهـدم بيت المجـد والرشف

من  طلبت  فقال:  وإنجلرتا  أمريكا  زيارة  من  لتوه  عاد  قد  هندي  عامل  إيلرَّ  »حتدث 
رفيق يل يف إنجلرتا أن يريني قرية من قراهم، فأراين بيوًتا عليها مسحة النضارة، ومظهر 
النظافة والوجاهة، قد نسقت صفوفها، ورتبت هندستها، حييط بكل دار حديقة صغرية 
مجيلة، وسط أشجار وارفة، وخرضة يانعة، طرقها ممهدة، وسبلها معبدة. قد امتدت إىل 
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كثري من بيوهتا أسالك التليفون، وحباها العلم بنور الكهرباء، هبا طبيب وفيها مدرسة، 
قال  احلديدية،  والسكة  العمومية،  بالسيارات  ميسورة  سهلة  مواصالهتا  مكتبة،  ودار 
حمدثنا: فقلت لرفيقي: ما هذه قرية إهنا جنة. قال: وما تعني بالقرية؟ قلت: أكواخ من 
الطني طريقها وعرة، ومياهها عكرة، صغارها يف ترشيد، وكبارها يف بؤس شديد، قد 
خيم عليها اجلهل بأطنابه، وعضهم املرض بنابه. وهنا سكت حمدثنا برهة ويف النفس 
منه ومنا حرسة، فأدركنا مجيًعا عظم املهمة امللقاة عىل عاتق الرشق والرشقيني إذا أرادوا 

ا، وأن ينهجوا يف إصالحها صدًقا«. أن ينهضوا حقًّ

أكثر مما  املويلحي يف حديث عيسى بن هشام  الفقرات بمحمد  ولقد ذكرتني هذه 
التشابه  هذا  أمر  من  يكن  ومهام  هشام،  بن  عيسى  عن  يروي  وهو  باهلمذاين،  ذكرتني 
فلم يكن مرشفة ها هنا ناقاًل، وال مقلًدا وإنام هي طبيعة املوضوع احلي، وطبيعة القلم 
التكرارات،  ببعض  عليها  والتأكيد  باملرتادفات،  الفكرة  توضيح  ورضورة  املتدفق، 

وبراعة هتيئة اجلو النفيس لقبول الدعوة التي حتملها الفقرات.

*    *    *

التقليدية  التعبريات  من  كثرًيا  حتوي  األدبية  القطعة  هذه  أن  يف  شك  من  وليس 
والكلشيهات التي رصنا نراها ممجوجة، عىل أن األمر يف هذا املج نسبي إذ يشفع ملرشفة 

الزمن الذي كتب فيه وهو عهد َبُعد عنا بخمس وثالثني سنة.

وال أريد أن أستلفت النظر إىل البناء الفني للموضوع، وليس املانع يف ذلك أننا مل 
نثبت املوضوع كله وإنام ألن قدرة مرشفة عىل البناء الفني للموضوع قدرة جبارة تفوق 
الوصف، فإذا استلفت واحد النظر إليها ضحك الناس منه ضحكهم من ذلك الذي 

يؤكد يف ليلة نصف الشهر العريب أن القمر يف السامء.

*    *    *

كان مرشفة يبني مقاالته وأحاديثه وفصوله عىل مقدمات صلبة راسخة عميقة، ال 
تستند يف قوهتا إىل إهبار أو إثارة، وما يزال مرشفة يرسخ مقدماته ولو استغرق يف ذلك 
نصف وقته وورقه، ثم يتناول املوضوع وقد صار يف يديه سهاًل هناًل كالعجينة فيشكله 
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كام يشاء بأرسع ما يكون ألنه قد صار أطوع ما يكون، فإذا نفذ مرشفة إىل اللب وانقادت 
له العبارات خلص إىل النتيجة فقررها، ثم زادها تقريًرا باستعارة بليغة مؤثرة، أو بمجاز 
عقيل معب، أو بمثل حي من خضم احلياة العلمية أو العملية، فإذا انتهى مرشفة من ذلك 
كله حرص عىل أن يضع نتيجته يف إطار جذاب وأن يدفع عنها كل ما قد يؤثر فيها أو 
ينتقص منها من حجج خمالفة أو آراء مناقضة، ولعل يف هذه الطريقة التي اتبعها يف بناء 
موضوعاته الرس األعظم يف عظمة أدب مرشفة عىل الرغم من أنه ال يتناول يف األغلب 
إال موضوعات عامة ال يفتأ الناس يتناولوهنا يف صالوناهتم، ذلك أن مرشفة مل يكن يف 
كتاباته مغرًما بفكرة يود أن حيمل الناس عليها قرًسا وإجباًرا، وإنام كان مشغوًفا بطريقة 
يف التفكري يطبقها من غري إبطاء وال اندفاع فيخرج لنا النتاج الفكري وقد ولد كامل 

األوصاف.

*    *    *

كانت ملرشفة إذن تلك القوة القوية القادرة عىل النفاذ إىل الصواب مهام اختفى هذا 
الصواب حتت ستائر من جهل أو وراء سرت من ضالل.

ولعل الفقرات التي أوردناها من حديث مرشفة عن »العلم واألمة العربية« تكشف 
النقاب عن سمة رفيعة يف أدب مرشفة، أال وهي سمة ثنائية العني واألذن، فهذا أدب 
مسموع ومقروء، وهو حديث ألقاه مرشفة يف اإلذاعة املرصية ثم جعله فصاًل من فصول 
كتابه »العلم واحلياة« فلم يستعص عليه أن جيعله فصاًل، ولو كان قد فصله يف األصل 
ثم ألقاه خطبة أو حديًثا ملا استعىص عليه األمر كذلك، وهذه مقدرة فذة حباه اهلل هبا 

فزادت من قدراته وزادت من قدر قدراته.

وكثرًيا ما كان مرشفة يقتفي يف أسلوبه أثر القرآن الكريم، وكثريا ما يقتبس مبارشة 
من التعبريات القرآنية، ومن األمثلة عىل ذلك:

قوله يف معرض احلديث عن تنظيم البحث العلمي: »هبذا نكون قد عملنا عىل أن 
تصري شجرة العلم شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها يف السامء. أما إذا بقي احلال عىل 
ما هو عليه فقد اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار«. وهو يف هذا يتمثل قول الله 
ثابت  أصلها  طيبة  كشجرة  طيبة  كلمًة  مثال  اهلل  رضب  كيف  تر  ﴿أمل  وتعاىل:  سبحانه 
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لعلهم  للناس  األمثال  اهلل  ويرضب  رهبا  بإذن  حني  كل  ُأُكلها  تؤيت  السامء  يف  وفرعها 
يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجُتثرَّت من فوق األرض ما هلا من قرار﴾. 

]إبراهيم: 24: 26[.

قوله يف وصف حال األمة يف عصور االنحطاط: »قد أتى عليها حني من الدهر مل 
تكن شيئا مذكوًرا«. والتعبري مقتبس من قوله تعاىل: ﴿هل أتى عىل اإلنسان حني من 

الدهر مل يكن شيًئا مذكوًرا﴾. ]اإلنسان: 1[.

قوله يف معرض احلديث عن البحث عن املعادن: »وإن كشًفا واحًدا عن معدن أو 
مورد من القوة املحركة ليعد القناطري املقنطرة من الذهب والفضة«. والتعبري بالقناطري 
حبخُّ  للناس  ﴿زين  تعاىل:  قوله  يف  عمران  آل  سورة  من   14 اآلية  يف  ورد  املقنطرة 
مة  املسورَّ واخليل  والفضة  الذهب  من  املقنطرة  والقناطري  والبننَي  النساء  من  الشهوات 

واألنعام واحلرث﴾. وهكذا.. إلخ.

والذين يتتبعون آثار مرشفة بإمعان جيدونه يكثر من إيراد تعبريات القرآن يف قصة 
أهل الكهف كام وردت يف سورة »الكهف«، وكأنام كانت قصة أصحاب الكهف تعيش 

يف وجدانه عىل الدوام.

*    *    *

البالغة  قمم  إىل  بأسلوبه  االرتقاء  عىل  صاحبها  الدينية  مرشفة  ثقافة  أعانت  ولقد 
األفكار،  عن  التعبري  ويف  االستعارة،  انتقاء  ويف  العبارة،  صوغ  ويف  اللفظ،  اختيار  يف 
وعندي أن ملرشفة تشبيًها يزن تشبيهات العربية املعارصة فيزيد عليها قدًرا، هذا التشبيه 
جلأ إليه مرشفة يف ترمجته ألغنية »بجناح من األغاين« عندما أراد أن ينقل التعبري الشعري 
ا، فلم يشبه  ا جدًّ القائل بأن هذا اجلناح الذي سيحمل الشاعر عليه صاحبته رسيع جدًّ
مرشفة جناح األغاين بطائرة وال بصاروخ وال بأرسع ما اخرتع العلم من مركبات، وإنام 
شبه جناح األغاين بالباق، ذلك احليوان الذي ركبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليلة اإلرساء واملعراج، 
فلم يزل التاريخ من يومها حيتفظ هلذا الباق بالرقم القيايس يف الرسعة التي جعلها اهلل 
نبيه حممد عليه الصالة والسالم.  سبحانه وتعاىل عنرًصا من عنارص إحدى معجزات 

وهكذا صاغ مرشفة عبارته الشعرية، فقال:
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ـــــاين ــــن األغ ـــاح م ـــن ـــج ـــوي اآلفــــاقب ـــط ـــــباق ي ك
األمــــاين أرض  ــك  ــل ــأح ــــواقس ــو األش ــح وأقـــــودك ن

فكان يف اختياره هلذا التشبيه موفًقا أيام توفيق.

*    *    *

يكثر  مل  أنه  الشعر، غري  أبياًتا من  كتاباته يف كثري من األحيان  وكان مرشفة يضمن 
يف هذه الناحية، إذ مل تكن هذه األبيات عنده بمثابة الدابة تركب كل حني، وإنام كانت 
إال  الورد  أوقاهتا، ومل يكن مرشفة خيتار من  إال يف  الصدر  تعلق عىل  الوردة ال  بمثابة 
النرض اجلميل، عىل أن اختيار مرشفة لألبيات التي استشهد هبا يف كتاباته ينم كذلك عن 

ذوق سليم وحس راق، وسعة علم واطالع عىل أشعار العرب يف كل العصور.

»العلم  حديثه  يف  فنجده  للموضوع.  تبعا  االستشهاد  من  يكثر  كان  مرشفة  ولكن 
والسياسة« ينقل آراء عن الشيخ حممد عبده وعن أرسطو وأفالطون وسقراط، ونجده 
حني يتحدث عن تاريخ العصور الوسطى ينقل عن أهل التخصص يف التاريخ كساليفان 
وجريرسون، كام نجده ينقل عن البيهقي من كتابه »صوان احلكمة« عند الكالم عن ابن 

اهليثم.. وهكذا.

تنامي قدرات م�شرفة البيانية:

إذا نحن درسنا تطور األسلوب األديب عند مرشفة وجدنا هذا األسلوب يتقدم يف 
ومتأثًرا  ملكاته،  بازدهار  ومتأثًرا  مرشفة،  قدرات  بنمو  متأثًرا  يوم،  بعد  يوًما  اإلجادة 
بسعة مداركه وخلفياته العلمية، ومتأثًرا مع ذلك كله بالتطور الزمني ألسلوب الكتابة 

العربية يف هذا العرص. وسنرضب اآلن األمثلة التي سيتبني منها مدى هذا التقدم.

إبريل سنة مخس  الثامن عرش من  ففي مقال للدكتور مرشفة يف جريدة األهرام يف 
وعرشين وتسعامئة وألف )1925( حتت عنوان »البحث العلمي.. أمهيته يف العامل وطرق 
تشجيعه« نجد تأثًرا شديًدا بروح الكتابة يف ذلك العرص من حيث كانت حماولة إلحياء 
الكتابة العربية، حماولة غري متحررة متاًما من كوابيس املحسنات اللفظية التي سيطرت 
عىل العرص السابق، ونجد عاملنا اجلليل يأخذ كثرًيا من األمور بمنطق التحمس واحلمية، 
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ويدعو إىل دعوات يأمل هلا التحقيق يف ملح البق، ذلك أنه مل يكن قد عرف حقيقة اجلو 
العلمي يف مرص بعد، وال عرف مدى اإلحباط الذي تصيب به السياسة العلم، فها هو 

ذا مرشفة يدعو يف مقاله األغنياء إىل دعم البحث العلمي بأمواهلم، فيقول:

»اجعلوا للبحث العلمي يف مرص نصيًبا من جودكم وعطفكم واغمروه باجلاه«.

ثم هو يستأنف إثارة محيرَّتهم، فيقول:

»أفمرص التي هي أول األمم عمراًنا، وأعرقهم يف املدنية، مرص التي يعرتف أكثر علامء 
الغرب اليوم بأهنا منشأ حضارات العامل بأرسه، أنرىض أن تكون تبًعا خيلع عليها، وال 
ختلع عىل غريها؟! هبوا بارك اهلل فيكم فهؤالء هيود فلسطني قد بدءوا جامعتهم بإنشاء 
قسم للبحث العلمي، هبوا إىل نرصة وطنكم ولغتكم فاخلعوا عىل جامعتنا احلديثة من 
فضلكم وسخائكم، عىل أن خيصص ما هتبونه إياها للبحث العلمي، فتكونون بذلك قد 

برهنتم عىل كفاية مرص بأرسها وخلدتكم ذكراكم عىل مر الدهور وتتابع العصور«.

*    *    *

إىل  مردها  قوة  له  صارت  حتى  عام  بعد  عاًما  الزمن  مع  مرشفة  أسلوب  تطور  ثم 
املوضوع، وإرشاقة مصدرها اللفظ املعب واجلملة املنمقة، واقرأ ملرشفة يف كتابه »العلم 
احلياة  يصور  فالعلم  احلياة،  رضورات  من  رضورة  العلم  كان  »لذلك  قوله:  واحلياة« 
احلياة،  عىل  حكموا  إذا  والعلامء  السليم،  واملنطق  الواقع،  أساسه  صحيًحا،  تصويًرا 
نظرة  احلياة  إىل  نظروا  إذا  والناس  اثنان،  فيه  خيتلف  ال  ا،  قويًّ صادًقا  حكمهم  جاء 
تصويرهم  يف  واتفقوا  نفوسهم،  ونزوات  أهوائهم،  رشور  من  أنفسهم  أراحوا  علمية 
للحياة، ويف حكمهم عليها، فحل التعاون حمل التنابذ والتطاحن وراحوا يسعون للخري 
األمور  تزن  الراجحة  »العقول  وقوله:  والرش«.  الكيد  يف  السعاية  من  بداًل  املشرتك، 
بميزان احلقيقة، فال جتزم إال بعد التثبت وال تقطع بأمر إال بعد االستقصاء، فإذا مل تكن 
األدلة كافية، فاحلكم معلق، واألمر ما زال قيد البحث، أما العقول الطفيفة فتترسع يف 
احلكم، وتعتمد عىل أوهى األدلة، وتبني النتائج عىل غري مقدمات، وهي تصور احلياة 
تصويًرا بعيًدا عن احلياة، فإذا صادف األمر هوى يف النفس، جنحت إىل اهلوى وحادت 
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عن السبيل، واعتمدت عىل الشهوة وعىل الغريزة، وما أخطر ذلك عىل املجتمع، وما 
أفتكه بالنفس والغري عىل حد سواء!«.

أو اقرأ ملرشفة قوله يف رثاء أنطون اجلميل: »وإذا كنت أشعر أين فقدت صديًقا وفيًّا، 
العلمية  إذا فكرت يف احلركة  ليتضاعف  الشعور  وفجعت يف حبيب خملص، فإن هذا 
الرجال  من  النوع  هذا  إىل  احلاجة  أشد  يف  العلامء  أن  ذلك  بوفاته.  خرسته  وما  بمرص 
االتصال  حلقة  ويكونون  حقيقتهم،  عىل  ويفهموهنم  قدرهم،  حق  يقدروهنم  الذين 
كان يف  بل  الرجل فحسب،  ذلك  اجلميل  أنطون  يكن  ومل  املثقفني،  بينهم وبني مجهرة 

طليعة محاة العلامء واملدافعني عنهم«.

»رحل ونحن أحوج ما نكون إىل عقله الراجح، ورأيه الصائب، ونصحه السديد، 
ظلامت  ادهلمت  كلام  بضوئه  نستيضء  كنا  الذي  الوهاج  ومشعله  الالمع،  وفكره 

احلوادث«.

بل اقرأ ملرشفة هذه العبارات العلمية الرقيقة عن الطاقة: »أما عن الطاقة فلفظ دخل 
يف لغة العلم للتعبري عن معنى قريب من معناه يف لغة األدب، واألصل يف الطاقة أهنا 
االستطاعة واملقدور، فام قدرت عليه كان يف طاقتي وما مل أقدر عليه خرج عنها، أما 
معناه يف لغة العلم فهو نوع من املقدرة أيًضا إال أهنا مقدرة األجسام عىل إحداث احلركة، 
فاجلسم إذا كان متحرًكا كان قادًرا عىل حتريك غريه من األجسام، ولذلك سمي هذا 
النوع من الطاقة بالطاقة الكينيتيكية، أو طاقة احلركة. وهناك نوع آخر من الطاقة يعرف 
بالطاقة املوضعية أو الطاقة الكامنة، ذلك أن اجلسم إذا كان يف موضع مرتفع فإن ذلك 
يكسبه مقدرة خاصة عىل اكتساب احلركة باهلبوط من مكانه املرتفع، فيكون كجلمود 

صخر حطه السيل من عل، وبذلك يكتسب احلركة ويكسبها لغريه«.

*    *    *

أما عن مرشفة املحارض فحدث وال حرج، فقد كان مرشفة موهوبا يف هذا املجال: 
ترتيب أفكار، وتنظيم معان، وتنسيق عبارات، مقدمات شيقة، ومتون معبة، ونتائج 
مفيدة، أخذ ورد، جذب وشد، جزر ومد، استطراد حني ُيطلب االستطراد، واستدراك 
حني جيب االستدراك، واستنباط حني يؤثر االستنباط. فإذا أضفت إىل هذه الصفات 
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الناس  خياطب  عندما  وهندامه  يتكلم،  إذ  وصوته  حيارض،  حني  مرشفة  وقفة  العرش 
أدركت عندئذ إىل أي مدى كان مرشفة حمارًضا ناجًحا.

املناظر  ننقل بعض  أن  تتصور مرشفة حمارًضا دون  أننا سنرتكك  وليس معنى هذا 
التي تعني عىل جتسيد الصورة احلقيقية مللكات هذا الرجل، بل إن الفقرات التالية سوف 

تنقل لنا ملحات تصور بعض عبقريته:

ألقى الدكتور مرشفة حمارضة حتت عنوان »األثر العلمي يف الثقافة املرصية احلديثة« 
فبدأها بأن حدد اهلدف الذي قصده من وراء إلقائه هذه املحارضة ضمن جمموعة من 
قادة الفكر يتناولون الثقافة املرصية احلديثة يف شتى صورها، ثم مىض يشبه مهمته يف 
حمارضته بـ»مهمة الكيميائي حيلل املادة املركبة إىل عنارصها ويستنبط الكيفية التي هبا 
تفاعلت هذه العنارص فتكون من اجتامعها وتآلفها ذلك اجلسم، فالثقافة املرصية كانت 
ونحن  حتليلنا  موضع  القادمة  يف  وستكون  السلسلة  هذه  من  السالفة  املحارضات  يف 
إذا وجدمتوين  لذا فإين أطلب إىل حرضاتكم  أو نقطرها.  نذيبها ونصهرها وسنبخرها 
الوصول  الرغبة يف  الفعالة أن حتملوا عميل هذا عىل جمرد  الوسائل  أعالج مادتنا هبذه 
إىل حقيقِة جوهرها واكتناه رسها، ال عىل جمرد الشغف بالتحطيم واإلتالف اللذين أنا 

بريء منهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب«.

*    *    *

وهكذا سحب الدكتورمرشفة السجادة ال من حتت أرجل القوم ولكنه سحبها حتت 
رجليه بقدرة قادر، ثم مىض يعرض آراءه اجلريئة ـ رأًيا بعد رأي عىل نحو ما قرأنا يف 
الفصل السابع من الباب الثاين من هذا الكتاب، ثم ختم حمارضته بقوله: »مل يبق عيل 
إال أن أختم حمارضيت برجاء وأمل، فرجائي إىل حرضاتكم أن تتقبلوا اآلراء التي قدمتها 
إىل حرضاتكم الليلة بالروح التي أْمَلتها عيل، وهي الروح العلمية، تلك الروح التي إنام 
ترمي إىل الوصول إىل معرفة احلقيقة وتصوير الواقع بدون أي حتيز إىل رأي من اآلراء أو 
ضيق صدر عن قول من األقوال، وأما األمل فهو أن تنترش هذه الروح بيننا، وأن نتشبع 
بحصافة  املستقبل  وقوة  املايض  عظمة  يف  سبيلنا  هبا  فنتبني  رائدنا  تكون  حتى  بثقافتها 

الشيوخ ومحاس الشباب، بني حكمة العقل وروح العاطفة«.
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يف حمارضته بمعسكر الرواد عن »النتائج الطيبة الصطدام مرص باحلضارة الغربية« 
والتي رد هبا عىل حمارضة األستاذ أمحد أمني »النتائج السيئة الصطدام مرص باحلضارة 
الغربية«، بدأ مرشفة بمقدمة أعلن فيها عجزه يف ميدان البالغة عن أن جياري األستاذ 

أمحد أمني، واستطرد إىل قوله:

دائرة  يف  أتناوله  أن  يل  يسمح  بصدده  نحن  الذي  املوضوع  أن  احلظ  حسن  »ومن 
اختصايص املحددة، فنحن إزاء اصطدام مرص باحلضارة الغربية، واالصطدام حادث 
ميكانيكي تدخل فيه القوى وتفاعالهتا ويرتبط باحلركة واملرونة والقصور الذايت وما إىل 

ذلك، فهو مبحث مرشوع من مباحث علم الرياضة التطبيقية«.

قاعدة  قواعد االصطدام  التبسيط يرشح  غاية يف  مبسط  أسلوب  ومىض مرشفة يف 
الغربية، فاستطاع  ا عىل احلال يف اصطدام مرص باحلضارة  قاعدة ويطبقها تطبيًقا جمازيًّ
النتائج الطيبة الصطدام مرص باحلضارة الغربية، ثم ختم حمارضته  هبذا أن خيلص إىل 

بقوله:

املتعددة  بالنواحي  سيحيطون  بعدي  سيتكلمون  من  حرضات  أن  من  واثق  »وإين 
ولعله  يقولون،  كام  البحث  بنت  فاحلقيقة  إليها،  اإلشارة  يل  يتيرس  مل  التي  للموضوع 
إذا كان البحث أباها فإن الرغبة الصادقة تكون أمها. وقد عودنا الرواد ظهور الرغبة 
الصادقة واإلخالص يف مباحثهم، فلذا ال أشك يف نجاح هذه اهليئة الفنية فيام ترمي إليه 
من خدمة املجتمع املرصي، وهنا أختم كالمي عىل هذه النغمة املشبعة بالتفاؤل، والتي 
أفضلها شخصيًّا وأظن معظم حرضاتكم يفضلها أيًضا عىل تلك النغمة املحزنة الشجية 
التي رضب عليها زمييل وصديقي األستاذ أمحد أمني. فمهام حيدث فإننا ال نزال أحياء 
أهيا السادة، وما دمنا أحياء فنحن بخري ونأمل أن نتغلب بإذن اهلل عىل مجيع الصعوبات 

التي وضعها لنا حرضة املتكلم األول. فإىل األمام يا سادة«.

*    *    *

إحدى  سنة  اإلنجليزي  املرصي  االحتاد  يف  مرشفة  الدكتور  ألقاها  حمارضة  ويف 
مىض  العلوم«  تقدم  يف  البيطانيني  العلامء  »مسامهة  عنوان  حتت   )1941( وأربعني 
العلمية يف أوربا، وتاريخ اجلامعات اإلنجليزية وأثر  النهضة  تاريخ  مرشفة يستعرض 
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ذلك يف الفكر، أو بعبارة أخرى تناول مرشفة يف حمارضته مسامهة هيئة العلامء ال مسامهة 
العلامء عالًما عالًما، ثم ختم حمارضته بقوله:

البيطانيني  العلامء  ينتظر مني وأنا أتكلم عن مسامهة  »لعل بعض حرضاتكم كان 
يف تقدم العلوم أن أرسد أسامء هؤالء العلامء أو عىل األقل البارزين منهم أمثال فارادي 
ودارون، وأن أصف هذه البحوث العلمية وما كان هلذه البحوث من أثر يف تقدم العلم، 
ولكن هذه املهمة ال يمكن القيام هبا يف ساعة أو بعض ساعة من الزمن حتى وال عىل 
أفهمه، وتاريخ  ما أزعم أين  التجريبية متسعة األرجاء منها  فالعلوم  التلخيص،  سبيل 
هذه العلوم منذ القرون الوسطى يمتد أجيااًل عدة، وعيل أية حال فإن أسامء البارزين 
من العلامء اإلنجليز تكاد ال تكون جمهولة ألحد، وإنام أردت يف حديثي هذا أن أشري إىل 
منشأ احلركة العلمية يف إنجلرتا واألطوار الرئيسية يف تارخيها وبعض الصفحات التي 

رأيتها مميزة للبيطانيني يف جمهوداهتم العلمية، فلَعيلِّ أكون قد وفقت يف ذلك«.

ولعل ختام خطبة الدكتور مرشفة يف افتتاح الدورة الثالثة عرشة للمجمع املرصي 
للثقافة العلمية، وهي اخلطبة التي حتدث فيها عن »تنظيم البحث العلمي وأثره يف تطور 
املجتمع« لعل هذا اخلتام يعد نموذًجا ملا جيب أن يكون عليه اخلتام من الرتكيز والتعبري 

حيث يقول:

ننظم  أن  علينا  فإن  وتقدًما  قوة  املرصي  ملجتمعنا  شئنا  إذا  إننا  القول  »وخالصة 
البحوث العلمية البحتة والتطبيقية، وعىل الدولة أن ختتط لنفسها سياسة ثابتة يف تشجيع 
البحث والباحثني، وعىل ذوي املواهب منا أن يواجهوا جهودهم يف هذا  السبيل الذي 

هو سبيل املجد واحلياة والرفعة«.

أما ختام حمارضة الدكتور عن »التطورات احلديثة يف آرائنا عن تركيب املادة« فمثال 
العلامء حني  لتواضع  ومثال  املحارضات،  يلقى يف  العلم حني  عليه  يكون  أن  ملا جيب 

يتناولون إنجازاهتم، قال مرشفة:

ولعل  احلد،  هذا  عند  لوقفت  سنوات  أربع  منذ  املحارضة  هذه  ألقيت  أنني  »لو 
بعضكم يود لو أن األمر كان كذلك«. واستعرض مرشفة ما حدث يف السنوات األربع، 

ثم قال:
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»وقد أتيح يل أخرًيا أن أضيف إضافة يسرية إىل األبحاث يف هذه النقطة، إال أن األمر 
ال يزال غامًضا ويف حاجة إىل كثري من النور«.

»ومن قديم الزمان كان النور رمًزا عىل املعرفة، واليوم نرى املعرفة قد اتصلت بالنور 
واتصلت باملادة حتى كادت مجيًعا تستحيل الواحدة إىل األخرى أو تستحيل إىل يشء 
واحد، ومن يدري ما خيبئه لنا الزمان، فلعله هو أيًضا بعد أن اختلط باملكان يف النظرية 
لألجيال  أترك  واحد  يشء  إال  يبقى  ال  بحيث  وباملعرفة  وباملادة  بالنور  خيتلط  النسبية 

القادمة أن جتد له اساًم«.

قلنا: إن هذه اخلامتة مثال ملا جيب أن يكون عليه العلم حني يلقى يف املحارضات، 
اخلامتة حقها حني قرصنا مجاهلا عىل هذا  إيفاء  أننا قرصنا يف  اآلن  القارئ حيس  ولعل 
األمر ومل نقدر فيها سمو التعبري األديب البليغ الذي ال يسبح يف اخليال وإنام يسبح عىل 

أحدث ما وصل إليه العلم.

*    *    *

ويف احلقيقة إن مرشفة قد أضاف إىل العربية بمحارضاته العلمية كنًزا قياًم، وقد أتيح 
هلذا الكنز احلفظ والصون، فسجلت أغلب حمارضات مرشفة كتابة عىل النحو التايل:

املحارضات التي كان الدكتور يلقيها يف املجمع املرصي للثقافة العلمية، وهي:

ـ التطورات احلديثة يف آرائنا عن تركيب املادة.

)يف الدورة األوىل سنة 1930(.

ـ اإلعداد العلمي ومستقبل النشء.

)يف الدورة الثالثة سنة 1932(.

ـ فكر الالهناية.

)يف الدورة الرابعة سنة 1933(.

ـ الجسيمات التي كشفت حديًثا عن علم الطبيعة.
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)يف الدورة السادسة سنة 1935(.

ـ عالقة املادة باإلشعاع.

)يف الدورة العارشة سنة 1939(.

ـ تنظيم البحث العلمي وأثره يف تطور املجتمع.

)يف الدورة الثالثة عرشة سنة 1942(.

وقد نرشت هذه املحارضات مجيًعا يف أعداد الكتاب السنوي الذي يصدره املجمع، 
كل حمارضة يف الكتاب السنوي املخصص للدورة التي ألقيت فيها املحارضة.

وباإلضافة إىل هذا، فقد نرشت حمارضة الدكتور مرشفة عن »التطورات احلديثة يف 
وألف )1930( من جملة  ثالثني وتسعامئة  مايو سنة  املادة« يف عدد  تركيب  آرائنا عن 
املقتطف، كام جعل الدكتور مرشفة حمارضاته »التطورات احلديثة يف آرائنا عن تركيب 
باإلشعاع«  املادة  و»عالقة  الطبيعة«  علم  يف  حديًثا  كشفت  التي  و»اجلسيامت  املادة« 

فصواًل يف كتابه األول »مطالعات علمية«.

رشيدن  حمطة  من  املسيحية  الشبان  مجعية  إىل  بالراديو  خطبة  مرشفة  الدكتور  وجه 
بالقاهرة يف السابع والعرشين من فباير سنة إحدى وثالثني وتسعامئة وألف )1931( 
إحدى  سنة  إبريل  عدد  يف  اخلطبة  هذه  نرشت  وقد  والصوفية«.  »العلم  عنوان  حتت 
وثالثني وتسعامئة وألف )1931( من جملة املقتطف، أما الفصل الذي حيمل هذا العنوان 
يف كتاب الدكتور »مطالعات علمية« فيضم هذه املحارضة بعد حذف جزء من مقدمتها 

كان الدكتور يشري فيه إىل أنه يقصد بحديثه »العلم واخلفائية« ال »العلم والصوفية«.

أما حمارضة الدكتور عن »األثر العلمي يف الثقافة املرصية احلديثة« والتي ألقاها يف 
سنة  األمريكية  اجلامعة  نرشهتا  فقد   ،)1933( وثالثني  ثالث  سنة  األمريكية  اجلامعة 
ست وثالثني )1936( يف جملد حيمل هذا العنوان ويضم حمارضات هذا املوسم، وقد 

نرشها الدكتور عطية مرشفة أيًضا يف كتابه عن أخيه.

وأما حمارضة الدكتور مرشفة عن »النتائج الطيبة الصطدام مرص باحلضارة الغربية«، 
والتي ألقاها يف معسكر الرواد، فقد نرشت يف جريدة األهرام يف الثاين والعرشين من 
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يناير سنة مخس وثالثني وتسعامئة وألف )1935(، وقد نرشها الدكتور عطية مرشفة 
أيًضا يف كتابه عن أخيه.

*    *    *

ويف جمال تاريخ العلم وفلسفته ألقى الدكتور مرشفة حمارضة عن »ابن اهليثم كعامل 
ريايض« يف احلادي والعرشين من ديسمب سنة تسع وثالثني وتسعامئة وألف )1939( 
يف االجتامع التخليدي الذي أقامته اجلمعية املرصية للعلوم الرياضية والطبيعية يف قاعة 
االحتفاالت الكبى بجامعة القاهرة، وقد نرشت هذه املحارضة يف الكتيب التذكاري 
ا املحارضات التي ألقيت يف هذا االجتامع، ثم نرشها الدكتور فصال يف  الذي صدر ضامًّ

كتابه »مطالعات علمية«.

كذلك ألقى الدكتور مرشفة حمارضة عن »حممد بن موسى اخلوارزمي وأثره يف علم 
اجلب« يف جامعة القاهرة سنة تسع وثالثني وتسعامئة وألف )1939(، وألقى حمارضة 
أخرى عن »حممد بن موسى اخلوارزمي وأثره يف علم اجلب« أيًضا يف كلية هندسة القاهرة 
يف العارش من إبريل سنة أربعني وتسعامئة وألف )1940(، ويف كتابه »مطالعات علمية« 
فصل هبذا العنوان، وال ندري إن كان يضم واحدة من املحارضتني أم يضمهام مًعا، أم 

إن املحارضتني كانتا حمارضة واحدة ألقيت مرتني.

العلامء  الدكتور مرشفة حمارضة حتت عنوان »مسامهة  ألقى  إبريل سنة 1941  ويف 
من  برنامج  ضمن  اإلنجليزي،  املرصي  االحتاد  يف  العلوم«  تقدم  يف  البيطانيني 
املحارضات عن »احلياة واحلركة الفكرية يف بريطانيا«. وقد طبع االحتاد كتيًبا حيمل هذا 
االسم ويضم املجموعة األوىل من املحارضات العربية بقاعة اجلمعية اجلغرافية امللكية، 
والتي ألقاها أمحد حممد حسنني باشا والدكتور طه حسني بك، والدكتور عيل مصطفى 
مرشفة بك، وحافظ عفيفي باشا، وقد نرش الدكتور عطية مرشفة هذه املحارضة أيًضا 

يف كتابه عن أخيه.

*    *    *

اثنتني  سنة  إبريل  من  الثامن  يف  األمريكية  اجلامعة  يف  مرشفة  الدكتور  حارض  وقد 
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وأربعني )1942( عن »احلياة العلمية يف مرص بعد ربع قرن«، وقد نرشت جملة الشئون 
أما  أخيه،  عن  كتابه  يف  مرشفة  عطية  الدكتور  نرشها  كام  املحارضة.  هذه  االجتامعية 
الدكتور مرشفة نفسه فقد نرشها فصاًل من كتابه »مطالعات علمية« بعد أن ترصف يف 

أجزاء منها واخترص عنواهنا إىل »احلياة العلمية يف مرص«.

ثالث  سنة  فباير  من  اخلامس  يف  األمريكية  اجلامعة  يف  مرشفة  الدكتور  وحارض 
ينبغي أن يوجه العلم والعلامء  وأربعني وتسعامئة وألف )1943( حتت عنوان »كيف 
لتحقيق تعاون عاملي؟«. وقد جعل الدكتور مرشفة من حمارضته هذه الفصل األخري يف 
كتابه »مطالعات علمية«، ثم جعل منها الفصل األخري ـ مرة أخرى ـ يف كتاب »نحن 

والعلم« بعد أن حذف جزًءا من املقدمة.

وسوف جيد القارئ تفصيل ذلك كله، وتفصيل غري ذلك عىل نحو مرتب يف الباب 
الرابع، باب الببليوجرافيا إن شاء اللـه.

*    *    *

مقسوًما  منها  مرشفة  حظ  كان  ملكة  عن  نحدثه  أن  القارئ  حق  من  أن  ريب  وال 
بسخاء، أال وهي امللكة اجلدلية التي أّهَلته لرئاسة مجعية املناقشات يف اجلمعية امللكية 
البسيطة  الباطل وإنام كان يف احلق. ومن األمثلة  البيطانية، ومل يكن جدال مرشفة يف 

قوله يف موضوع » كيف ينبغي أن يوجه العلم والعلامء لتحقيق تعاون عاملي؟«:

»ولن أخوض يف أمر التعاون بني األمم من ناحية إمكانيته أو استحالته، وإنام أفرتض 
افرتاًضا أن النية قد عقدت عىل هذا التعاون، فاملقصود من هذا املقال إنام هو الوصول 
إىل معرفة ما ينبغي أن يكون، ومعرفة ما ينبغي أن يكون خطوة الزمة وسابقة بالرضورة 

لتكييف ما هو كائن«.

الذين  أما  امللكة،  هذه  وجود  من  يتثبتوا  أن  يريدون  الذين  يكفي  املثل  هذا  ولعل 
يريدون أن يستمتعوا هبذه امللكة، والذين يريدون أن يتعلموا من هذه امللكة، والذين 
يريدون أن حيدثوا عن هذه امللكة، فام عليهم إال أن يقرءوا مقال مرشفة »أين يسري بنا 
العلم: إىل العمران أم الدمار؟« وهو املقال الذي نرشه يف عدد ديسمب سنة أربع وثالثني 
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وتسعامئة وألف  )1934( من جملة اهلالل، ثم أعاد نرشه فصاًل يف كتاب »مطالعات 
علمية«، وعندي أن هذا املوضوع نموذج حيتذى ال عند طالب األدب وإنام عند من 

حيتذي هبم طالب األدب.

*    *    *

ـ  العلمية يعد في بعض األحيان من قبيل األدب تجاوًزا  وإذا كان تأليف الكتب 
والتجاوز هنا في شأن التأليف ال في شأن األدب ـ فهل لنا أن نعرض المنهج الذي 
اتبعه مشرفة في تأليف كتبه؟ أظن أنه يجوز لنا ذلك، على أال نتعدى في ذلك حدودنا 
بالقارئ على مشارف  نقف  وإنما  العموميات،  بل وال  العلمية  التفاصيل  نقتحم  فال 
الطرق التي سلكها مشرفة إلى غايته هذه، فال شك أن هذه الطرق وإن كانت سهلة 
الله عليه، وقد كان مشرفة  ميسورة إال أنها ليست سهلة ميسورة إال على من سهلها 

من هؤالء.

يأخذ  أن  يصح  الذي  املجال  ذلك  واحد، هو  جمال  رئيسية يف  كتب  ثالثة  وملرشفة 
هي:  الثالثة  الكتب  وهذه  لكتبه،  مرشفة  اختذها  التي  الثالثة  األسامء  من  واحًدا 
»مطالعات علمية« الذي صدر سنة ثالث وأربعني وتسعامئة وألف )1943(، و»نحن 
والعلم« الذي صدر سنة مخس وأربعني وتسعامئة وألف )1945(، و»العلم واحلياة« 
هذه  من  الكتاب  وليس   ،)1946( وألف  وتسعامئة  وأربعني  ست  سنة  صدر  الذي 
الكتب إال جمموعة من الفصول استطاع مرشفة أن يؤلفها يف كتاب، ومل يكن تأليف هذه 
الفصول عىل هذه الصورة باألمر الصعب عىل مرشفة فقد تآلفت هذه الفصول من قبل 

يف نفسه وقلمه.

فأما الكتاب األول »مطالعات علمية« فهو كام قال صاحبه يف مقدمته جمموعة من 
ألقاها من حني آلخر، وقد رأى أن جيمع بني  أو  التي كتبها  أو األحاديث  الرساالت 
أشتاهتا يف هذا الكتاب، وشجعه عىل ذلك ما رآه من قلة الكتب العربية يف املوضوعات 
العلمية مع شدة احلاجة إليها، فالثقافة األدبية مع ما هلا من قيمة مل تعد وحدها كافية، بل 

إن الثقافة العلمية ال تقل اليوم عنها شأًنا يف تكوين العقلية احلديثة.
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كتابات  بعبارة أخرى  أو  إن فصول كتاب »مطالعات علمية«،  نقول  أن  ونستطيع 
الدكتور مرشفة كام متثلها فصول هذا الكتاب تتناول أربعة جوانب:

عرض احلقائق العلمية يف املوضوعات العلمية العامة واألساسية بأسلوب مبسط، 
خال من التعقيد يف الصياغة األدبية، وخال من اخلطأ واخللط يف املضمون العلمي، 

ومثل هذا اللون نجده يف فصول:
»األرض التي نعيش عليها«.
»التصميم املعامري للكون«.

»املواد التي تدخل يف بناء الكون«.
»الشمس ومنشأ حرارهتا«.

»النور«.
»الطاقة«.

»تركيب الذرة«.
»سياحة يف فضاء العاملني«.

دم«. »السخُّ
»حرب األثري«.

سلكها  التي  الطرق  عىل  الرتكيز  مع  احلديثة،  العلمية  والكشوف  اآلراء  عرض 
العلامء حتى وصلوا إىل هذه احلقائق، ومثل هذا اللون جتده يف فصول:

»اإلضافات احلديثة إىل العلوم الطبيعية وأثرها يف تطور التفكري العلمي«.
»التطورات احلديثة يف آرائنا عن تركيب املادة«.

»اجلسيامت التي كشفت حديًثا يف علم الطبيعة«.
»عالقة املادة باإلشعاع«.

»عرض وجهة نظر مرشفة يف بعض األمور الفلسفية املتعلقة بالعلم، ومثل هذا 
اللون جتده يف فصول:
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»القوانني الطبيعية واملصادفة«.
»العلم والصوفية«.

»أين يسري بنا العلم: إىل العمران أم إىل الدمار؟«.
»كيف ينبغي أن يوجه العلم والعلامء لتحقيق تعاون عاملي؟«.

تاريخ العلم وفلسفته، ومثل هذا اللون جتده يف فصول:
»حممد بن موسى اخلوارزمي وأثره يف علم اجلب«.

»ابن اهليثم كعامل ريايض«.
»اإلضافات احلديثة إىل العلوم الطبيعية وأثرها يف تطور التفكري العلمي«.

»احلياة العلمية يف مرص«.
*    *    *

الثاين فهو كتاب »نحن والعلم«، وفيه يعرض مرشفة رأيه يف املواقف  أما الكتاب 
التي جيب علينا اختاذها إزاء قضايا العلم املختلفة كالتأليف العلمي، والثقافة العلمية، 
البحث  وتنظيم  عاملي  تعاون  لتحقيق  العلم  وتوجيه  العام،  للرأي  العلمي  والتوجيه 

العلمي، وتوظيف العلم خلدمة املجتمع.
*    *    *

أن  مرشفة  رأى  الرسائل  من  جمموعة  فيمثل  واحلياة«  »العلم  الثالث  الكتاب  وأما 
يؤلف بينها يف هذا الكتاب، فهي وإن تعددت نواحيها تدور حول حمور واحد وعالقته 
باحلياة، وكان مرشفة يرجو من ورائها »أن جيد فيها قراء العربية حافزا عىل االهتامم بأمر 
ا يف إصالح ما فسد  العلم يف بالدنا، إذ ما من شك يف وجوب ذلك إذا كنا جادين حقًّ
من شئوننا، وال أظنني أنفرد هبذا الشعور، فالناس قد سئموا األساليب البالية فيام يكتب 
ويقال، وهم يتطلعون إىل قيادة فكرية جديدة أساسها احلقائق ال األوهام وقوامها العلم 

ال صناعة الكالم«.

ومعظم هذا الكتاب ألقاه مرشفة كأحاديث إذاعية.

*    *    *
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الذرية«  بقي أن نتحدث عن كتابني آخرين للدكتور مرشفة، مها: »الذرة والقنابل 
و»النظرية النسبية اخلاصة«.

إضافة  الكتابني  هبذين  العربية  املكتبة  إىل  أضاف  قد  مرشفة  الدكتور  أن  واحلق 
ضخمة، وسد هبام ثغرة واسعة، وقد أخرج عاملنا اجلليل كتابيه هذين عام مخسة وأربعني 
وتسعامئة وألف )1945( بينام احلرب العاملية الثانية تضع أوزارها، وليس بغريب أن 
يتناول مرشفة يف كتابيه هذين أهم موضوعني ُشغل هبام العامل طيلة حياة مرشفة، ذلك 
أن مرشفة كام شاء له اهلل كان من أئمة علامء العرص يف هذين املوضوعني، وقد رأى نفسه 
حمماًل أمانة نحو وطنه احلبيب إىل نفسه فلم يدخر وسًعا يف اإلرساع إىل هتيئة العلم هبذه 
األمور لكل مرصي، كام مل يدخر وسًعا من قبل يف بذل كل ما من شأنه االرتفاع بالعلم 

املرصي والَعلم املرصي.

*    *    *

وقد نجح الدكتور مرشفة يف كتابه عن »الذرة والقنابل الذرية« يف أن يرشح كل ما 
يتعلق باملوضوع مما تطيقه عقول الناس وأفهامهم وأحالمهم، وسلك يف هذا الرشح ما 
اعتاده الناس منه من املنهج العلمي الذي يبدأ باألصول واألساسيات ويراعي التطور 
التارخيي يف جمال البحث واالخرتاع، وهو األمر الذي كان مرشفة حفيًّا كل احلفاوة به 
يتعهده يف كل ما يصدر عنه من عمل يف جمال العلم، وكأنام كان مرشفة يف حفاوته هذه 
معًبا عن شعور عقيل دفني حتس به نفس العامل املجدد دون أن يدري العامل نفسه من أمر 
إحساس نفسه شيًئا، ذلك أن نفوس العلامء الذين يشاركون بجهدهم يف تطوير مسرية 
العلم هتفو دائاًم إىل ما حيققه صاحبها من تآلف مع أرواح سبقتها يف هذا املضامر.. ومل 

تكن نفس مرشفة إال تلك النفس الطموح التي تبوأت مكانتها بني النفوس.

وعىل الرغم من أن كتاب مرشفة عن »الذرة والقنابل الذرية« صغري احلجم إال أن 
فيه هناية املقتصدين وبداية املجتهدين.

أما كتابه »النظرية النسبية اخلاصة« فليس إال جمموعة املحارضات التي ألقاها بدعوة 
من وزارة املعارف العمومية عىل مدريس الرياضة باملدارس الثانوية، ولكن مرشفة جعل 
من كتابه هذا نموذًجا حيًّا لنوع من الكتب العلمية تفتقده العربية إىل اليوم ـ اللهم إال يف 
هذا الكتاب ـ ذلك أن مرشفة جعل كتابه من جزأين، وعرض يف اجلزء األول النظرية 
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النسبية اخلاصة عرًضا منطقيًّا متصاًل دون التعرض للباهني الرياضية، بحيث جاء هذا 
اجلزء خلًوا من الرموز واملعادالت إال ما ندر، أما الباهني الرياضية ذاهتا فقد خصص 
هلا اجلزء الثاين ورتبها يف ذيول مسلسلة. وقد استطاع مرشفة هبذا األسلوب الذي اتبعه 
يف كتابه هذا أن حيقق غايتني، فقد سهل عىل القراء من غري الرياضيني متابعة التفكري 
العلمي يف موضوع النسبية اخلاصة دون أن تعكر صفوهم رؤية الرموز واملعادالت، كام 
مكن الرياضيني أنفسهم من اإلملام بالناحيتني املنطقية والفلسفية للموضوع، ومما جتدر 
اإلشارة إليه بل اإلشادة به ذلك الفصل الرائع من هذا الكتاب الذي خصصه مرشفة 

لرشح بعض النتائج الفلسفية للنظرية النسبية.
*    *    *

ولعلنا قد وصلنا اآلن إىل املوضع الذي نستطيع فيه أن ننقل عن األستاذ عبد الفتاح 
لسبب  الرجل  هذا  يف  األول  املصاب  صاحبة  هي  العربية  أن  »واحلق  قوله:  الديدي 
بسيط، هو أهنا مل تعهد مؤلًفا هبذه القوة وكاتًبا هبذه األصالة يف ميدان العلم اخلالص، 
العربية،  املكتبة  يعيب  إىل حد  عندنا  ناقص  العلمي  العرض  النظري يف  اجلانب  وهذا 
سد  أجل  من  العلوم  عن  التفصيلية  الكتابة  إىل  األيام  هذه  يف  واضحة  حاجتنا  وتبدو 

الفراغ اهلائل الذي نراه يف املؤلفات والعقليات عىل السواء«.
*    *    *

الكتب  وضع  يف  اهلل  رمحه  شارك  فقد  املجال  هذا  يف  مرشفة  جهود  إىل  وباإلضافة 
املدرسية املقررة يف فروع الرياضيات عىل طالب املرحلة الثانوية مع األساتذة والدكاترة 
حممد إهلامي الكرداين، وعبد الرمحن كامل فهمي، وحممد مريس أمحد، ونصيف سعيد. 
الزمن، وذلك  الدراسية مرجًعا دراسيًّا وافًيا ردًحا طوياًل من  الكتب  وقد ظلت هذه 
بفضل األساليب التي سلكها مرشفة مع زمالئه يف وضع هذه الكتب. إذ مل يكن يعنى 
بوضع كتاب مدريس يقترص عىل املنهج املقرر، وإنام كان يتوخى أن يكون الكتاب وحدة 
متامسكة متثل األساس املنطقي للعلم الذي وضع فيه الكتاب، وقد استلزم هذا أن يضم 
الكتاب أجزاء كثرية خارجة عن املقرر، وهو أمر قد ال يراه الطالب قصري النظر مفيًدا 

وال مرضيًّا.

*    *    *
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وكان مرشفة حيرص يف الكتب املدرسية التي وضعها باالشرتاك مع عدد من زمالئه 
عىل اإلكثار من األمثلة املحلولة والتامرين، مراعًيا يف ذلك حاجة الطالب لكسب اخلبة 

العملية الالزمة.

*    *    *

وال خيلو بيت فيه من يتعلم من كتاب ملرشفة يف فرع من فروع علم الرياضة، فإذا 
سمح القارئ لنفسه فليطالع الكتاب الذي جيده ليتمتع باألسلوب اجلميل يف العرض، 
املناسب، وباملقدمات  التوضيحي جيده يف مكانه  املثىل يف الرشح، وبالرسم  وبالطريقة 
التارخيية التي تطلع الطالب عىل مكانة العلم الذي يدرسه من الزمن، وباألمثلة احلية 
املختلفة يف  للبنود  املنطقي  احلياة، وبالتسلسل  ينتزعها مرشفة وزمالؤه من واقع  التي 
باب من أبواب الفرع، وبصياغة املسائل يف لطف وأناقة، وبكثرة التامرين والتدريبات 
ذيل  يف  جيدها  السابقة  السنوات  يف  العامة  وباالمتحانات  املوضوع  عنارص  وشموهلا 

الكتاب.

ومل تكن هذه الكتب األمهات تقترص عىل طالب التوجيهية فحسب، وإنام كان منها 
ما هو مقرر عىل طالب السنوات األوىل واملتقدمة يف اجلامعات.

*    *    *

ويف سنة سبع وثالثني وتسعامئة وألف )1937( أخرج الدكتور مرشفة باالشرتاك 
واملقابلة«  »اجلب  كتاب  واملتعلمني  العلامء  جلمهور  أمحد  مريس  حممد  الدكتور  مع 
للخوارزمي، هذا الكتاب الذي ظل عمدة ومرجًعا لعلامء الرشق والغرب طيلة قرون 
عديدة. والواقع أن ما فعله مرشفة هبذا الكتاب يمثل النموذج الذي جيب أن حيتذى به 
عند إخراجنا لكتب الرتاث، فقد قدم مرشفة هلذا الكتاب بمقدمتني، األوىل عن »اجلب 
قبل اخلوارزمي«، والثانية عن »اخلوارزمي وكتابه يف اجلب واملقابلة« ثم عرض كتاب 
اخلوارزمي فرشح اجلزء اخلاص باجلب، وعلق عليه، وحلل مسائله، وعب عن املعاين 
العلمية والفنية بعبارات االصطالح احلديث، أما املسائل التي ال ترتبط بصلب العلم 
درة  العرب  كنوز  من  مرشفة  لنا  أخرج  وهكذا  التعليق،  دون  بالنقل  فيها  اكتفى  فقد 

فجالها خري جتلية.
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كان مرشفة يرى أن التأليف العلمي هو الوسيلة الطبيعية إلجياد املصطلحات، أما 
املجامع  مهمة  تأيت  »وإنام  عبث،  بأنه  يصفه  فكان  أواًل  املصطلحات  وضع  يف  التفكري 
اللغوية بعد مهمة املؤلفني ال قبلها، فاملجمع اللغوي جيمع كل ما ورد يف الكتب العلمية 

من مصطلحات ويدوهنا ويفرسها«.

وقد دخل جممع اللغة العربية بعد وفاة مرشفة بسنتني عضو مل يفتأ يريس هذا املفهوم 
ا عارًضا، ولكنه وصل إىل عمقه، ومل يكن هذا العضو إال الدكتور  الذي مسه مرشفة مسًّ
حممد كامل حسني، ويستطيع القارئ أن يلم بمفاهيم الدكتور حممد كامل حسني يف هذا 
املوضوع إذا ما رجع إىل الفصلني الثاين والثالث من الباب الرابع من كتايب »الدكتور 

حممد كامل حسني عالًما ومفكًرا وأديًبا«.

العربية  اللغة  العلمية يف جممع  الدكتور مرشفة خبرًيا للجنة املصطلحات  وقد كان 
توفيق  وحممود  نظيف،  مصطفى  األساتذة  مع  اللجنة  هلذه  اختري  وقد  إنشائها،  عند 

حفناوي وأمحد زكي.

عىل أين أعتقد أن وضع املصطلحات العلمية، وإن مل يكن له املنزلة األوىل يف التأليف 
العلمي، إال أنه ينبغي أال يبعد عن هذه املنزلة كثرًيا، وليس السبب يف هذا موضوعيًّا 
العلمي وجوها  التأليف  ، ذلك أن ملسألة  فحسب، ولكن هناك سبًبا سيكولوجيًّا مهامًّ
نفسية عند من يقومون به، وهييأ إليهم أهنم يف صحراء قاحلة ليس فيها ما هيدي السائر، 
وال ما هيدئ رسه، فإذا ما كانت هناك بعض املصطلحات اجلاهزة عىل أي نحو كانت، 
بالقادرين عىل خوض  تدفع  نفسية  براحة  ذاته سيأيت  أن وجودها يف حد  فال شك يف 

املجال إىل إثراء العربية باملؤلفات العلمية.

أن  من  غايل  حممد  الدكتور  رواه  ما  هنا  يسجل  أن  املؤلف  البحث  أمانة  وتقتيض 
الدكتور مرشفة والدكتور غايل أسسا مًعا مجعية تبسيط املعارف لنرش الكتب املبسطة عن 
تتح هلذه  الظروف مل  أن  العادي، غري  للقارئ  العلوم وتيسري دراستها واالستمتاع هبا 
اجلمعية نشاًطا كبرًيا بسبب انتقال غالبية أعضائها للعمل أساتذة يف جامعة اإلسكندرية 

عند إنشائها.
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في  وضع  حين  الزمان،  من  بقرن  مصر(  )في  عصره  مشرفة  الدكتور  سبق  وقد 
وثالثين  سبع  سنة  ألفه  الذي  الوصفية«  »الهندسة  كتاب  وهو  كتبه،  من  كتاب  نهاية 
بكلية  األستاذ  الكرداني  إلهامي  محمد  األستاذ  مع  باالشتراك  وألف   وتسعمائة 
الهندسة ـ جامعة القاهرة، قاموًسا للمصطلحات العلمية في علم الهندسة الوصفية 
أربع لغات: اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية والعربية،  المصطلحات في  بين  يقابل 
ولو قد سلك المؤلفون سلوك مشرفة والكرداني من يومها لصارت عندنا ثروات من 
المثالي،  السلوك  يتبع هذا  لم  أحًدا  الكتب، ولكن  بل وثروات من  االصطالحات، 
لمجمع  الثالثين  الدورة  في  اقترح  قد  أحمد  مرسي  محمد  الدكتور  أن  ألذكر  وإني 
اللغة العربية »وضع فهرس في آخر الكتب المترجمة يشمل كل المصطلحات التي 
وردت في الكتاب«، وإني ألتنبأ أن يقترح عالم آخر هذا االلتزام مرة أخرى بعد جيل 
من األجيال في مجمع ال ندري ماذا سيكون اسمه دون أن يدفعنا هذا كله إلى االلتزام 

أو التنفيذ.

*    *    *

أما صلة الدكتور مرشفة بالصحافة، فلم تكن إال صلة الرجل بالوسيلة التي جيدها 
طيعة ميرسة، تفسح صدرها أمام ما يف صدره، فإن مل تكن طيعة مل جيهد نفسه حتى ال 
يذهب بوقته، وقد كتب الدكتور مرشفة يف كثري من الصحف منها احلزيب ومنها ما هو 
بعيد عن األحزاب، ولكنه مل يمكث أمًدا طوياًل يكتب لصحيفة معينة؛ واملالحظ أن 
كثريا من مقاالت مرشفة يف بعض الصحف تقترص عىل أعدادها األوىل كأنام كانت هذه 
الصحف تتخذ مرشفة وسيلة من وسائل التفاخر بالعظمة سعًيا وراء إقبال اجلمهور، 
ويبدو أن مرشفة مل يكن يامنع يف مثل هذا فلم يكن هيمه إال أن تبلغ فكرته اجلمهور دون 

تقليل من كبياء العلم.

وتسعامئة  وعرشين  مخس  سنة  يف  هذه  مقاالته  أوىل  تكون  أن  ملرشفة  اهلل  شاء  وقد 
يف   )1948( وألف   وتسعامئة  وأربعني  ثامن  سنة  يف  مقاالته  وآخر   )1925( وألف 

جريدة األهرام.

التي  »الجديد«  مجلة  في  العلم«  »بسائط  باب  تحرير  مشرفة  الدكتور  تولى  وقد 
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تحريرها  هيئة  وكانت   ،)1928( وألف  وتسعمائة  وعشرين  ثمان  سنة  صدرت 
حسين،  طه  والدكتور  باشا،  هيكل  حسين  محمد  الدكتور  مشرفة  الدكتور  إلى  تضم 
محمود  عباس  واألستاذ  مرتضى،  عباس  والدكتور  الزيات،  حسن  أحمد  واألستاذ 
الباب  انقطع مشرفة عن تحرير هذا  القادر المازني، ثم  إبراهيم عبد  العقاد واألستاذ 
في  متباعدة  فترات  للدكتور مشرفة على  تنشر  »المقتطف«  فترة وجيزة. وكانت  بعد 
يتناوبون  الذين  العلماء  من  واحًدا  مشرفة  كان  كما  األربعينيات،  وأوائل  الثالثينيات 

الكتابة للصفحة العلمية من جريدة الجهاد كل اثنين.

*    *    *

الباب بترصف يسري قطعتني من أدب  املناسب أن نعرض يف ختام هذا  ولعله من 
الدكتور مرشفة، يتحدث يف األوىل عن الدكتور حمجوب ثابت، ويف الثانية عن أنطون 
اجلميل، وعىل الرغم من أن القارئ قد يتوقع أن تكون هاتان الكلمتان اللتان رثى هبام 
مرشفة الرجلني العظيمني بعيدتني عن جمال العلم ألن موضوع الرثاء ليس إال صورة من 
صور األدب اخلالص، عىل الرغم من ذلك فإن مرشفة مل يستطع التخلص من السيطرة 
التي جعلها للعلم يف كل موضوع من املوضوعات التي طرقها قلمه، وسيدهش املرء 
التي شارك هبا  فالكلمة  العلم ومشتقاهتا،  لفظة  نفسه مل خيل من  العنوان  أن  حني جيد 
»الناحية  عنوان  حتمل  ثابت  حمجوب  الدكتور  حياة  عن  التذكاري  الكتاب  يف  مرشفة 
اجلميل  أنطون  عن  األهرام  يف  مرشفة  كتبه  الذي  واملقال  للفقيد«،  الشخصية  العلمية 

حيمل عنوان »أنطون اجلميل باشا.. فجيعة العلم بفقده«.

وسوف يجد القارئ في كلتا الكلمتين كيف يكون رثاء الناحية العلمية من شخصية 
العظماء.



186

الدكتور حمجوب ثابت

»أتيحت لي فرص متعددة للتعرف على الناحية العلمية من هذه الشخصية الفتية، 
وفي كل مرة كانت العقلية العلمية والنظرة العلمية تتجلى في أجلى مظاهرها، فقد كان 
بعد  الحقائق  يبني حكمه إال على  المحقق، ال  للعالم  مثااًل  ثابت  الدكتور محجوب 
دراستها وتمحيصها، وكان يجمع المعلومات بشغف عظيم، فإذا كانت واقعة تحت 
حسه ــ كالحالة الصحية لطلبة الجامعة مثاًل ـ دأب بنفسه على مشاهدتها وتصنيفها، 

وإن كانت في دائرة أوسع عهد إلى الكتب والمراجع العلمية فبحث ونقب.

وكثيًرا ما كان الدكتور محجوب يستشهد بالكتب والمجالت اإلنجليزية والفرنسية 
واأللمانية شأنه في ذلك شأن أكبر العلماء وأوسعهم اطالًعا، ولم يكن علمه محدوًدا 
في الدائرة النظرية، بل كان عالًما عاماًل، وقد طبق آخر اآلراء العلمية في التغذية والطب 
الوقائي على طلبة الجامعة، ولعل اهتمامه بالتدريب العسكري ناتج عن إلمامه بعلم 
وظائف األعضاء وإدراكه ما للرياضة البدنية من أثر في صحة الجسم ونشاطه، ذلك 

اإلدراك الذي ينبني على معرفة تفصيلية للتفاعالت الكيميائية والحيوية.

التي  الطبية  العلوم  يف  اطالعه  سعة  عىل  حمجوب  الدكتور  أن  النظر  يستوقف  ومما 
ختصص فيها وفيام يتصل هبا من علوم احليوان، كان واقًفا عىل أحدث اآلراء يف غريها من 
العلوم كعلم النبات وعلم الطبيعة بل والعلوم الرياضية والفلكية، أذكر أنه شكا يل مرة 
من أن الطلبة خيرجون من املدارس الثانوية ومل يسمعوا باسم أينشتني صاحب مذهب 
النسبية، وأشار بأن يشتمل التعليم عندنا عىل العناية بالعلوم احلديثة، بحيث يقف الطلبة 
الدكتور  اطالع  سعة  لوال  أنه  يف  شك  وال  مبسطة،  صورة  يف  العلمية  اآلراء  آخر  عىل 

حمجوب واتساع أفقه العلمي ملا شعر هبذا النقص يف مدارسنا، وملا اهتم إلصالحه.
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وناهيك بحامسة الدكتور حمجوب لعلامء العرب، وتقدم العلم عىل أيدهيم، فتاريخ 
العلوم يف العرص األموي والعرص العبايس وما بعدمها قد كان له نصيب وافر من عنايته، 
ولعل هذا هو الذي حفزه يف أواخر أيامه للمناداة بإنشاء كلية للعلوم يف األزهر الرشيف 
مستعيًدا بذلك عهد ابن اهليثم وابن النفيس وعرص اخلوارزمي وجابر بن حيان وغريهم 

من األعالم.

فيلسوف  إىل  أحتدث  أنني  حمجوب  الدكتور  إىل  أحتدث  إذ  دائًما  أشعر  كنت  وقد 
صادق احلس عميق الفكر، وربام تكون هذه النزعة الفلسفية هي التي رصفته عن أمور 
الدنيا وزخرفها. فلم يشتغل بجمع املال، ومل حيرص عىل اجلاه، ولو أنه كان أقل علاًم 

لكان أكثر ثراء«.

*    *    *
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ل اأنطون الُجَميِّ

التقيت بأنطون اجلميل وحدثته عن مشاهدايت التي تأثرت هبا يف البالد  »كنت إذا 
ويوجه  والرشقيني،  املرصيني  نحن  بحياتنا  صلة  له  ما  منها  يستخلص  أخذ  األوربية 

احلديث توجيًها قوميًّا يفيض باحلامسة وبالرغبة الصادقة يف اإلصالح«.

»وكان أنطون اجلميل واسع االطالع. فام أذكر أين أفضت يف حديث مل أجده حميًطا 
بآخر  الصلة والوعي  أمًدا طوياًل، وكنت أجد عنده من  انقطع لدراسته  بنواحيه كأنام 
مستحدثات العلم وتطوراته ما مل أجده إال يف القالئل النادرين، ومل أكن دهًشا لذلك 
فإن شخصية أنطون اجلميل كانت توحي إىل املتحدث إليه أن ينتظر منه هذا القدر من 

االطالع واالتساع يف األفق واملعلومات«.

»وملا انتقل أنطون اجلميل إىل األهرام، كنت واحًدا من الكثريين الذين خيتلفون إليه، 
فلمست يف قيادته احلصيفة قيادة الربان العليم املستنري الذي يرفع الشعلة أمام اجلامهري. 
ذلك أنه كان يدرك أن العلم نور يشع فيبدد ظالم اجلهل واجلهالء، ومل يكن غريًبا عىل 

أنطون باشا اجلميل أن يفتح صدره وصدر األهرام أمام العلم والعلامء«.

»متيز أنطون اجلميل بالعقلية العلمية«، والعقلية العلمية يف أنطون كام هي يف غريه 
تتميز يف رأي مرشفة بعاملني أساسيني: »أوهلام املعرفة واإلحاطة بالوقائع عىل حقيقتها، 
إليهام صفة  الصفتني، ومجع  هاتني  أنطون  وقد مجع  السليم«،  املنطقي  التفكري  وثانيهام 
وتستطيع  التجرد،  من  نوع  بأهنا  تصفها  أن  تستطيع  صفة  مرشفة،  وغري  مرشفة  ملسها 
فهو  والتسامي،  الرتفع  إىل  الفطري  ونزوعها  النفس  »عظمة  العظمة،  بأهنا  تصفها  أن 
إذا رأى العمل املجيد جمده وإذا لقي الرجل املوهوب رفع من شأنه، وأشاد بذكره ال 
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ليشء إال العتقاده أن هذا يف صالح البرشية مجعاء«، وهذا هو التجرد، وهذا هو موطن 
العظمة يف شخصية أنطون اجلميل.

ثم يميض مرشفة ليقول: »وإذا كنت أشعر أين فقدت صديًقا وفيًّا، وفجعت يف حبيب 
خرسته  وما  بمرص  العلمية  احلركة  يف  فكرت  إذا  ليتضاعف  الشعور  هذا  فإن  خملص 
بوفاته، ذلك أن العلامء يف أشد احلاجة إىل هذا النوع من الرجال الذين يقدروهنم حق 
قدرهم، ويفهموهنم عىل حقيقتهم، ويكونون حلقة االتصال بينهم وبني مجهرة املثقفني، 
ومل يكن أنطون اجلميل من ذلك النوع من الرجال فحسب بل كان يف طليعة محاة العلامء 

واملدافعني عنهم«.

بالشئون  املشتغلني  إخوانه وزمالئه  باسم مجيع  العزاء  بتقديم  كلمته  وخيتم مرشفة 
العلمية يف َعَلم من أولئك األعالم الذين أنشأوا اجليل احلارض، ثم رحل ونحن أحوج 
ما نكون إىل عقله الراجح، ورأيه الصائب، ونصحه السديد، وفكره الالمع، ومشعله 

الوهاج الذي كنا نستيضء بضوئه كلام ادهلمت ظلامت احلوادث.





الباب الرابع

ببليوجرافيا
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الفصل األول
موؤلفات الدكتور علي م�شطفى ُم�َشرفة

أوال: الكتب:

1ـ مطالعات علمية:

1943، القاهرة، مطبعة االعتامد، الطبعة األوىل.

1950، مطبعة االعتامد، الطبعة الثانية.

القاهرة، مركز كتب الرشق األوسط، الطبعة الثالثة.

الصحف  يف  »مرشفة«  الدكتور  نرشها  التي  املقاالت  من  عدًدا  الكتاب  هذا  يضم 
واملجالت حتى عام 1943، ويتضمن الفصول التالية:

»األرض التي نعيش عليها«.

»التصميم املعامري للكون«.

»املواد التي تدخل يف بناء الكون«.

»الشمس ومنشأ حرارهتا«.

»النور«.

»الطاقة«.

»القوانني الطبيعية واملصادفة«.
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»تركيب الذرة«.

»سياحة يف فضاء العاملني«.

ُدم«. »السخُّ

»حرب األثري«.

»حممد بن موسى اخلوارزمي وأثره يف علم اجلب«.

»ابن اهليثم كعامل ريايض«.

»العلم والصوفية«.

»اإلضافات احلديثة يف العلوم الطبيعية وأثرها يف تطور التفكري العلمي«.

»التطورات احلديثة يف آرائنا عن تركيب املادة«.

»اجلسيامت التي كشفت حديثا يف علم الطبيعة«.

»عالقة املادة باإلشعاع«.

»أين يسري بنا العلم: إىل العمران أم إىل الدمار؟«.

»اللغة العربية العلمية«.

»العلم والشباب«.

»احلياة العلمية يف مرص«.

»كيف ينبغي أن يوجه العلم والعلامء لتحقيق تعاون عاملي؟«.

2ـ نحن والعلم:

1945، القاهرة، مكتبة اجليل اجلديد، مجاعة النرش العلمي، سلسلة العلوم املبسطة.

د. ت، القاهرة، مركز كتب الرشق األوسط.

الدكتور »مرشفة«  التي نرشها  املقاالت واملحارضات  الكتاب عدًدا من  يضم هذا 
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وألقاها حتى نرش الطبعة األوىل من الكتاب يف 1945، وتتصل مجيًعا بموضوع الكتاب، 
ويتضمن الفصول اآلتية:

»العلم«.

»التأليف العلمي والثقافة العلمية وما جيب نحومها«.

»توجيه الرأي توجيًها علميًّا«.

»العلم يف خدمة املجتمع«.

»البحث العلمي وتنظيمه«.

»كيف يوجه العلم والعلامء لتحقيق تعاون عاملي؟«.

3 ـ النظرية النسبية اخلاصة:

1945، القاهرة، جلنة التأليف والرتمجة والنرش.

د. ت، القاهرة، مركز كتب الرشق األوسط.

4ـ الذرة والقنابل الذرية:

1945، القاهرة، مكتبة اجليل اجلديد، مجاعة النرش العلمي، سلسلة العلوم املبسطة.

د. ت، القاهرة، مركز كتب الرشق األوسط.

5 ـ العلم واحلياة:

يناير 1946، القاهرة، دار املعارف، سلسلة اقرأ، العدد 38.

د. ت، القاهرة، مركز كتب الرشق األوسط.

يضم هذا الكتاب جمموعة من األحاديث اإلذاعية واملحارضات، تناول فيها عالقة 
العلم بكل من السياسة والصناعة واملال واألمم العربية والشباب واألخالق والدين، 

ويتضمن الفصول اآلتية:
مقدمة.

»العلم والسياسة«.
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»العلم واملال«.
»العلم والشباب«.

»العلم والدين«.
»العلم والصناعة«.

»العلم واألمم العربية«.
»العلم واألخالق«.

»العلم واحلياة«.
خامتة.

ثانًيا: كتب باالشرتاك:

1ـ اجلرب واملقابلة لـ»حممد بن موسى اخلوارزمي«.

1937، القاهرة، مطبوعات كلية العلوم باجلامعة املرصية، مطبعة »بول بارييه«.

1968، القاهرة، دار الكاتب العريب للطباعة والنرش، باالشرتاك مع الدكتور »حممد 
مريس أمحد«.

الكتاب  هذا  فإن  والمقابلة«،  الجبر  في  »الخوارزمي  كتاب  تحقيق  إلى  باإلضافة 
يضم بحثني:

»اجلب قبل اخلوارزمي«.

»اخلوارزمي وكتابه يف اجلب واملقابلة«.

ثالثا: حمارضات منشورة ضمن جمموعات يف جملدات خاصة:

1ـ جمموعة حمارضات املوسم الثقايف للجامعة األمريكية بالقاهرة.

1936، 1937، القاهرة، اجلامعة األمريكية.

»األثر  عنوان  حتت  مرشفة«  مصطفى  »عيل  الدكتور  حمارضة  املجلد  هذا  يتضمن 
العلمي يف الثقافة املرصية احلديثة«.
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2 ـ االجتماع التخليدي لذكرى احلسن بن اهليثم.

1940، القاهرة، منشورات اجلمعية املرصية للعلوم الرياضية والطبيعية، مطبعة مرص.

يتضمن هذا املجلد حمارضة الدكتور »عيل مصطفى مرشفة« حتت عنوان »ابن اهليثم 
كعامل ريايض«، والتي ألقاها يف االجتامع التخليدي لذكرى احلسن بن اهليثم الذي أقامته 
والدكاترة  األساتذة  حمارضات  املجلد  هذا  يتضمن  كام   .1939/12/21 يف  اجلمعية 
حممد  مدور،  رضا  حممد  نظيف،  مصطفى  حجاب،  عيل  حممد  الرازق،  عبد  مصطفى 

حممود غايل.

3 ـ احلياة واحلركة الفكرية يف بريطانيا.

1941، القاهرة، االحتاد املرصي اإلنجليزي، مطبعة نوري.

يتضمن هذا املجلد حمارضة الدكتور »عيل مصطفى مرشفة« حتت عنوان »مسامهة 
العلامء البيطانيني يف تقدم العلوم«، والتي ألقيت ضمن املجموعة األوىل من املحارضات 
العربية بقاعة اجلمعية اجلغرافية امللكية يف الفرتة من 1941/3/13 إىل 1941/4/24 
كام يتضمن هذا املجلد حمارضات أصحاب املعايل والسعادة والعزة، أمحد حممد حسنني 

باشا، وطه حسني بك، وحافظ عفيفي باشا.

4 ـ الكتاب التارخيي التذكاري عن حياة الدكتور حمجوب ثابت.

1946، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة.

»الناحية  عنوان  حتت  مرشفة«  مصطفى  »عيل  للدكتور  كلمة  الكتاب  هذا  يتضمن 
العلمية الشخصية للفقيد« ضمن الكلامت والقصائد التي تلقتها جلنة االحتفال بمناسبة 

إعداد السجل التذكاري التارخيي عن حياة الفقيد.

لذكرى  ختليًدا  والقصائد  والكلامت  اخلطب  من  كبرًيا  عدًدا  املجلد  هذا  ويضم 
الدكتور حمجوب ثابت.

رابعا: كتب دراسية باالشرتاك:

األستاذ  مع  باالشرتاك  بارييه،  بول  مطبعة  القاهرة،   ،1937 الوصفية،  »اهلندسة 
حممد إهلامي الكرداين«.
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»امليكانيكا العلمية والنظرية، 1937، القاهرة، باالشرتاك مع األستاذ عبد الرمحن 
كامل فهمي«.

أمحد  مريس  حممد  الدكتور  مع  باالشرتاك  القاهرة،   ،1938 البحتة،  »الرياضة 
واألستاذ نصيف سعيد«.

»اهلندسة املستوية والفراغية، 1944، القاهرة، باالشرتاك مع األستاذ عبد الرمحن 
كامل فهمي«.

»حساب املثلثات »املستوية«، 1944، القاهرة، باالشرتاك مع األستاذ عبد الرمحن 
كامل فهمي«.

الرمحن  باالشرتاك مع األستاذ عبد  القاهرة،  املثلثات، 1947،  »اهلندسة وحساب 
كامل فهمي«.

خامسا: قواميس باالشرتاك:

كوي،  مطبعة  القاهرة،   ،1938 عريب(،  ـ  )إنجليزي  العلوم  ترمجة  »خمتارات 
باالشرتاك مع األستاذ حممد عاطف البقوقي«.

سادسا: مقاالت ودراسات:

»البحث العلمي... أمهيته يف العامل وطرق تشجيعه،
األهرام: 1925/4/18«.
»اجلامعة والبحث العلمي،
األهرام: 1925/5/6«.

ُدم، »بسائط العلم... السخُّ
اجلديد: 1928/1/22«.

»بسائط العلم... سياحة يف فضاء العاملني،
اجلديد: 1928/5/6«.

»بسائط العلم... الشمس ومنشأ حرارهتا،
اجلديد: 1928/2/22«.
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»بسائط العلم... يف تركيب املادة،
اجلديد: 1928/3/20«.

»بسائط العلم... البحث العلمي،
اجلديد: 1928/4/3«.

»التطورات احلديثة يف آرائنا عن تركيب املادة،
الكتاب السنوي للمجمع املرصي للثقافة العلمية: 1930«.

»التطورات احلديثة يف آرائنا عن تركيب املادة.
املقتطف: مايو 1930«.

»العلم والصوفية،
املقتطف، إبريل، 1931«.

»اإلضافات احلديثة إىل العلوم الطبيعية وأثرها يف تطور التفكري العلمي،
املقتطف: يوليو، 1931«.

»اإلعداد العلمي ومستقبل النشء،
الكتاب السنوي للمجمع املرصي للثقافة العلمية، 1932«.

»اللغة العربية كأداة علمية.
الرسالة: 1933/1/15«.

»فكر الالهنائية،
الكتاب السنوي للمجمع املرصي للثقافة العلمية: 1933«.

»التصميم املعامري للكون،
جملتي: 1935/1/1«.

»أين يسري بنا العلم: إىل العمران أم إىل الدمار؟
اهلالل: ديسمب 1934«.

»مباحث الرواد... النتائج الطيبة الصطدام مرص باحلضارة الغربية،
األهرام: 1935/1/22«.
»األرض التي نعيش عليها،
اجلهاد: 1935/3/11«.
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»األرض التي نعيش عليها »تابع«،
اجلهاد: 1935/4/1«.

»الطاقة،
اجلهاد: 1935/4/22«.

»النور،
اجلهاد: 1935/5/13«.

»ثقافتنا العلمية... أسسها وتطويرها،
اجلهاد: 1935/6/10«.
»الشمس ومنشأ حرارهتا،

اجلهاد: 1935/6/17«.
»تطور التفكري العلمي،

اجلهاد: 1935/6/24«.
»بعث الثقافة العربية،

اجلهاد: 1935/7/1«.
»اجلسيامت التي كشفت حديًثا يف علم الطبيعة،

الكتاب السنوي للمجمع املرصي للثقافة العلمية: 1935«.
»من هي سيلفيا؟

كليوباترا: يناير 1936«.
»اهلندسة اإلقليدسية،

العلوم: 1936/4/30«.
»البحث العلمي يف مرص،
املقتطف: مايو 1936«.

»يتحدثون عن أبنائهم الطلبة... العلم والشباب،
الدستور: 1938/10/15«.

»عالقة املادة باإلشعاع،
الكتاب السنوي للمجمع املرصي للثقافة العلمية: 1939«.



201

»العلم والشئون االجتامعية،
الشئون االجتامعية: يناير 1941«.

»مسامهة العلامء البيطانيني يف تقدم العلوم،
املقتطف: مايو 1941«.

»تنظيم البحث العلمي وأثره يف تطور املجتمع،
الكتاب السنوي للمجمع املرصي للثقافة العلمية: 1942«.

»تنظيم البحث العلمي وأثره يف تطور املجتمع )1(
املقتطف: يونيو 1942«.

»تنظيم البحث العلمي وأثره يف تطور املجتمع )2(
املقتطف: يوليو 1942«.

»احلياة العلمية يف مرص بعد ربع قرن،
الشئون االجتامعية: يونيو 1942«.

»حياتنا العلمية بني املايض واملستقبل،
اإلصالح االجتامعي: مارس 1943«.

»حياتنا العلمية ماذا يعوزها؟
احلديقة واملنزل: نوفمب 1943«.

»مقام اإلنسان يف الكون،
الثقافة: 1943/11/9«.

»ماذا أعدت مرص للحرب الذرية املقبلة؟
املصور: 1948/1/23«.

»رسالة خرجيي اجلامعة،
رسالة العلم: يناير 1948«.

»أنطون اجلميل باشا... فجيعة العلم بفقده،
األهرام: 1948/1/18«.

»العلوم يف عهد فاروق،
األساس: 1948/5/6«.
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»حديث القطار،
األهرام: 1948/9/5«.

»األساس العلمي،
األهرام: 1949/4/8«.

»طبيعيات النيل،
األهرام: 1949/4/19«.

»تارخينا العلمي،
األهرام: 1949/4/25«.

»الثقافة العلمية،
األهرام: 1949/5/9«.

»الوقاية من القنابل الذرية،
األهرام: 1949/8/18«.

»الطاقة امليكانيكية وحياة األمم،
األهرام: 1949/9/11«.

»حممد بن موسى اخلوارزمي وأثره يف علم اجلب،
جملة تاريخ العلوم، العدد الثاين: 1950«.

»كلمة يف االجتامع السنوي،
عام  يف  نرشت  والطبيعية،  الرياضية  للعلوم  املرصية  اجلمعية  أبحاث  جمموعة 

1950 وكانت قد ألقيت يف 1949/4/14«.

سابًعا: أحاديث صحفية:

»البحث العلمي، املجلة اجلديدة لصاحبها سالمة موسى، مارس 1931«.

»مرص واستخدام الطاقة الشمسية، الزمان: 2 ـ 1948/3/3«)1(.

»التعاون الفكري بني مرص وغريها من األمم، الزمان: 13 ـ 1948/5/14«.

)1( كانت »الزمان« مسائية وهلذا كانت أعدادها تؤرخ هكذا.
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ثامنا: أحاديث إذاعية:
من حمطة اإلذاعة الالسلكية للحكومة املرصية:

»أحاديث العلامء: 1938/12/16«.

»أحاديث العلامء: 1938/12/16«.
»تركيب املادة: 1939/2/21«.

»كيف حيل العلم مشكلة الفقر؟: 1944/5/27«.
»العلم واحلرب: 1940/3/3«.

»العلم والشئون االجتامعية: 1940/11/9«.
»نحن والعلم: 1941/2/24«.

ومن حمطة الرشق األدنى لإلذاعة العربية:
»العلم واألمة العربية: 1945/3/14«.

»العلم والدين: 1945/3/29«.
»العلم واملال: 1945/4/4«.

»العلم والسياسة: 1945/4/12«.

»العلم والصناعة: 1945/4/19«.
»العلم واألخالق: 1945/4/26«.
»العلم واملجتمع: 1948/3/30«.

ومن حمطة اإلذاعة املرصية:
»الطاقة الذرية: 1949/8/26«.

»الطاقة الذرية: 1949/9/9«.
»الذرة والطاقة الذرية: 1949/9/23«.

»الطاقة الذرية: 1949/10/7«.
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تاسًعا: بحوث علمية:
1- On Unsymmetrical Components In The Stark Effect.

(Phil. Mag.Vol. 43٬p. 943٬1922(

2- On The Stark Effect for Strong Electric Fields.

(Phil. Mag.Vol. 44٬ p. 371٬ 1922(

3- On The Quantum Theory of Complete Zeeman Effect.

(Phil. Mag.Vol. 46 p. 177٬ 1923(.

4- On a Second Approximation To The Quantum Theory of The Simple Zeeman Effect

(Phil. Mag.,Vol. 46 p. 751٬1923(.

5- The Stark Effect for Strong Fields.

(Phil. Mag, Vol, 46 p. 751٬1923(.

6- On The Quantum Theory Of The Simple Zeeman Effect.

(Roy, Soc, Proc, Vol 102، p. 529٬1923(

 7- Half Integral Quantum Numbers In The Theory of Stark Effect And a general Hypothesis

of Fractional Quantum Numbers.

(Roy. Soc. Proc٬ Vol. 105٬ p. 541٬1924(.

8- On The Quantum Dynamics of Degenerate Systems.

(Roy. Soc. Proc. Vol٬107 p.327٬1924(.

9 - The Quantum Explanation of The Zeeman Triplet.

(Nature, Vol. 116, p. 96, No. 2907, July 18, 1925(.

10 - The Motion of a Lerontz Electron as a Wave Phenomenon.

(Nature, Vol. 24, p. 726, No. 3132, Nov. 9, 1929(.

11 - Wave Mechanics and The Dual Aspect of Matter and Radiation.

(Roy. Soc. proc., Vol. 126, p.35, 1929(.

12 - Material and Radiational Waves.

(Roy. Soc. Proc., Vol. 131, p. 335,1929(.

13 - Can Matter and Radiation be Regarded as Two aspects

of The Same World - Condition?

Verhandlungen der Internationalen Kongress, Zurich 1932, Switzerland.

14. Some Views on The Relation between matter and Radiation.

(Bulletin de I’Institut d’Egypt, t. XVI, p. 161, 1934(.

15. Modes in Modern Egyptian Music.

(Nature, No, 135, pp. 548-549, 1937(.

16. The Maxmellian Equations and a Variable Speed of Light.
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(Proceedings of The Mathematical and Physical Society of Egypt, No. I, Vol. I, 1937(.

17. Modes in Modern Egyptian Music.

(Proceedings of The Mathematical and Physical Society of Egypt, Vol. I, No. 3, 1939(.

18. The Principle of Indeterminary and The Structure of the World Lines.

(Proceedings of The Mathematical and Physical Society of Egypt, Vol. 2, No. 2, 1942(.

19. Wave Surfaces Associated With World Lines.

(Proceedings of The Mathematical and Physical Society of Egypt, Vol. 2, No. 2, 1943(.

20. Conical Transformations.

(Proceedings of The Mathematical and Physical Society of Egypt, Vol. 2, No. 3, 1944(.

Verhandlungen der Internationalen Kongress, Zurich 1932, Switzetlahd.
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الفصل الثاين
اأعمال عن الدكتور علي م�شطفى م�شرفة

أواًل: الكتب:

1ـ عميد العلم يف مرص والرشق.. املغفور له الدكتور عيل مصطفى مرشفة باشا
ـ أمحد عبد الرمحن سباق.)1(

الطبعة األوىل: فباير 1950، القاهرة، 32 صفحة من القطع الصغري.
الطبعة الثانية: مايو 1950، القاهرة، 152 صفحة من القطع املتوسط.

2 ـ الدكتور عيل مصطفى مرشفة.. ثروة خرسها العامل.
دكتور عطية مرشفة، 1966، القاهرة، مركز كتب الرشق األوسط.

ثانًيا: فصول من كتب:
1ـ حديث يف الكتب ـ أمحد عبد الغفار، النهضة املرصية، 1947.

فصل يف نقد »الذرة والقنبلة الذرية« ص 239.

)1( لألستاذ أمحد سباق أيضا هذه الكتيبات:
ـ ثالث سنوات مضت: يناير 1953.

ـ صفحة من التاريخ الشخيص للدكتور عيل مصطفى مرشفة: يناير 1956.
ـ النابغة العبقري زعيم العلوم يف الرشق العريب واملثل األعىل للمكافح الناجح: يناير 1960.

ـ الذكرى احلادية عرشة لزعيم العلوم يف الرشق العريب: يناير 1961.
ـ الذكرى الثانية عرشة لزعيم العلوم يف الرشق العريب: يناير 1962.

ـ ذكرى خالدة للمرحوم الدكتور عيل مصطفى مرشفة: يناير 1970.
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2ـ وثائق من كواليس األدباء ـ توفيق احلكيم.

فباير 1971، القاهرة، مؤسسة أخبار اليوم، العدد 120 من كتاب اليوم.

ـ فصل بعنوان »نص رسالة من الدكتور عيل مصطفى مرشفة«. ص70.

ـ صورة رسالة من الدكتور عيل مصطفى مرشفة. ص 71.

ـ إيضاح لرسالة 19 فباير 1934. ص74.

3 ـ صفحات من التاريخ األديب لتوفيق احلكيم من واقع رسائل ووثائق:

توفيق احلكيم، دار املعارف، 1975.

فصل بعنوان: »رسالة من الدكتور عيل مرشفة« ص 133.

وهي نفس الرسالة من الكتاب السابق.

ثالثا: مقدمات كتب:

مقدمة لكتاب »نحن والعلم« للدكتور مرشفة.

حممد املعلم، مارس 1945، القاهرة، مكتبة اجليل اجلديد.

»مقدمة للطبعة الثانية من كتاب أمحد سباق عن الدكتور عيل مصطفى مرشفة«.

ـ د. حممد مريس أمحد، مايو 1950، القاهرة.

مقدمة كتاب »الدكتور عيل مصطفى مرشفة.. ثروة خرسها العامل« للدكتور عطية 
مصطفى مرشفة.

ـ د. أمحد رياض تركي، 1966، القاهرة، مركز كتب الرشق األوسط.

رابًعا: مقالت ودرا�شات:

»سياحة يف العامل«،

األستاذ أمحد أمني، الثقافة: 1943/8/17.

»الدكتور مرشفة باشا«،
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املحرر: األهرام: 1950/1/17.

»نحو النور«،

حممد زكي عبد القادر، األهرام: 1950/1/17.

»وفاة عامل كبري«، )تعليق بعد النعي(،

املحرر: املقطم: 1950/1/17.

»مصاب جلل«، )تعليق بعد النعي(،

املحرر: املقطم: 1950/1/17.

»فقيد مرص والعلم الدكتور عيل مرشفة باشا«،

املحرر: األساس: 1950/1/17.

»مرشفة باشا... عاملان بريطانيان يشيدان بعبقريته«،

املحرر: األهرام: 1950/1/18.

»علامء بريطانيا يأسفون لوفاة مرشفة باشا«،

املحرر: الكتلة: 1950/1/18.

»فقيد العلم واجلامعة«،

املحرر: الكتلة: 1950/1/18.

»كلمة املرصي.. عيل مصطفى مرشفة«.

املحرر: املرصي: 1950/1/18.

»املادة واإلشعاع واحد.. طرف من عبقرية مرشفة باشا العلمية«،

سمري وهبي، األهرام: 1950/1/20.

»مرشفة باشا.. رجل خرسناه«.

الدكتور حممد حممود غايل، مسامرات اجليب: 1957/1/22.
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»جنازة صامتة للمغفور له الدكتور عيل مصطفى مرشفة باشا«،

املحرر: األهرام: 1950/1/22.

»جنازة صامتة للمغفور له الدكتور عيل مصطفى مرشفة باشا«،

املحرر: االثنني: 1950/1/23.

»الدكتور عيل مصطفى مرشفة باشا الرجل الفذ واحلجة العاملي«.

نقوال يوسف: أخبار دمياط: 1950/1/23.

»ختليد ذكرى مرشفة باشا«،

املحرر: األهرام: 1950/1/24.

»الرجل الذي فقدناه.. كان أول مرصي حصل عىل الدكتوراه يف العلوم«،

املحرر: املصور: 1950/1/27«.

»الدكتور مرشفة باشا.. يف ذمة الله«،

املحرر: رسالة العلم: يناير 1950.

»راحالن عزيزان »مرشفة باشا وفؤاد باشا أنور عميد الرياضة يف مرص««،

املحرر: جملة اإلذاعة املرصية: 1950/2/3.

»عيل مصطفى مرشفة باشا«،

عبد الفتاح الديدي، الرسالة: 1950/2/6.

»ذكرى خالدة.. صالح حمرم«،

الرساج )جملة كلية العلوم(: 1950/2/15.

»مع مرشفة بشأن املطالب«،

املحرر: الرساج )جملة كلية العلوم(: 1950/2/15.

»الدكتور عيل مرشفة باشا«،
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الدكتور كامل منصور، جملة األكاديمية املرصية للعلوم: فباير 1950.

»كلمة التحرير«،

رئيس حترير جملة هي: 1950.

»الدكتور مرشفة باشا يف ذمة الله«،

الدكتور عبد احلليم منترص، جملة هي: 1950.

»هل مات؟«،

املحرر: جملة هي: 1950.

»عميدنا الفقيد والروح االجتامعية«،

الدكتور حممد مريس أمحد، جملة هي: 1950.

»مرشفة واحتاد اجلامعة«،

الدكتور حسني سعيد، جملة هي: 1950.

»مرشفة والنهضة العلمية«،

الدكتور حممود حافظ إبراهيم، جملة هي: 1950.

»مرشفة الفيلسوف«،

عبد املجيد أبو النجا، جملة هي: 1950.

»فقيد العلم« )قصيدة(،

درويش الفار، جملة هي: 1950.

»املغفور له الدكتور عيل مصطفى مرشفة«،

الدكتور حممد مريس أمحد، جملة تاريخ العلوم: جـ 2 1950.

»أخي الدكتور مرشفة باشا )1(«،

د. عطية مرشفة، األساس: 1950/3/7.
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»مرشفة باشا«،

املحرر: األهرام: 1950/3/9.

»حفلة تأبني املرحوم الدكتور عيل مرشفة باشا«،

املحرر: املرصي: 1950/3/9.

»جامعة فؤاد األول تؤبن املغفور له الدكتور مرشفة باشا«،

املحرر: األساس: 1950/3/9.

»جامعة تؤبن فقيدها الدكتور مرشفة«،

املحرر: املقطم: 1950/3/9.

»الدكتور مرشفة«،

املحرر: الزمان: 1950/3/12.

»الدكتور مرشفة«،

املحرر: االثنني: 1950/3/12.

»أخي الدكتور مرشفة باشا )2(«،

د. عطية مرشفة، األساس: 1950/3/14.

»أخي الدكتور مرشفة باشا )3(«،

د. عطية مرشفة، األساس: 1950/3/22.

»أخي الدكتور مرشفة باشا )4(«،

د. عطية مرشفة، األساس: 1950/3/31.

»أخي الدكتور مرشفة باشا )5(«،

د. عطية مرشفة، األساس: 1950/4/19.

»األستاذ عيل مصطفى مرشفة باشا«،
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د. حممد مريس أمحد، جمموعة أبحاث اجلمعية املرصية للعلوم الطبيعية والرياضية، 
عدد يناير 49 طبعت 1950/5/18.

»أخي عيل مصطفى مرشفة«،

د. مصطفى مصطفى مرشفة، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»من ذكريايت القديمة عن فقيد العلم الدكتور عيل مصطفى مرشفة باشا«،

حممد بدران بك، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»الدكتور مرشفة باشا«،

الدكتور حممد النادي، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»الدكتور عيل مصطفى مرشفة باشا كبري علامء الرشق«.

الشيخ عباس بك طه، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»أستاذي الكبري«،

زاكية حممد رياض، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»عامل كبري«،

حسن كامل عوين، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»العامل الكبري عيل مصطفى مرشفة باشا«،

حممد منري املرصي، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»الدكتور عيل مصطفى مرشفة باشا إداري من الطراز األول«،

أمحد طه شعالن، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»رحم الله مرشفة باشا«،

فكتوريا مرتي، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»عيل مصطفى مرشفة أو »املثل األعىل لكل شاب يعشق النبوغ والعبقرية««،
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درويش مصطفى الفار، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»زعيم العلم واألخالق يف الرشق«،

عبد الرمحن سباق، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

الدكتور مشرفة باشا«،

عبد الرحمن بك كامل فهمي، في الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»في الراحل الكريم«،

محمود مرسي، في الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»الدكتور عيل مصطفى مرشفة حي باق بيننا«،

كريمة أمحد عبد الرمحن، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»عامل كبري خرسته البالد«،

مرتىض مصطفى عزت، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»الدكتور عيل مرشفة باشا رجل العلم«،

سعد أمحد عاكف، يف الطبعة الثانية من كتاب سباق، مايو 1950.

»ذكرى مرور السنة عىل الدكتور مرشفة باشا«،

د. عطية مرشفة، الثقافة: 1951/1/15.

»ذكرى الدكتور مرشفة أول عميد مرصي لكلية علوم فؤاد األول«،

د. عطية مرشفة، الرسالة: 1953/1/19.

»من أرشيف العمداء«،

املحرر: جملة هي: 1955.

»عيل مرشفة.. مرشفة أمام االستعامر والرساي.. أينشتني ومرشفة«،

ص. م، اهلدف: أغسطس 1956.
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»رجال ومواقف »عيل مصطفى مرشفة.. ثروة خرسها العامل««،

صالح عطية، الشعب: 1957/1/16.

»رجال العلم يف مرص.. املغفور له الدكتور عيل مصطفى مرشفة«،

املرصي،  العلمي  لالحتاد  األوىل  العلمية  الدورة  كتاب  أمحد،  مريس  حممد  د. 
مارس 1957.

»أول مرصي بحث شئون الفضاء اهتموه باجلنون.. الدكتور مرشفة اشرتك مع 
أينشتني يف أبحاث الذرة«،

د. حممد مريس أمحد، األهرام: 1958/1/16.

»قصة عاملني يف عيد العلم«،

صالح مريس، صباح اخلري: 1959/1/19.

»الدكتور مرشفة يف سطور«،

املحرر: اجلمهورية: 1960/1/18.

»ليت املجلس األعىل يذكر عيل مصطفى مرشفة«،

عواطف عبد اجلليل، اجلمهورية 1960/1/16.

»العامل الذي نسيناه يف ذكراه العارشة«،

عواطف عبد اجلليل، اجلمهورية: 1960/1/18.

»تذكروا الدكتور مرشفة يف ذكراه الثانية عرشة«،

صالح جالل، األخبار: 1962/1/2.

»قاموس املساء.. دكتور مرشفة«،

املحرر: املساء: 1962/1/12.

»ملاذا هتمل كلية العلوم ذكرى الدكتور مرشفة؟«،
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حممد املختار، األخبار: 1962/1/16.

»ذكرى أول عامل مرصي يف الذرة متر بال ذكرى«،

صالح جالل، األخبار: 1962/1/16.

»قاموس املساء.. عيل مصطفى مرشفة«،

املحرر: املساء: 1963/6/13.

»مع الناس.. مرشفة«،

املحرر: 1962/1/17.

»عىل أنغام الكامن اكتشف اإلشعاعات الذرية«،

عيل منري، روزاليوسف: 1963/1/21.

»لئال ننسى.. الدكتور عيل مصطفى مرشفة«،

وليم إسكندر يونان، وطني: 1964/1/9.

»عيل مرشفة ثرو ة خرسها العامل«،

د. عطية مرشفة، الثقافة: 1965/1/12.

»من أرشيف العلم«،

املحرر: اجلمهورية: 1965/1/27.

»دكتور عيل مصطفى مرشفة 11 يوليو 1898«،

املحرر: املساء: 1965/7/12.

»عامل الذرة«،

عواطف عبد اجلليل، اجلمهورية: 1966/1/29.

»حتيتي لذكرى مرشفة«،

د. عبده حسن الزيات، يف كتاب الدكتور عطية عن أخيه: 1966.
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»اجلمعية املرصية هلواة املوسيقى حتتفل بعيد ميالدها الثالثني«،

د. سمحة اخلويل، األهرام: 1972/8/18.

»جمرد رأي.. أينشتني مرص«،

صالح منترص، األهرام: 1979/1/16.

»هؤالء العظامء كانوا أيًضا أطفااًل.. عيل مصطفى مرشفة«،

املحرر: األهرام: 1979/4/20.

»الدكتور مرشفة يف ذكراه«،

حممد حممد اجلوادي، األهرام: 1980/1/16.

»نحو النور«،

حممد زكي عبد القادر، األخبار: يناير 1980.

خامسا: كلامت وقصائد بالعربية يف حفالت التأبني:

1ـ يف حفل التأبني الذي أقامته جامعة القاهرة يف 1950/3/8.

»كلمة الدكتور طه حسني«.

»كلمة الدكتور حممد كامل مريس«.

»كلمة األستاذ حممد زكي عيل باشا«.

»كلمة األستاذ حسن شاكر أفالطون«.

»كلمة الدكتور إبراهيم عبده«.

»كلمة الدكتور حممد مريس أمحد«.

»كلمة الدكتور حممد خليل عبد اخلالق«.

»كلمة الدكتور كامل منصور«.

»قصيدة الدكتور عفيفي حممود«.
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»قصيدة الطالب املأمون أبو شوشة«.
»كلمة الطالب حممد ممدوح العرشي«.

2ـ يف حفل التأبني الذي أقامته الثورة بصالة االحتفاالت الكربى بمعرض القاهرة 
للراديو والتليفزيون والرادار بأرض املعارض باجلزيرة:

»خطاب الرئيس مجال عبد النارص«.
»كلمة املشري عبد احلكيم عامر«.

الخميس  يوم  مساء  دمياط  مديـنة  مجلس  أقامـه  الذي  التأبني  حفل  يف  ـ   3
:1963/2/7

»كلمة اللواء حممود طلعت«.
»كلمة الدكتور حممد مريس أمحد«.
»كلمة اللواء عبد اهلادي ناصف«.

الدولة  أقامتها  التي  املقربة  إىل  الفقيد  رفات  نقل  بمناسبة  أقيم  الذي  احلفل  يف  ـ   4
تكريًما له:

»كلمة الدكتور عبد املنعم أبو العزم«.
»كلمة الدكتور حممد فوزي حسني«.

»كلمة الدكتور أديب عبد الله فضل الله«.
»كلمة الدكتور حممد مريس أمحد«.

سادًسا: يف اإلنجليزية:
.Biographical Encyclopedia of the World, London. 1946 -1

 Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha. Egyptian Academy of Seiences  -2
.Magazine, Cairo, Feb. 1950

 Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha. Proc, of the Mathematical and  -  3
.Physical Society of Egypt, Cairo. 1950

Dr. Ali Mostafa Mosharrafa Pasha, Shafik Ghorval, B.I. DE., Vol. 32 -4
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اجللسة  يف  الفقيد  تأبني  يف  غربال  شفيق  حممد  األستاذ  ألقاها  التي  الكلمة  »وهي 
العلنية للمجمع مساء 1950/11/25.

سابعا: يف الفرنسية:
 Contribution A lʼillustration De lʼoeuvre Scientifique Du Professeur Ali -1

Mostafa Musharrafa Pasha, Me. Alberto Lusena, B. T. d, E., vol. 23

وهي الكلمة التي ألقاها األستاذ »لوزينا« عام أداه مرشفة للعلم يف اجللسة العلنية 
للمجمع مساء 11/25/ 1950.





تعليقات على الطبعة الأوىل
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�شرية حياة علي م�شطفى م�شرفة

أ. د. حممود عيل مكي
عضو جممع اللغة  العربية

]األهرام: 14 مارس 2000[

املايض  هذا  يكون  حينام  ـ  بامضيها  حارضها  واتصال  األمم  حيوية  عىل  أدل  ليس 
قدموه  بام  والتذكري  الراحلني،  نوابغها  ذكرى  إحيائها  من  ـ  واالعتزاز  للفخر  مدعاة 

ألمتهم من جالئل اخلدمات.

أقول ذلك ألن السادس عرش من شهر يناير من هذه السنة ـ هناية القرن العرشين ـ 
يوافق ذكرى مرور نصف قرن عىل وفاة العامل الكبري عيل مصطفى مرشفة )سنة 1950( 
بعد حياة شاءت إرادة الله أال تطول، وهو أجم ما يكون نشاًطا، وأصدق ما يكون وعًدا 

بعطاء من علمه غري ممنون.

ولد عاملنا الكبري يف دمياط يف احلادي عرش من يوليو سنة 1898 يف أرسة ميسورة 
كفلت له طفولة سعيدة، غري أن أزمات القطن التي كانت كثرًيا ما هتز االقتصاد املرصي 
األول  املركز  فأحرز  دراسته،  يف  قدًما  مىض  لكنه   ،1907 سنة  يف  والده  بثروة  أودت 
املستوى  هذا  بمثل   1914 يف  الثانوية  دراسته  وأهنى  االبتدائية،  شهادة  يف  القطر  عىل 
له  من التفوق، والتحق بمدرسة املعلمني العليا وحصل عىل دبلومها سنة 1917، وأهرَّ
منها عىل درجة  »نوتنجهام« وحصل  بكلية  فالتحق  إنجلرتا،  إىل  بعثة  للسفر يف  تفوقه 
فلسفة  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  ثم  سنوات،  ثالث  بعد  الرياضيات  يف  البكالوريوس 
ممن  عرش  احلادي  الرتتيب  والعرشين  اخلامسة  يف  وهو  نال  وهبذا   ،1924 يف  العلوم 

حصلوا عىل هذه الدرجة عىل مستوى العامل.
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ثم  العلوم،  كلية  يف  أستاًذا  ُعني  املرصية  اجلامعة  إنشاء  ومع  مرص  إىل  عودته  وبعد 
لكلية  فعميًدا  وكياًل  فكان  اجلامعية،  املناصب  يف  وتدرج  التطبيقية،  للرياضة  أستاًذا 

العلوم سنة 1936.

االرتفاع  كفلت  التي  التقاليد  من  عدًدا  يريس  أن  استطاع  اجلامعي  عمله  وخالل 
بمستوى التعليم يف اجلامعة حتى أصبحت لكلية العلوم يف عهده مكانة رفيعة بني هذه 

الكليات عىل مستوى العامل.

وكان هو ورفيق رحلته الدكتور طه حسني فريس رهان يف النهوض باحلياة اجلامعية؛ 
هو يف ميدان العلوم، وطه حسني يف ميدان اآلداب، وقد ربط بني الرجلني تقدير متبادل 
ومواقف متامثلة من السلطة، إذ كانا يف متسكهام باحلق ودفاعهام عن كرامة اجلامعة ال 

خيشيان لومة الئم.

املجاملة وال  فيها  يعرف  مل  التي  الصلبة  ملواقفه  غاليا  ثمنًا  دفع مرشفة  ما  أكثر  وما 
جامعة  اختارته  فقد  عليه،  تفرضه  أن  حتاول  احلاكمة  السلطات  كانت  ملا  االنصياع 
زائًرا إللقاء سلسلة من  أستاًذا  الذرية، ودعته  اللجنة  »برنستون« األمريكية عضًوا يف 
املحارضات عن الذرة، وكانت هذه اجلامعة تضم أكب أساتذة الرياضة، وعىل رأسهم 

ألبت أينشتني، ولكن امللك فاروق أصدر قراًرا بمنعه من السفر.

وتكرر هذا الترصف األمحق وغري اإلنساين حينام كان الدكتور مرشفة مريًضا يعالج 
يف سويرسا وحمتاًجا إىل مال يستكمل به عالجه، فإذا بامللك يرفض السامح ألرسة الرجل 
بتحويل بعض ماله اخلاص من أجل ذلك، ولعل هذه املواقف التي تكرر فيها صدامه 

مع القرص امللكي وما خلفه ذلك يف نفسه من جراح، هي التي عجلت بوفاته املبكرة.

أما جهوده العلمية فقد كان من أوهلا وأبرزها بحثه الذي نرشه سنة 1932 حول 
اإلشعاع واملادة: هل مها صورتان حلالة كونية واحدة؟ وفيه أقر القاعدة العلمية التي 

تؤكد أن املادة والطاقة إنام مها يشء واحد.

علامء  أكب  هبا  اعرتف  مكانة  له  حققت  التي  العلمية  أبحاثه  ذلك  بعد  وتوالت 
عرصه يف الطبيعيات والرياضيات حتى إن أينشتني وصف وفاة مرشفة حينام بلغته بأهنا 
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»خسارة جسيمة« وقالت عنه اإلذاعة األمريكية يف نعيه: إنه »واحد من سبعة علامء يف 
العامل يعرفون أرسار الذرة«.

بني يدي اآلن كتاب بديع حول سرية هذا النابغة ألفه الطبيب األديب حممد حممد 
اجلوادي ونرش منذ عرشين سنة، وهو كتاب جدير بأن يعاد طبعه وأن يشارك يف املتعة 
به أكب عدد من القراء، وال سيام من الشباب؛ حتى يتخذوا من سرية الدكتور مرشفة 
قدوة ومثاًل، وليزدادوا معرفة بأن مرص كانت دائاًم ـ وال تزال ـ غنية بعبقريات أبنائها 

القادرين عىل املسامهة اخلالقة حتى يف أدق العلوم وأصعبها.
وأنتهز هذه الفرصة لكي أدعو اهليئات العلمية لالحتفال بذكرى هذا العامل اجلليل 
العلمية، وأوىل اجلهات بذلك املجلس األعىل  وإقامة ندوات حول شخصيته وأعامله 
سنة  منذ  البارزين  أعضائه  أحد  مرشفة  كان  الذي  املرصي  العلمي  واملجمع  للثقافة 
حممود  الدكتور  الكبري  العامل  تلميذه  هو  اليوم  أموره  يتوىل  الذي  أن  سيام  ال   ،1933
حافظ - وهو أيضا نائب رئيس جممع اللغة العربية - وكان من أقرب تالميذ الدكتور 
مرشفة إىل نفسه وأحظاهم لديه، وهو الذي تنبأ له - وصدقت نبوءته - بأن يكون عامل 

احلرشات األول يف مرص، وواحًدا من أكب علامء األحياء يف العامل.
وليت املجلس األعىل للثقافة ـ وجلنة الثقافة العلمية فيه ـ يضطلع بإعادة نرش تراث 

الدكتور مرشفة من كتب وجمالت إحياء لذكراه اخلمسينية.
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�شاب يكتب �شل�شلة عن 

علماء م�شر الكبار

بقلـم
األستاذ نبيل أباظة

]أخبار اليوم ـ 25 أكتوبر 1980[

وبدأ  احلديث  العرص  يف  مرص  علامء  عن  الكتابة  يف  ختصص  الصغري  الشاب  هذا 
بمحمد كامل حسني ثم عيل مصطفى مرشفة.

حممد اجلوادي طالب الطب اليوم.. وعامل الطب يف املستقبل يتحدث عن علامء مرص 
العظام.

ولكن  طبيعي..  أمر  فهذا  مثله  عامل  عن  الفروع  من  فرع  أي  يف  عامل  يكتب  عندما 
عندما يكتب واحد من اجليل اجلديد عن عامل كبري، فإن ذلك يعد وفاء من اجليل اجلديد 
قدم  عندما  أمني  مصطفى  الكبري  والصحفي  الكاتب  عب  هكذا  القديم،  اجليل  لرواد 

كتاب حممد اجلوادي الطالب بطب القاهرة عن الدكتور عيل مصطفى مرشفة.

ويعد هذا الكتاب والذي صدر منذ أيام الثاين يف سلسلة الكتب عن علامء مرص يف 
العرص احلديث.. وكان حممد اجلوادي قد بدأ هذه السلسلة بكتابه األول عن الدكتور 
حممد كامل حسني الطبيب والعامل واألديب والذي صدر يف العام املايض.. وكام يقول 

حممد اجلوادي.

وكتاب الدكتور مرشفة هو واحد من عدة كتب عن الدكتور عيل باشا إبراهيم مؤسس 
الطب احلديث يف مرص، والدكتور أمحد زكي مؤسس جملة العريب وأول كيميائي مرصي.
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ويف حماولة لكشف مآثر الدكتور مرشفة العامل واألديب والفنان جاء كتابه يف 320 
وأعامله  البيانية  وقدراته  الفكرية  ومفاهيمه  حياته  عن  أبواب  أربعة  ويضم  صفحة 
املختلفة يف مجيع املجاالت، وكيف كان مرشفة ابن حي مظلوم بمدينة دمياط والذي 

ولد عام 1898 مكافًحا ومظلوًما من الرساي بسبب انتقاده لترصفاهتا العابثة.

حتدته احلياة منذ طفولته.. فعندما كان يف الشهادة االبتدائية حلت بوالده أزمة من 
أزمات القطن الشهرية أودت بامئتي فدان مات والده عىل إثرها ورغم ذلك كان مرشفة 
األول عىل القطر يف االبتدائية.. وبالرغم من موت أمه عام 1914 فإنه كان الثاين عىل 
القطر يف البكالوريا.. ثم حصل عىل دبلوم املعلمني وكان ترتيبه الثاين أيًضا عىل القطر.. 
ويف فباير 1923 حصل عىل الدكتوراه يف فلسفة العلوم وأصبح عضًوا باجلمعية امللكية 
الدولة وحصل عىل  نفقة  يتجاوز اخلامسة والعرشين، ثم سافر عىل  البيطانية وهو مل 
الدكتوراه يف العلوم من جامعة لندن عام 1924 وأصبح بذلك العامل احلادي عرش يف 
العامل الذي حصل عىل هذه الدرجة، وأول عامل مرصي حيصل عىل هذه املكانة الرفيعة.. 

ويف عام 1936 ُعني مرشفة عميًدا لكلية العلوم ثم شغل منصب وكيل اجلامعة.

العابثة  للترصفات  انتقاده  بسبب  الرساي  من  مضايقات  لعدة  مرشفة  وتعرض 
واضًحا  ذلك  بدا  كام  اجلامعة..  وكالة  كريس  عن  إبعاده  يف  أثره  لذلك  وكان  للرساي 
الذرية  لألبحاث  الدولية  اللجنة  يف  عضًوا  ليكون  األمريكية  احلكومة  اختارته  عندما 
وكأستاذ زائر بجامعة برنستون إللقاء سلسلة حمارضات عن الذرة.. وألغي قرار سفره 
وهو يف الطائرة.. وبقي مرشفة يف سويرسا بعد شعوره بالتعب.. وأثناء وجوده هناك 
احتاج إىل بعض املال ليستكمل عالجه ولكن امللك مل يوافق عىل أن تقوم أرسته بتحويل 

بعض املال إليه.

ود. مرشفة أول من نادى بإنشاء جممع للثقافة العلمية عىل غرار اجلمعية البيطانية 
بتكوين  نادى  كام  من مؤسسيه..  واحًدا  وكان  املجمع  أنشئ  وبالفعل  العلوم..  لتقدم 
مجعيات علمية مرصية يف فروع العلم املختلفة وكان أول من أسس هذه اجلمعية املرصية 
هذا..  يومنا  حتى  عنها  تصدر  جملة  اجلمعية  هلذه  وأصبح  والطبيعية  الرياضية  للعلوم 
املرصية  األكاديمية  تأسيس  يف  األساتذة  من  جمموعة  مع   1944 عام  مرشفة  واشرتك 
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مؤكًدا  الرشقية  صحرائنا  يف  اليورانيوم  عن  البحث  إىل  يدعو  مرشفة  وظل  للعلوم.. 
وجود هذا املعدن النادر.

أجاد مرشفة اإلنجليزية كواحد من أهلها لدرجة أن اإلنجليز أنفسهم اختاروه رئيًسا 
جلمعية املناقشات يف الكلية امللكية.. وكان بذلك أول أجنبي يتم اختياره هلذا املنصب.. 
وعىل الرغم من هذا املستوى الذي وصل إليه مرشفة يف اإلنجليزية فقد كان من أكب 

أنصار العربية كلغة للعلم والتعليم.

البيانو  عىل  العزف  يف  موهبة  هلا  حبه  إىل  مجع  وقد  للموسيقى..  أيًضا  ميااًل  وكان 
ودرس مؤلفات عباقرة املوسيقى واشرتك عام 1942 يف تأليف اجلمعية املرصية هلواة 
املوسيقى للنهوض باملوسيقى العربية.. واستطاع أن يستغل علمه ومواهبه يف تصميم 
بيانو عريب يضم املفاتيح اإلفرنجية.. وكان مرشفة يامرس رياضة التنس، ويعمل عىل 
تشجيع الروح الرياضية يف اجلامعة.. كام كان موضع صداقة كثري من الساسة والعلامء 
الذي  الرجل  فيه  جيدون  كانوا  فقد  عرصه...  يف  املجتمع  ورجال  والفنانني  واألدباء 
فيه عىل  تلقى منه خطاًبا هينئه  أن  بعد  توفيق احلكيم  بعقله وفكره.. وقال عنه  يشارك 
ظهور كتاب »عودة الروح«: »وقد علمت أنه عىل اطالع واسع بالثقافة وفروعها من 
أدب وفكر وفن..«. ثم تساءل توفيق احلكيم: »كيف أمكن أن يوجد لدينا عامل مرصي 

من هذا الطراز؟«.

كثرًيا  وكان  حياته،  طوال  اليوم  أرباع  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  يعمل  مرشفة  ظل  وقد 
ما يكتفي من النوم بثالث ساعات.. وكان املحيطون به يشفقون عليه من هذا العمل 

والكفاح.. ولكنه كان يرى أن العلامء عليهم واجب نحو اإلنسانية..

وظل د. مرشفة يعمل يف أكثر من جمال.. حتى بدأ املرض يعرف طريقه إىل جسده.. 
وفاضت روحه عام 1950 خملًفا وراءه أبحاًثا تسبق عرصه وسرية عاطرة تفيد الشباب 

أن يقرأوها ويسريوا عىل هنجها.
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ع�شري الكتب: م�شرفة وم�شارع العلماء

بقلـم:
األستاذ عالء الديب

]جملة صباح اخلري، ديسمب 1980[

كامل  كتابيه  العربية يف  للمكتبة  قام بجهد وإضافة حقيقية  اجلوادي  األستاذ حممد 
حسني وعن الدكتور عيل مرشفة. التوثيق واملنهج العلمي أهم ما يميز طريق البحث، 
والرصانة واحرتام الكلمة أهم ما يميز أسلوب العرض والكتابة، ظاهرة »السلق« التي 
تسترشي يف الكتابة والكتب تتوارى هنا، وختتفي وراء أمانة علمية وأدبية، لشاب كان 

منذ قريب »طالًبا مثاليًّا يف كلية الطب«.

أهم علامء  العلامء وواحد من  َعَلم من أعالم مرص  الكتاب  يقدمه  الذي  »مرشفة« 
النسبية يف العامل، ولد يف أواخر القرن املايض، ومات يف منتصف هذا الذي نعيشه.

توهج مرشفة يف سامء العلم حتى احرتق.. وعاش عىل أرض مرص مشارًكا يف آخر 
هنضة علمية حقيقية عرفتها حتى مات مبكًرا، ما زلنا نحاول حتقيق ما كان ينادي به.

عاش  لقد  احلديث..  املرصي  التاريخ  يف  املحورية  الشخصيات  تلك  من  واحد 
الذي جعلنا نشعر  احلد  إىل  التوهج والفهم واالكتشاف،  بدرجة من  »مرشفة« عرصه 
عن  نتكلم  أننا  واالجتامعية،  والفكرية،  العلمية،  مواجهاته  وعن  عنه،  نتكلم  ونحن 

عرصنا الراهن، بل إننا تقاعسنا ورجعنا إىل الوراء.

كتابه،  األستاذ يف  الدكتور  بتفصيل شيق وكاشف  العلمية يرسدها  أمهية »مرشفة« 
ابتداء من البحث الذي خلد مرشفة يف تاريخ البحوث الكونية، وهو بحثه »هل يمكن 
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اعتبار اإلشعاع واملادة صورتني حلالة كونية واحدة؟« حتى مشاركاته يف أبحاث النسبية 
والذرة يف إنجلرتا وأمريكا.

بالضبط إضافاته  العامل حتى ملن مل يعرف  ملثالية  عاش مرشفة يف ضمري مرص رمًزا 
احلقيقية  القيمة  عن  وكشف  »الرمز«  هذا  حلل  أنه  الكتاب  مزايا  أهم  ومن  وقيمته، 
بالنسبة  لنا كبلد وكفكر.. وبالنسبة للجامعة »كجامعة« بل وأيًضا  بالنسبة  لـ»مرشفة« 

لألدب واملوسيقى.

يقول املؤلف: إن اجلزء األول من الكتاب ـ وهو الذي رسد فيه حياة الدكتور مرشفة ـ 
فصل متيز بالدقة واألمانة، وإن اجلزء األخري كذلك وهو الذي أورد »ببليوجرافيا« عن 

أعامل مرشفة وعن األعامل املكتوبة عنه، وهو أيًضا جزء أمني ويقارب الكامل.

»مفاهيم  ورشح  لتحليل  الكتاب  أفرده  ما  وهو  األوسط  اجلزء  أن  أرى  أنني  إال 
مادته  هضم  يف  الكاتب  مقدرة  عن  كشف  الذي  اجلزء  هو  الفكرية«  مرشفة  الدكتور 

وتقديمها لكل قارئ مهتم وجاد.

»الدين  يف  فلسفته  رشح  كام  املتقدم  العلمي  مرشفة  الدكتور  موقف  الكاتب  رشح 
العلم  التعارض بني  العرشين من قضية  القرن  والعلم« وقدم هنا رشًحا ملوقف علامء 
والدين، وهو املوقف الذي كشف زيف القضية وومهية الرصاع، ولو سمعت كلامت 
مرشفة وتقدمت الصفوف كام هو جدير هبا ألغنانا هذا عن كثري من »الدش واللجاجة« 

حول هذا املوضوع.

كام كشف الكتاب عن الفكرة املحورية التي قابل هبا العامل ختلف جمتمعه وهي فكرة 
تقوم صناعة  أنه ال  فقد كان من رأي مرشفة  العلمي..  البحث  العلوم« ومعنى  »تأصيل 
وال هنضة دون أن تتأصل فكرة »العلم« يف املجتمع وأن يقوم املجتمع نفسه بمد املجتمع 

برشيان التقدم واحلياة.

يف األدب يقول اجلوادي عن الدكتور مرشفة: إنه دعامة من دعامات األدب املرصي 
احلديث.. ورغم غرابة املصطلح إال أن األستاذ اجلوادي يقدم الدليل عليه بام أضافه 
العامل الكبري من جهود يف الرتمجة إىل العربية ومتثل يف أسلوبه يف بالغة عرصية وإبانة 

وإيضاح يف أعقد املسائل وأشدها غموًضا.
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العلوم  كلية  لألوبرات وقدمها يف  أغاين  املوسيقى فرتجم  إىل  آفاق مرشفة  امتدت 
مرتمجة إىل العربية، بل وساهم يف اخرتاع »البيانو« الذي يعزف »ربع املقام«.

ويف اخلتام اقرأ معي كلامت مرشفة التالية: »ومن قديم الزمان كان النور رمًزا عىل 
املعرفة واليوم نرى املعرفة قد اتصلت بالنور واتصلت باملادة حتى كادت مجيًعا تستحيل 
الواحدة إىل أخرى أو تستحيل إىل يشء واحد، ومن يدري ما خيبئه لنا الزمان فلعله هو 
أيضا بعد أن اختلط باملكان يف النظرية النسبية خيتلط بالنور وباملادة وباملعرفة بحيث ال 

يبقى إال يشء واحد أترك لألجيال القادمة أن جتد له اسًما«.

تقرتب ذكرى وفاة مرشفة، فهل نطمع يف أن تفكر هيئة الكتاب أو غريها - يف إعادة 
نرش بعض مؤلفاته؟
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في دائرة ال�شوء

بقلـم
األستاذ عصام الغزايل

]جملة الفيصل السعودية، العدد 56[

الكتاب: مرشفة بني الذرة والذروة

املؤلف: حممد حممد اجلوادي

النارش: اهليئة املرصية العامة للكتاب 1980م

أمهية هذا الكتاب مزدوجة، شقها األول مستمد من موضوعه، وشقها الثاين مستمد 
من مؤلفه.

أما موضوعه فهو: حياة ومفاهيم وقدرات العامل املرصي عيل مصطفى مرشفة، وقد 
قسم املؤلف دراسته إىل أبواب ثالثة:

الباب األول: أوجز فيه رسًدا تارخييًّا حلياة الدكتور مرشفة التي امتدت اثنني ومخسني 
عاًما توافق تقريًبا النصف األول من القرن العرشين امليالدي.

الباب  مقدمة هذا  الفكرية، وعقب  الدكتور مرشفة  مفاهيم  الثاين: وهو عن  الباب 
والكون،  اإلنسان  والدين،  العلم  آراء مرشفة يف:  أربعة عرش فصاًل عن  املؤلف  ل  فصرَّ
العلم يف  تأصيل  الطبيعية والصادقة،  القوانني  العلوم،  تاريخ  العلم واألخالق، فلسفة 
مرص، أثر العلم يف الثقافة املرصية، اجلامعة، البحث العلمي، اللغة العلمية العربية، دور 
العلامء يف حتقيق التعاون الدويل، مرص والذرة، محاية الصناعات القومية، العلم واحلياة.
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الباب الثالث: عن قدرات الدكتور مرشفة البيانية، ومالحمه األدبية.

الفصل  الرابع:  الباب  هلام  عقد  فصلني  من  ببليوجرافيا  جمهوده  املؤلف  اختتم  ثم 
األول: مؤلفات مرشفة، والفصل الثاين: أعامل عن مرشفة.

والكتاب من ناحية موضوعه جدير بالقراءة لسببني، األول: ألمهية الدكتور مرشفة 
الرياضيات وعلوم  أبرز علامء عرصه يف ختصصه يف  بصفته عىل املستوى اإلنساين من 
الذرة والنظرية النسبية، ثم بصفته عىل املستوى القومي أول عامل عريب حيصل عىل درجته 
العلمية )دكتوراه العلوم.D. S C(، وبصفته رائًدا من رواد التعليم اجلامعي والدراسات 
الطبيعية، ومشّكيل مالحمهام، ثم بصفته مواطنًا ومفكًرا تنبه ونبه إىل أمهية وضوح الصلة 
بني العلم واحلياة واملجتمع، وحول تنبيهه من جمرد صيحة إىل حتديد قنوات متتد فيها 
هذه الصلة، ومجع يف اتزان وتكامل بني القيم العلمية واألخالقية واجلاملية كأنام كل هذه 

زوايا ينظر منها إىل كيان واحد هو اإلنسان.

الدكتور  اهتاممات  يكتشفوا  أن  الكتاب  هذا  قراءة  عند  الكثريين  يدهش  ما  ولعل 
والشخصية  واإلتقان  التفوق  إنه  امليدان،  هذا  يف  ودراساته  مثاًل،  املوسيقية  مرشفة 

املتكاملة، سامت أصبحنا نفتقدها كثرًيا اآلن.

والسبب الثاين: هو أسلوب الكتاب يف معاجلة موضوعه، فهو يف كثري من صفحاته 
فيها  يستغرق  وال  املعني  غري  جتاوز  يتجاوزها  فال  فلسفية  أو  علمية  ألفكار  يتعرض 
بالتفصيل استغراق املتخصص الشارد عن سياق احلديث، هو يدنو منها فليس يدنيها 
بالتسطيح، وال هيرب منها باخلوف أو التعقيد، كل ذلك يف أسلوب أديب عفوي وترتيب 

سلس مشوق.

كتبه  الذي  التصدير  من  يعلم  حينام  مثيل  القارئ  يدهش  فقد  الكتاب  مؤلف  أما 
األستاذ الدكتور حممد فوزي حسني، ومن املقدمة التي كتبها األستاذ الصحفي مصطفى 
كذلك  كان  هو  أو   - العيني  قرصي  طب  بكلية  طالب  اجلوادي  حممد  حممد  أن  أمني 
يوردها  مل  الدراسية  سنته  إىل  إشارة  فإن  يزل،  مل  ولعله  )1980م(،  الكتاب  نرش  عند 
الكتاب - وهو الطالب املثايل بجامعة القاهرة، لكن دهشة القارئ ستزداد بالتأكيد حينام 
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يستعد - بعد مفاجأته هبذه املعلومة - لقراءة جهد طاليب متواضع يكاد ينحرص اهلدف 
من قراءته يف جمرد التشجيع أو التوجيه فيفاجأ مرة ثانية بأنه أمام عمل مفيد ومضيف، 

وجهد ناضج ومتكامل بإجياز مدروس ومتقن.

وتلفت نظره من هذا الطبيب ثقافة شمولية ومعلومات متسعة، وينم له حديثه عن 
ميالد كاتب مل يرصفه ختصصه الدرايس عن اإلملام اجلاد بدائرة من املعرفة متر بالدين 
واللغة واألدب والتاريخ والعلوم الطبيعية والرياضية والفلسفة واالجتامع، وهو إملام 
غري مترسع، وغري استعرايض يف وقت أصبحت كلمة التخصص فيه ذريعة للشخصية 
الثقافة  كلمة  أخرى  ناحية  من  وأصبحت  اجلزئية،  والنظرة  املبتورة  والثقافة  العرجاء 

العامة مبًرا لالستخفاف والعجلة وعدم الدقة.

ويكفي للداللة عىل موهبة هذا الكاتب أن نشري إىل أن فصول الباب الثاين مع أهنا يف 
الغالب نصوص للدكتور مرشفة نفسه إال أن طريقة عرضها جتعل حضور املؤلف دائاًم 
عىل طول صفحات الباب فيشعر القارئ أن جلسته مع الدكتور مرشفة تضم طرًفا ثالًثا 

ال خيفى، ولكنه ال حيدث ضجيًجا هو حممد اجلوادي.

جانب  إىل  نالحظ  أن  استخفافه  وعدم  الكاتب  هذا  إتقان  عىل  للتدليل  يكفي  كام 
اهتاممه باجلهد الكيفي يف األبواب الثالثة األوىل دأبه عىل بذل جهد كمي واضح إلنجاز 

ببليوجرافيا يف الباب الرابع ثم فهرس ألعالم كتابه.

وليت النارش زود القارئ برتمجة موجزة هلذا املؤلف يف غالف كتابه - كام جيري عىل 
ذلك بعض النارشين، وخاصة مع من مل تتسلط عليهم بعد دائرة الضوء - فلم يرتكنا مع 
جمرد إشارتني موجزتني شبه عارضتني إليه يف تصدير وتقديم الكتاب، وددنا هذا لنعرف 

مزيًدا عن هذا املؤلف لكن املزيد ستطلعنا عليه - كام أتصور - األيام بإذن الله.
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م�شرفة بني الذرة والذروة

بقلـم:
األستاذ عبد املنعم قنديل
]األخبار، نوفمب 1980[

نفيس  يف  يتبوأ  ألن  كاف  وحده  وهذا  الطب،  كلية  يف  طالب  الكتاب  هذا  مؤلف 
مكاًنا عزيًزا، فأنا أعلم أن طالب الطب ال جيد وقًتا للقراءة احلرة، فام بالك إذا اشتغل 
واستيعاب  الكتابة  بني  واءم  ثم  وهناك،  هنا  من  املعلومات  مجع  إىل  وسعى  بالتأليف 
مواده الدراسية.. إنه بحاجة إىل قدرة خارقة لتحقيق هذه الغاية، وقد أويت هذه القدرة 
ـ وال شك ـ حممد حممد اجلوادي مؤلف هذا الكتاب.. فاحلصيلة التي مجعها عن العامل 
العبقري الدكتور عيل مصطفى مرشفة، تفتح أمام الباحثني ميداًنا رحًبا لدراسة نواحي 
العبقرية يف شخصيته.. وقد كتبها املؤلف وهو يف قمة تأثره بمزايا مرشفة وخصائصه 
ومواهبه وما تفرد به دون علامء عرصه، حتى إنك جتده يف مطلع كل فصل من فصول 
كتابه يعطيك انطباًعا عن أن هذا الفصل ستجد فيه ما يبهرك ويسحرك وجيرفك يف تيار 
العجب واإلعجاب ثم جتده يف جانب آخر من الكتاب يتحدث إليك يف خفوت بأنه ال 
فضل له يف هذه املعلومات إال مجعها وتنسيقها، مع أن فكره وأسلوبه ال خيفيان يف أي 
سطر من السطور.. وقد حتدث بصورة تبعث عىل التقدير عن الدكتور مرشفة كوطني 
وعامل وأديب وسيايس وشخصية فريدة تفخر هبا مرص يف املحافل الدولية، وال شك أهنا 
بداية طيبة لطبيب، أمسك بالقلم قبل أن يمسك باملبضع، ونأمل أن جيمع بينهام يف مقبل 

األيام.. وكتابه هذا يقع يف 320 صفحة ويباع بـ120 قرًشا.
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كتب للموؤلف)*()1(

في تراجم العلماء والأدباء

الدكتور حممد كامل حسني عامًلا ومفكًرا وأديًبا.
الطبعة الثانية، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2002.

تضم الطبعة الثانية أبواًبا وفصواًل خمتلفة مل تضمها الطبعة األوىل.
�  الدكتور حممد كامل حسني عامًلا ومفكًرا وأديًبا.

الطبعة األوىل، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1987.
سرية حياة عيل مصطفى مرّشفة.

الطبعة الثانية، مكتبة مدبويل، 2001.
تضم الطبعة الثانية أبواًبا وفصوالً خمتلفة مل تضمها الطبعة األوىل.

�  مرّشفة بني الذرة والذروة.

الطبعه األوىل، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1890.
سرية حياة العامل األديب الدكتور أمحد زكي.

الطبعة الثانية، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2003.
تضم الطبعة الثانية أبواًبا وفصواًل خمتلفة مل تضمها الطبعة األوىل.

�  أمحد زكي حياته وفكره وأدبه.

الطبعة األوىل، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سلسلة أعالم العرب، 1984.
�  الدكتور عيل باشا إبراهيم.

)*( الكتب املسبوقة بدوائر سوداء متاحة لدى النارشين املذكورين وموزعيهم.
الكتب املسبوقة بمربعات بيضاء � نفدت ولن يعاد طبعها لوجود طبعات جديدة أوىف منها.
الكتب املسبوقة بمربعات سوداء �  نفدت وأرجو الله أن يوفقني إلعادة طبعها عن قريب.
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اهليئة املرصية العامة للكتاب، سلسلة أعالم العرب، 1985.
�  الدكتور نجيب حمفوظ.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، سلسلة أعالم العرب، 1986.
�  الدكتور سليامن عزمي باشا.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، سلسلة أعالم العرب، 1986.
عاشق العلم أمحد مستجري.

املجلس األعىل للثقافة، 2008.
�  توفيق احلكيم من العدالة إىل التعادلية.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، املكتبة الثقافية، 1988.
احلكيم اجلراح.

سرية حياته وفكره الرتبوي وإنجازاته الرتبوية.
أستاذ اجليل يف السعودية، السيد حممد طاهر الدباغ.

سرية حياة د. حممد عبد اللطيف، دار اخليال، 2009.

في تراجم ال�شيا�شيين

�  إسامعيل صدقي باشا )1875 ـ 1950(.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، سلسلة تاريخ املرصيني، 1989.
سيد مرعي، رشيك وشاهد عىل عصور الليبالية والثورة واالنفتاح.

مكتبة مدبويل، 1999.
عثامن حمرم.. مهندس احلقبة الليبالية املرصية.

مكتبة مدبويل، 2004.
عيل ماهر وهناية عرص الليبالية.

دار الرشوق، 2009.

في تراجم الع�شكريين

عبد اللطيف البغدادي.. شهيد النزاهة الثورية.
دار اخليال، 2006.

صانع النرص.. املشري أمحد إسامعيل )1917 - 1974(.
دار جهاد، ثالث طبعات: 2003، 2005.
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�  مايسرتو العبور.. املشري أمحد إسامعيل.

دار األطباء، 1984.
�  سامء العسكرية املرصية الشهيد عبد املنعم رياض )1919 ـ 1969(.

دار األطباء، 1984.

في التراجم المجمعة

�  مرصيون معارصون.

طبعتان: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1999، 2005.
كيف أصبحوا عظامء؟ دراسات ورثاءات.

الطبعة األوىل: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2007.
�  يرمحهم اهلل: كلامت يف التأبني.

دار األطباء، 1984.

في التاريخ الع�شكري لم�شر المعا�شرة

�  الطريق إىل النكسة، مذكرات قادة العسكرية املرصية 1967.
عبد احلميد الدغيدي، وعبد املحسن كامل مرجتى، وأنور القايض، وصالح احلديدي، وحممد 

فوزي. 
طبعتان، دار اخليال، 2000.

النرص الوحيد: مذكرات قادة العسكرية املرصية 1973.
حممد عبد الغني اجلميس، وسعد الشاذيل، وعبد املنعم خليل، ويوسف عفيفي، وعادل يرسي.

طبعتان، دار اخليال، 2000.
يف أعقاب النكسة: مذكرات قادة العسكرية املرصية 1967 ـ 1972.

مدكور أبو العز، وحممد أمحد صادق، وحممد صدقي حممود، وحممد فوزي، وصالح احلديدي.
دار اخليال، 2001.

في الأمن القومي وال�شيا�شي

األمن القومي ملرص، مذكرات قادة املخابرات واملباحث.
وفؤاد  طلعت،  وحسن  كامل،  وأمحد  هويدي،  وأمني  إسامعيل،  حافظ  وحممد  نرص،  صالح 

عالم.
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طبعتان: دار اخليال، 1999.
قادة الرشطة يف السياسة املرصية )1952 ـ 2000( دراسة حتليلية وموسوعة شخصيات.

طبعتان: مكتبة مدبويل، 2001، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2009.

في تاريخ عهد الثورة

أهل الثقة وأهل اخلبة..مذكرات وزراء الثورة.
فهمي،  وإسامعيل  عكاشة،  وثروت  العمري،  اجلليل  وعبد  مرعي،  وسيد  عيل،  حسن  كامل 

وعثامن أمحد عثامن، وضياء داود، وأمحد خليفة، وعبد الوهاب البليس، وحسن أبو باشا.
الطبعة الثانية، 2008.
�  مذكرات وزراء الثورة.

طبعة خمترصة ومبكرة من كتاب »أهل الثقة وأهل اخلبة«.
دار الرشوق، 1994.

الثورة واحلرية، مذكرات املرأة املرصية.
بنت الشاطئ، وجيهان السادات، ولطيفة الزيات، وزينب الغزايل، وإنجي أفالطون، واعتدال 

ممتاز، وإقبال بركة، ونوال السعداوي، وسلوى العناين، وثريا رشدي.
دار اخليال، 2004.

�  مذكرات املرأة املرصية.

طبعة خمترصة ومبكرة من كتاب »الثورة واحلرية«.
دار الرشوق، 1995.

نحو حكم الفرد.. مذكرات الضباط األحرار.
حممد نجيب، خالد حميي الدين، عبد املنعم عبد الرءوف، مجال منصور، عبد الفتاح أبو الفضل، 

حسني محودة.
دار اخليال، 2003.

�  مذكرات الضباط األحرار.

طبعة خمترصة ومبكرة من كتاب »نحو حكم الفرد« تضم أيًضا باًبا عن مذكرات عبد اللطيف 
البغدادي مل تتضمنه الطبعة الثانية. 

دار الرشوق، 1996.

في تاريخ م�شر قبل الثورة

عىل مشارف الثورة.. مذكرات وزراء هناية عهد امللكية 1949 ـ 1952.



245

أمحد مرتىض املراغي، وكريم ثابت، وإبراهيم فرج، وصليب سامي، وعبد الرمحن الرافعي.
دار اخليال، 2001.

يف كواليس امللكية.. مذكرات رجال احلاشية.
حسن يوسف، ود. حسني حسني، وصالح الشاهد، والغريب احلسيني.

الطبعة األوىل، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2006.
يف ضوء القمر.. مذكرات قادة العمل الرسي واالغتياالت السياسية.

عبد العزيز عيل، وعبد الفتاح عنايت، وأمحد رمضان زيان.
مكتبة الرشوق الدولية 2007.

العمل الرسي يف ثورة 1919.
إبراهيم عبد اهلادي، وسيد باشا، وعريان يوسف سعد، وحممد مظهر سعيد.

مكتبة الرشوق الدولية، 2009.

في تاريخ الطوائف المهنية في م�شر المعا�شرة

يف رحاب العدالة.. مذكرات املحامني.
عبد الفتاح حسن، وفتحي رضوان، ود. حممود كامل، ود. يوسف نحاس.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2007.
حماكمة ثورة يوليو.. مذكرات رجال القانون والقضاء.

محمد عصام الدين حسونة، وممتاز نصار، ومحمد عبد السالم، وجمال العطيفي، ومحمد 
عبد السالم الزيات، وماهر برسوم، وحسن عبد الغفار.

دار اخليال، 1999.
من أجل السالم، مذكرات رجال الدبلوماسية املرصية.

عصمت عبد املجيد، حممود رياض، حممد إبراهيم كامل، حسني ذو الفقار صبي، عبد الوهاب 
العشاموي، مجال بركات.

دار اخليال، 1999.
عسكرة احلياة املدنية.. مذكرات الضباط يف غري احلرب.

سمري فاضل، وأمحد طعيمة، وحلمي السعيد، ومصطفى هبجت بدوي، ورياض سامي.
اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2004.

في الطب وتاريخ الفكر الطبي

أقوى من السلطة.. مذكرات أساتذة الطب.
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سليامن  وأرنست  أمحد،  ودمرداش  الديواين،  ومصطفى  الرفاعي،  ومصطفى  سويدان،  زكي 
شلبي.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2004.
�  دليل اخلبات الطبية القومية وتاريخ التعليم الطبي احلديث.

اجلمعية املرصية لألطباء الشبان، 1987.

في تاريخ الفكر التربوي والحياة العقلية

�  آراء حرة يف الرتبية والتعليم.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2001، مكتبة األرسة، 2005.
مستقبل اجلامعة املرصية.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1999.
تكوين العقل العريب.. مذكرات املفكرين والرتبويني.

شوقي ضيف، وعبد الرحمن بدوي، ومحمد عبد الله عنان، ومحمد علي العريان، وأحمد 
عبد السالم الكرداين، ونادية رضوان.

دار اخليال، 2002.
الثورة واإلحباط.. مذكرات أساتذة األدب واألدباء.

رضا،  وجليلة  أبوالفضل،  وفتحي  مريس،  صالح  واألساتذة  احلديدي،  وعيل  هيكل،  أمحد 
وعايدة الرشيف، وأماين فريد.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2004.
بناء اجلامعات واألكاديميات.. مذكرات رواد العلوم والفنون.

سليامن حزين، وسمحة اخلويل، وعبد احلليم منترص، وعبد الكريم درويش.
اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2006.

يف حدائق اجلامعة.. مذكرات خرجيي جامعة القاهرة يف عقدها األول )1940-1930(:
عبد العزيز كامل، إبراهيم عبده، شكري عياد، سعيد جودة السحار.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2007.

في تاريخ ال�شحافة

جملة الثقافة )1939 ـ 1952( تعريف وفهرسة وتوثيق.
اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1993.



247

يف خدمة السلطة.. مذكرات الصحفيني.
موسى صبي، وأمحد هباء الدين، وعبد الستار الطويلة، وفتحي غانم، وحلمي سالم، وجالل 

احلامميص.
دار اخليال، 2002.

في تاريخ الي�شار الم�شري

يساريون يف زمن اليمني.. مذكرات قادة الفكر اليساري املرصي.
د. مراد غالب، د. حامد عامر، د. رشدي سعيد، د. عبد العظيم أنيس.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2006.
  غربة اليسار املرصي.

رفعت السعيد، رءوف عباس، أمحد عباس صالح، حممد يوسف اجلندي، صليب إبراهيم.
دار الرشوق الدولية، 2009.

في الفكر التنموي

القاهرة تبحث عن مستقبلها.
دار املعارف، 2000.

التنمية املمكنة.. أفكار ملرص من أجل االزدهار.
اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2001.

مستقبلنا يف مرص.. دراسات ىف اإلعالم والبيئة والتنمية.
الطبعة الثانية، دار الرشوق، 1997.

�  الصحة والطب والعالج يف مرص.
الطبعة األوىل، جامعة الزقازيق، 1987.

الصحة والطب والعالج يف مرص.
الطبعة الثانية، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2005.

درا�شات اأدبية ولغوية

فن كتابة التجربة الذاتية.. مذكرات اهلواة واملحرتفني.
دار الرشوق، 1997.

�  يف ظالل السياسة.. نجيب حمفوظ.. الروائي بني املثالية والواقع.
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دار جهاد، 2003.
عىل هوامش األدب.

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2002.
�  ثالثية التاريخ واألدب والسياسة.

دار جهاد، 2003.
�  من بني سطور حياتنا األدبية.

دار األطباء، 1984.
أدباء التنوير والتأريخ اإلسالمي.

الطبعة الثانية، دار الرشوق، 1994.
كلامت القرآن التى ال نستعملها.

صدر ىف طبعتني: دار األطباء، 1984، دار الرشوق، 1997.

وجدانيات

أوراق القلب )رسائل وجدانية(.
الطبعة األوىل، دار الرشوق، 1994.

أوهام احلب.. دراسة يف عواطف األنثى.
الطبعة األوىل، الكتاب األول يف سلسلة كتاب اجلمهورية، أغسطس 1999.

الطبعة الثانية، دار جهاد، 2007.
الطبعة الثالثة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2009.

في اأدب الرحالت

رحالت شاب مسلم.
صدر يف ثالث طبعات: دار الصحوة 1987، دار الرشوق 1995، دار جهاد 2003.

شمس األصيل يف أمريكا.
صدر يف طبعتني عن: دار الرشوق، 1996، ودار جهاد، 2003.

في الفكر ال�شيا�شي

كيف أصبحوا وزراء؟ دراسة يف صناعة القرار السيايس.
دار اخليال، 2002.
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الفلسطينيون ينترصون أخرًيا.. دراسات يف التنبؤ السيايس.
دار جهاد، 2002.

املسلمون واألمريكان يف عرص جديد.
دار جهاد، 2002.

تحقيق

يوميات عيل مصطفى مرشفة.. يناير 1918- يوليو 1918.
مكتبة األرسة، 2003.

مو�شوعة تاريخ النظام ال�شيا�شي الم�شري المعا�شر

النخبة املرصية احلاكمة )1952 - 2000(.
مكتبة مدبويل، 2001.

�  البنيان الوزاري يف مرص )1878 - 2000(.
طبعتان: اهليئة املرصية العامة للكتاب،2001، مكتبة األرسة، 2005.

�  البنيان الوزاري يف مرص )1952- 1996(.
دار الرشوق، 1996.

الوزراء ورؤساؤهم ونواب رؤسائهم ونواهبم، تشكيالهتم وترتيبهم ومسئولياهتم.
صدر يف طبعتني عن دار الرشوق: 1996، 1997.

�  التشكيالت الوزارية يف عهد الثورة )1952 - 1981(.
اهليئة العامة لالستعالمات، 1986.

املحافظون.. قوائم كاملة وترتيبية وفهارس تفصيلية وأبجدية وزمنية ودراسة لتسلسل وتطور 
اختيار املحافظني منذ بدء نظام اإلدارة املحلية )1960 - 2000(.

الطبعة الثانية، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2001.
�  املحافظون.

الطبعة األوىل عن دار الرشوق، 1996.

اأعمال مو�شوعية

القاموس الطبي نوبل يف 3 أجزاء )باالشرتاك مع أ. د. حممد عبد اللطيف(.
دار الكتاب املرصي دار الكتاب اللبناين، بريوت، القاهرة، 1998.
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في طب القلب باللغة العربية

أمراض القلب اخللقية الصاممية.
دار املعارف، 2001.

أمراض القلب اخللقية.. الثقوب والتحويالت.
دار املعارف، 2001.

ببليوجرافيات

�  الببليوجرافيا القومية للطب املرصي )8 أجزاء(.
األكاديمية الطبية العسكرية عىل مدى الفرتة من 1988 وحتى 1991.

كتب لالأطفال

عيل مصطفى مرشفة.
السلسلة الثقافية لطالئع مرص، العدد 37، املجلس القومي للشباب، القاهرة، 2007.

عيل باشا إبراهيم.
املجلس القومي للشباب، وجملة اإلذاعة والتليفزيون، القاهرة، 2008.
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