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هذا الكتاب

بابني، يضم  العربية، من خالل  اللغة  تعريًفا بعرشة من رؤساء جمامع  الكتاب  يقدم هذا 
الباب األول كلامتى التى ألقيتها ىف استقبال رؤساء جمامع اجلزائر وليبيا والسودان وسورية، 

عند انتخاهبم أعضاء ىف جممع اللغة العربية بالقاهرة.

استقبال  تلقى ىف  التى  من  »كلامت جممعية«  هيئة  األول عىل  الباب  وقد صيغت فصول 
التعريف  عنارص  بني  جتمع  كلامت  وهى  بالقاهرة،  العربية  اللغة  جممع  ىف  اجلديد  العضو 
أو  اللغوية  الدراسات  العضو اجلديد( مكانة ىف  تثبت للمستْقبل )أو  والتكريم والتأريخ كام 
ىف  ليكون  انتخابه  عىل  العربية  اللغة  جممع  يعقدها  التى  األمانى  عن  وتعرب  اللغوية،  اجلهود 

ركاب اخلالدين.

ومن  حسن حظى أننى كنت العضو الذى كلفه املجمع باستقبال هؤالء األعضاء األربعة 
اجلدد، الذين يشغلون رئاسات املجمع ىف هذه األوطان العربية العزيزة علينا، وقد اختلفت 
الرمحن  عبد  فالدكتور  الرفعية،  املجتمعية  املكانة  هذه  إىل  يصلوا  أن  قبل  احلياة  ىف  مسرياهتم 
احلاج صالح لغوى معنٌى بدراسات الذخرية اللغوية ومتن اللغة، كام أنه معنٌى أيًضا بصوتيات 
اللغة وتعريفاهتا ومقارناهتا باللغات احلية األخرى، أما الدكتور عىل فهمى خشيم رئيس جممع 
الفلسفة والتصوف واملذاهب إىل نطاق دعا فيه  الليبى فقد خرج من نطاق دراساته ىف  اللغة 
إىل البحث عن عالقات اللغات القديمة بالعربية، ومىض ىف هذا السبيل خطوات واسعة مثبًتا 

ومستشهًدا ومستنبًطا ومستنتًجا.

دراساته  ارتبطت  فقد  باخلرطوم  العربية  اللغة  جممع  رئيس  بابكر  أمحد  عىل  الدكتور  أما 
باإلسالميات والرشيعة اإلسالمية، والفقه وأصوله، مع شاعرية ملهمة وعناية فائقة بالدراسات 
رئيس  املحاسنى  مروان   الدكتور  أما  العموم،  وجه  عىل  اإلسالمية  الدراسات  حميط  ىف  اجلامعية 
جممع دمشق فواحد من أبرز املجمعيني املعجميني الذين عنوا باملصطلح وصياغته، وأنتجوا ىف هذا 

امليدان نتاجا متصال منذ بدأت إسهاماته فيه.
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ليست هذه املقدمة جماال لتلخيص حياة األعالم األربعة، فهى مبسوطة ىف صفحات هذا 
الكتاب الصغري الذى يتحدث حديًثا مرهًفا عن شخصيات ذات أثر بارز وعطاء متميز، ورؤية 
قادرة عىل تغيري الواقع اللغوى إىل ما يرتفع بالثقافة العربية ىف عرص حتتاج الثقافة العربية فيه إىل 

االرتفاع والسمو بقدر ما ىف شخصيتها من ارتفاع وسمو.

أما الباب الثانى فيضم فصواًل متنوعة عن شخصيات عظيمة قدر هلا أن ترأس جممع اللغة 
ملادتني  نواة  كان  رفعت  توفيق  حممد  باألستاذ  اخلاص  اخلامس  فالفصل  القاهرة،  ىف  العربية 
موسوعيتني كتبتهام عنه، والفصل السادس اخلاص باألستاذ أمحد لطفى السيد هو تعريف كىل 
بالرجل ومناصبه وإسهاماته وتاريخ حياته وتوجهاته السياسية والعلمية واحلزبية واإلدارية، 
وقد كتبته خصيًصا هلذا الكتاب بعد أن رأيت مدى االضطراب ىف تسجيل حياة هذا الرجل 
العظيم، وكنت قد كتبت عنه أكثر من مادة موسوعية، كام ألقيت عنه أكثر من حمارضة لكننى 
فوجئت بالذين يشاركوننى املواسم الثقافية والندوات العاملية وهم يقدمون ويؤخرون وختتلط 
عليهم بعض التفصيالت إذا أرادوا التعريف بالرجل، وهلذا كتبت هذا الفصل عىل هذا النحو 
الذى أرجو أن يكون وافًيا ودقيًقا وأشمل من املواد املوسوعية التى كتبتها عنه من قبل، وقد 
للكتاب  العامة  اهليئة  أعامله ىف  بإعادة طباعة  تراثه  إعادة نرش  أن اشرتكت ىف  الرشف  كان ىل 
املطبوعة من هذه األعامل ىف يوم  النسخ  النرش، وقد نفدت  حني توليت اإلرشاف عىل خطة 

صدورها، وأرجو اهلل أن يتاح ىل أن أعيد نرشها مرة أخرى.

أما الفصل السابع اخلاص بالدكتور طه حسني فهو املقال الذى نرشته ىف سلسلة روزاليوسف 
عبد  ومصطفى  والعقاد  حسني  طه  عن  بالكتابة  بتكليفى  رشفت  وقد  املرصيني،  عظامء  عن 
الرازق وعزيز املرصى، وقد آثرت أن أتركه عىل نحو ما كتبته لتبقى فيه نكهته التى ال أظننى 
أقدر عىل استعادهتا اليوم، واملقال أقرب إىل املسح اجلوى احلديث الذى يصف املعلم موضًحا 
املقال  فإن  هذا  ومع  شىء،  كل  حساب  وحيسب  املنضبطة  اإلحداثيات  حتددها  شديدة  بدقة 

يصور االرتفاع واملداخل عىل نحو ال تتمكن منه نظم املعلومات اجلغرافية املتعددة اآلن.

أما الفصل الثامن اخلاص بالدكتور إبراهيم مدكور فهو شبيه بالفصل السادس من ناحية، 
بأن  كفيلتني  ىل  ونصائحه  العظيم  بالراحل  معرفتى  كانت  فقد  أخرى،  ناحية  من  وبالسابع 
توجهانى إىل مثل هذه الندرة ىف اإلبانة عن فضله ىف سياق التاريخ الثقاىف، وإن كنت أعتز ىف 
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حياتى بتعليقات مجيلة فإنى ال أزال أذكر تعليق العالمة األستاذ حممود شاكر ىف مديح املقال 
الذى رثيت به الدكتور إبراهيم مدكور ىف جريدة األهرام.

أما الفصل التاسع الذى خصصته للدكتور شوقى ضيف فهو باقة من باقات الزهور أرد 
هبا بعض فضله عىّل أسبوًعا بعد أسبوع ىف جلسات جملس جممع اللغة العربية بالقاهرة، وال 
بالرجل وحياته وإنجازاته  قادًرا عىل رد بعض فضله، والفصل تعريف موجز ودقيق  أطننى 
وكنت  أنتج،  ما  وأنتج  أبدع  ما  أبدع  حتى  فيه  ووفقه  اهلل  رزقه  مجيل  مسار  عن  خروج  دون 
قد كتبت عنه الباب األول من كتابى »تكوين العقل العربى« كام كتبت عنه مواًدا موسوعية 

ومقاالت احتفالية.

ويأتى الفصل العارش الذى خصصته للدكتور حممود حافظ ليبلور وصًفا دقيًقا لشخصية 
فريدة من دون أن يشغل القارئ بإنتاجها وال مساراهتا معتمًدا عىل استنباط ما يستظهر واستظهار 
ما يستنبط من أستاذ عظيم عرفته منذ 1977 وحتى وفاته ىف أعقاب ثورة يناير 2011، وارتقى 
الزميل  التلميذ إىل األستاذ املساعد إىل األستاذ إىل  التلميذ إىل  بى ىف مدارج الرقى من تلميذ 

الذى يستشريه ىف كل شىء مع أنه مل يكن ىف حاجه إىل مشورتى، لكنه التفضل الواثق منه.

واهلل، سبحانه وتعاىل، أسأل أن جيعل عمىل هذا خالصا لوجهه، وإن كنت أعلم عن نفسى 
أنى ال أخلو من الرياء ىف كل ما أفعل.

العفاف والغنى، والرب  السبيل، وأن يرزقنى  واهلل،سبحانه وتعاىل، أسأل أن هيدينى سواء 
والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ينعم عىّل بروح طالب العلم، وقلب الطفل 

الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباحثني.

واهلل،سبحانه وتعاىل، أسأل أن يمتعنى بسمعى وبرصى وقوتى ما حييت، وأن حيفظ عىّل عقىل 
وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى.

أمل وتعب ووصب وقلق، وأن  واهلل، سبحانه وتعاىل، أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من 
حيسن ختامى، وأن جيعل خري عمرى آخره، وخري عمىل خوامته، وخري أيامى يوم ألقاه.

الناس، وأن  يكفينى رشها، ورش  نفسى وأن  يعيننى عىل  أن  أسأل  واهلل، سبحانه وتعاىل، 
ينفعنى، وأن يمكننى من  ما  يعلمنى  بام علمنى، وأن  ينفعنى  بدأت، وأن  ما  أتم  يوفقنى ألن 
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القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده الذى منحنى العقل، واملعرفة، واملنطق، والفكر، 
الذى  والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول وهو -جّل جالله- 
يتجاوز  أن  عىل  القادر  وحده  وهو  خلَقه،  ىّف  وحبب  ونّعمنى،  وأكرمنى،  ووفقنى،  هدانى، 
عن سيئاتى وهى - بالطبع وبالتأكيد - كثرية ومتواترة ومتنامية فله -سبحانه وتعاىل- وحده 

احلمد، والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

الجوادي  د. محمد 
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كلمات 
فى استقبال رؤساء المجامع 
العربية فى مجمع اللغة 

العربية بالقاهرة

الباب األول
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الفصل األول 

 د. عبد الرحمن الحاج صالح 
)الجزائر(

)1(
أساتذتى األجالء 

أهيا الزميل الكريم

أنت يا سيدى رجل مؤسس منشئ هيديك ربك إىل الفكرة الذكية فتسعى إىل أن توجد هلا 
له عىل أرض  تزال جتتهد حتى جتعَل  النبيل فال  الذى حيميها وينميها، وتدرُك اهلدف  الكياَن 

الواقع كيانا ينترص له ويقترص عليه.

 وأنت ىف َكْدحك تؤمن بأثر الزمن وبتعضيده لك، لكنك تؤمن أن الزمن لن يعمل عمله 
انتقاء  أجدت  قد  وأنت  تنتقيها،  أن  بعد  إال  تلقيها  فإنك ال  البذور، وهلذا  تغرس  أن  بعد  إال 
حني  وذاك  هذا  عن  أمهية  يقل  ال  ثالثا  أمًرا  وذاك  هذا  قبل  وأجدت  غرسها  وتوقيت  البذور 
نلت التوفيق ىف اختيار أجود األراىض لبنات فكرك فإذا بكل ما أسست من منظامت ومراكز 

ومشاريع يرتفع عىل أرض خصبة هى أرض العلم ىف اجلامعة. 

واملؤسسات  الكبرية  املسميات  عن  أعرضت  حني  بالذكاء  لك  نعرتف  أن  من  لنا  والبد 
العمالقة والدعايات الضخمة، وآثرت عىل هذا كله أن تكون كل مؤسسة تنشئها ذات اسم 
إىل آخر بفضل هذا  للوظيفة وإذا بك حتلق من نجاح  حمدد، ووظيفة واضحة، وكيان مالئم 
األسلوب الفذ الذى ال ُيوفق إليه إال الذين رزقوا أحالم العلامء، ووجدان الصوفية، وأفئدة 

الرياضيني وحظك من هذى الثالثة كبري.
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)2(
أهيا الزميل الكريم

قدر لك يا سيدى منذ أربعني عاما أن متىض ىف السلم األكاديمى عىل نحو فريد ال يتاح للذين 
يبتليهم الزمان بأن تكون أستاذيتهم وظيفة يّصعدون فيها من منصب إىل ما يظنونه ويظنه الناس 
أعىل منه، وإذا القدر هييئ لك الفرصة النادرة ألن ترتقى ىف السلم األكاديمى عىل نحو ما ينبغى 
عن  وتنبئ  والتبحر،  التخصص  من  مزيد  عن  تعلن  ترتى  بدرجات  علمه  ىف  يرتقى  أن  للعامل 

تنامى القدرة عىل النظر إىل العلوم األخرى من نافذة ما ختصص فيه العامل الباحث األستاذ .. 

وهذا هو جوهر ما فعلت طيلة أعوامك األربعني املاضية أو هو هو متاًما بتامم.

فقد كنت منذ أربعني عاما رئيسا لدائرة اللسانيات وقسم اللغة العربية ىف كلية اآلداب ىف 
اجلامعة األوىل ىف وطنك..

وبعد عامني توليت ِعامدة هذه الكلية..

وبعد ثالثة أعوام أخرى تركت هذه العامدة إىل عامدة معهد العلوم اللسانية والصوتية..

 وقد قىض هذا املعهد املبتكر ثامنية عرش عاًما كاملة ىف كنفك ال باعتبارك األستاذ أو العامل أو 
العميد، وقد كنت كذلك بالفعل، ولكن باعتبارك الوالد الذى يتوىل ولده األثري برعايته املبارشة 

طيلة هذه الفرتة التى هتيئ ومتهد لسن الرشد فإذا هو معنى بنموه وارتقائه عىل حد سواء.

)3(
أهيا الزميل الكريم

لقد كان من حسن حظ وطنك أن هُتيأ للعلم اللغوى فيه، هذا االبن الذى حظى برعاية 
والده وحْدبه عليه وتفرغه له طيلة هذه السنوات الثامنية عرش، وال غرو أن يصبح معهدك بعد 
هذا، حني يقدر له اهلل أن يعود إىل سالف جمده وسابق عهده، من أكثر الكيانات العلمية العربية 
صحة، وأقواها بنيانا، وأسلسها نفًسا، وأخصبها عطاء، ومل ال وقد متتع بأبوتك ىف عقدى الفتوة 

من حياتك العلمية املباركة.. 
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يبدو  جديًدا  كيانا  تبدأ  أن  وآثرت  إال  الستني  وناهزت  الذهبية  سنُّك  أرشقت  إن  وما 
إال  لشىء  ال  يتألأل  وهو  نفاًذا...  أكثر  العلامء  نظر  ىف  يتألأل  ولكنه  نفوًذا  أقل  للبريوقراطيني 

لوجودك عىل رأسه تبلور فيه خربتك وجتاربك.

وإذا أنت تعمل طيلة مخس سنوات مديًرا لوحدة للبحث ىف علوم وتكنولوجيا اللسان.

ثم إذا هبذا املوقع الرابع يقودك إىل منارة خامسة ال تزال تبذل هلا ذؤابة قلبك الفتى منذ اثنى 
العربى قرص نفسه بفضلك وفضل  فإذا أنت مدير ألول مركز من نوعه ىف وطننا  عرش عاما 

علمك عىل البحوث العلمية والتكنولوجية املتخصصة ىف ترقية اللغة العربية.

)4(
أهيا الزميل الكريم

فيها مرًة  الفائدة تتجىل  القدر عظيمة  ها أنت معنى من خالل مواقعك هذه بمهام رفيعة 
أخرى سامت ما وصفناك به أو قل ما أدركناه من شخصك من أنك منشئ مؤسس، ومل ال؟

 أمل تتول بتكليف من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم رئاسة اللجنة الدولية ملرشوع 
الرصد اللغوى منذ منتصف السبعينيات وحتى منتصف الثامنينيات؟

 ثم إذا بك خترج باملرشوع األول إىل آفاق أرحب فرتأس منذ بداية التسعينيات وحتى اآلن 
مرشوًعا أوسع للذخرية اللغوية العربية بعدما أمتمت بنجاح جهودك ىف الرصد اللغوى.

)5(
اللغوية فحسب،  الكريم ىف كل هذا ال تكشف ألبناء قومك عن ذخريهتم  الزميل  أهيا  وأنت 
ولكنك تفعل ما هو أعظم من هذا بكثري، أنت تنشئ لعلم اللغة العام ىف العربية فلسفة وتارخًيا، 
وقليل ما هم َمْن سبقوك إىل هذا املجد، وقليل ماهم َمْن أدركوا ما أدركت أنت من حقيقة تفوق 

اللغويني العرب القدامى ىف فهم أرسار علم اللغة العام.. 

ألست أنت الذى سبقت، بعد دراسة علمية مل ُتسبق إليها، إىل القول بأن مفهومى احلرف املتحرك 
واحلرف الساكن اللذين قال هبام اللغويون العرب القدامى أدق وأوعب من املفاهيم اليونانية؟ 
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وألست أنت الذى أماط اللثام عن النظرية اللفظية احلراكية العربية من خالل قراءة حديثة 
ملا كتبه الفارابى والرمانى وسيبويه؟

)6(
ثم ألست أنت أهيا الزميل الكريم الذى لفت أنظارنا إىل أن أوليات علم اللغة عند العرب قد 
اعتمدت عىل املعرفة املبنية عىل املشاهدة والتجربة، وأهنا بفضل هذا قد توافقت مع ما توصل 
إليه البحث ال ىف الصوتيات احلديثة فحسب، ولكن مع ما توصلت إليه بحوث التكنولوجيا 

اللغوية؟

ألست أنت الذى انترص ملفهوم احلركة كام قال به الرمانى حني لفت النظر إىل دورين للحركة 
ىف إحداث للحرف وىف التمكني له من االنتقال من خمرج حرف إىل خمرج حرف آخر؟

 وألست أنت الذى ألقيت الضوء عىل قيمة ما سبق إليه اخلليل بن أمحد من أن لكل حرف 
بالسمع وهو ما خيص  اللغة جرسا ورصًفا وأن اجلرس هو ما يدرك من احلرف  من حروف 
احلرف  إحداث  خيص  ما  وهو  احلركة  هو  الرصف  وأن  ُهويته،  هو  أو  ذاته،  حد  ىف  الصوت 

واخلروج منه إىل حرف آخر؟

)7(
اللفظية  العربى للدينامية  التصور  أبنت من دراسة هذا كله عن عبقرية  ألست أنت الذى 
بأنه  اللغة  علوم  تالميذ  من  ألمثالنا  وشبهته  »اإلدراج«  أسميته  بام  األمر  وصورت  الطبيعية 
كحركة الصور ىف األفالم السينامئية ال انقطاع فيها بني صورة وأخرى إطالقا، ونبهتنا بعد هذا 
إىل تفوق هذا التصور العربى عىل نظريه اليونانى الذى جيعل من الكالم جمرد تعاقب للعنارص 

الصوتية تقرتن ببعضها دون أن يكون هناك إدراج للحركات املحدثة هلا. 

وأنت تدلنا عىل ما قال به روسلو وما قالت به معامل الصوتيات من أن التموجات الكالمية 
متصلة بعضها ببعض ىف تعاقبها بدون أى انقطاع، وأن هذا التعاقب ال يتمثل عىل شكل اقرتان 

أجزاٍء بأخرى بل عىل شكل رسيان اهتزازى مستمر؟
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)8(
أهيا الزميل الكريم

أنت مع هذا كله مثل نادر للقارئ العبقرى لرتاث أجداده العرب ال ىف شوفونية الوطنيني 
ولكن ىف شفافية العلامء الذين استنارت بصريهتم بالعلم وبالتكنولوجيا.

اللغوية وإنام  النظريات  األفذاذ ال تقف عند  اللغة  نوابغ علامء  وأنت شأنك ىف هذا شأن 
جتيد فهم علوم الفيزيقا واهلندسة والتكنولوجيا وتعرف كيف تعول عىل التجريب واالختبار 
والزجاج،  سينا،  وابن  والفارابى،  وسيبويه،  اخلليل،  به  قال  ما  استوعبت  وقد  واإلحصاء. 
والفراء،  واألخفش،  واملربد،  واألزه��رى،  جنى،  وابن  الفارسى،  عىل  وأبو  والزجاجى، 
وابن سيده، وابن خروف، والرازى، والسيوطى، وابن هشام، وابن مالك، والرساج، وابن 
كيسان، والسرياىف، والسخاوى، والرىض، والغزنى، وابن يعيش، وابن عبدالسالم الفاسى، 
والقاىض  شامة،  وأبو  حيان،  وأبو  واجلصاص،  والرسخسى،  والزركشى،   والزخمرشى، 
عبد اجلبار، ومكى بن طالب، والقرطبى، وابن جماهد، وابن اجلزرى، وابن خالويه، وأبو جعفر 

النحاس، وأبو عبيدة، والباقالنى، والقسطالنى.

كام استوعبت ما قال به روسلو ودى سوسري، ومارجريت دوراند، وإشرتاكا وأركباور، 
وبلومفيلد،  وباىل،  ومالبنرج،  وديالننى،  وبالردى،  وسبتلنى،  واستاتكفيتش،  ووارن، 

وتشومسكى.

)9(
وأنت أهيا الزميل الكريم تدرك أوهام بعض العلامء املحدثني فتصححها بضوء ساطع قاطع 
كأنه الليزر، ومن قبيل هذا تصحيحك ملا تومهه بعضهم من أن احلرف عند العرب هو احلرف 
الصامت فقط، ومن قبيل هذا أيًضا انتباهك لعبقرية أجدادنا ىف التفريق بني عمليتى الوقف 
 والتسكني، فكل موقوف عليه ساكن وليس كل ساكن موقوفا عليه، ألن الوقوف - كام تقول - 

يتم بزوال التوتر العضىل وانقطاع العمل التلفظى، أما الساكن ىف الدرج فعىل خالف ذلك.
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إحداث  ىف  احلنجرة  دور  جيدا  عرفوا  قد  القدامى  أن  إىل  تنبهنا  املثال  سبيل  عىل  وأنت 
الصوت. 

وال يقف تصويبك عند املحدثني وإنام تتصدى لبعض الفكرات الشائعة ىف تراثنا فتصوهبا، 
ومن هذا أنك ال ترى ما يراه بعض القدماء من أن الرومانى هو أول من مزج النحو باملنطق، 

وعندك أن أول َمْن فعل هذا هو الرساج وابن كيسان وغريمها ىف هناية القرن الثالث اهلجرى.

 )10(
أهيا الزميل الكريم

أنك سبقت  إىل هذا  اآلن  العرب، وأضيف  عند  اللغة  فلسفة علم  إىل  إنك سبقت  قلُت: 
أيًضا إىل تاريخ علم اللغة العام عند العرب، ويكفينى للتدليل عىل هذا دراستك القيمة عن 
أصول تصحيح القراءة عند مؤلفى كتب القراءات وعلوم القرآن قبل القرن الرابع اهلجرى، 
تنبهت إىل أن كل  اللغة، وقد  تاريخ أكثر من علم من علوم  الدراسة  فقد استقصيت ىف هذه 
من اشتغل بالنحو ىف الصدر األول كان من القراء ابتداء من أبى األسود وانتهاء باخلليل بن 
أمحد، كام نبهت إىل أن مؤلفى كتب القراءات كانوا من النحويني واللغويني، ثم درست أصول 
تصحيح القراءة دراسة كرونولوجية عميقة ومجيلة مل ُتسبق إليها، وقارنت بني املناهج املختلفة 

للعلامء، وبحثت األسباب التى دفعت إىل تفضيل كل منهم ملنهجه الذى اختطه.

وكان يكفيك كمؤرخ للعلم أن تقف عند هذا احلد، ولكنك ألنك منشئ كام قلنا فإنك مل 
تقف عند الرصد والتحليل والتسبيب ورسم اخلريطة الكرونولوجية اجلميلة، وإذا بك تكشف 
لنا عن فضل ابن جماهد ىف حتول نظرة املتقدمني، وإىل معقولية موقف ابن اجلزرى... وإىل آثار 

املتكلمني واألصوليني.

)11(
وأنت أهيا الزميل الكريم ىف بحث آخر من بحوثك القيمة تنترص لقدامى النحويني العرب 
القسمة  قبيل  من  هو  البنيوى  التحليل  أن  إىل  فتنبهنا  والبنيوية  العربى  النحو  بني  تقارن  حني 
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األفالطونية وأهم صفة تتصف هبا هذه القسمة أهنا اندراج شىء ىف شىء، بينام التحليل العربى 
هو من قبيل القسمة الرتكيبية وهى إجراء شىء عىل شىء طرًدا وعكًسا.

القسمة  تفتقد  بينام  اإلجراء  هذا  هو  العربى  النحوى  القياس  جوهر  بأن  تبرشنا  وأنت   
األفالطونية إىل الطرد واالنعكاس.

 وأنت تؤسس عىل هذا دعواك التى من حقك أن تفخر هبا من أن القياس العربى أرقى كثريا 
القاهريني(  لغتنا نحن  باملجموعة )ىف  الرياضيات احلديثة  دائام ما يسمى ىف علوم  ن  ُيكوِّ ألنه 

وبالزمرة ىف لغتك ولغة بعض أشقائنا العرب.

)12(
التحويل الذى  أنه عرف مفهوم  العربى ىف جانب آخر حني تثبت له  وأنت تنترص للنحو 
وفق تشومسكى ىف إحيائه وإدخاله ىف النظرية اللغوية احلديثة، وإن مل جيعله األساس ىف كل 

شىء كام هو عند النحاة العرب األولني.

 وأنت الذى سبقت إىل القول بأن إجراء الشىء عىل الشىء هو عني التحويل بام أن املحول 
واملحول إليه متكافئان فالتحويل مع عكسه من وجهة نظر املنطق الرياىض احلديث تكافؤ غري 

اندراجى حُيَصل عليه بالقياس.

النحاة  أدبيات  ىف  تغوص  اللغة  علم  ىف  العربية  العلمية  املنهجية  تأسيس  أجل  من  وأنت 
حتى جتد أصل النظرية النحوية. وذلك فيام يقول به العرب من أصل وفرع، أصل يبنى عليه 
وال يبنى هو عىل غريه، أو ما يفرع عليه الفروع، وبناء عىل هذا تقول بأن البناء أو التفريع هو 

العملية التحويلية.

 وأنت متىض ىف طريقك هذا حتى تقول إن األصل هو الشىء الثابت املستمر ألنه يوجد ىف 
مجيع فروعه مع زيادة ولذلك ال عالمة له بالنسبة لفروعه.

)13(
أدوات  كل  استخدام  عىل  قادر  مستنري  مؤمن  لغوى  فيلسوف  أنك  فيك  قوىل  وخالصة 
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فلسفة العلوم لكنك تعرف حدودها. 

ويكفينى دليال عىل هذا قولك ىف هامش أحد بحوثك إن التحليل التصنيفى شىء معمول 
اكتشاف  به ىف  يكتفون  العلامء ال  أن  إال  والنبات،  احليوان  به ىف كل علم وبخاصة ىف علمى 

أرسار الكائنات. 

ويكفينى أيضا استنكارك أن حترص اللغة ىف وظيفتها البيانية، وانتباهك إىل اعتباطية اللغة، 
وأنه لوالها ما استطاعت أى لغة أن تعرب عن املسميات واملعانى الطارئة، أو عن التصورات 

التى مل حتدث بعد ىف أذهان الناس.

هلذا كله، ولغريه مما يقعدنى املرض عن الوفاء بحقك فيه، ترى نفسك ونراك معك حقيًقا 
بأن تكون بني اخلالدين.
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الفصل الثانى

 د. على فهمى خشيم
)ليبيا(

)1(
أهيا الزميل الكريم

اليوم وقد جئته بخطوات واثقة تكاد تعرب عن نفسها فتقول إن  يستقبلك جممع اخلالدين 
مواكبة  املباركة  حياتك  ىف  خطواتك  جاءت  وقد  اخلالدين  بني  بموقع  الناس  أوىل  صاحبها 
لتطورك العقىل املتفوق ىف طلعته وتطلعه واستطالعه، وىف توافقه مع حدود الطبيعة البرشية 

والقيم اإلنسانية.

نراك معنيا  إىل أقىص حدودها  العقل  تتنامى ملكات  الرابع من عمرك حيث  العقد  ففى   
الفكر  هذا  ىف  العقل  أثر  دراسة  تتعمق  تزال  وال  املعتزلة،  تفكري  ىف  العقلية  النزعة  بدراسة 
اإلسالمى، وكأنك كنت تريد له أن يسود وأن يقود، والتفتأ تتتبع تفكري طائفة املعتزلة حتى 
تصل معهم إىل نقطة القمة ىف منحناهم التارخيى حني وصلت قوة تفكريهم إىل منتهاها وبدأ 
االنحدار الذى البد منه ىف كل قدرة عقلية، وأنت تضع يدك ىف ذكاء شديد عىل ما جيسد هذه 
النقطة ىف تفكري أبى عىل اجلّبائى وابنه أبى هاشم وكأنك تريد أن تنترص ملا انترص له تيار الوعى 
له من  الذى هو األشعرى، وأنت ال ختصص  الزوجة  ابن  يد  نفسه عىل  الفكر اإلسالمى  ىف 
دراساتك ما خصصته لسابقيه ال لشىء إال ألنك كنت ىف فتوتك العقلية معنيا قبل كل شىء 
أدركت غايتك،  عنايتك حتى  الدين، ومازلت عىل  التفكري ىف  احلرية ومداها ىف  بالبحث ىف 

وصورت حدود ما يمكن هلذه احلرية العقلية أن تدركه.. وما يمكن للزمن أن يدركه منها.
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)2(
وإذا أنت بعد هذا التبرص الدارس تدعو نفسك ىف مرحلة تالية من حياتك العقلية إىل دراسة 
إليها ولكنك  بالطريق  بآثارها وال  التصوف وال  بفكرة  قلمك  أنت ال تشغل  فإذا  التصوف، 
تتأمل ىف مذهب علم من شيوخ  باملذهب والطريقة، وأنت  ُتعنى  الرائد تؤثر أن  شأنك شأن 
التصوف ىف املنطقة التى شهدت مولدك ونشأتك، وأنت حني ترشع ىف هذا التأمل جتد أنه مل 
يسبقك إىل دراسته كثريون، وإذا أنت تعكف عىل أمحد زروق تستجىل نزعته وتدرس طريقته، 
وتبني عن مذهبه، وتقدمه لقومك ىف الصورة التى تراها أقرَب ما تكون إىل ما كان، وإىل ما كان 

عليه، وإىل ما كان منه، وإىل ما كان به، وإىل ما كان من بعده.

)3(
لوطنك،  عملك  نطاق  إىل  وطنك  ىف  عملك  نطاق  من  وخترج  السنوات  بك  متىض  ثم 
حيث تعمل ىف اليونسكو وتنال فيها أرفع ما يناله ممثٌل لبالده حني يصبح نائبا لرئيس جملسها 
التنفيذى وأنت تصل إىل هذا مع بداية عقدك اخلامس حني تبلغ األربعني من عمرك املبارك 
وحني تدرك نعمة اهلل عليك وتدعوه أن يوزعك أن تشكر نعمته، وهناك ىف باريس تتفتح 
مداركك وأنت الوزير السابق عىل عامل غربى ثالث غري العامل الذى أقحم ثقافته عىل وطنك 

وغري العامل الذى أمتمت فيه دراساتك العليا.. 

وهكذا جتتمع لك معرفة واسعة بثالث هنضات أوروبية متباينة الفكر والطباع، فقد نشأت 
هذا  أكثر  من  أنت  وأفدت  قلياًل،  منه  وأفادت  كثرًيا  اإليطاىل  االستعامر  من  عانت  بالد  ىف 
القليل... ثم درست ىف بالد الربيطانيني فأفدت بأقىص ما يمكن للذكى من ارتشاف للرحيق 
من قوم يعلمون النجباء من غريهم كيف حيللون، ويضمنون لألسوياء من غريهم أن يتفوقوا 

بدم بارد وعقل هادئ فكيف بتفوقك وأنت تشع حرارة العقل ومحاسة الوجدان.

)4(
وها أنت ىف الَتْجربة الثالثة تتعرض ملدينة النور وبحور احلور، وإذا حظك وقدُرك أال تستنري 
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بباريس وحدها وإنام يقتضيك شبابك الثانى وموقعك السامى أن تستنري بالعامل كله، وقد جاء 
أقطاب منه إىل باريس ينريون ويستنريون .

وهكذا كان قدرك أن تبدأ حياتك بعد األربعني بسنوات أربع تطل فيها من رشفة غري عالية 
ولكنها جد فارهة عىل ميدان واسع من الفكر اإلنسانى الطارف والتالد عىل حد سواء، ومن 
حسن حظك أن هذا امليدان مل يقف ىف اتساعه عند حدود أن يكون مرتامى األطراف كام تعود 
الواصفون أن يصفوا، ولكنه كان عديم النهايات.. وقليل ما هم َمْن نالوا حظوتك ىف اكتامل 

مثل هذا التكوين العقىل املتميز.

)5(
وإذا أنت بعد أن اكتملت لك مفاتيح الفلسفة العقلية والروحية تعود واثًقا إىل ذاتك وذات 

قومك تستكشف هلا آفاقها بني آفاق اآلخرين. 

وغري  األغريق  واجلغرافيني  املؤرخني  بكتابات  ُتعنى  فنراك  السبيل..  ختطئ  ال  أنت  وإذا 
األغريق عن بالدك. 

وإذا أنت تنفض عنها غباًرا بعد غبار. 

وإذا أنت توثقها وتوثقها وحتقها وحتققها وتدققها وترشحها وترشحها، وتعلق عليها وتعلقها 
بعد ذلك كله ىف أعناق قومك قالئد.. 

وما كان أحوج أعناق قومك إىل مثل هذه القالئد القديمة يعيد نحتها فنان ىف مثل قدرك 
وقدرتك واقتدارك!

)6(
أهيا الزميل الكريم

التاريخ فإذا أنت  التاريخ يقودك إىل قلب  التاريخ ثم ها هو  هكذا دلفت من الفلسفة إىل 
تبحث ىف التاريخ عن احلضارة.

 وإذا أنت خترج علينا ذات ربيع بفكرتك أو بنظريتك عن فرعون العربى ثم باكتشافك لعروبة 
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أسامء األباطرة الرومانيني، ثم باكتشافك للصالت بني العربية وبني اللغات األخرى واحدة بعد 
األخرى:التينية وغري التينية.

وإذا أنت من هذا وهبذا وبعد هذا تؤصل لدراسات قيمة وغري مسبوقة تتناول عالقة لغة 
قومك وتراثها احلضارى بحضارات سابقة عليها .

وإذا أنت تكلف نفسك كل ما تطيق وبعض ما ال تطيق من أجل االنتصار لنظرياتك الرائدة.

ثم إذا أنت ختطو خطوة ثالثة ىف هذا الطابق الفاره من طوابق إنجازاتك.. 

فإذا أنت بعد أن وصلت إىل جوهر احلضارة من قلب التاريخ ترى عمقا ال يدركه إال َمْن 
وصل إىل القمة التى وصلت إليها وبدأ ينظر من حالق إىل أرض املعرفة وقد انداحت أمامه 

مبسوطة احلقائق.. 

)7(
وإذا  به  اهلل عليك  أفاض  ما  العربية بعض  للغة  تعطى  بدأت  املرحلة من حياتك  وىف هذه 
الليبية  الدارجة  تفصح  عن  الرائدة  دراستك  أمتمت  حني  نفوسنا  ىف  الثقة  بث  ىف  رائد  أنت 
املعارصة بعدما درست األمر دراسة متعمقة وانتهيت إىل ما برشتنا به ىف جملة هذا املجمع من 

هذا التفصح. 

التفصح،  هذا  عىل  ساعدت  التى  اإلجيابى  التطور  عوامل  إدراك  إىل  ريادتك  قادتك  وقد 
وبلغ بك اإلنصاف أن تذكر ما مل يذكره غريك وما ال يمكن لغريك أن يذكره من أن لغة أوالدك 

أفصح من لغة َمْن كانوا ىف مثل سنهم ىف جيلك. 

)8(
أهيا الزميل الكريم

بارًعا ىف  الليبية، كام كنت  الدارجة  لقد كنت مع هذا رائًدا ماهًرا ىف دراستك للدخيل ىف 
تقسيمه إىل قديم وحديث، كام كنت للمرة الثالثة بارًعا ىف استقصاء أمثلة الدخيل القديم من 
الرتكية  من  احلديث  دخيل  وأمثلة  والرسيانية  والرببرية  العربية  ومن  الالتينية  ومن  اليونانية 

واإلسبانية والفرنسية واإلنجليزية واإليطالية.
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كنت رائًدا ىف التفاتك إىل تفاوت نسب نجاح سياسات التعريب تبعا للمجال املهنى، فأنت 
الذى اكتشفت بعد دراسة ومسح أن املصطلحات الرياضية ىف بالدك قد تعربت متاما وانتفى منها 
الدخيل عىل حني أخفق التعريب إخفاًقا تاما فيام يتعلق بالسيارات وتسميات أجزائها املختلفة.

)9(
.. وإذا أنت ىف خطوة تالية تدرك أن للغات شامل إفريقيا حقوقا عليك، وإذا أنت تنتهى بعد 

دراسات وبحوث إىل قول مل يسبقك إليه كثري وال قليل ممن هم ىف مكانتك وعلمك.

وإذا أنت تعلن أن الرببرية األمازيغية ليست إال صورة متحورة من لغة القرآن اخلالدة، وأنت 
ىف سبيل إثباتك لنظريتك ال تقف عند حدود الشواهد أو الدالئل أو القرائن أو االستنتاجات 
ينترص  مقارًنا  ا  بربريًّ عربيا  معجاًم  فتضع  كله  هذا  من  بكثري  وأوثق  أوسع  خطوة  ختطو  وإنام 

لفكرتك، وينترص لعبقريتك، وخيلد ىف عامل اللغة ذكرك.

)10(
وإذا أنت تفعل هذا أيًضا مع قبطيتنا املرصية باقتدار مل يعد غريًبا عليك وال غريبا عنك، وبتوفيق 

أصبحت تعرف طريقك إليه، ويعرف طريقه إليك.

وإذا أنت متتد هبذا إىل مرصيتنا القديمة بجسارة، وإذا بك، ولك السبق، جتعل من علم 
اللغة التارخيى ميدان توحيد، وتطور من آليات هذا العلم ىف سبيٍل طويل بدأ به َمْن هم قبلك 
ومل ينتهوا إىل ما تريد أن تنتهى به إليه، وكأنك تسري مع اللغة ىف طريق كالذى سار فيه من 
قبلك صمويل ألكسندر مع الفلسفة، وكأنك تريد أن تنتهى إىل نظرية لوحدة اللغة كام انتهى 

سلفك إىل نظريته ىف وحدة املعرفة.

الوحدة  عرى  توثيق  ىف  األهم  العامل  أن  أدركت  حني  احلكمة  منتهى  إىل  وصلت  وقد 
الوطنية والقومية هو اللسان، وقد جاهرت هبذا ىف ظل رصاع فكرى بني دعويني كالمها تفتقر 
إىل الصواب الذى ال تفتقر إليه دعواك، ومع هذا فقد كان لكل منهام بريق يفوق رؤاك، األوىل 
دعوى األيديولوجية والثانية دعوى الربامجاتية، وغفل هؤالء وأولئك عام وصلت إليه وعام 

وهبت نفسك له منذ أدركت حقيقته.
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)11(
وخالصة قوىل فيك يا سيدى أنك رائد ىف قومك، والرائد ال يكذب أهله، إنام هو يلتمس هلم 
الطريق ويضيئه، أنت رائد مستكشف، وأنت رائد مكتشف عىل حد سواء، أنت رائد مستكشف 
جاد جُيد ىف بحثه، وأنت أيًضا رائد مكتشف موفق من الطراز الذى يبحث ىف تراث قومه وآفاق 
زمنه عىل حد سواء عام يراه كفيال هبداية قومه ورفع شأهنم، وفيك وىف خصالك وىف نشاطك 
املمتد مثل حى لتفوق الرائد وتواضعه وفضله .. فأنت ترسم لقومك طرًقا شتى ال طريًقا واحًدا 

وتأخذ بأيدهيم إىل مناٍح متعددة، وترتك هلم حرية االختيار.

 وأنت كثرًيا ما تدرك احلق بعد متحيص، والصواب بعد فحص، واخلري بعد تأمل، واجلامل 
بعد دراسة فإذا ما أدركت هذا وذاك فإنك هتدى ما تراه وما جتده إىل قومك سهال هنال سخاء 
مدى  عىل  هذا  تفعل  وأنت  وعقلك،  فؤادك  فيه  تبذل  مل  وكأنك  لتوك  اكتشفته  وكأنك  رخاء 

عمرك املبارك كله.

)12(
أهيا الزميل الكريم

تريد منى أدلة عىل ريادتك: دعنى أقتبس من العامل الربيطانى املسلم مارتن لنجز »عبدالكريم نور 
الدين« صاحب كتاب )ما هو التصوف( قوله لك إنه كان حيس أن أعالم التصوف اإلسالمى ينتهون 

عند عبد الكريم اجليىل حتى جئت أنت فكشفت عن شخصية صوفية تضارع أبا حامد الغزاىل.

وأنت ىف ريادتك تبذل من أجل فكرتك كل جهدك العقىل والوجدانى عىل حد سواء، وال 
تزال حتى يومنا هذا تثابر من أجل هذه الفكرات التى يكفى بعضها لتحويل النكرات إىل شيوخ 
املجد  عليك  ُيضفى  أن  من  تستيئس  وال  الرياسة  وال  املشيخة  التتعجل  لكنك  مريدين  ذوى 
الالئق بدورك، وال تنعى عىل الناس تأخر إيامهنم بك، أو نفاحهم عن فكرك، وكأنك ىف كل هذا 
تستحرض حال شيخك زروق الذى ُقدر لك أن تبدأ تصنيفك وتأليفك وترفعك ببحثه ودراسته 
وكتابة سريته.. كأنك تتمثله وهو يقول ألحد تالميذه: نحن التفوح رائحة مسكنا حتى نتسوس 

حتت الرتاب.
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)13(
أنت الذى رددت قومك إىل القول ببطالن خرافة املجموعات اللغوية املنفصلة أو املفصولة، 
وإىل التنبيه إىل أن هذا التقسيم الخيرج عن كونه ومها توارتيا حمضا ال أساس له من العلم وأنه 

إذا كان والبد من أساس للتقسيم فليكن األساس جغرافيا تارخييا ال عرقيا سالليا.
وأنت ىف ريادتك التقف عند حدود األرض تذرعها ذهاًبا وإياًبا، وال عند حدود السامء تذلل 
البحار حتاول كام ذكرت ىف كتابك »رحلة  بالطريان فيها عقبة املكان والزمان، وال عند حدود 
الكلامت الثانية« أن تنافس هبا رحالت السندبات البحرى... لكنك ىف ريادتك غواص متمرن 
متمرس جييد البحث عن اللؤلؤ ىف أعامق الكتابات العربية وغري العربية، املشهورة وغري املشهورة، 

والتكتفى بأن خترج لنا الاللئ ولكنك ترفق كل لؤلؤة بام تستحقه من تأصيل وتأثيل.
وأنت ال تتوقف عن الريادة، بل إنك بارع أشد ما تكون الرباعة ىف حتويل التكرار إىل ترديد، 
مقوالت،  إىل  واملقاالت  مقاالت،  إىل  واملقوالت  جتدد،  إىل  والتغيري  تشابك،  إىل  والتداخل 

واآلراء إىل رؤى، والرؤى إىل آراء، والنظرات إىل نظريات، والنظريات إىل نظرات.

)14(
وأنت بعد هذا تتصور سلوكك ىف جمال الفكر شبيًها بحركة القطارات بإطارها وقضباهنا 
وحمطاهتا وما كان أحراك أن تشبه سلوكك بسلوك الساتل الذى جيوب آفاًقا أوسع، ويكشف 

عن أرسار أدق، وال يعود من حيث أتى، وإنام يعود إىل حيث بدأ.
ها أنت وقد اكتملت لك مواردك ومشاربك وملكاتك ومهاراتك ومعارفك ومصارفك، 
الفكرية، وها أنت وإذا غاية  النظريات واحلقائق ىف كتاباتك وآثارك  وها أنت وقد توحدت 
بحوثك تنتهى إىل فهم جديد لعلم اللغة التارخيى جتعله أقرب ما يكون إىل علم الداللة، وكأن 

الداللة عندك تاريخ وكأنك التاريخ عندك دالة وداللة.

)15(
أهيا الزميل الكريم

ها أنت اليوم ختطو أروع خطواتك وأبدعها من قلب احلضارة إىل صدر اللغة بعد أن خطوت 
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من باطن الفلسفة إىل عقل التاريخ وبعد أن خطوت من ذاكرة التاريخ إىل فؤاد احلضارة، وإذا 
أنت اليوم وبعد اليوم علٌم خفاق ىف أرض اللغة وىف سامئها وىف سامكها كام كنت من قبل علاًم 

ىف كل ما مارست.

وإذا بمجمعنا هذا بعدما بلغ السبعني من عمره يضمك إليه عضًوا عاماًل، وهو حيرص عىل 
أن يضمك إليه قبيل أن تبلغ السبعني من عمرك، ويدعو لك اهلل أعضاؤه أن تبلغ فيه السبعني 

والثامنني وما بعد املائة أيًضا.

وإذا بمجمعنا ينتدبنى اليوم الستقبالك، ومل ألقك من قبل وجها لوجه، لكنى كنت عىل 
الدوام أجد ىف سطورك عبارات كأنى أنا الذى كتبتها مع بعد الشقة بني ما عالج كالنا.. وإذا 
من  وبعضا  كلمى  من  بعًضا  لك  تقديمى  ختام  ىف  أستعري  أن  ىل  فلتسمح  كذلك  األمر  كان 

أسلوبك ىف التأثيل والتأصيل.

)16(
إذا كان ىل أن أستعري من كالمى ىف تقديمك عبارة واحدة فإنى أفضل أن أستعري من وصفى 
ىف  بدأت  وقد  بدأت،  حيث  إىل  ولكن  أتيت  حيث  من  ال  تعود  إنك  لك:  قوىل  بالساتل  لك 
شيخك  رضيح  بناء  وأعدت  نشاطك،  بذلت  وهلا  شيخك،  ومثوى  رأسك،  مسقط  مرصاتة 

زروق.. فأنت إًذا مرصاتّى املولد واهلوى.. 

دعنى أنطق نسبك عىل نحو ما ننطقه ىف مرص بنوع من التسامح املقلد للتسهيل املباح ىف 
الشعر ألقول لك إنك مرصاتى .. 

ودعنى أكمل لك اجلملة عىل عادة املناطقة ألقول لك: 

وكل مرصاتى من مرص آتى... 

وكل مرصاتى إىل مرص آتى... 

وها أنت قد أتيت.
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الفصل الثالث

 د. على أحمد بابكر
)السودان(

)1(
أساتذتى األجالء

نستقبل اليوم علاًم من أعالم الفقه اإلسالمى الذين أتيح هلم ىف سن التكوين أن يدرسوه 
ويتشبعوا به، وأن حييطوا بالعلوم املتصلة به، وعىل رأسها علوم اللغة العربية مجيًعا، ثم قدر هلم 
وهم ىف سن النضج أن يعيدوا درس ما درسوه ىف ضوء مناهج البحث العلمى ىف معاهدها 
آثار  آثار احلب لكنها ال تتجرد من  النظرة من  الكربى ىف الغرب، حيث قد يتوقع أن تتجرد 
التقدير، وقد تتجرد من آثار اإليامن لكنها ال تتجرد من آثار اليقني، وقد تتجرد من آثار االنتامء 

لكنها ال تتجرد من آثار الوالء. 

وإذا هو باكتامل نضجه يضيف بدراسته هناك إىل دراسته هنا آفاًقا من علم وفهم، وتأمل 
الذاتية  رؤيته  هلم  ليقدم  قومه  إىل  يعود  هو  وإذا  وحترير،  وتأصيل  وتقرير،  وتقدير  وتأويل، 
تراثه  متأنية إىل  فيه نظرة  يقدم  الذى  الوقت  إبصار جديدة، ىف  بقدرات  تراثه بعدما تشبع  إىل 

بعدسات غربية، ونظرة ثالثة للحقيقة ىف مرآة الفكر الغربى... 

)2(
أصبح األستاذ بابكر  قادًرا عىل أن يمهد بكتاباته عن فقه قومه قدًرا أكرب من تقدير قومه 
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ىف  املنصفني  أمل  ومن  الفقه،  هذا  لرتاث  أهله  وغري  أهله  تقييم  ومن  الفقه،  هلذا  قومه  وغري 
عشريته وىف غري عشريته ىف العمل عىل التمكني هلذا الفقه ىف حارض العقل اإلنسانى احلديث، 

كام متكن من قبل من تاريخ هذا العقل وساعده عىل بدء عرص النهضة.

وقد ختطى زميلنا الكريم بدراساته وبحوثه وكتاباته حدود املذاهب واملدارس الفقهية ليصل 
إىل جوهر الفكر الفقهى وأصوله ىف اإلسالم، ومل يقف بجهده عند حدود البحث والعلم، لكنه 
والقرآن  درمان،  أم  جامعات  ىف  واملحارضات  والبحوث  بالتدريس  نطاق  أوسع  عىل  شارك 
الدراسات  وكلية  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  واجلامعة  سعود،  وامللك  واخلرطوم،  الكريم، 

اإلسالمية ىف اإلمارات العربية.

وىف كل هذه املعاهد املتخصصة أجاد األستاذ بابكر تدريس أصول الفقه والفقه املقارن، 
والقضايا  البحث،  ومناهج  التفسري،  علوم  دّرس  كام  الرشيعة.  ومقاصد  األحكام،  وآيات 

الفقهية املعارصة.

)3(
أما بحوث األستاذ بابكر فقد امتدت لتشمل نظام األرسة ىف اإلسالم، والعالقات الدولية 
ىف اإلسالم، وهيأت له عقليته الفقهية أن ينرش كتاًبا عن الصالة غري املفروضة، وأن يعد كتاًبا 
آخر عن االتباع والتقليد. كام هيأت له دراساته الفقهية املمتدة قدرة متميزة عىل رشح احلديث 
النبوى فتوىل تقديم رشوح مفصلة ألكثر أحاديث صحيح البخارى ىف إذاعة القرآن الكريم ىف 
أم درمان، كام عرب باقتدار وبراعة عن رؤية الفقيه لقضايا عرصه ومشكالت وطنه من خالل 
منابر الرأى ىف أجهزة االتصال املختلفة، كام أسهم بجهد وافر ىف املؤمترات العلمية التى عقدت 
ىف جماالت ختصصه وكان فيها مجيًعا صوًتا للحق الصادر عن إيامن، وللعلم الصادر عن دراسة، 

وللفكر الصادر عن عقيدة.

وىف كل هذه املناشط العلمية استعان زميلنا الفاضل بشاعرية مفطورة مكنته من أن يفيد من 
املوهبة ومن القرحية، ومن الذخرية الشعرية كذلك، وساعدته عىل أن يضفى الروح الشاعرة 
عىل كل ما كتب وألف فجاءت كتاباته الفقهية أقرب إىل النفوس املهتدية، وأيرس عىل النفوس 

الباحثة عن اهلدى.
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)4(
وألن األستاذ بابكر، شأُنه شأُن كل عامل أصيل، شاهد عىل عرصه، فقد تصدى بالرأى لكثري 
من قضايا عرصه مستلهاًم ذخرية الفقه والعلوم اإلسالمية التى درسها، ومستهدًيا بفطرة صقلها 
العلم وهذهبا الشعر، وإذا هو يلتفت إىل كل ما ىف إمكانه أن يقدمه لدينه وبنى دينه، ولقومه وبنى 
قومه، ويكفى ىف هذا اإلطار أن أشري إىل جهده الرائد ىف دراسة اإلعجاز الترشيعى ىف القرآن 
الكريم دراسة تنبئ عن فهم مستفيض ألصول الرشائع وفلسفة القوانني، فضاًل عىل إحساسه بام 

قيضه اهلل -سبحانه وتعاىل- لكتابه الكريم من إعجاز ترشيعى مل خيتص به كتاًبا غريه.

وىف هذا اإلطار أيًضا من شهود العرص - والشهادة عليه - قدم أستاذنا دراسته الرائدة عن 
حدود احلريات ىف رشيعة اإلسالم.

)5(
وقد عنى زميلنا الكريم بدراسة أحوال املسلمني خارج بالد املسلمني، فكتب وحارض عن 
املسلمني ىف أوروبا، كام حارض وكتب عن اإلسالم ىف إفريقيا، ولعله وجد من صدى دراساته 
أنه بسبيله إىل االنتهاء منه  أنبأنا  أثر املسلمني ىف أوروبا ىف كتاب مستقل  ما دفعه إىل استقراء 

ونرشه عن قريب.

وعىل صعيد آخر فقد كان من الطبيعى أن يتوج عاملنا قراءاتِه ودراساتِه عىل حد سواء، بدراسات 
حتت  إذاعية  أحاديث  ىف  الدراسات  هذه  بعض  قدم  وقد  اإلسالم،  ألعالم  مسبوقة  وغري  عميقة 

عنوان »روائع السري«، وقدم بعضها اآلخر ىف كتاب بعنوان »أيام وأعالم«.

)6(
أهيا الزميل الكريم ..

أنت شاعر من شعراء احلكمة، وقد انقىض عقدان من الزمن عىل نرشك لديوانك الوحيد 
»سلسبيل  تسميه  أن  أحراك  كان  وما  اللهب«،  »سلسبيل  مراوًغا:  عنواًنا  له  اخرتت  الذى 

الذهب«، ذلك أن شعرك ينم عن عملك بأصول الفقه، وعن علمك بالفقه. 
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وأنت ترى املنطق أعجز من أن يفرس احلياة، وأضعف من أن تستقيم به احلياة، وترى الطبائع 
البرشية أبعد ما تكون عن تصورات الفالسفة، وعلامء األخالق، ودعاة الدين، وأرباب الفضيلة، 
الدوام  فإذا أنت عىل  يفتديك،  يزال شعرك يعرب عام ىف وجدانك من قلق يعرتيك، وإيامن  وال 
تشكو ىف شعرك اضطراب أحوال الناس، وسوء أخالقهم، وتدهور طباعهم، وانقالب املوازين، 
لكنك مع هذا ترى النور ىف هناية الرسداب.. ترى وميضه وتعرب عنه ىف قصيدة من قصائدك نراك 

فيها وقد ارتاحت نفسك للسمو عن مباذل احلياة حتى لو رأت العيش صعبا، وأنت القائل:
فأين مجال العيش إن كان كله فتاًتا وتلويًثا ورشًبا من املر؟

)7(
أهيا الزميل الكريم ..

رأيتك  تدرك بشفافية روحك أن طريقك جد خمتلف عن طريق العامة، وربام عن طريق 
تصبح  حتى  زيف  كل  من  نفسك  تنقى  أن  عليك  يفرض  وفقهه  بالدين  علمك  وأن  الكافة، 
أقرب إىل النور الذى يىضء لصاحبه حياته وطريقه، وهيبه وجدان االطمئنان بعيًدا عن بركان 
القلق الناشئ عن مواجهة احلقيقة املرة التى هى سمة من سامت عرصنا، وأنت ترى القوة ىف 
الصدق وحترص عىل هذا الصدق حرصا جيعلك جتزع من التنبيه، وتشمئز من التسفيه، وتأنف 
توارى ألهنا ال تؤمل وال جتمل،  تباىل وال  احلياة ال  تنطلق خطواتك ىف  التمويه، وهكذا  من 

وأنت تعرب عن هذا ىف شعرك خري تعبري حني تقول:
ممـوها  يعيـش  من  قويا  ِوليس  واخُلبرْ احلقيقــة  كشــف  يعذبه 
مسـاره  العنكبوت  ببيت  ـِرشبيه  وأوهن بيت للعناكب ىف الدهرْ

السعادة شقاء، وىف بعض  الشقاء، وترى ىف بعض  السعادة، وحقيقة  وأنت تدرك حقيقة 
الشقاء سعادة، ومتيز هذا من ذاك. وتسترشف من دينك أنوار اهلداية فيساعدك دينك وفقهك 
وعلمك عىل هذا الصفاء الذى يمهد حلواسك أن ترتاسل حتى يستحيل النور رحيا تشمها ىف 
كل حني، واسمح ىل أن أبدل الضمري ىف بيت من قصيدك بام ال يفسد الوزن، ألخاطبك بام 

حتدثت به عن نفسك فأقول لك إنك:

واستنشـقَت فيه عبرًيا غري مبتذلرأيـَت ىف الكـون أنوار السـعادة
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)8(
واسمح ىل مرة أخرى أن أكرر هذا ىف بيت من قصيد لك يلخص بعض جتاربك مع احلياة 

واألحياء:

لشقيت من ُكثر ما حاربت من  ُزَمٍر تلهو وهى ىف َجذرْ الثعالب  من 

)9(
أهيا الزميل الكريم ..

 آن لك اليوم ياسيدى أن تسرتيح حني تنضم إىل زمرة اخلالدين زمياًل عزيًزا عليهم وعىل 
وطنهم.

مذهبك  ىف  شافعى  إنك  أقول  أن  أستطيع  فإننى  خيوننى،  أظنه  وال  حدسى،  خينى  مل  وإذا 
بريطانى  كنت  وإن  الثقافة،  فرنسى  وأنت  الفقهى،  مذهبك  ىف  مالكيا  كنت  وإن  الشعرى، 

التعليم، كام أنك إنسانى املخرب، وإن كنت إقليمى املظهر.

وأنت قبل كل هذا جممعى أصيل ُفطر عىل املجمعية، وغذى من أجلها.. درى هذا أم مل يدر. 

منهام  قوى كل  إنام  أبدا،  يتقاطعا  مل  متآزرين  متوازيني  تكوينك عىل خطني  وقد رست ىف 
فأنت  املناصب واملناشط عىل غري هذا،  يتقدم حتى لو صورت  أو  ينترص عليه  أن  أخاه دون 
الفقه، وعلمك  بأصول  يقل عن علمك  اللغة ال  بأصول  فقيه، وعلمك  أنت  ما  بقدر  لغوى 
باألحكام األجرومية ال يقل عن علمك باألحكام الرشعية، وقد كرمك ربك فتوج حياتك 
برئاسة اجلامعة اإلسالمية، ثم توجها برئاسة جممع اللغة العربية ىف اخلرطوم، وهو ما مل جيتمع 

ملجمعى ىف جممعنا حتى يومنا هذا.

)10(
أهيا الزميل الكريم ..

أنت اليوم ثانى سودانى ىف هذا املجمع، كام كنت ثانى رئيس ملجمع اخلرطوم، وكان جديًرا 
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الظن صواب،  لكنه ظّن، وبعض  بكثري،  أكثر من هذا  أبناء وطنك  أن يكون حظه من  باملجمع 
أن كل عضو مرصى فيه هو ممثل لوطنك الذى يعيش فيه شعبنا عىل احلب واإلخاء منذ آالف 
السنني، عىل أنك أول سودانى ينتخبه أعضاء هذا املجمع، وقد أعطوك أصواهتم عن غري سابق 
غداة  املعينني  عرش  األحد  األعضاء  من  واحًدا  سلفك  كان  وقد  وتقدير،  حب  عن  لكن  معرفة 

صدور قانون املجمع ىف مطلع الستينيات.

ومن الطريف أنك اليوم أكثُر األعضاء العرب شبابا عىل نحو ما كان سلفك يوم عني أكثر 
األعضاء العرب شباًبا، وال أظن هذا من باب املصادفة إنام هو تعبري تلقائى وأمني عام يشعر 
النيل وفطرَته وفورَته وثورَته، وهم ال  يمثل هلم وفيهم شباَب  السودان  أن  املرصيون من  به 
يتصورون السودان وال السودانى ىف غري هذه الصورة املحببة إىل نفوسهم، األثرية إليهم، ومع 
التأمل إال أهنم يدركون أن هذه األمانى رضب  يتمنوهَنا ألنفسهم ىف بعض حلظات  أهنم قد 
من املحال، هكذا أرادت الطبيعة، وليس من حقهم أن يغريوا من إراداهتا شيًئا مهام أقاموا من 

سدود، أو ارتضوا من حدود، أو قبلوا من قيود.

وها أنت اليوم تتبوأ مقعدك بني اخلالدين ليكتمل بوجودك ِعقدنا، وليكتمل بحضورك أنسنا، 
وليكتمل بعلمك عملنا، وليكتمل بشعرك أملنا.

)11(
أساتذتى األجالء..

تاريخ  وهو  املتوالية،  مراحله  ىف  العلمى  حياته  مسار  لكم  أخلص  أن  عىّل  زميلنا  حق  من 
علمى مرشف ووثاب.

خترج أستاذنا ىف كلية الرشيعة والقانون من جامعة أم درمان اإلسالمية عام ستة وستني، ثم نال 
املاجستري بعدها بأربع سنوات، فالدكتوراه بعدها بخمس سنوات، وقد نال الدرجتني ىف أصول 

الفقه من جامعة أدنربة، وعاد إىل وطنه اإلسالمى متنقاًل ىف العمل ما بني السعودية والسودان.

توىل  ما  عام مخسة وسبعني، ورسعان  أستاًذا مساعًدا  املرموق  اجلامعى  أستاذنا عمله  بدأ 
البحث والدراسات  الفقه ىف اجلامعة )1977 � 1979(، ورئاسة وحدة  رئاسة قسم أصول 
العليا )1977 � 1979(، ثم عمل بالتدريس ىف اجلامعة اإلسالمية ىف املدينة املنورة )1980 
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� 1985(، ثم عاد إىل رئاسة قسم أصول الفقه باجلامعة اإلسالمية وقد أصبح أستاًذا مشارًكا 
.)1986 - 1984(

)12(
 ،1986 حتى  وبقى  االجتامعية  والعلوم  والقانون  الرشيعة  كلية  عامدة  تقلد   1985 وىف 
امللك سعود  بجامعة  للتدريس  بعدها  وانتدب  بني 1987 و1989،  ما  أخرى  مرة  تقلدها  ثم 
توليه  أثناء  ىف  ونال   )1990( اإلسالمية  اجلامعة  ملدير  نائبا  بعدها  وعني   ،)1990  -  1989(
هذا املنصب درجة األستاذية عام أربعة وتسعني، وتوىل منصب مدير اجلامعة اإلسالمية طيلة 
العقد األخري من القرن العرشين، واختري عام 2000 ليشغل منصب األمني العام لوزارة التعليم 
الفقه اإلسالمى، وىف  التاىل 2001 أمينا ملجمع  العام  والبحث العلمى السودانية، ثم اختري ىف 

العام التاىل 2002 اختري رئيسا ملجمع اللغة العربية.

وىف أثناء هذا كله رأس حترير جملة »الرشيعة والعلوم االجتامعية« ما بني 1977 و1979، 
وما بني1984 و1986.

)13(
وقد كان زميلنا الكريم نموذًجا النطالق قيادات اجلامعة الوطنية ىف الدوائر الثالث العربية 
ما  لرابطة اجلامعات اإلسالمية  التنفيذى  باملجلس  فقد اختري عضًوا  واإلفريقية واإلسالمية. 
بني 1991 و2000، واختري نائبا لرئيس احتاد اجلامعات اإلفريقية وعضًوا باملجلس التنفيذى 
العربية  اجلامعات  الحتاد  التنفيذية  اللجنة  ىف  عضًوا  كذلك  واختري   ،)2000  -  1997(
)1997 - 1999(. وكان قبل هذا كله نائًبا لرئيس احتاد اجلامعات السودانية، وعضًوا ىف احتاد 

اجلامعات العاملية.

)14(
أهيا الزميل الكريم ..

لعلك اليوم تضيف إىل كل ما سبق جمًدا تتطاول إليه النفوس واألعناق والقامات، ولعلك 
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كنت تتمنى عىل اهلل أن يكون لك بني اخلالدين هذا املقعد الذى نستقبلك اليوم له، وندعوك 
إليه، ونرجو أن نسعد بك فيه.

أننا نرجو أن يكتمل بوجودك ِعقدنا، وأن يكتمل   ولعىل أكرر لك ما قلت من قليل من 
بحضورك أنسنا، وأن يكتمل بعلمك علمنا، وأن يكتمل بشعرك أملنا.
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الفصل الرابع

 د. مروان المحاسنى
)سوريا(

)1(
أهيا الزميل الكريم

يستقبلك جممعك اليوم وهو يأمل أن يفىء عىل ظلك ظله.. وأن يفيد من علمك علمه.. 

يستقبلك وقد تراءيت ىف ذاكرتنا رجل مصطلح تطوف األعامق كيام يستخرج لؤلؤة متفردة، 
وتستلهم اآلفاق كيام تصنع جوهرة منفردة.. 

واجلهد،  اجلهد  حتتسب  دؤوبا  وديعا  حدقاتنا  ىف  شخصيتك  ارتسمت  وقد  جممعك  يستقبلك 
وتصون العهد والوعد، وتكتسب املجد تلو املجد.. 

نراه من مصطلحات أهلمتك هبا ذائقة  يستقبلك جممعك وقد أعلن عملك عن نفسه فيام 
ذائقة،  ذائقة  ذا  والقالئد  الفرائد  فأصبحت وأنت صاحب  ذائقة،  ذاكرة  ذاكرة، ووهبتها لك 

وذاكرة ذاكرة.. 

يستقبلك جممعك وقد أعلن عملك عن نفسه فيام نلجأ إليه من حلول صاغتها لك فطرة 
متفرسة، وخربة متبرصة، ويعىل فكرك من شأن نفسه بام يتجدد اعتناقك له من مثليات القيم 

وفضليات الشيم.

ال تعجبن من أن جتدنا قبل أن نراك رأى العني وقد عرفنا لك توفيقك وتفوقك، وليس 
األمر ىف هذا بدعا فإن جممعنا يعرف كذلك ملجمعك آثاره وإيثاره، كام يعرف شعبنا لشعبك 

جده ووجده.
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ونقـى إيـامن وحسـن بيـانزكاك إقـدام ورأى شـاهد

)2(
أهيا الزميل الكريم

كأنى بك اليوم، ياسيدى، متد ىف خطوك خطوة حول البحر املتوسط لترشف عليه من 
جنوبه، كام أرشفت عليه من قبل من رشقه، ثم من شامله، ولسان حالك يقول إنك كنت ىف 
رشقه للعلم طالًبا، وىف شامله للحضارة جالًبا، وإنك ىف كل أحوالك مثل بديع للمتحرض 

الضليع.

إليه مبكرا، وأدركت أن االهنامك ىف السري  لقد أدركت ياسيدى قيمة اهلدف الذى تسعى 
ىف  السائر  عن  تغيب  جوانبه  جيعل  وقد  واجتاهاته،  الطريق  معامل  رؤية  عن  يلهى  قد  احلثيث 
املصائر، لذلك فقد آثرت لنفسك أن حتدد اهلدف، وأيقنت أن هذا التحديد كفيل لك بتسارع 
اسام ىف كل  لنفسك  الدرب رست حثيثا حتى حفرت  هذا  املنشود، وعىل  إىل هدفك  اخلطى 

ميدان بذلت فيه جهدك.

)3(
أهيا الزميل الكريم

نام شغفك باملصطلحات حتى أصبحت املصطلحات لك نديام.

ونمت مقدرتك عىل صناعتها حتى أصبحت أنت للمعاجم نديدا. 

مكافئة  جواهر  لغتك  ىف  لعلومه  تصنع  أن  عىل  أعانك  ما  الطب  جوهر  من  وأدركت 
تصدقنا التعبري عام تشعر به نفوسنا جتاه املعانى، وعام تدركه عقولنا من األعراض واألغراض 

واألمراض.

ها أنت متىض عىل الدرب الذى اختطه اجليل السابق لك من مؤسسى احلركة العلمية ىف 
بلدك احلبيب إلينا مجيعا، وها أنت تضيف إىل أجماد أسعد احلكيم، و حسنى سبح، ومرشد 
خاطر، ومحدى اخلياط، وشوكت الشطى، ومجيل اخلانى، و هيثم اخلياط، وهم الذين أصلوا 
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للعلم الطبى احلديث ىف بيئتنا التعليمية، وىف بيئتنا اللغوية عىل حد سواء، فاستحقوا تكريم 
ضمري أمتنا، وتبجيل تارخيها، وعرفان أبنائها، ومل ال وهم الذين أثبتوا بالعمل اجلاد قدرة 
العلمى استيعابا يضيف للغة، ويوطئ للفهم، ويوطن  التقدم  الفتية عىل استيعاب  لغتهم 

للعلم؟

خالدة بالشام  آية  شيدوا  شتى املناهل تروى كل ظمآنقد 

)4(
أهيا الزميل الكريم

أشهد.. بل أقسم غري حانث أنى رأيت جهد هؤالء الرواد بارزا ىف كل رجا من أرجاء العامل 
اختالف  العلمى ىف دمشق عىل  تالميذ معهدكم  فإذا  بأطبائه،  أختلط  وأن  أزوره،  أن  قدر ىل 
مستوياهتم يبزون غريهم من أهل العربية، ومن غري أهل العربية بام أتيح هلم من الفهم املتأنى 
الصائب والدقيق حلقائق العلم بعيدا عام يصيبب العلم من أذى التشوش الذهنى الذى يعانيه 
جزئياهتا عىل  يفهموا  أن  دون  من  الكلية  املعانى  وفهموا  لغاهتم،  غري  العلم ىف  درسوا  الذين 
النحو الكفيل بفك الطالسم، وحل الشفرات، فإذا بعض العلم ىف أذهان اآلخرين كأنه هو، 
وإذا بعض الفهم ىف عقوهلم كأنه هو، بينام أندادهم الذين درسوا عىل أيديكم يفهمون احلقيقة 

عىل نحو ما هى، ال عىل نحو ما كأهنا هى.

بينام رصانة  فإذا رطانته رصانة،  بام يعرف  العربية يرطن  العربية وىف غري   وإذا لساهنم ىف 
غريه رطانة، وإذا حديثهم منبئ، وإذا تشخيصهم مصيب، وإذا تدبريهم حكيم، وإذا تعليقهم 

شارح، وإذا قرارهم كاشف، وإذا نصحهم مثمر.

 وإذا هم خيرجون بمرضاهم وتالميذهم عىل حد سواء إىل نور العلم الذى ال يتهيأ إال ملن 
ذاقوا حالوة الفهم.

بأكثر   - وتعاىل  سبحانه   - احلق  وصفها  التى  املدارج  إىل  ترتقى  إنسانيتهم  وإذا   
األوصاف إعجازا وتكريام لإلنسان يوم طلب من مالئكته أن يسجدوا آلدم ألنه ُعلِّم 

األسامء كلها.
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)5(
أهيا الزميل الكريم

ال خيالطنى مثقال ذرة من شك ىف أنك وأسالفك األقربني واألبعدين عىل حد سواء من 
أولئك الذين عهد اهلل إليهم باالرتقاء بخلقه إىل املرتبة التى تستحق سجود املالئكة ملن ترتقون 

هبم.

أنت إًذا ياسيدى صانع رقى، ولست صانع حضارة فحسب.

وأنت إًذا أستاذ رفيع القدر..

جتاوزت قدر األساتذة الذين يفهمون العلم..

 إىل قدر األساتذة الذين ُيفهمون العلم..

إىل قدر األساتذة الذين يصنعون العلم..

 إىل قدر األساتذة الذين يطورون العلم..

إىل قدر األساتذة الذين يصفون العلم..

إىل قدر األساتذة الذين يسمون العلم حق اسمه..

فإذا ما وصلوا إىل ذلك فقد قدروا اهلل حق قدره..

 وهو أقىص ما يطلب رب العزة من عباده املؤمنني.

)6(
أهيا الزميل الكريم

وقد  اللغوية  ذاتنا  أمام  نحن  فإذا  معجامتنا  ىف  صنعه  ىف  شاركت  الذى  اإلنتاج  نتأمل   
جتلت بيديك عىل حقيقتها، وعىل يديك ىف حقيقتها، وقد رزقت التوفيق ىف جتريد املعانى من 
مصاحباهتا، فاخرتت ملعنى اجلوهر اللفظ الكفيل به، ثم إذا أنت تضيف إليه فضال آخر حني 

تبحث بني ما يسمى »املرتادفات« عىل أكثر »املتوافقات« مع املعنى.
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وإذا املصطلح عىل يديك لفظ دقيق واضح بسيط معرب، لكنه مع هذا لفظ ذو ظالل، وإذا 
أنت فنان أدركت من كل ما أمامك ما هو كفيل بتجريده جتريدا فلسفيا، وتشكيليا، وترشحييا، 

وتصويريا، ثم التعبري عنه بام هييئ له الظل إذا حترك، واإلشعاع إذا تقلب.

 بل إذا املصطلح عىل يديك يستبقى لنفسه طاقات من طاقات الوضع الكامنة ال تظهر إال 
عندما يصبح املصطلح جزءا من عبارة مفهمة تستمد قدرهتا عىل اإلفهام والتعبري مما ترفده هبا هذه 

الطاقة اخلفية، وإذا هو قابل للنسب، واإلعراب، والتصغري، واإلضافة، واجلمع، واالشتقاق.

)7(
أهيا الزميل الكريم

أنت إًذا ىف معملك املجمعى فنان مجيل يكسب لوحاته كثريا من نفسه القادرة عىل التعبري 
واإلظهار واإلبانة، وتعينك عىل هذا قرحيتك القادرة عىل الفهم واالستبطان، فإذا مصطلحاتك 

حتمل إلينا بعضا منك.

 وإذا نحن نراك فيها متجليا ألنك أعطيتها بعض نفسك من دون أن يأخذ هذا منك إال كام 
يأخذ االبن من أبيه من بضع ضئيل، لكن هذا البضع ينقل إليه كل الصفات وكأنام نقل إليه 

كل الذات.

)8(
أهيا الزميل الكريم

لقد أدركت قبل غريك أن مشكلتنا األساسية ىف بالدنا هى أن ثقافتنا عربية، بينام حضارتنا 
غربية، وأننا لن نستطيع الدخول ىف حوار مع الغرب ما مل نعد إىل استكامل ثقافتنا بإضافة 
بعض ما أنجز الغرب منذ ختلينا عن دورنا املميز ىف نرش احلضارة ىف العامل، وأدركت حقيقة 
حاجتنا إىل املصطلحات عىل أهنا ألفاظ قابلة للحياة ولألمل ال جمرد ألفاظ مقابلة للوجود 

وللواقع.

وقد أدركت قبل غريك أنه ال يكفى أن نضع املصطلح مقابل املصطلح لنستطيع املشاركة 
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ىف احلوار، بل البد أن يتكرس املصطلح باالستعامل، وأن يدخل حيز املعقول ىف أذهاننا، وىف 
مفاهيمنا كى حيق لنا مناقشة منطلقاته، والنظر ىف صالحه، أو ترجيح استبعاده.

)9(
أهيا الزميل الكريم

لقد عربت أنت نفسك منذ عرشين عاما حني ألقيت كلمتك ىف جممع دمشق عن هذا املعنى 
حني قلت: إن املسترشقني مل ينقلوا من الرتاث العربى اإلسالمى إال ما يناسب الزاوية الضيقة 
غايات  ختدم  كانت  بمجموعها  االسترشاق  حركة  وألن  منهم،  واحد  كل  يدرسها  كان  التى 
وأهداًفا ال متت إىل العرفان، أو إىل املعرفة الصافية بصلة، فقد كان العائق الكبري الذى يصعب 
ختطيه هو مرور املفاهيم العربية من فكر غربى، جيد مشقة ىف إدراك الروح الكامنة وراء ذلك 
اإلنتاج العربى املمتد عىل عدة قرون، واملتشعب إىل جماالت عديدة من جماالت الفكر، والذى 
أنامل مرهفة، وال ترى  إال  تتلمسها  ما بني أجزائه وفروعه نفحة من روحية شفافة ال  تربط 

آثارها عيون مل تألف أجواءنا وقيمنا. 

وقلت أنت يومئذ: إنه قد آن للعربى أن يقوم بنفسه بالتعريف بثقافته، وبإعادة النظر فيام 
كتب عنها ىف العامل الغربى.

 وها أنت ذا أنت وأقرانك قد خطوتم بنا خطوات واثقة ىف هذا السبيل اجلميل الذى حتوطه 
األيرس  جانبه  من  وحتوطه  املستقبل،  إىل  ببرصها  ترنو  شاخمة  العزة  أشجار  األيمن  جانبه  من 
أشجار الكرامة باسقة حتنو بظلها عىل املاض�ى فيه.. ونحن نرى األمل مشعا طوال الطريق ال 

ىف هنايته فحسب.

)10(
أهيا الزميل الكريم

أنى ىل أن أبلغ مبلغ مدحيك وأنت حفيد متيم الذى غزا مع الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( 
وروى عنه بضعة عرش حديثا كلها من الصحاح، ومن أشهرها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الدين النصيحة« 
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)وكررها ثالثا(، قالوا: ملن يا رسول اهلل؟ قال: »هلل - عز وجل - ولكتابه ولنبيه وألئمة املسلمني 
وعامتهم«.

وهأنذا واحد من عامتهم حييى واحدا من أئمتهم، ألن أئمته رأوا أن يطوقوا عنقه بفضل 
أن يكون مستقبلك اليوم ىف معقل األئمة الذى استقبل من قبلك من أعالم بلدك ومن أعالم 
الشهابى، وحسنى سبح، وعدنان  املغربى، ومصطفى  القادر  جممعك: حممد كرد عىل، وعبد 

اخلطيب، وشاكر الفحام، وإحسان النص، وحممد هيثم اخلياط.

)11(
أهيا الزميل الكريم

لقد كان جدك متيم أول َمْن أرسج الرساج ىف املسجد، كام كان أول َمْن قص ىف اإلسالم 
ب�إذن من اخلليفة عمر.. وها أنت التزال تىضء الرساج الذى أضاءه جدك، وتقص الصحيح 

كام قصه جدك، وتستقىص النفيس كام استقصاه أسالفك.

ومهام بلغ قوىل فيك فإنى ال أبلغ منزلة الشاعر الغزى مفتى الشافعية بدمشق حني وصف 
أجدادك فقال:

شام بأرض  األنام  افتخر  املسـاكنإذا  ثم  دورها  وعدوا 
حماسن شامنا )بيت املحاسن(أقـول مفاخـرا قـوال بديــعا

)12(
أهيا الزميل الكريم

كيف ىل إذا أردت وصفك أن أبلغ مبلغ أستاذى عدنان اخلطيب حني وصفك فقال: إنك حارض 
البدهية.. رسيع اجلواب.. دقيق ىف نقدك. صارم إذا انتقدت.. تطرب للنكتة البارعة إذا سمعتها.. 
وهتوى اقتناصها إذا حانت لك.. هذا مع ميل شديد للدعابة الربيئة.. إذا ما استأنست بالصداقة.. 

وكأن أستاذنا عدنان اخلطيب كان يريد أن يقول إنه مل ينقصك من مقتضيات العظمة شىء، 
فها أنت تتمتع باخللق الذى قال: اإلمام الغزاىل فيام نسب إليه: إن العظيم ال يكون عظيام إال به.
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)13(
أهيا الزميل الكريم

ما سمعته  أول  أنى سمعت اسمك  أنه كان من حسن حظى  منى  إذا سمعت  هل تدهش 
من أستاذنا عدنان اخلطيب عام ثامنية وسبعني، ومل أكن أدرى أنك ستفوز بعد ذلك احلديث 
بأقل من عام بعضوية جممع دمشق العربى، وال أن األستاذ اخلطيب نفسه سيكون مستقبلك ىف 
املجمع الدمشقى بعدها بعقد من الزمان، وال أنى سأكون مستقبلك ىف املجمع القاهرى بعد 

عقدين آخرين من الزمان.

 ولست أدرى بعد هذا إن كان اهلل سريزقنى احلظ أن أجلس إليك جملس الناهل من فيض 
علم األستاذ، لكنى أدعو اهلل أن يكون هذا من حظى، وأن يمتع جممعنا بك ىف القاهرة، وهى 

اإلفريقية القاسية، كام متع بك دمشق وجدة من قبل، ومها اآلسيويتان اآلسيتان.

)14(
أهيا الزميل الكريم

لقد كان لسورية العزيزة كرسيان حني أنشئ هذا املجمع، أما الكرسى األول فقد تعاقب 
عليه ثالثة من أسالفك ىف رياسة جممع دمشق: األستاذ حممد كرد عىل حتى عام ثالثة ومخسني، 
ثم األمري مصطفى الشهابى ىف عام أربعة ومخسني، ثم شاء تعديل قانون املجمع ىف عام ستني أن 
يبقى الشهابى عىل رأس جممع دمشق فرعا، وأن يكون بكرسيه ىف جممع القاهرة عضوا مراسال، 

وما أقساه من شعور علينا وعىل تارخينا .

 وبعد ربع قرن رأى املجمع أن يعود هذا الكرسى لألستاذ حسنى سبح عام ستة وثامنني، 
وقد خلفه فيه األستاذ سعيد األفغانى ما بني عامى واحد وتسعني، وسبعة وتسعني، ثم األستاذ 

إحسان النص منذ عام ألفني.

أما الكرسى الثانى فقد شغله األستاذ عبد القادر املغربى منذ عام ثالثة وثالثني حتى عام 
تسعة ومخسني، وظل الكرسى ينادى سورية طيلة سنوات الوحدة وما أعقبها حتى عام ستة 
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وثامنني حني أبى املجمعيون إال أن يكون لألستاذ عدنان اخلطيب مقعد من مقاعد العاملني، ال 
املراسلني.. ومن الصدف أنك جتلس اليوم ىف هذا املقعد الذى استعاده عدنان اخلطيب نفسه 
لسورية احلبيبة، وخلفه فيه بعد عقد من الزمان سلفك ىف رئاسة جممع سوريا الدكتور شاكر 
الفحام، الذى احتفل املجمع بتأبينه منذ أيام قالئل، وهكذا قدر ملقعدك أال خيلو، فال خال ذلك 

املقعد، وال غيب اهلل سوريا عن مقاعدها.

أما الدكتور هيثم اخلياط فقد استحوذ له املجمع عىل كرسى من كراسى املستعربني. وهكذا 
أصبح لسورية  ثالثة مقاعد، والثالثة قليل.

)15(
 أهيا الزميل الكريم

ما  نحو  عىل  تكوينك  مالمح  بعض  لك  أعرض  أن  دون  من  استقبالك  أمر  يستقيم  ال 
التكوين الذى بلغ بك ما بلغ من  أننا سنسمع منك بعد قليل رؤية أخرى هلذا  فهمناها، مع 
قبل، وهو تكوين مجع بني اهلدوء والنضوج، كام مجع بني التمكن والنبوغ، وبني التأنى والتأتى، 
درجة  ونلت  الفرنسى،  بالتعليم  العربى  التعليم  فيه  فضّفرت  سوريا  ىف  تعليمك  تلقيت  فقد 
جامعة  ىف  الطب  بكلية  والتحقت   ،)1943( وأربعني  ثالثة  عام  الفلسفة  فرع  ىف  البكالوريا 
ثم  ربعه،  القرن  عمر  من  أمتمت  وقد   ،)1951( ومخسني  واحد  عام  شهادهتا  فنلت  دمشق 
أن  إال  باريس عام مخسة ومخسني )1955(، وأبيت  الصدر من جامعة  ختصصت ىف جراحة 
ومخسني  ثامنية  عام  دمشق  جامعة  من  شهادهتا  عىل  حصلت  حتى  لآلداب  دراستك  تواصل 
)1958( بعد سبع سنوات من حصولك عىل شهادة الطب، وهكذا أتيح لك أن جتعل التاج 

مزدوجا بعدما ضفرت الساق.

)16(
ثم إنك أنفقت عقدا من الزمان حتى أهلت نفسك ملوقعك الرفيع ىف اجلامعة.

أصبحت  حتى  فيها  تدرجت  دمشق،  بجامعة  التدريس  هيئة  ىف  قرن  ربع  عملت  ثم 
العربى  وطنك  خلدمة  الشام  ىف  بالدك  من  خرجت  ثم  لقسمها،  ورئيسا  للجراحة  أستاذا 
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ىف جزيرة العرب فقضيت ىف هذه اخلدمة عقدين من الزمان، حيث عملت عرش سنوات 
)هى عقد الثامنينيات( ىف جامعة امللك عبد العزيز أستاذا ورئيسا لقسم اجلراحة، وتوليت 
منصب مدير التعليم الطبى ىف جامعة امللك عبد العزيز إحدى عرشة سنة، كان منها عقد 

التسعينيات كله.

)17(
العلمى خارج وطنك حظه من إسهاماتك ومشاركاتك،  املجتمع  نال  كله  أثناء هذا  وىف 
ورحب بك أستاذا وباحثا ومنظرا، وعملت ممتحنا خارجيا للجراحة ىف الكلية امللكية األيرلندية 
ما بني العام اخلامس والثامنني للقرن العرشين والعام املتمم لأللف الثانية، كام ترأست حترير 

جملة كلية الطب ىف جامعة امللك عبد العزيز عام ثامنية وثامنني )1988(.

)18(
الطبى  املعجم  املنهجى ىف  بدأت منذ مخسة وأربعني عاما عملك  فقد  أما ىف ميدان عملنا 
التى  صورته  ىف  ثامنني  عام  صدر  حتى  العظيمة  هيئته  إعانة  ىف  اجلهد  تبذل  تزل  ومل  املوحد، 
تطورت إىل ما أصبح ىف أيدينا اآلن من سفر مجيل نضعه عىل مكاتبنا وىف أعيننا.. به نحتفى، 

وفيه نحتمى.

فعل  قادرا عىل  اإليطالية، وأظنك  لغتنا من  إىل  انتقلت  التى  األلفاظ  كتابا ىف  وقد وضعت 
ذلك مع كل لغة من اللغات التى أجدهتا إجادة أبنائها النوابغ، ال معرفة أبنائها العوام، وأنت 
جتمع  اليوم  أنت  وها  والسكسونية،  الالتينية  اللغات  بفصيلتى  العلم  مجعوا  الذين  القالئل  من 
عضويتى القاهرة ودمشق، كام أنك رئيس املجمع األعرق، وكام أنك كنت من قبل نائبا لرئيسه.

)19(
أهيا الزميل الكريم

لغتها، ونفحتك مهارهتا، ثم قلدتك وسام الرشف  إذا كانت فرنسا قد كرمتك فمنحتك 
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برتبة فارس عام تسعة وسبعني )1979(، وبرتبة ضابط )1999(، فها هى مرص هتديك بعد 
بأن  يواتينى  وإذا حظى  املجمع،  بال جدال وهو عضوية هذا  أوسمتها  أعىل  الزمان  من  عقد 
أمحل إليك الوسام فأظهر ىف الصورة إىل جوارك، وما أنا إال حامل املسك، فتقبل من جممعنا ما 

أمسكه عن غريك، وما توج بك أمسك، وما هو حمتاج فيه منك لغدك وأمسك.
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 فصول الباب الثانى
متفرقة عن رؤساء مجمع 

اللغة العربية بالقاهرة
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الفصل الخامس

د. محمد توفيق رفعت

)1(
ولد حممد توفيق رفعت باشا بالقاهرة، ودرس ىف مدرسة األلسن ىف عهدها األول، وعمل 
بعد خترجه فيها مرتمجا بوزارة املعارف، وانتدب للتدريس بمدرسة املعلمني، ثم سافر إىل فرنسا 
لدراسة القانون بكلية إكس، وبعد خترجه عاد إىل مرص فعني مساعدا للنيابة، ثم رقى قاضيا 
احلقانية  بوزارة  القضائية  املراقبة  بلجنة  مفتشا  انتدب  حني   ،1902 سنة  حتى  كذلك  وبقى 
)العدل(، ثم عني مديرا لإلدارة القضائية هبا )1907(، ثم اختري مستشارا بمحكمة االستئناف 

األهلية، واختري ليتوىل منصب النائب العمومى )1919(.

واخلارجية،  واملواصالت،  املعارف،  هى:  وزارات  مخس  باشا  رفعت  توفيق  حممد  توىل 
واألوقاف، واحلربية والبحرية، واشرتك ىف سبع وزارات، وعمل مع أربعة رؤساء وزارات 
صدقى  وإسامعيل  )مرتني(،  وزيور  )مرتني(،  إبراهيم  وحييى  )مرتني(،  نسيم  توفيق  هم: 
عاًما  أحد عرش  تواله  أول منصب وزارى وآخر منصب  بني  الزمنية  املسافة  لتبلغ  )مرة(، 

وشهًرا واحدا بالتامم والكامل.

بدأ حممد توفيق رفعت باشا مناصبه الوزارية ىف وزارة من الوزارات اإلدارية التى حكمت 
طيلة  للمعارف  وزيًرا  األوىل،  نسيم  توفيق  حممد  )سميه(  وزارة  وهى   ،1919 ثورة  أثناء  ىف 

عرشة شهور هى عمر الوزارة.

وعاد للوزارة مع نسيم أيًضا ىف وزارته الثانية )20 نوفمرب 1922 � 9 فرباير 1923(، لكنه 
ىف هذه املرة توىل وزارة املواصالت.
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توىل  وفيها  إبراهيم  حييى  وزارة  وهى  التالية  الوزارة  ىف  بقى  لكنه  الوزراء  رئيس  وتغري 
وزارة املعارف )15 مارس � 6 أغسطس 1923( ثم اخلارجية من 6 أغسطس حتى هناية 
و12  أغسطس   8 بني  ما  أيام  أربعة  ملدة  مؤقًتا  املعارف  توىل  كام   ،1924 ىف  الوزارة  عهد 

أغسطس 1923.

)2(
التالية وهى وزارة زيور  الوزارة  بالطبع ىف وزارة سعد زغلول، لكنه اشرتك ىف  مل يشرتك 
األوىل بعد أسبوع من تشكيلها، حيث عمل وزيًرا للمعارف العمومية لرابع مرة من 1 ديسمرب 

1924 وحتى هناية عهد هذه الوزارة ىف 13 مارس 1925.

بعد 6 شهور من تشكيلها  لكنه دخلها  الثانية عند تشكيلها،  ثم مل يشرتك ىف وزارة زيور 
وزيًرا للمواصالت ىف 12 سبتمرب 1925 و بقى حتى هناية عهد الوزارة ىف 7 يونيو 1926، 
كام توىل وزارة األوقاف طيلة هذه الفرتة أيًضا، لكنه توالها )مؤقًتا( حتى 30 نوفمرب 1925، 

ثم باألصالة ىف الفرتة الباقية.

حممود،  وحممد  والنحاس،  وثروت،  باشا،  عدىل  وزارات:  طيلة  الوزارة  عن  بعيًدا  وبقى 
األوىل  لوزارته  باشا  صدقى  تشكيل  عند  الوزارة  دخول  إىل  عاد  لكنه  والنحاس،  وعدىل، 
واستمر فيها عاًما )20 يونيو 1930 � 22 يونيو 1931( كوزير للحربية والبحرية. وقد ترك 

الوزارة ليتوىل رئاسة جملس النواب الصدقى الذى جاء بانتخابات متعسفة.

)3(
اإلدارية  الوزارات  ىف  عملوا  الذين  الوزراء  رأس  عىل  يضعه  السياسى  تارخيه  كان  هكذا 
أعقاب  احلكم ىف  تولت  التى  الوزارات  ثورة 1919، وىف  أثناء  األمور ىف  تسيري  تولت  التى 
االنقالبات الدستورية عىل حكم الوفد، وقد كان قريبا من رئاسة الوزارة لو طال األمد هبذه 
النوعية من الوزارات، وعىل الرغم من هذا االنتامء الواضح بعيًدا عن تيار احلركة الوطنية، فإنه 
ا للشعب وال حلركته الوطنية، وذلك بسبب سلوكه اخللقى القويم ىف أداء هذه  مل يصنف عدوًّ

الوظائف والتزامه بالنزاهة والعدالة، وانحيازه إىل األصالة والتقدم وروح اإلنصاف.
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)4(
وقد اشتهر حممد توفيق رفعت باشا بشغفه باألدب وقرض الشعر والسيام قصائد املناسبات 
بأنه  الرسمية واإلخوانيات، إال أن شعره كان لنفسه ومل يسع إىل نرشه، ووصف عىل الدوام 
كان ضليعا ىف متن اللغة، وعرف عنه عنايته بتخري األلفاظ، وبجزالة األسلوب، عناية تتجاوز 
املألوف حتى بني األدباء، وكان يسعفه ىف ذلك سعة علمه باللغة ومفرداهتا، وربام دعاه تبحره 
فيها إىل إيثار الغريب حني جيده أحسن أداء أو أصح وضعا، وهو يعترب بحق من أشد املحافظني 

عىل تقاليد اللغة وسننها.

من  عرشة  ضمن  اختري  الذى  الكبري«  »القانونى  بمثابة  يكون  ألن  السمعة  هذه  أهلته  وقد 
انتخب رئيسا هلذا املجمع، وظل حمتفظا  العربية )1933(، وقد  اللغة  لتأسيس جممع  املرصيني 
هبذه الرئاسة حتى توىف، وقد عرف بإخالصه ىف خدمة اللغة العربية والذود عنها، وسعيه الدائب 

لتحقيق أغراض املجمع، وكفايته الفائقة ىف االضطالع بشؤون املجمع عىل اختالف نواحيها.

)5(
وقد توىل افتتاح ندوات املجمع ودوراته، كام توىل )1942( استقبال ثالثة من األعضاء هم: 

الدكتور عىل توفيق شوشة باشا، واألستاذ الشيخ أمحد إبراهيم بك، واألستاذ أنطون اجلميل بك.

)6(
ويدور معظم كتاب »الرجال أرسار« الذى ألفه زوج ابنته حسن الرشيف حول حياته وإنجازاته 
وعالقاته السياسية. وقد صدر هذا الكتاب ىف سلسلة كتاب اليوم، وتدارسنا كثريا من نصوصه ىف 

كتبنا األخرى، كام تدارسنا إنجازات توفيق رفعت ىف التعليم، وحياته الشخصية ىف كتب أخرى .

ألقى فارس نمر كلمة ىف تأبينه نرشت ىف اجلزء السادس من جملة جممع اللغة لعربية. وألقى 
عبد احلميد بدوى كلمة عنه ىف حفل استقباله عضوا باملجمع، جملة جممع اللغة العربية، نرشت 

أيضا ىف اجلزء السادس من جملة املجمع.
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الفصل السادس

د. أحمد لطفى السيد باشا 
1872 ـ 1963

)1(
مديرية  السنبالوين  مركز  برقني  قرية  ىف  مورسة  أرسة  ىف  باشا  السيد  لطفى  أمحد  ولد 
الدقهلية، وكان والده السيد باشا أبو عىل عمدة القرية وكذلك كان جده عىل أبو سيد أمحد باشا 
وأحلق بالكتاب فتلقى التعليم التقليدى ىف ذلك الوقت، ثم أحلق بمدرسة املنصورة االبتدائية 
الثانوية  الشهادة  فيها  ونال  اخلديوية  إىل مدرسة  انتقل  ثم  االبتدائية )1885(،  الشهادة  ونال 
)1889(، والتحق بمدرسة احلقوق اخلديوية ونال شهادهتا )1894(، وزامل فيها إسامعيل 
ثم  كاتبا  النيابة  ىف  وعني  احلكيم،  توفيق  والد  احلكيم  وإسامعيل  نسيم  توفيق  وحممد  صدقى 

سكرتريا للنائب العمومى، وترقى وكيال للنيابة ونقل إىل نيابة بنى سويف. 

وىف أثناء ذلك رشع ىف تكوين مجعية رسية مع صديق عمره عبد العزيز فهمى باشا، ونشطت 
اجلمعية حتى علمت هبا السلطات، وأهنى صديقه الزعيم مصطفى كامل باشا ذلك اخلرب إليه، 
وعن طريق مصطفى كامل التقى لطفى السيد باخلديو عباس، الذى دفعه إىل السفر إىل جنيف 
تقاوم االحتالل متحصنة  لينشئ جريدة  يعود إىل مرص  ثم  السويرسية  اجلنسية  لكى يكتسب 

بجنسية صاحبها.

)2(
نفذ أمحد لطفى السيد فكرة اخلديو لكنه بحكم اتصاله السابق باألستاذ مجال الدين األفغانى 
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كان حريصا عىل جتديد حبال الود به وبالشيخ حممد عبده وبسعد زغلول وقد لقيهم ىف سويرسا، 
وهكذا تغري اخلديو من ناحيته، ومل يكن هذا بغريب عىل اخلديو الذى كان كثري التقلب والذى 

تغري كذلك عىل مصطفى كامل.

)3(
شارك لطفى السيد صديقه مصطفى كامل ىف تأسيس احلزب الوطنى )القديم( الذى رعى 
اخلديو نفسه تأسيسه كجمعية رسية، وقد تأسس هذا احلزب ىف منزل َمْن أصبح زعيمه الثانى: 
باشا(  حمرم  عثامن  )شقيق  حمرم  لبيب  من  كل  الثالثة  هؤالء  مع  اشرتك  وقد  بك،  فريد  حممد 

وحممد عثامن )والد أمني عثامن باشا( وسعيد الشيمى. 

عىل أن تكوين لطفى السيد قد أفاد من هذه التجربة ومن غريها، وقد كون عقيدته السياسية 
منذ ذلك احلني املبكر، وجعل أساسها االعتامد عىل تقوية العنرص الوطنى الذاتى، ولعله أول 

املنادين هبذه الفكرة عىل هذا القدر من األمهية، وهبذا القدر من الوضوح.

)4(
كان لطفى السيد هو الذى رفع شعار »مرص للمرصيني« عالًيا، وكان يكثر من ترديد كلمة 
أنه واصل دعوة اإلمام  الليرباىل، كام  الفكر  بمثابة رائد  »الديمقراطية« وأخواهتا ومن ثم عّد 
حممد عبده إىل إصالح التعليم، وقد صارح لطفى السيد اخلديو برأيه كتابة ىف أن يتوىل اخلديو 

بنفسه قيادة حركة إصالحية ىف التعليم العام. 

وقد تكونت للطفى السيد ىف مرحلة مبكرة من حياته مالمح شخصية فكرية متميزة )وإن 
مل تكن براقة(.

ظهرت  وقد  عميقا،  والتقدم  بالتطور  إيامنه  كان  فقد  التميز  من  جوانب  لفلسفته  وكانت 
مالمح فلسفته فيام تواله من مناصب ومسؤوليات، وما شارك فيه من تكوين جيل تالمذته.

وكان يتوسل إىل حتقيق أهدافه بالوسائل اهلادئة، من ذلك أنه يرّس دخول الفتيات اجلامعة 
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املرصية بقبوهلن دون ضجة، وبرعايتهن عن قرب، وهلذا ترى من تالميذه »بنت الشاطئ« 
هلا  هيأه  الذى  املناخ  ومن  تشجيعه  من  أفادت  لكنها  مبارشة  دراسة  عليه  تدرس  مل  التى 

وألرضاهبا. 

كام كان عىل عالقة نموذجية بطالب اجلامعة ىف الكليات املختلفة، وهلذا كان من تالميذه 
املقربني كثري من طالب العلوم واهلندسة والطب.

)5(

رئيس، وهكذا  متقدم ال عالقة  زميل  أو  رائد  والعمداء عالقة  باألساتذة  وكانت عالقته 
العلوم،  عميد  مرشفة  مصطفى  وعىل  الطب،  عميد  إبراهيم  باشا  بعىل  متميزة  عالقته  كانت 
التعليم  قيادة  ذاته خللفائه ىف  بالقدر  يتوافر  مل  ما  والسنهورى عميد احلقوق.. وغريهم، وهو 
اجلامعى الذين مل تكن بعض عالقاهتم ختلو من استقطابات عنيفة، وىف مقدمة هؤالء طه حسني 

الذى كان كثري االصطدام بزمالئه. 

حد  عىل  األكاديمية  واحلرية  العامة  احلريات  محاية  عىل  حريصا  السيد  لطفى  أمحد  وكان 
سواء، وقد توىل بنفسه قيادة معارك كثرية ىف هذا السبيل. كام كان حريصا عىل القيم اجلامعية 
واملستوى العلمى، ومل يكن يؤمن بأمهية األسوار اجلامعية، أو قواعد احلضور والغياب لكنه 

كان يؤمن بأمهية التقاليد ومستوى التقييم واألداء.

)6(
بعد جتربته ىف تأسيس احلزب الوطنى كان لطفى السيد من مؤسسى حزب األمة، وقد هيأ 
التى اختذها احلزب لسانا حلاله -أن يكون سكرتري  الصحيفة  � وهى  له موقعه ىف »اجلريدة« 
احلزب: شارك ىف تأسيس رشكة خاصة للجريدة وللمطبعة )23 يونيو 1906( واختري مديًرا 
للجريدة ورئيًسا لتحريرها )أى رئيس جملس إدارة ورئيس حترير( ملدة عرش سنوات وصدر 
العمومية  عدد اجلريدة األول )9 مارس 1907( وبعد ستة شهور أعلن عن حتويل اجلمعية 

لرشكة اجلريدة إىل حزب هو حزب األمة. 
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السلطة  وممارسة  املرصية  الوطنية  إىل  بالدعوة  اجلريدة  ىف  السيد  لطفى  مقاالت  حفلت 
الفعلية ومعارضة تركيا، وكانت مقاالته ىف »اجلريدة« نموذجا لطراز جديد من املقال السياسى 

واالجتامعى. 

وىف اجلريدة أصبح لطفى السيد بمثابة منارة مبكرة للفكر اجلديد الذى وجه احلياة السياسية 
املرصية منذ ذلك احلني.

واحتفظ لطفى السيد بمكانته املتقدمة ىف اجلريدة، واحلزب، وظلت اجلريدة تصدر حتى 
30 يونيو 1915.  

)7(
املرصى  للوفد  املؤسسني  السبعة  من  واحدا  كان  األوىل  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  وفيام 
حممود،  وحممد  علوبة،  عىل  وحممد  شعراوى،  وعىل  فهمى،  العزيز  وعبد  زغلول،  سعد   مع 
وعبد اللطيف املكباتى، وربام أن دوره ودور صديقه حممد حممود يأتيان بعد دور الزعامء الثالثة 

الذين قابلوا املعتمد الربيطانى ىف بدء الثورة.

)8(
لكنه عىل كل األحوال مل يكن من املنفيني مع سعد ال إىل مالطة وال إىل سيشل، وإن شارك 
ىف الوفد املرصى إىل مؤمتر الصلح ىف باريس، وقد كانت له ميول معارضة آلراء وتوجهات 
سعد زغلول، ومن ثم فإنه كان من الذين انضموا إىل عدىل يكن ىف االنشقاق األول عىل الوفد، 
كام كان واحدا من مؤسسى األحرار الدستوريني )30 أكتوبر 1922( )وإن مل يظهر اسمه ىف 
هياكل احلزب نظًرا لشغله وظيفة حكومية(، وكان انضاممه إىل هذا احلزب بمثابة رابع حتول 

حزبى ىف حياته بعد »الوطنى« و»األمة« و»الوفد«.

 ومن العجيب أن هذا التحول دوًنا عن حتوالت غريه من الساسة عىل مدى القرن العرشين، 
كان حتوال طبيعيا متسقا مع اجتاهات صاحبه ونزوعه الفكرى. وهلذا فإننا ال نرى اهتاما عنيًفا له 

ال باالنتهازية السياسية، وال بالتحول عن مبادئه.
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)9(
منذ ترك لطفى السيد النيابة العامة بسبب نشاطه السياسى، تنوعت نشاطاته ووظائفه، فقد 
عمل باملحاماة طيلة عامني )1905 � 1907(، انتقل بعدمها إىل مواقع متتالية ىف قيادة احلركة 
التحرير ىف اجلريدة )1907(، وسكرتارية حزب األمة )1908(،  الفكرية ىف مرص بدءا من 
املرصية  اجلامعة  إدارة  يتوىل  أن  قبل  األهلية  اجلامعة  ووكالة   ،)1916( الكتب  دار  وإدارة 

)1925- 1940(، ورئاسة جممع اللغة العربية )1945 � 1963(.

)10(
ونظرا ملكانة لطفى السيد ىف جملس إدارة اجلامعة األهلية فإنه عند تعثرها ماليا وضع مقرتًحا 
ىف  فكر  الذى  فؤاد،  امللك  عىل  مقرتحه  وعرض  آداب«  »كلية  إىل  األهلية«  »اجلامعة  بتحويل 
أبلغ  الصفة، وقد  احلكومية هبذه  اجلامعة  إىل  تنضم  آداب وأن  كلية  األهلية  اجلامعة  تعترب  أن 
لطفى السيد جملس إدارة اجلامعة هبذا ومتت املوافقه عليه قبل أن خيتار هو نفسه مديًرا للجامعة 

اجلديدة. 

وىف عهده ضمت للجامعة املدارس العليا األربع التي كانت خترج أصحاب املهن الكربى 
لتصبح كليات الطب واهلندسة والتجارة والزراعة.

)11(
ىف  مواقعه  خالل  من  الوجود،  نادر  وثقافيا  وتعليميا  وتربويا  ا  أدبيًّ دورا  السيد  لطفى  مارس 
»اجلريدة« وىف »اجلامعة األهلية«، ثم ىف »دار الكتب« و»اجلامعة املرصية« و»جممع اللغة العربية«. 

وقد شهدت هذه املؤسسات اخلمس نشاطا دؤوبا وهادئا لرجل تشبع بأفكار فلسفية متزنة، 
التنفيذ، وكان أثره ىف تشجيع النشاط األدبى  وبأفكار عرصية معتدلة، وبأفكار تقدمية ممكنة 

حاساًم، كام كانت رؤيته الفكرية تفرض نفسها عىل روح النقد األدبى ىف عرصه.

وكان بكتاباته ومناقشاته وجمالسه وسلوكه وتوجيهاته وتأشرياته وتعليقاته وترصفاته يشع 
قدرا هائال من التأثري ىف املحيطني به من أجيال متعددة اقرتبت منه ونالت حنوه وعطفه من 
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الكتاب واألكاديميني عىل حد سواء.

)12(
 ولعل أبرز تالميذه طه حسني نموذج هلذا، فهو الذى احتضنه وهو ال يزال طالبا ىف األزهر، 
الدراسة ىف اجلامعة  الذى دفعه إىل  النواوى، وهو  بينه وبني شيخ األزهر حسونة  وأصلح ما 
األهلية وشجعه عليها، وهو الذى ساعده ىف نوال بعثة إىل اخلارج، وهو الذى راجع رسالته 
للدكتوراه وأجازها عىل حسب ما كان نظام اجلامعة يقىض به، وهو الذى رعاه بعد عودته من 

اخلارج، فكانت رعايته له وهو أستاذ وعميد تفوق عنايته به وهو تلميذ. 

وقد سانده بقوة وذكاء عندما حدثت أزمة بسبب كتابه »ىف الشعر اجلاهىل« كام سانده عندما 
نقلته حكومة صدقى عىل غري إرادته إىل وظيفة غري جامعية.

 وقد بذل جهدا متواصال ىف توجيه كثريين من جهابذة اجليل من طيف واسع شمل مصطفى 
عبد الرازق، وحممد حسني هيكل وغريمها من أعالم الفكر.

)13(
التى  تلك  السيد كانت  لطفى  قيلت ىف  التى  التأبني  وأبلغ قصائد  أروع  أن  الطريف  ومن 
أنشدها األستاذ العقاد ىف تأبينه، وهى قصيدة حافلة بتقدير عميق لقيمة لطفى السيد األدبية 

والفكرية واإلنسانية كذلك. 

ويمكن لنا القول: إن أستاذية لطفى السيد لألدباء والنقاد والكّتاب كانت أستاذية من نوع 
متفرد، وكأنه خلق ىف املقام األول ألدائها ال للكتابة وال للتأليف وال لإلدارة وال للسياسة مع 
تفوقه ىف كل هذه امليادين، لكن سلوكه وأداءه كانا يصبان عىل الدوام ىف تيار هنر األستاذية التى 
يتمثلها اجليل التاىل له، وقد كان واليزال صاحب أطول فرتة قضاها رئيس جلامعة مرصية ىف 
موقعه، لكنه مع هذا قىض هذه الفرتة عىل فرتات متقطعة وليس عىل اتصال، فقد كان كثريا ما 

يعرب عن احتجاجه عىل السياسة باالستقالة أو باعتزال املنصب. 

بعد  إال  منها  أستاذ  ينقل  ال  حتى  صدقى  عهد  بعد  اجلامعة  قانون  تعديل  عىل  عمل  وقد 
موافقة جملس اجلامعة.
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وقد منحته اجلامعة الدكتوراه الفخرية )أبريل 1941( بعد أن ترك رياستها آلخر مرة.

)14(
الربملانية حني رشح نفسه للجمعية  السيد موفقا ىف أوىل جوالته االنتخابية  مل يكن لطفى 
الترشيعية )1913(، لكن هذا مل يدفعه إىل معاداة الشعب عىل طريقة زميله صدقى أو غريه، 

وإن دفعه إىل احلذر من تكرار التجربة.

وعىل الرغم من أن لطفى السيد فضل االنتامء الالوفدى ىف مسلكه السياسى طيلة احلقبة 
اخلصومة  متوسط  خصياًم  حتى  وال  عنيفا  خصيام  يكن  مل  فإنه   ،)1952  �  1924( الليربالية 
للوفد وال لغريه، حتى ليمكن القول بأنه مل يكن خصيام ألحد، ومع أنه شارك ىف بعض وزارات 

األقلية، إال أنه يمكن القول بأن مشاركاته انحرصت ىف تلبية دعاوى الصداقة القديمة. 

كان أول توليه للمناصب الوزارية ىف وزارة حممد حممود )1928(، وذلك عىل الرغم من 
قدم عهده بمامرسة السياسة وقد كان حريًصا عىل أن يشري ىف مذكراته إىل أنه قبل هذه املشاركة 
حتت إحلاح صديقه فحسب، وقد تكررت مشاركته الوزارية مع حممد حممود ىف وزارته الثانية 
فيها رؤساء  التى عني  الدرجة  دولة، وهى  قد عني كوزير  كان  وإن  ديسمرب 1937(،  )هناية 
األحزاب والشخصيات الكربى التى سامهت ىف هذه الوزارة التى سميت بوزارة الشخصيات 
الكبرية، وقد استمر ىف وزارة حممد حممود الثالثة كوزير للداخلية، وهو املنصب التاىل ىف األمهية 
لرئيس الوزراء، ومع أنه كان يفضل توىل وزارة املعارف إال أنه قبل رجاء تلميذه هيكل ىف أن 

يتوىل األخري املعارف، وأن يتوىل هو الداخلية.

املعارف، والدولة، والداخلية،  أربع وزارات فقط هى:  باشا  السيد  وقد توىل أمحد لطفى 
واخلارجية، وهى تركيبة غريبة، لكن شخصيته الكبرية كانت تسمح له بمثل هذا.

بدأ لطفى السيد وزيًرا للمعارف العمومية طيلة عهد وزارة حممد حممود باشا األوىل )يونيو 
1928 � أكتوبر 1929(، وحقق ىف هذه الفرتة إنجازات واضحة ىف إطار سياسة إصالحية 

بارزة تبناها ونجح فيها حممد حممود باشا.

وىف وزارة حممد حممود باشا الثانية )ديسمرب 1937 � أبريل 1938( أسند إليه منصب وزير الدولة، 
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وقد كان مرشًحا لوزارة املعارف لكنه مل جيد بأسا ىف أن يتنازل عنه لبهى الدين بركات باشا، فلام انتخب 
هبى الدين بركات باشا رئيًسا ملجلس النواب توىل أمحد لطفى السيد وزارة املعارف بالنيابة.

وىف وزارة حممد حممود باشا الثالثة بدأ بتوىل وزارة الدولة أيًضا، لكنه بعد عرشين يوًما توىل 
وزارة الداخلية ىف الفرتة الباقية من عمر هذه الوزارة )18 مايو 1938 � 24 يونيو 1938(، 
وكان يرغب أيًضا ىف العودة إىل توىل املعارف ولكن تلميذه هيكل باشا تدلل عليه فقبل أن يتوىل 

هو الداخلية وترك املعارف هليكل)!!(

أما ىف وزارة صدقى باشا الثالثة فإنه عني وزير دولة، وتوىل وزارة اخلارجية منذ بداية عهد 
للرئيس ىف 11 سبتمرب  نائًبا  أصبح  ثم   ،1946 فرباير 1946 وحتى 11 سبتمرب  الوزارة ىف 
الوزارة بشهر  بالضبط ىف 10 نوفمرب 1946 قبل استقالة  بعد شهرين  1946، لكنه استقال 

بالضبط ىف 9 ديسمرب 1946.

)15(
وقد كانت هذه هى آخر مشاركات لطفى السيد الوزارية، وقد كان صدقى زميل دراسته، 
لكن لطفى السيد مل يستجب إلحلاحه بالعمل معه إال ىف املرحلة التى نضج فيها صدقى سياسيا 
الوزارة  هذا  ىف  السيد  لطفى  ُكّرم  وقد  املطلقة،  والدكتاتورية  التجرب  عىل  إرصاره  عن  وكف 
كان  )وإن  امللكية  عهد  طيلة  غريه  ينله  مل  الذى  املنصب  وهو  الوزراء،  رئيس  نائب  بمنصب 
مع  املفاوضة  هيئة  أعضاء  من  السيد  لطفى  وكان  السلطنة(.  عهد  ىف  ناله  قد  باشا  رشدى 
الربيطانيني، لكنه انضم إىل الذين أعلنوا معارضتهم لصدقى باشا ىف هناية سياسته التفاوضية، 

وخرج من الوزارة كام ذكرنا قبل هناية عهدها.

ومن الطريف أنه مل يشرتك ىف وزارتى إسامعيل صدقى باشا األوىل والثانية، وكانتا متصلتني، 
ويبدو أن إسامعيل صدقى وقد لقى من غدر الناس ما لقى فضل الرجوع إىل الصداقة القديمة، 
ويبدو أن أمحد لطفى السيد هو اآلخر قد غلب اجلانب العاطفى واملعنوى حني قبل االستجابة 
لزميليه ىف االشرتاك ىف الوزارة ىف املرات التى توالها، ويؤكد ظنى ما يروى عن أن كال من 
الرجلني )حممد حممود وإسامعيل صدقى( قد عاتب أمحد لطفى السيد حني فكر ىف االعتذار 

عن املشاركة معهام ىف احلكم.
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الثالث  الوزارات  باشا طيلة  استمر مع حممد حممود  السيد  لطفى  أمحد  أن  العجيب  ومن 
األوىل والثانية والثالثة، لكنه مل يشرتك معه ىف وزارته الرابعة.

الشهرين  ىف  أنه  من  الرغم  عىل  بشهر،  هنايتها  قبل  الثالثة  صدقى  وزارة  ترك  فإنه  كذلك 
األخريين له فيها قد ُصعد إىل درجة نائب رئيس الوزراء، وهى الدرجة التى مل ينلها غريه )كام 
أرشنا( باإلضافة إليه ىف تارخينا السياسى قبل الثورة إال حسني رشدى باشا ىف وزارة عدىل باشا 
األوىل، وكان رشدى باشا رئيًسا سابًقا ألربع وزارات. لكن عكوف أمحد لطفى السيد باشا عن 

املسؤوليات الوزارية كان فيام يبدو أقوى من إغراء كهذا.

هكذا شارك أمحد لطفى السيد باشا ىف أربع وزارات مع رئيسني للوزراء مها صديقاه: حممد 
حممود باشا، وإسامعيل صدقى باشا، وتوىل ىف هذه الوزارات أربع وزارات فقط، وتوىل كل مرة 

واحدة فقط )فيام عدا الدولة التى توالها كلقب � تكريام � فيام يبدو مع الوزارات التى توالها(.

)16(
وقد ظل لطفى السيد بعيدا بدرجة كبرية ومعقولة عن القرص احلاكم ىف عهد امللك، وىف عهد 
األحيان، وقد سجل هذا  بعض  به ىف  فؤاد ال خيفى ضيقه  امللك  اجلمهورية عىل حد سواء، وكان 
الضيق )بطريقة بروتوكولية ذكية تتناسب مع ما عرف عن امللك فؤاد( ىف منحه الباشوية للدكتور عىل 

باشا إبراهيم حني كان وكيال للجامعة قبل أن يمنحها للطفى السيد الذى يشغل منصب املدير. 

وكان موقف امللك فاروق منه شبيها بموقف والده، لكنه ىف املقابل ظل كبري النفس، قادرا 
عىل االستحواذ عىل االحرتام، وإن مل يمنعه هذا من بعض املداهنة واملالنية للقرص من أجل حتقيق 

الطلبات املادية للجامعة ولغريها من املؤسسات التى توىل أمرها.

)17(
ومنذ 1945 آثر لطفى السيد جممع اللغة العربية بالقاهرة بنشاطه، وقد كان حفيا هبذا النشاط 
مقدرا له، شكاًل وموضوًعا، حتى إنه كان قد توىل إنشاء جممع لغوى من خالل منصبه كمدير 
تقاليد  بخربته وحنكته عىل صياغة  السيد  لطفى  وقد ساعد  الكتب )1916 - 1917(،  لدار 

جممعية راقية ال يزال املجمع يأخذ هبا، وقد استمر أثره املبارش ىف املجمع حتى عهد قريب. 
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العرض  الثورة )1952( عرض عليه توىل منصب رئيس اجلمهورية، ومحل  قيام  وعقب 
عليه إليه ابن أخته األستاذ أمحد لطفى واكد، وكان واحًدا من الضباط األحرار، غري أنه اعتذر 
اعتذارا قاطعا من دون متنع ومن دون رغبة، وكان � بعد النحاس باشا � ثانى زعيم سياسى 
أدرك حقيقة التوجه احلاكم لرجال اجليش ىف تعاملهم مع السلطة، وهلذا السبب عاش البقية 

الباقية من حياته مكّرما من رجال العهد اجلديد دون أية درجة من درجات الشد واجلذب.

)18(
وقد جنب لطفى السيد بحكمته املجمع اللغوى بعض املشاكل السياسية التقليدية ىف عهد 
الثورة، كام استطاع مع عبد احلميد بدوى باشا أن حيافظ للجمعية اخلريية اإلسالمية عىل بعض 
أوقافها، وعىل بعض احلرية ىف إدارة أوقافها وأمالكها، ثم إنه كان أول من نال جائزة الدولة 

التقديرية ىف العلوم االجتامعية عند منحها عام 1958. 

املجمع  ىف  ومكتبه  وبيته  بعد(  فيام  التحرير  )نادى  عىل  حممد  نادى  ىف  جمالسه  ظلت  وقد 
بمثابة صالونات فكرية جتمع رجال السياسة، وكبار املفكرين املرصيني من أمثال حممد كامل 
 حسني، وعبد احلميد بدوى، وطه حسني، وإبراهيم مدكور، والعلامء من أمثال: أمحد زكى، 

وعبد احلليم منترص، ورجال الصحافة والتعليم اجلامعى وغريهم.

)19(
وفيام يتعلق باللغة فقد تطورت أفكار لطفى السيد ونضجت مع الزمن وإن بقيت ىف إطار 
دار  السيد مع جممع  لطفى  كان  القديمة، وعىل حني  بمفرداهتا  اللغة واالعتزاز  املحافظة عىل 
الكتب حريًصا عىل إحياء كلامت قديمة ملعان جديدة، فإنه كان يقرتح عىل جممع اللغة العربية ىف 
أثناء رئاسته له أن يقوم املجمع بجمع املصطلحات الفنية التى يستخدمها العامل ىف معامالهتم 
والتجار ىف متاجرهم وأسواقهم، والزراع ىف مزارعهم، وأن يضعها املجمع ىف معجم خاص 

بعد صياغتها وفق األوزان العربية القديمة.

أما تأثريه ىف تعليم الفلسفة فهو تأثري باق إىل اآلن، فقد قدم بعض الكتب األصول ىف الفلسفة 
ىف  الفكرية  بالقضايا  االهتامم  حدود  ورسم  الدارسني،  إىل  حمببة  مجيلة  عربية  لغة  ىف  اليونانية 
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إطار من العقل الناقد دون أن جيرتئ عىل أصول الفلسفة القديمة ومناهجها، فقد كان يعظمها 
تعظيم العارفني، وإن مل يكن هذا حيول بينه وبني تناوهلا بالفحص والتمحيص والنقد والتعليق. 

ومن مرتمجاته عن أرسطو: »علم الطبيعة« و»السياسة« و»الكون والفساد« و»األخالق«.

)20(
وقد توىل صهره األستاذ إسامعيل مظهر مجع بعض مقاالته ىف كتب مطبوعة منها: »صفحات 
مطوية من تاريخ احلركة االستقاللية«، و»املنتخبات« جزآن، و»تأمالت ىف الفلسفة واألدب 

والسياسة االجتامعية«.
وقد أمىل بعض مذكراته عىل األستاذ طاهر الطناحى الذى نرشها باسم صاحبها ىف كتاب صدر 

عن »دار اهلالل« بعنوان »قصة حياتى«. وقد نرشت قبل هذا ىف املصور )سبتمرب 1950(.
وقد أرشت ىف مقدمة كتابنا هذا إىل أننا طبعنا مؤلفاته ىف هيئة الكتاب فنفدت النسخ املطبوعة 

يوم صدورها. 

)21(
ومذكرات لطفى السيد عجيبة إىل حد بعيد، وقد كوهنا هو باقتدار شديد من موضوعات 
كتبها قبل هذا مع بعض فقرات ربط تلقى الضوء عىل املراحل املختلفة من حياته، وربام يصدق 
أكثر  أكثر من عرش صفحات عىل  املذكرات  الرجل مل يكتب من أجل هذه  بأن  القائل  القول 
تقدير، واستعان بأرشيف مقاالته القديمة ليكمل هبا هذه املذكرات، وعىل الرغم من هذا فإن 
املذكرات تبدو متكاملة ومتامسكة ومعربة عن جممل حياة الرجل، وإن كان الرجل أكرب بكثري 

جدا من هذه املذكرات، وإن كانت حياته أيضا أكرب بكثري جدا من هذه املذكرات.

للحديث  خاصة  صفحات  صاحبها  أفرد  التى  الشخصيات  بكثرة  املذكرات  هذه  وتتميز 
أمني،  وقاسم  كامل،  ومصطفى  عاصم،  وحسن  حلمى،  عباس  اخلديو  هؤالء  ومن  عنهم، 

وأمحد عرابى، وسعد زغلول، وتولستوى.

)22(
حدود  أبعد  إىل  خمترص  الشخصيات  هذه  عن  السيد  لطفى  حديث  أن  من  الرغم  وعىل 



67

الذى  التوفيق بوصوله مبارشة إىل اجلوهر  إنه يصل إىل قمة  فإنه ليس مبترسا بل  االختصار، 
يريد أن يتحدث عن الشخصية من خالله، وهو يفعل هذا دون أن يتفلسف بنظريات مجيلة 
من قبيل »مفتاح الشخصية« أو دون أن يغلب رؤيته الشخصية أو السياسية عىل الوقائع التى 
أمامه، بل إنه أقرب ما يكون إىل املريد الذى يريد أن يتعلم، ومع هذا فإنه يفرض ىف سهولة 
ويرس أستاذيته وقدراته النقدية والتقييمية بكل ثقة ومتكن، وهو ال جيهد نفسه ىف هذا السبيل، 

وإنام يترصف بأقىص قدر ممكن من هدوء النفس، وهدوء البال، وراحة الضمري.

)23(
عىل  مبارش  أثر  ذا  كان  ألنه   - حقيقى  لقب  وهو   - اجليل  بأستاذ  السيد  لطفى  أمحد  لقب 

كثريين من رواد الفكر املرصى املعارص.

ومل  لالهتامات  صمد  لكنه  وخلقه  دينه  ىف  واهتم  آرائه  لبعض  شديدة  معارضة  لقى  أنه  ومع 
ينفعل هبا وحافظ عىل نفسه بل جلأ إىل املحكمة وكسب قضايا عىل من افرتوا عليه.

)24(
وأخرًيا فهل لنا اآلن أن ننقل ما يرويه هيكل باشا عن تنازل لطفى السيد عن توىل وزارة 

املعارف بناء عىل إحلاح تلميذه:

»كنت أتتبع هذه التطورات ىف أمر استقالة الوزارة القائمة وتأليف الوزارة اجلديدة بشغف 
مطمئن. فمنذ انتخب هبى الدين بركات )باشا( رئيًسا ملجلس النواب خال منصب وزير املعارف. 
وقد استدعانى حممد )باشا( يوًما، وكان عنده لطفى السيد )باشا(، وسألنى عن الوزارة التى 
التأليف اجلديد. وأبديت رغبتى ىف أن أتوىل وزارة املعارف، ولطفى )باشا( وزير  اختارها ىف 
سابق للمعارف منذ وزارة حممد حممود )باشا( األوىل ىف سنة 1928، وهو يرغب ىف أن يعود 
للمعارف من جديد. عند ذلك عرض عىّل حممد )باشا( أن أكون وزيًرا للداخلية، وقال لطفى 
)باشا(: � لقد عرفت من شؤون وزارة الداخلية، ىف أثناء احلملة االنتخابية، ما يعاونك عىل تقلد 

شؤوهنا، كام يعاوننى سبق قيامى ىف منصب وزير املعارف عىل العود هلذا املنصب«.
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أنا ال أستطيع أن أعارض رغبة أستاذى لطفى )باشا(. لكننى مع ذلك أطمع  »وأجبت: 
ىف أن يدع ىل وزارة املعارف، فأنا أشعر بأننى أقدر عىل توىل أمورها منى عىل توىل أمور وزارة 

الداخلية، وأن لطفى )باشا( أصلح منى لتوىل شؤون وزارة الداخلية لفضله ومكانته«.

ثم يعقب الدكتور هيكل فيقول:

»واحلق أن جتربتى أثناء احلملة االنتخابية مل تكن لرتغبنى ىف منصب وزير الداخلية، فهذه 
الوزارة تقتىض وزيرها ىف مرص مظهًرا ضخاًم، وعماًل ال شىء من الضخامة فيه. فهى أوال وقبل 
كل شىء وزارة املحافظة عىل األمن والنظام، أى وزارة البوليس والعمد واخلفراء. ومطالب 
مل  حملية  اعتبارات  حترى  عىل  تقوم  هلا،  حرص  ال  واخلفراء  والعمد  البوليس  شؤون  ىف  الناس 
أكن ضليًعا فيها يوًما من األيام. هذا إىل أن اإلصالح ىف وزارة الداخلية يقتىض ىف نظرى قلب 
نظامها من أساسه. فأنا من أنصار الالمركزية إىل أبعد مدى. أنا أؤمن بأن اخلري كل اخلري ىف أن 
تكون اإلدارة املحلية واهليئات النيابية املحلية هى صاحبة الشأن ىف أمور اإلقليم كله. وكنت 
أشعر يومئذ بأن هذا االنقالب ىف النظام ال يتفق والتصور السائد ىف أذهان أوىل األمر لطريقة 
فيها يكاد  القيام هبذا اإلصالح كان شأنى  الداخلية ومل أستطع  أنا توليت وزارة  فإذا  احلكم. 
يقترص عىل ترصيف األمور املتعلقة باألمن والنظام، أى بالبوليس والعمد واخلفراء ورؤسائهم 

من رجال اإلدارة. وهذه مهمة مل أضطلع ببحثها من قبل، وهى عىل كل حال ال تروقنى«.

وزارة  يتوىل  أن  هو  وقبل  املعارف  وزارة  عن  ىل  فنزل  )باشا(  لطفى  أستاذى  »تلطف 
الداخلية«.

من الرضورى أن نتحفظ عىل رواية هيكل ىف جانب واحد فقط يتعلق بام روينا ىف النص 
الذى كتبناه من تدقيق ىف التواريخ..

ومن الرضورى أن نتأمل بصدق مدى إعراض املفكرين ىف ذلك الوقت عن وزارات النفوذ 
احلقيقى!!

وزارة  توىل  عىل  منه  أقدر  السيد  لطفى  يرى  وهو  هيكل  الدكتور  نرى  أن  عن  فضاًل 
الداخلية!! 
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الفصل السابع

د. طه حسين
والسياسة  األدب   عميد 
االجتماعى واإلصالح 

)1(
ُيعرف »طه حسني« عىل أنه عميد األدب العربى، واحلقيقة أن قيمة طه حسني تفوق هذه 
التسمية اجلميلة بمراحل.. ذلك أن طه حسني مل يكن ملكا لألدب العربى وحده، ولكنه كان 
التاريخ واالجتامع وغريها من  أيضا ملكا للسياسة وللحزبية ولإلصالح االجتامعى ولعلوم 

العلوم واملجاالت التى أبدع فيها هذا الرجل العظيم. 

)2(
الب�دايات،  التى ال تبرش هبا  للنهايات اجلميل�ة  بارزا  وقد كانت حياة طه حسني نموذجا 
لكنها كانت ىف الوقت نفسه تعبريا عن الرقى الطبيعى الذى حتققه الش�خصية الس�وية الذكية 
بدأ طه حسني نشاطه احلزبى ىف صحف  بعد أخرى، فقد  إذا ما واتتها ظروف االختيار مرة 
به األم�ر أن يكون بمثابة رئيس  الش�ع�ب، بل وصل  بدايات حياته ضد  األقلية، وانحاز ىف 
حترير جريدة أصدرها القرص، لكنه وصل ىف هناية مشواره السياسى أن يك�ون وزيرا ىف وزارة 

الوفد األخرية، وأن يكون من رجال مصطفى النحاس باش�ا املق�ربني.

األمر شبيه هبذا فيام يتعلق باإلسالميات التى بدأ طه حسني برتديد بعض أقوال املسترشقني 
فيها، وباالنحياز ضد منطق العقل وضد روح القلب املؤمن، وما زال رويدا رويدا يقرتب من 
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جوهر احلقيقة حتى كتب إسالمياته اخلالدة، وحتى كان من أبرز من تناولوا التاريخ اإلسالمى 
باملعرفة واحلب معا. 

)3(
إذا  ثم  الشعر اجلاهىل وانتحاله  بآرائه ىف  الدنيا  أقام  ثالث كان طه حسني قد  وعىل صعيد 
بطه حسني يتحول بدراسة النقد األدبى عاما بعد عام، حتى أصبح من أشد النقاد إنصافا لكل 

حماولة أدبية معارصة.

وقد تطور أسلوبه ىف النقد من نقد لغوى يعنى باألخطاء النحوية وتسجيلها إىل نقد انطباعى 
متمكن من أدوات الثقافة وأوعية اجلامل، كام حتولت دراساته األدبية من ترديد ملقوالت سابقة 
وفرضيات مثرية إىل رؤى شاملة وعميقة ومتزنة تسبق ما قبلها وما بعدها إىل مكانة متقدمة بني 

كتابات العرب عن تارخيهم.

)4(
لست أريد أن أمىض ىف رضب أمثلة عىل التطور العضوى واحليوى الذى أصابه طه حسني 
عىل مدى تارخيه ىف احلياة العامة، وهو تاريخ طويل لكننى أريد ىف املقابل أن أفصل القول ىف 

بعض أفضال هذا الرجل عىل هذه احلياة العامة.

 فطه حسني صاحب فضل كبري ىف سياسات التوسع ىف التعليم اجلامعى، ومع االعرتاف بأنه 
قبل أن يقدم للمجتمع نوعا من التعليم اجلامعى أقل مستوى من املستوى الذى كان قد أتيح ىف 
جامعة القاهرة ألول عهدها حني أصبحت جامعة حكومية ىف 1925، فإن أحًدا ال يستطيع أن 
ينكر قيمة خطوات طه حسني املشاركة ىف تأسيس جامعة اإلسكندرية )1942(، ثم املؤدية إىل 
تأسيس جامعة إبراهيم »عني شمس« »1950«، وحممد عىل »أسيوط« وطنطا بعد ذلك، ذلك 
أن هذه اخلطوات قد أتاحت ما كان غري ممكن اإلتاحة ىف وقته، وما كان أحد يستطيع أن يقول 
بأن تأخر تأسيس هذه اجلامعات كان كفيال ىف حد ذاته بأن خترج هذه اجلامعات عىل مستوى 

أفضل من هذا املستوى الذى خرجت عليه بمشاركة طه حسني.
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)5(
عىل أن اإلنصاف يقتضينا أن نشري إىل أن طه حسني قد حاول من خالل وسائل ذكية أن 
يعوض النقص احلاد ىف اإلمكانات واملوارد، وقد اختار بنفسه عددا من القيادات اجلامعية التى 
القائمة،  اجلامعية  املؤسسات  أكرب زخم ممكن هلذه  تقديم  قادرة عىل  فكرية  بقدرات  اتسمت 
ونحن نعرف أنه هو الذى اختار أستاذ الدراسات العليا ىف كلية طب قرص العينى الدكتور حممد 
كامل حسني، ليكون أول مدير جلامعة عني شمس، كام أنه من خالل وزارة الوفد )1942 - 
1944( وفر الدرجات املالية جلامعة اإلسكندرية ودفع بشباب أعضاء هيئة التدريس ىف كليته 
ينالوا مراتب أعىل ىف جامعة اإلسكندرية )فاروق األول(، مقدما  والكليات األخرى إىل أن 
هبذا أقوى حافز ممكن إلحداث انقسام ثنائى مطلوب ىف اجلامعة األوىل، لتكون اجلامعة الثانية 

قريبة املستوى من اجلامعة األوىل.

وقد كان طه حسني حمبذا للفكرة التى جعلت اسم اجلامعة الثانية عىل اسم صاحب العرش، 
واسم اجلامعة الثالثة عىل اسم جده الثانى )إبراهيم باشا(، واسم اجلامعة الرابعة عىل اسم جده 

األعىل رأس األرسة املالكة )حممد عىل باشا(.

)6(
ومن الطريف هنا أن نذكر أن أول تفكري رسمى ىف إنشاء جامعة طنطا واكب واقعة خالف 
شهرية بني النحاس باشا وطه حسني باشا من ناحية، وبني عميد الطب اجلراح الكبري الدكتور 
حممد عبد الوهاب مورو باشا من ناحية أخرى، فقد صمم مورو عىل حتديد أعداد املقبولني 
بكلية طب قرص العينى برقم معني، عىل حني كانت وزارة الوفد قد وعدت بعدد أكرب، ومضت 

ىف تنفيذ وعودها خطوات واسعة إىل األمام.

 ومل يكن هناك من حل هلذا اخلالف إال إعالن أن يسجل هذا العدد، الزائد عىل اإلمكانات 
املتاحة، عىل أنه مقبول ىف كلية طب طنطا، وأن يتم ختصيص موازنة مالية لإلنفاق عىل املوارد 

التعليمية املطلوبة لتعليم هذا العدد وإحلاقه بدراسة الطب.
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)7(
ط للقراء ما أحدثه طه حسني ىف  بدأت هبذا احلديث عن التوسع ىف التعليم اجلامعى أُلَبسِّ
التعليم كاملاء واهلواء، وسأتناول جانبا واحدا من  بأن يكون  العام بصيحته املشهورة  التعليم 

هذه القضية، وهو جانب املعلمني.

املتخصصة عامني  اجلامعية  كلياهتم  بعد خترجهم ىف  أن يمىض اخلرجيون  املعتاد  كان  فقد   
يتولون  الذين  املدرسون  للعمل كمدرسني، وهكذا كان  العليا كى تؤهلهم  الرتبية  ىف معاهد 
التعليم العام من جيل أساتذتنا الذين أدركناهم حائزين عىل درجات عليا فوق اجلامعية، فلام 
أطلق طه حسني دعوته الشهرية قامت حكومة الوفد بتعيني كل من كان مؤهال هبذه الدرجات 
اجلامعية العليا وال يزال يدرس ىف معهد الرتبية العليا بجداول منقوصة وبمكافآت تقل عن 
أو  شهوًرا  ينتظر  كان  بعضهم  أن  مع  وظائفهم،  ىف  ُثبِّتوا  دراستهم  أمتوا  ما  إذا  حتى  املرتب، 
سنوات بعد إمتامه دراسة املعهد العاىل للرتبية حتى يتم تعيينه، ثم عمد إىل غريهم من خرجيى 

اجلامعة فشجعهم عىل االلتحاق بمعاهد الرتبية، كى ينالوا احلظ بالتعيني.

 كذلك عني خرجيى الشهادة التوجيهية ثم عني خرجيى البكالوريا الذين وقفوا بتعليمهم 
عند شهادة الثقافة، ثم عني كل َمْن كان متاحا من راسبى هذه الشهادات، ومنحهم درجات 

مالية منخفضة.

وهكذا متكن طه حسني وبفضل تعاون غري حمدود من حكومة الوفد أن يوفر خالل فرتة 
أقل من عامني كل املوارد البرشية لتعليم أعداد متزايدة فتحت أمامها مصاريع العلم عىل نحو 

مفاجئ.

)8(
ىف  األخرية  اخلطوة  بمثابة  كانت   1950 ىف  حسني  طه  خطوة  أن  إىل  نشري  أن  احلق  ومن 
مشوار طويل شارك فيه مع أسالفه من وزراء املعارف الوفديني، وكان أمحد نجيب اهلالىل أبرز 
هؤالء، وتكفينا اإلشارة إىل تقرير تطوير التعليم ىف عهد اهلالىل، وإىل أن وزارة الوفد األوىل 
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ىف 1924هى التى استنت السامح بامللحق ىف التعليم العام، وإىل أهنا هى التى مهدت لزيادة 
سنوات التعليم الثانوى إىل مخس سنوات مع إتاحة تعليم مواد مل تكن تدرس من قبل كالتاريخ 

الطبيعى، وفتحت املجال أمام األنشطة الطالبية.

وهكذا كان طه حسني يعمل ىف ظالل حزب وحتت مظلة سياسية حزبية هتدف إىل إفادة 
مجوع الشعب، ومل يكن يعمل كام يصوره البعض »دون قصد حينا ودون فهم أحيانا«.. منفردا، 
َل من فرقة إىل أخرى حتى  نعم مل يكن طه حسني عازفا منفردا، ولكنه كان مايسرتو عظيام َتَنقَّ

أصبح مايسرتو لفرقة الشعب.

)9(
إىل جمتمعه،  فيه طه حسني عصارة خربته  الذى قدم  الثالث  املجال  إىل  يقودنى هذا  وربام 
وهو جمال التجديد، وسأكتفى بأن أرضب مثال واحدا يدل داللة واسعة عىل طبيعة ما كان طه 
حسني ينجزه، فقد كان زميله الدكتور حممد صربى الرسبونى يعمل وكيال لدار الكتب فلام حل 
عليه الدور، ليكون مديًرا هلذه الدار، آثر الدكتور السنهورى، وهو وزير للمعارف، أن يعني 
غريه مديرا للدار، وفرس هذا األمر بخالف سياسى »أو علمى« سابق بني الرجلني السنهورى 
والرسبونى، فلام أصبح طه حسني وزيرا للمعارف بعد فرتة قصرية آثر أن يعيد للرسبونى حقه 
بطريقة ذكية تفيد املجتمع العلمى أيضا فأعلن عن إنشاء معهد للوثائق واملكتبات يكون تابعا 
لكلية اآلداب ىف جامعة القاهرة، وأعلن عن اختيار الدكتور الرسبونى مديرا هلذا املعهد، وهبذا 
علميا  قسام  أصبح  ثم  معهد  باسم  بدأ  واملعلومات  للمكتبات  قسم  القاهرة  آداب  ىف  تأسس 

عندما ألغيت املعاهد التابعة للكليات وحول بعضها إىل أقسام.

وهكذا كان طه حسني بمثابة مؤسس ختصص املكتبات واملعلومات ىف آداب القاهرة عىل 
الرغم من أنه مل يكن أستاذا للمكتبات وال للوثائق، وعىل الرغم من أن علم املعلومات مل يكن 

قد نشأ ىف حياة طه حسني أو وزارته.

)10(
ويقودنى هذا إىل جمال رابع يتعلق بدور طه حسني ىف املعهد املرصى للدراسات اإلسالمية 
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ىف مدريد، والتاريخ يدلنا عىل أن طه حسني مل يكن منشئ هذا املعهد، كام أبان عن هذا أستاذنا 
الدكتور الطاهر مكى بوضوح ىف مقاله ىف اهلالل ىف الصيف املاىض، وإنام كان الوزير املؤسس 
هو حممد حسن العشاموى باشا وزير املعارف ىف وزارة حسني رسى، لكن مهارة طه حسني 
جتلت ىف أنه، وبرسعة شديدة، وضع يده عىل السياسات الكفيلة بتفعيل دور هذا الكيان الذى 

وجد قبيل وصوله إىل الوزارة.

من  ليدرسوا  اخلرجيني  الشبان  أْنبه  من  جمموعة  بعث  بحيث  الذكاء  من  حسني  طه  وكان 
خالل هذا املعهد.

العرب  واملسؤولني  الوزراء  من  كثري  إليه  يتوصل  مل  ما  إىل  توصل ىف 1950  فإنه  وهكذا 
بعد هذا بخمسني عاما حني تركوا معاهد من قبيل معهد العامل العربى ىف باريس تعمل بمثابة 

واجهات عرض فقط.

)11(
وىف مقابل هذا األسلوب العقيم الذى نتبعه اآلن، فإن طه حسني ركز ىف إحيائه لدور املعهد 
املرصى ىف مدريد عىل طالب دراسات عليا واعدين، وقد أصبحوا كذلك بالفعل، بدال من أن 
يركز عىل املديرين فقط، ويكفى أن نذكر أسامء طالب أول بعثة مرصية إىل هذا املعهد لنذكر 
العلامء األجالء األفاضل ذوى األثر الباقى ىف ثقافتنا، وىف مقدمتهم العاملان اجلليالن الدكتور 

أمحد هيكل والدكتور حممود عىل مكى، ولنذكر معهام الفنان حممد صربى.. 

وهكذا فإن الناقد األدبى لألهرام األستاذ سامح كريم كان معذورا، وهو حياول أن يرد عىل 
ما قال به الدكتور الطاهر مكى، ألنه رأى نور املعهد ينبثق من دينامو »طه حسني« عىل حني أن 
احلقيقة تكمن ىف جانب إحدى زوايا السياسة الدولية التى مل نضئها إضاءة كافية حتى اليوم.. 

ذلك أن اإلسبان فيام بعد احلرب العاملية الثانية انتهجوا سياسة صديقة جدا للعرب، وقد 
إمدادات  بفضل  الفرنسى  ربقة االستعامر  اجلزائر من  كان لإلسبان فضل كبري جدا ىف حترير 
سياسة  ىف  سادرة  فرنسا  كانت  بينام  هذا  حدث  إسبانيا..  وطريق  إسبانيا  وبواخر  األسلحة 

الفرنسة ومعاداة اللغة العربية ىف اجلزائر.
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وقد فشل طه حسني بكل عالقاته بفرنسا أن جيد قدما ملثل هذا املعهد ىف اجلزائر التى هى 
أرض عربية.. لكنه، بفضل سياسات دولية معقدة، مل يكن عاجزا عن فهمها، وجد أرضا صلبة 

ومبنى قائام عليها ىف مدريد.. وهناك أوصل طه حسني التيار الكهربائى »الطحسنى«. 

)12(
هل استغرب القارئ الكلمة األخرية.. ربام كان له احلق ىف االندهاش من هذه الكلمة.. 
لكن الذى اخرتع هذه الكلمة بطريقة النحت كان حلسن احلظ هو اإلمام الكبري الشيخ حممد 
أحد  ضمن  وأدخلها  العرشين  القرن  منتصف  ىف  الكلمة  هذه  نحت  وقد  الشعراوى،  متوىل 
الشيخ  فعل  »الطحسنية«...  سياساته  مدح  وىف  حسني،  طه  مدح  ىف  ألقاها  قصيدة  أبيات 
الشعراوى هذا عن اقتناع فكرى وفهم سياسى مبكر ووعى وطنى متيز به الداعية العظيم، عىل 
الرغم من أنه مل يكن تلميذا لطه حسني وال مرؤوسا له، فقد درس الشيخ الشعراوى ىف األزهر 
الوطن جيعل صاحبه  لكن حب  ونفوذه،  بعيدا عن طه حسني  احلالني  به، وكان ىف  ثم عمل 
حيب َمْن حيبون الوطن.. وهكذا أحب الشيخ الشعراوى طه حسني وجّمده مبكرا حني كانت 
سهام طائشة تنهال عىل طه حسني من كل حدب وصوب، لكن الشعراوى ببصرية نافذة قال 

خياطبه:

لك ىف العلم مبدأ طْحَسنى

سار ىف العاملني مرسى ذكاء

جعل العلم للرعية مجعاء

فشاع كاملاء بل واهلواء
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الفصل الثامن

د. إبراهيم بيومى مدكور
1902 ـ  1995

)1(
ا للذاكرة القومية املمتازة التى  كان الدكتور إبراهيم بيومى مدكور طيلة حياته نموذًجا فذًّ
شاركت ىف حفظ تراث األمة يوًما بعد يوم، وىف اإلضافة إىل هذا الرتاث. كان شخصية رائدة ىف 
حميط العمل الثقاىف طيلة فرتة طويلة، وفيام بني زمالئه من رواد تعليم الفلسفة ىف مرص املعارصة 
متيز باهتاممه بمجالني مهمني مل يشاركه غريه االهتامم هبام بالقدر املتفوق الذى حققه هو، فقد 

اهتم باللغة الفلسفية، وبدور املفكر ىف اإلدارة العامة واحلكومية.
قبل دراسته  العلوم، وما  دار  لدراسته ىف  نتيجة شبه حتمية  الفلسفية  باللغة  اهتاممه  وكان 
ىف دار العلوم )ىف األزهر والقضاء الرشعى( ثم لدراسته الفلسفة والقانون واألدب ىف فرنسا 
عىل  قدرة  الفلسفية  التكوينات  أكثر  الفلسفى  مدكور  إبراهيم  تكوين  كان  وقد  البداية،  منذ 
اإلحساس الدقيق باملرتادفات ىف اللغة وما متثله وتعرب عنه من مدلوالت فلسفية، كام كان أقدر 
الناس عىل متييز اللفظ املنتقى للمعنى املراد التعبري عنه، وقد انشغل بحكم قدرته عىل اهلدوء 
ا، ولكنه مل يقدم  ا بني املرتادفات الشائعة جدًّ ثم عىل التفكري اهلادئ بدراسة الفروق الدقيقة جدًّ
هذه الفروق ىف دراسات لغوية أو فلسفية، وإنام ادخرها بحكم مكانته الكبرية لكى تظهر ىف 

عباراته القليلة التى كونت مقاالته القليلة وكتبه األكثر قلة وندرة.

)2(
ضواحى  من  تعترب  قرية  وهى  اجليزة،  بمركز  النمرس  أبى  ىف  مدكور  إبراهيم  الدكتور  ولد 
فمدرسة  باألزهر،  التحق  ثم  األوىل،  التعليم  وتلقى  الكريم،  القرآن  وحفظ  الكربى،  القاهرة 
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من  سجنوا  من  بني  وسجن  واعتقل  شبابه،  إبان  الوطنية  احلركة  ىف  واشرتك  الرشعى،  القضاء 
شباب الطلبة ىف ثورة سنة 1919، واجتاز القسم األول ملدرسة القضاء الرشعى قبل أن ُتنهى 
وينهى هو أيًضا الدراسة هبا، ثم التحق بدار العلوم حيث حصل عىل دبلومها وخترج سنة 1927 
ىف الدفعة التى كان هو ثانيها وكان أوهلا هو اإلمام الشهيد الشيخ حسن البنا وقد ضمت الدفعة 
معهام كالًّ من أستاذى الرشيعة الشيخني حممد أبو زهرة، وعىل حسب اهلل، واشتغل بالتدريس 
سنًة ىف إحدى مدارس القاهرة االبتدائية، اختري بعدها لبعثة حكومية إىل إنجلرتا، ولكن التقلبات 

السياسية وقفت ىف طريقه فسلبته حقه، ونقل إىل إدفو بداًل من الذهاب إىل لندن.

)3(
وملا كان الدكتور مدكور قد خطط حلياته عىل أساس االبتعاث إىل أوروبا، فقد استقال من 
إليه  أوائل سنة 1929، ومل يكد َيمىض عام حتى رد  نفقته ىف  وظيفته، وسافر إىل فرنسا عىل 

حقه، وضم إىل البعثة مرة أخرى. 

القديمة  اللغات  وبعض  العلمى،  البحث  ومناهج  والقانون،  الفلسفة  درس  باريس  وىف 
احلديثة، وقد وفق ىف دراساته العليا توفيقا كبريا، وىف سنة 1931 حصل عىل ليسانس اآلداب 
من جامعة السوربون، وىف سنة 1933 حصل عىل ليسانس احلقوق من جامعة باريس، وىف 
هناية سنة 1934 نال دكتوراه الدولة ىف الفلسفة برسالتني، إحدامها عن »منطق أرسطو ىف العامل 

اإلسالمى«، واألخرى عن »منزلة الفارابى ىف الفلسفة اإلسالمية«.

)4(
بكلية  التدريس  هيئة  إىل  وانضم  مرص  إىل  مدكور  الدكتور  عاد   1935 سنة  مارس  وىف 
العام  اجلديدة، وىف  األزهرية  الكليات  بعض  للتدريس ىف  وانتدب  القاهرة،  بجامعة  اآلداب 
مبدإ عدم  نزواًل عىل  اجلامعة  الشيوخ وقد اضطر لالستقالة من  اختري عضوا بمجلس  التاىل 
اجلمع بني الوظيفة وعضوية جملس الشيوخ، وقد ظل عضوا ىف جملس الشيوخ 15 عاما، وكان 
له ىف جملس الشيوخ نشاط ملحوظ، واشرتك ىف جلنتى املالية واألوقاف واملعاهد الدينية، وهو 

الذى تبنى استجواب »األسلحة الفاسدة« الذى جاء إرهاًصا لثورة سنة 1952.
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وآثر  السياسية،  األحزاب  أكرب  الوفد  من  يستقيل  ألن  مبكرا  اضطر  قد  نفسه  هو  وكان 
االستقالل عىل احلزبية.

ا باحلياة االقتصادية واالجتامعية. ومن خالل عضويته ىف جمالس إدارة الرشكات اتصل اتصااًل عمليًّ

)5(
اختري الدكتور مدكور لعضوية جممع اللغة العربية عام 1946بني عرشة من املعينني اكتمل 
الدكتور  أمني، وكان  أمحد  الدكتور  املرحوم  واستقبلهم  املجمع 40 عضًوا،  أعضاء  هبم عدد 
جلنة  منها  املجمع  جلان  من  عدد  ىف  مدكور  الدكتور  واشرتك  باسمهم،  املتحدث  هو  مدكور 
الفلسفة والعلوم االجتامعية، وجلنة املعجم الكبري التى اختصها بنصيب وافر من علمه ووقته، 
واختري عضًوا ىف مكتب املجمع، ثم كاتب رسه ىف سنة 1959 خلفا لألستاذ منصور فهمى، ثم 

ا له ىف سنة 1961، ورئيًسا له ىف سنة 1974 خلفا للدكتور طه حسني. أميًنا عامًّ

اللغة  البقاء ىف عضوية جممع  القياسى ىف  إبراهيم بيومى مدكور الرقم  وقد حقق الدكتور 
العربية، فقد قىض فيه تسعة وأربعني عاًما )1946 � 1995(، ومل يكن غريًبا أن متتد رئاسته هلذا 
املجمع إىل اثنني وعرشين عاًما )1973�1995(، وليحطم ىف احلالني الرقمني القياسيني لسلفيه 
أستاذ اجليل لطفى السيد، وعميد األدب العربى طه حسني، ومن غرائب األقدار أن العمر قد 

امتد به إىل ما يفوق عمر أستاذ اجليل وأستاذه عىل وجه اخلصوص أمحد لطفى السيد.

)6(
وكان لنشاط الدكتورمدكوراإلدارى املميز أثر ىف ارتقاء النشاط العلمى للمجمع، ومنذ أن 
ا للمجمع وحتى اختياره رئيًسا له كان يلقى كلمة عن نشاط املجمع ىف افتتاح  اختري أميًنا عامًّ
املؤمتر يبني فيها النشاط الذى أنجزه املجمع ىف خالل املدة ما بني املؤمترين، وهى كلامت كاشفة 

عن النشاط وملخصة له ومعرفة به .

فأخرج  الدولية،  وعالقاته  ومطبوعاته،  إنتاجه،  ىف  ازدهاًرا  عهده  ىف  املجمع  شهد  وقد   
التى  القرآن الكريم، وجمموعات املصطلحات  ألفاظ  املعجم الوسيط ىف 3 طبعات، ومعجم 

تعد ذخرية كبرية ىف سبيل تعريب التعليم اجلامعى ىف شتى امليادين والفنون.
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)7(
ظل الدكتور مدكور كالبوصلة اهلادئة للحياة الثقافية من خالل مواقعه العديدة : أمينا ثم 
رئيًسا ملجمع اللغة العربية، ومسؤوال عن كثري من اللجان واملهام ىف املجلس األعىل للفنون 
واآلداب والعلوم االجتامعية ثم ىف املجلس األعىل للثقافة، وىف املجالس القومية املتخصصة، 
بالرتبية  املعنية  واإلقليمية  العربية  واملنظامت  اهلادئة،  والقومية  العلمية  املواقع  من  كثري  وىف 
والثقافة والعلوم، ومن خالل هذه املواقع أرشف عىل إخراج كثري من املعجامت املتخصصة، 

واملوسوعات العظيمة، وجمموعات املصطلحات والدراسات املستفيضة.

)8(
ونعود إىل اشتغاله باحلياة العامة، وقد كان لنشاطه ىف هذا املجال طابع متميز، وعىل الرغم 
من  غريه  دون  مدكور  إبراهيم  كان  فقد  الواضحة  احلزبية  وانتامءاته  السياسية  اهتامماته  من 
السياسية  باملامرسات  ا  � معنيًّ باستثناء زميله وصديقه مريت غاىل   � القدامى مجيًعا  السياسيني 

 ،»MACRO« ال عىل املستوى الضخم الظاهر »MICRO« عىل املستوى الدقيق

ومن العجيب أن هذين الرجلني وزميلهام حممود حممد حممود رئيس ديوان املحاسبة األشهر 
قد انفردوا بتوىل الوزارة ألقرص فرتة ىف تاريخ مرص احلديث فقد عمل مدكور وزيًرا لإلنشاء 
والتعمري ليوم واحد فقط هو آخر أيام وزارة عىل ماهر األخرية أوىل وزارات الثورة، وعمل 
اليوم، وإن كان مريت قد  ليوم واحد فقط هو نفس  للمواصالت  حممود حممد حممود وزيًرا 

توالها ليوم آخر هو آخر أيام عهد امللكية. 

األكثر  املوقع  بيومى مدكور ىف  إبراهيم  املبكر من  يوليو 1952  ثورة 23  أفاد عرص  وقد 
ا ىف جملسى اإلنتاج  تناسًبا مع هدوء العامل الفيلسوف املصلح، حيث توىل مسؤوليات كبرية جدًّ
واخلدمات، ومها املجلسان اللذان صاغا كثرًيا من إنجازات الثورة األوىل ىف شتى امليادين، وفيام 
بعد ذلك تنامت مسؤولياته ىف جممع اللغة العربية، واملجلس األعىل للفنون واآلداب وغريمها 
من مؤسسات الفكر، وكان قادرا عىل ضبط العالقة بني هذه املؤسسات الفكرية واملؤسسات 

التنفيذية ىف عهد الثورة.
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)9(
كان الدكتور مدكور ىف نظر تالميذه ومعارصيه نموذجا بارزا لإلقالل من التأليف مع كل 
القدرة عليه، كام كان من قبل نموذًجا قديًرا للبعد عن األضواء رغم قرهبا منه وإحاطتها به، 
وقد أرشف عىل إخراج أعامل علمية قيمة منها »قاموس العلوم االجتامعية«، وكتاب الشفاء 
عربى،  بن  الدين  ملحيى  املكية  والفتوحات  اجلبار،  عبد  للقاىض  املغنى  وكتاب  سينا،  البن 

و»املوسوعة العربية امليرسة« التى أخرجتها اجلامعة العربية بالتعاون مع مؤسسة فرانكلني.

أما أشهر كتبه: »ىف الفلسفة اإلسالمية: منهج وتطبيق«، و»ىف الفكر اإلسالمى«.

وقد أصدر كتابني عن املجمع: 

•��»جممع اللغة العربية ىف ثالثني عاًما، ماضيه وحارضه«. وهو كتاب يؤرخ للمجمع من 
الناحية العلمية والفنية، وتطوره القانونى منذ نشأته. 

•��»مع اخلالدين« يتضمن كلامته التى ألقاها ىف استقبال وتأبني عدد من األعضاء املجمعيني.

وكانت للدكتور مدكور بحوث متالحقة ىف دورات املجمع املختلفة، منها:

الفلسفية ىف اإلسالم. •�نشأة املصطلحات 

•�منطق أرسطو والنحو العربى.

اللغة. •�مدى حق العلامء ىف الترصف ىف 

•�لغة العلم.

)10(
اشرتك الدكتور مدكور ىف عدة مؤمترات علمية وفلسفية ذات قيمة كبرية، وساهم مسامهة 
كبرية ىف إحياء الذكرى األلفية البن سينا ىف بغداد سنة 1951، وطهران وباريس سنة 1954، 
وساهم ىف مهرجان الغزاىل بدمشق سنة 1962، وابن خلدون بالقاهرة سنة 1963، واشرتك 
كذلك ىف إحياء ذكرى طه حسني بالقاهرة سنة 1979، وحافظ وشوقى بالقاهرة سنة 1982، 
وطه حسني بمدريد سنة 1983، ولويس ماسينيون بالقاهرة سنة 1983، ودعى إىل املحارضة 

ىف معاهد خمتلفة، من بينها السوربون.
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)11(
قدم الدكتور شكرى عياد أعذب تصوير متاح لشخصية األستاذ ىف إبراهيم مدكور ىف كتابه 

»العيش عىل احلافة«:
ا  »... هلذا الرجل قدرة نادرة عىل جعل الفلسفة قريبة من فكر أى إنسان، بل شيًئا رضوريًّ
كاملاء واهلواء، لكنه ضن بوقته عىل الكتابة، وبعثر عمره الطويل ىف املناصب، أما حني كان يدرسنا 
»مشكالت الفلسفة« ىف السنة األوىل ىف كلية اآلداب فكان قد رجع حديًثا من فرنسا بعد أن حصل 
عىل دكتوراه الدولة برسالتني، إحدامها عن »منطق أرسطو ىف العامل اإلسالمى«، واألخرى عن 
»منزلة الفارابى ىف الفلسفة اإلسالمية«، وكانت أول مشكلة درسها لنا هى مشكلة »احلياة«، وال 

أظنه جتاوزها، لكنها كانت مدخاًل مجياًل لتعريفنا بالفلسفتني املادية واملثالية، ومها كل الفلسفة.
آذان سامعيه قبل عقوهلم، ذا صوت واضح رنان،  إبراهيم مدكور حمارًضا يملك  »وكان 
يعرف كيف ينغمه دون تكلف، فيلّون الطبقات، ويؤكد ما يريد تأكيده من اجلمل، وقد درس 
لنا الفلسفة اإلسالمية أيًضا حني انتقلنا إىل السنة الثالثة، وكانت حمارضته جتمع طالب قسم 

اللغة العربية وقسم الفلسفة«.

)12(
وحتدث شكرى عياد حديًثا طريًفا عن أستاذه مدكور وما ُعرف عنه من تكرار لبعض حمارضاته:

»... وال أدرى هل أؤكد إعجابى به حني أقول إنه كان يكرر املحارضة أحياًنا ىف املحارضة 
التى تليها، ليفهم َمْن مل يفهم أواًل، وربام أيًضا ألن ىف التكرار رضًبا من التفنن )كام تكرر أم 
السياسة واحلياة االجتامعية  بأمور  إنه يشغل  فأقول:  أطاوع سوء ظنى  أم  أغانيها(،  كلثوم ىف 

فينسى أو يؤجل إعداد املحارضة التالية! أى األمرين كان فإنى مل أره قط ينظر ىف ورقة«.

)13(
صدارة  ىف  الدوام  عىل  وكان  به،  الالئق  والتقدير  التكريم  من  كثريا  مدكور  الدكتور  نال 
املجتمعات األدبية والثقافية، وقد منحته جامعة برنستون الدكتوراه الفخرية سنة 1964، وقد 

نال جائزة الدولة التقديرية ىف العلوم االجتامعية )1970(. 
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الفصل التاسع

د. شوقـى ضيــف
2005 - 1910

)1(
عهد إىلَّ جممع اللغة العربية بكتابة مربرات ترشيح الدكتور شوقى ضيف جلائزة نوبل ىف 

اآلداب 2004 فكتبتها عىل النحو التاىل الذى أقره جملس املجمع: 

أواًل: يشع إنتاج الدكتور شوقى ضيف بقدرات إبداعية رفيعة املستوى إنسانية اآلفاق مثالية 
بزخرفات  ويتطرز  وميتافزيقياته،  بروحانياته  الفنان  الرشق  بمؤثرات  نسيجها  حيفل  الطابع 

هندسية تستوحى تراث فنون حضارة مل تتوقف عن تقبل احلضارات األخرى.

ثانًيا: أبدع ىف كتابة سرية ذاتية متميزة حرصت عىل مساحات مطلقة من التواضع واالنتامء 
وااللتزام، ومتكن من خالل هذا احلرص من سرب أغوار النفس البرشية وإضاءة جوانبها القادرة 

الطموحة.

ثالًثا: ىف كتاباته النقدية التى ظللت معظم فنون األدب عىل مدى أكثر من ألف عام انحاز 
لإلبداع وفنيته ورفع من قدر اإلبداع عىل األيديولوجيات والتأطري السياسى واالجتامعى.

رابًعا: متكن من خالل االنحياز املخلص لإلبداع من أن يقدم رؤى متميزة مل يسبق إليها عىل 
الرغم من كثرة من سبقوه إىل الدراسة العلمية ألدب إنسانى عريق ومتصل لرتاث هو أدب 

أقدم اللغات احلية.

خامًسا: رضب بدراساته ىف تاريخ األدب والنقد نموذجا آخر لقدرة اإلبداع عىل التمكن 
من الدراسات األدبية واإلضافة إليها، بل تغيري وجوهها .



83

سادًسا: كان له األثر األكرب من خالل أستاذيته ودراساته ىف توجيه حركة اإلبداع ىف وطنه 
ا من  تياًرا قويًّ التعبري عنها ىف األشكال األدبية املتطورة مما خلق  نحو استكناه الذات وإجادة 
الوعى اإلبداعى بقضايا أمته وعالقاهتا باإلنسانية، وهو تيار مارسه تالميذه من املبدعني من 

أجيال متعاقبة عىل مدى سبعني عاما.

سابًعا: متكن بدراساته لألدب العربى ىف مجيع مراحله من تقديم قطاع ضخم من اإلنتاج 
الفكرى للجنس البرشى، وباعتباره قمة بني الدارسني هلذا األدب عىل هذا املستوى األكاديمى 
فإنه أسهم باجلهد الوافر ىف تأهيل دراسة هذا األدب واألدب نفسه لتندمج ىف نسيج الدراسات 
عاجلت  التى  واملفردات  واملنهج  اللغة  كتاباته  ىف  مستخدما  العاملية  لآلداب  احلديثة  العلمية 

احلضارة املعارصة من خالهلا آداب احلضارات السابقة.

وقد بذل شوقى ضيف جهودا جبارة ىف حتقيق وتدقيق وكتابة تاريخ األدب العربى ىف مجيع 
عصوره عىل نحو تفوق فيه عىل معارصيه وأسالفه، وصارت جمموعة مؤلفاته بمثابة املرجع 

املفضل لقراءة تاريخ اآلداب العربية عرب العصور.

ثامًنا: قدم دراسته عن عاملية اإلسالم كاشًفا عن اجلوانب املشرتكة بني الرتاث الدينى ألمته 
العميق  الفهم  بتنمية  كفيلة  أسًسا  والفنان  والناقد  املبدع  بإحساس  ومقدًما  العاملى  والرتاث 
لإلسالم عند اآلخرين، مبتعدا عن روح اخلطابة والتحيز والشوفونية التى قد يفرضها االنتامء 
بطريقة ال واعية، ومقرتًبا بل مطبًقا ملبادئ التفكري العلمى التجريبى الذى قامت عليه حركة 
باندماج  الكفيل  النظرى  اللبنات األوىل ىف األساس  املعارصة، واضًعا هبذا  التمدن اإلنسانية 
وباحرتام  اآلخر،  باحرتام  يتكفل  جديد  عاملى  نظام  ىف  إليه  ينتمى  الذى  اإلسالمى  املجتمع 

املقدسات والتاريخ والرتاث ىف الوقت ذاته.

)2(
حيتل اسم الدكتور شوقى ضيف مكانة سامقة بني العلامء ىف ختصصه، ومكانة سامقة وفريدة 
بني مؤلفى تاريخ اآلداب العربية حيث تنوعت مؤلفاته لتغطى الفرتات املتتالية واملتواصلة ىف 

تاريخ ذلك األدب.
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وال شك ىف أن الدكتور شوقى ضيف هو عميد اجليل الثانى من أساتذة األدب العربى ىف 
اجلامعات املرصية، وإليه يرجع الفضل األكرب ىف وضع املادة اخلصبة للدراسات األكاديمية ىف 
ميدان تاريخ األدب العربى بفضل عكوفه املخلص عىل واجبه اجلامعى األصيل طيلة حياته، 
وقد اتضحت ىف منهجه ومنهج تالميذه عنارص قومية وعلمية متعددة من مقومات األصالة 
الثقافة  الوعى باجتاهات  الرتاث، واستيعاب األصول، باإلضافة إىل  العربية: احرتام  الفكرية 

والفكر املعارصين.

)3(
كان والده شيًخا جلياًل متنى البنه ما حققه االبن بالفعل وزاد عليه، وقد آثر األب الفاضل 
شوقى  الدكتور  وحيتل  متىض  بالسنوات  وإذا  شوقى،  أمحد  الشعراء  أمري  باسم  ابنه  يسمى  أن 
ضيف ىف الدراسات العربية األكاديمية قيمة توازى قيمة شوقى ىف الشعر العربى، كام يشتهر 
الدكتور شوقى ضيف باسم شوقى )وهو االسم املخترص ألمري الشعراء( وإن ظل حمتفظا أيضا 

باالسم األصىل وهو أمحد شوقى عبد السالم ضيف.

)4(
ولد الدكتور شوقى ضيف ىف دمياط، ودرس ىف الكتاب ثم ىف األزهر، ومتيز بتكوين علمى 
فريد مل يتح لغريه، وكأنام اختصه اهلل به ليكون ما قد أصبح بالفعل، فقد بدأ دراسته ىف األزهر، 
ثم حتول وهو ىف املرحلة الثانوية إىل جتهيزية دار العلوم ليتهيأ لاللتحاق بتلك الكلية، ثم التحق 
بكلية اآلداب الناشئة ىف جامعة القاهرة عندما أتم دراسته ىف التجهيزية )1930(، إذ كان من 
توفيق اهلل له أن سمحت اجلامعة ىف ذلك العام بقبول الناجحني ىف جتهيزية دار العلوم ىف كلية 
اآلداب، ثم بعد أن خترج ىف كلية اآلداب )1935(، وقع عليه االختيار ليعمل حمرًرا ىف جممع 
اللغة العربية عند نشأته، وذلك بتوصية من أستاذه أمحد اإلسكندرى أحد األعضاء املؤسسني 

ملجمع اللغة العربية.

 وحني أخذت كلية اآلداب ألول مرة بمبدإ تعيني املعيدين اختري شوقى ضيف مع زميلته 
َنا كمعيدين ىف هذا القسم. الدكتورة سهري القلاموى )أكتوبر 1936( ليكونا أول َمْن ُعيِّ
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)5(
الرشف  بمرتبة  الدكتوراه  درجة  عىل  حصل  ثم   ،)1939( املاجستري  ضيف  شوقى  نال 
مدرسا  القاهرة  جامعة  اآلداب  بكلية  التدريس  هيئة  وظائف  ىف  وتدرج   ،)1943( األوىل 
فأستاذا مساعدا، فأستاذا لكرسى األدب العربى )1956( بعد عرشين عاًما من بداية عمله 

اجلامعى معيًدا، ثم أصبح رئيسا لقسم اللغة العربية.

 وقد عمل بجامعة الكويت ملدة غري قصرية، ودعته جامعات أخرى ىف خمتلف البالد العربية 
ليكون أستاذا زائرا هبا.

 ظل الدكتور شوقى ضيف صاحب نشاط علمى كبري شغله عن توىل املناصب اإلدارية، 
وكان هذا من حسن حظه، فقد خصص حياته للتأليف والعلم، وتشهد املكتبة العربية بوفرة 
هبا  تزخر  التى  واملقاالت  البحوث  إىل  وباإلضافة  الثقافة،  حركة  وتأثريه ىف  وتنوعه،  إنتاجه، 
األدبى  التاريخ  ىف  ومؤلف  حمقق  بني  ما  معارصيه،  مؤلفات  فاقت  مؤلفاته  فإن  الدوريات 
والدراسات األدبية، وكانت تآليفه هى التى أسهمت ىف تتوجيه عميدا لدراسات األدب العربى 
والدراسات  األدب  تاريخ  ىف  ضخم  وأدبى  فكرى  إنتاج  من  التآليف  هذه  قدمته  بام  اعرتافا 

األدبية وحتقيق النصوص وتبسيط النحو وتفسري القرآن.

)6(
مل يقف إنجاز شوقى ضيف عند احلدود القصوى لألستاذية ولكنه ىف كل دراساته وتآليفه 
متيز بالقدرة عىل صياغة أحكام صائبة ودقيقة وغري مسبوقة، ويكفى عىل سبيل املثال أن نشري 
إىل نظريته املبكرة ىف أن الشعر األموى قد عرف التجديد والتطور وحفل هبام، وهى النظرية 
التى أثبتها ىف كتاب كامل واختلف هبا مع كل َمْن سبقوه ممن رأوا ىف العرص األموى امتداًدا 

لعرص صدر اإلسالم فحسب.

وعىل نمط هذا النموذج مضت بحوث ودراسات وتآليف وحتقيقات الدكتور شوقى ضيف 
جامعة بني شجاعة فائقة، وصياغة هادئة، وفكر أصيل، ونفس طويل.
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)7(
ويمكن تلخيص احلديث عن مؤلفاته العديدة بتقسيمها إىل جمموعات، ولعل أبرز هذه 
املجموعات أجزاء موسوعته التى أرخ فيها لألدب العربى عىل مر العصور والتى أصدرها 
وقد  حياته،  ىف  طبع  وإعادة  وإخراًجا  طباعة  تكتمل  أن  هلا  وأتيح  متعاقبة،  كتب  هيئة  عىل 
خصص اجلزء األول )من موسوعته هذه ذات األجزاء العرشة( للعرص اجلاهىل، وقد طبع 
هذا الكتاب 22 طبعة ىف حياته، واجلزء الثانى للعرص اإلسالمى )19 طبعة(، واجلزء الثالث 
الثانى )10 طبعات(،  العباسى  للعرص  الرابع  األول )15 طبعة(، واجلزء  العباسى  للعرص 
العربية والعراق وإيران )3 طبعات(،  الدول واإلمارات ىف اجلزيرة  واجلزء اخلامس لعرص 
واجلزء السادس لعرص الدول واإلمارات ىف الشام )3 طبعات(، واجلزء السابع لعرص الدول 
الدول واإلمارات ىف األندلس )4  الثامن لعرص  واإلمارات ىف مرص )3 طبعات(، واجلزء 
طبعات(، واجلزء التاسع لألدب العربى ىف عرص الدول واإلمارات ىف ليبيا وتونس وصقلية، 
وموريتانيا  واملغرب  اجلزائر  ىف  واإلمارات  الدول  عرص  ىف  العربى  لألدب  العارش  واجلزء 

والسودان.

)8(
كذلك فقد نرش الدكتور شوقى ضيف ثامنية كتب أخرى ىف املجاالت الرحبة للدراسات 
الشعر  ىف  ومذاهبه  »الفن  بعنوان  كتاب  ىف  للدكتوراه  رسالته  نرش  فقد  األكاديمية،  األدبية 

العربى«، ثم نرش كتابا آخر بعنوان »الفن ومذاهبه ىف النثر العربى«.

وتناول بقدر من الرتكيز والتحليل والدرس املتأنى بعض القضايا املهمة ىف عصور األدب 
العربى املتوالية فوضع كتابا عن »الشعر والغناء ىف املدينة ومكة لعرص بنى أمية«، ووضع 
كتابا آخر عن »التطور والتجديد ىف الشعر األموى«، ووضع كتابا ثالثا عن »الشعر وطوابعه 
العربى«،ووضع  الشعر  ىف  »البطولة  عن  رابعا  كتابا  ووضع  العصور«،  مدى  عىل  الشعبية 
العذرى  الفكاهي ىف مرص«، وسادًسا عن »احلب  الشعر  »الفكاهة وعن  كتابا خامسا عن 

عند العرب«. 
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)9(
املوضوعات  تناولت  أربعة كتب مرجعية  للدكتور شوقى ضيف  فإن  إىل هذا  وباإلضافة 
الكربى ىف دراسة األدب والنقد عىل مر العصور، وهى: »ىف النقد األدبى«، و»البالغة: تطور 

وتاريخ«، »فصول ىف الشعر ونقده«، »البحث األدبى: طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره«.

بدراسات  حتظ  مل  التى  األدبية  الفنون  بعض  ضيف  شوقى  الدكتور  تناول  فقد  وكذلك 
الشخصية«  و»الرتمجة  »املقامة«  املجال:  هذا  ىف  الرائدة  كتبه  فأصدر  مستفيض  بدرس  كثرية 

و»الرحالت« و»الرثاء« و»النقد«.

)10(
مل ينفصل الدكتور شوقى ضيف عن احلياة األدبية ىف عرصنا احلديث، وإنام أفاض عليها من 
اهتاممه احلثيث وبحثه اهلادئ املستفيض فأخرج ىف هذا املجال ستة كتب مهمة يأتى ىف مقدمتها 
كتاباه املرجعيان »دراسات ىف الشعر العربى املعارص« و»األدب العربى املعارص ىف مرص«، كام 

عنى بتاريخ جممع اللغة العربية ىف كتاب »جممع اللغة العربية ىف مخسني عاما«.

كذلك فقد اختص الدكتور شوقى ضيف ثالثة من أعالم األدب العربى احلديث واملعارص 
بدراسات قيمة ظلت وستظل عىل الدوام نموذجا للدرس األدبى املتميز، وقد كتب كتابا شيقا 
عن أمري الشعراء أمحد شوقى مطلقا عليه لقب »شاعر العرص احلديث«، وعن حممود سامى 
البارودى مطلقا عليه لقب »رائد الشعر احلديث«، وعن عباس حممود العقاد وقد اختار لكتابه 
عنه عنوان: »مع العقاد«، وأضاف إىل هذا العنوان عنوانا فرعيا: »عرض لسريته وكتابته ونقده 

وشعره«.

)11(
ابن  األندلسى  الشاعر  ضيف  شوقى  الدكتور  اختص  فقد  السابقة  العصور  أدباء  من  أما 

زيدون بدراسة قيمة صدرت ىف كتابه الذى محل اسم هذا الشاعر.
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)12(
وىف جمال القرآنيات نرش الدكتور شوقى ضيف تفسريه للقرآن الكريم بعنوان »الوجيز ىف 

تفسري القرآن الكريم«، وكان قد نرش قبل هذا كتابه »سورة الرمحن وسور قصار«.

خاتم  »حممد  ضيف:  شوقى  الدكتور  نرش  اإلسالمية  واحلضارة  اإلسالمى  الفكر  جمال  وىف 
املرسلني«، »عاملية اإلسالم«، »احلضارة اإلسالمية من القرآن والسنة« و»القسم ىف القرآن الكريم«.

)13(
الكتب  من  أربعة  فأصدر  فائقة  عناية  النحوية  بالدراسات  ضيف  شوقى  الدكتور  وعنى 
النحو  »تيسري  النحو«،  و»جتديد  النحوية«  »املدارس  املبدع  والفكر  السديدة  باآلراء  احلافلة 

التعليمى قديام وحديثا مع منهج جتديده«، »تيسريات لغوية«.

»من  واللغة«،  والشعر  الرتاث  »ىف  ضيف:  شوقى  الدكتور  نرش  العامة  الثقافة  جمال  وىف 
املرشق واملغرب«، »حمارضات جممعية«، »ىف األدب والنقد«.

وكتب الدكتور شوقى ضيف سرية حياته املبكرة ىف جزأين وصل ىف اجلزء األول إىل حصوله 
عىل الدكتوراه، وخصص اجلزء الثانى حلياته بعد حصوله عىل هذه الدرجة.

)14(
الكتب  من  عددا  ضيف  شوقى  الدكتور  حقق  فقد  العظيمة  التآليف  هذه  إىل  وباإلضافة 

املهمة، فحقق:

القراءات« البن جماهد. •�»السبعة ىف 

القراءات العرش«. •�»النرش ىف 

•�وكتاب »الرد عىل النحاة« البن مضاء القرطبى.

•�»خريدة العرص« للعامد األصبهانى.

•�»املغرب ىف حىل املغرب« البن سعيد.
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•�»الدرر ىف اختصار املغازى والسري«.

•�»نقط العروس ىف تواريخ اخللفاء« البن حزم.

•�»رسائل الصاحب بن عباد«.

)15(
أميًنا  انتخب  ثم   ،)1976( العربية  اللغة  جممع  ىف  عضوا  ضيف  شوقى  الدكتور  انتخب 
اختري عضوا ىف  كام  له )1996(،  ورئيًسا  لرئيسه )1992(،  ونائًبا  للمجمع )1988(،  عاما 
جممع اللغة العربية باألردن )1978(، ومنذ أن انتخب عضوا باملجمع مل خيل مؤمتر من بحوثه 
ومقاالته، وقد شارك مشاركة فعالة ىف أعامل جلان عديدة، وأسهم ببحوث رائدة ىف تسويغ 
بعض التعبريات العرصية وتأصيل بعض الظواهر اللغوية، كام ألقى كلامت تذكارية ىف استقبال 
وتأبني بعض الشخصيات املجمعية، وقد شارك مشاركة فعالة ىف أعامل جلنة املعجم الكبري، 
وجلنة األصول، وجلنة األلفاظ واألساليب، وجلنة األدب، كام أسهم ىف جلنة اجليولوجيا، وقدم 
إىل جلنة األصول مرشوعا لتيسري تعليم النحو للناشئة فأقرته اللجنة، وتم عرضه عىل جملس 

املجمع ومؤمتره اللذين وافقا عىل معظم بنوده.

)16(
حفل  ىف  »كلمته  وكلامت:  وبحوث  مقاالت  عدة  العربية  اللغة  جممع  جملة  أعداد  ىف  وله 
النحو«، و»لغة املرسح بني الفصحى والعامية«،  استقباله«، و»الفصحى املعارصة«، و»تيسري 

و»توحيد املصطلح العلمى ىف التعريب«.

ومن بحوثه اللغوية التى قدمها )أو ألقاها( ىف جممع اللغة العربية بالقاهرة:

• الفصحى املعارصة.

• تيسري النحو.

• لغة املرسح بني الفصحى والعامية.
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التعريب. • توحيد املصطلح العلمى ىف 

• الشعر احلر بني الرتاث الشعرى واحلداثة.

• استكامل عبد الرمحن األوسط ألسس احلضارة األندلسية.

• بني الفصحى والعامية.

• منهج طه حسني ىف الدراسات األدبية.

• قصة حى بن يقظان البن طفيل وأصوهلا اإلسالمية.

التشيع واالعتزال. • عقيدة املوحدين بني 

• اشتقاق األفعال من أسامء األعيان العربية واملعربة.

• بني الفصحى والعامية املرصية.

• عاملية اإلسالم.

• ازدهار الفصحى ىف القرن العرشين.

• العامية فصحى حمرفة.

• العامية فصحى حمرفة، عود عىل بدء.

الثقافة الغربية احلديثة. الثقافة العربية ىف  • تأثري 

• تذكارية طه حسني.

• املعجامت العامة واخلاصة.

)17(
وىف جممع اللغة العربية ألقى الدكتور شوقى ضيف كلامت ىف استقبال عرشة من األعضاء 

املرصيني هم:

• الدكتور حممد طه احلاجرى.
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• الدكتور حسني مؤنس.

• الدكتور أمني عىل السيد.

• األستاذ إبراهيم الرتزى.

• الدكتور أمحد هيكل.

القادر القط. • الدكتور عبد 

• الدكتورحممود فهمى حجازى.

• الدكتور حسنني حممد ربيع.

• الدكتور صالح فضل.

املناوى. • الدكتور حممود فوزى 

)18( 
وىف جممع اللغة العربية ألقى الدكتور شوقى ضيف كلامت ىف استقبال أحد عرش من األعضاء 

العرب: 

إبراهيم السامرائى. • الدكتور 

• األستاذ سعيد األفغانى.

التازى. • الدكتور عبد اهلادى 

• األستاذ عىل رجب املدنى.

البعلبكى. • األستاذ منري 

• الدكتور شاكر الفحام.

• األستاذ أمحد شفيق اخلطيب.

• الدكتور حممد إحسان النص. 
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• الدكتور حممد يوسف نجم.

• الدكتور حممد حممد بنرشيفة.

• الدكتور يوسف عز الدين أمحد.

)19(
كام توىل تأبني ستة من أعضاء املجمع: 

• األستاذ عىل النجدى ناصف.

• الدكتور أمحد احلوىف.

• الدكتور حممد مهدى عالم.

• الدكتور إبراهيم مدكور.

• الدكتور حسني مؤنس.

• األستاذ حممود حممد شاكر.

)20(
الدولة  جائزة  نال  وقد  الطويلة،  حياته  ىف  التكريم  من  كثرًيا  ضيف  شوقى  الدكتور  نال 
نال جائزة  َمْن حصلوا عليها، كام  الثامن عرش بني  اآلداب عام )1980(، وهو  التقديرية ىف 
نال  كام  القط،  القادر  وعبد  منصور،  وأنيس  حمفوظ،  نجيب  بعد  ناهلا  وقد   ،)2003( مبارك 
جائزة امللك فيصل العاملية لألدب العربى )1983(، وكان قد نال جائزة جممع اللغة العربية 

مبكرا )1945(.
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الفصل العاشر

د. محمود حافظ
المصريين العلماء  شيخ 

)1(
حممود حافظ هو العمود الفقرى خليمة العلم املرصى املعارص، ونحن ندرك قيمة العمود 
الفقرى ألى كيان وإن كنا النحيط باحلدود التى تظللها خيمة العلم املرصى املعارص عىل نحو 
ما حييط هو هبا، وحممود حافظ هو الرمز السامق للعطاء ىف مرص املعارصة، أنعم اهلل به عىل بالده 
ليكون نموذجا فذا يقتدى به، ومنارا عاليا هيتدى إليه طيلة حقبة الزمن املمتدة التى شهدت 

تأسيس املدرسة العلمية الوطنية احلديثة وظهورها ونموها وتفرعها وانتشارها وتكاثرها.

 وقد ظل طوال هذه املراحل الست ىف مكانة متقدمة جدا من ضمري أمته ووجدان علامئها، 
وقد أهله هلذه املكانة تصوفه العميق من أجلها، فال نعرف مجيعا بني أعالمنا َمْن وهب حياته 

كلها مضاعفة ومكثفة ومركزة زمانا ومكانا للمدرسة العلمية الوطنية ىف جمال ختصصه.

)2(
 والشك ىف أن هناك عوامل كثرية قد أعانته عىل هذه الصوفية النادرة، فقد وهبه اهلل نفسا 
راضية سامية، وعقلية ناقدة رائدة، كام أنعم عليه باهليام بشخصه ممن عرفوه ىف أربعة أجيال 
هى أجيال السابقني عليه واملعارصين له والالحقني به وتابعى الالحقني، أقول هياما وال أقول 
وجدا وال حبا وال احرتاما فحسب، ذلك أن حممود حافظ هو الشخص النادر الذى حظى وال 
يزال حيظى باإلمجاع، وهو النادر أيضا ىف أنه حظى باإلمجاع عىل شخصه ىف جمموعه من ناحية، 
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وعىل مجيع ما فيه من ناحية أخرى، وكلنا يعرف إىل أى مدى نعتقد مجيعا ىف أملعيته ونسلم له 
بالقيادة ونمىض وراءه ونحن مطمئنون إىل أننا سننال الصواب واحلكمة واإلنجاز .

)3(
وحممود حافظ هو بال جدال رائد علم احلرشات ىف مرص، توسم فيه أستاذاه عىل مرشفة 
وحسن شاكر أفالطون األملعية املبكرة فاجتبياه هلذه املهمة النبيلة، وقد كان عاملنا عند حسن 
الظن به بل ربام أتيح له أن ينجز ما مل يكن بخاطره أن ينجزه ىف بداية حياته وىف عنفوان شبابه، 
وما مل يكن أستاذاه يتوقعانه منه، وقد ساعده عىل مضاعفة إنجازه أنه استعذب التصوف من 
أجل العلم واستلذ به فاذا بالتصوف يعطيه الفرصة من حيث اليدرى لتحقيق ذاته وليؤكدها 

وليفرض بصامهتا عىل كل ركن ىف حياتنا العلمية.

 وقد قدر له أن يؤسس ويطور مدارس متعددة لعلم احلرشات ال ىف كليته وحدها وإنام ىف 
كل موقع علمى له عالقة من قريب أو من بعيد بعلم احلرشات، وإليه � عىل سبيل املثال � يرجع 
الفضل ىف تأسيس قسم احلرشات ىف املركز القومى للبحوث، وىف مؤسسة الطاقة الذرية، وىف 
املركز اإلقليمى للنظائر املشعة، ومعهد بحوث احلرشات ىف وزارة الصحة، فضال عىل أقسام 
احلرشات ىف كليات العلوم ىف كل اجلامعات املرصية وما يتصل هبا من دراسات ىف الكليات 

اجلامعية األخرى كالزراعة، والطب، والطب البيطرى.

)4(
من  القاهرة  جامعة  ىف  احلرشات  قسم  يفوق  قسم  كلها  املرصية  جامعاتنا  ىف  هناك  وليس 

حيث اكتامل أدواته املعامرية والبحثية واملتحفية.

ىف  فأبدع  أفالطون  العظيم  أستاذه  من  القسم  هذا  راية  حافظ  حممود  الدكتور  تسلم  وقد 
صياغة مملكة هذا القسم بداية من املشاركة ىف الرسم اهلندسى له واإلرشاف عىل التنفيذ ثم ىف 

استغالل املبنى عىل نحو رائع للعرض املتحفى العلمى اخلالد عىل مدى األعوام. 

ومن اإلنصاف أن نشري ىف رسعة إىل عظمة واكتامل املجموعة املتحفية )التى يضمها هذا 
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القسم / املتحف( للحرشات ىف بيئاهتا املختلفة مع التأصيل والتوصيف العلمى الدقيق لكل 
التى يضمها تتفوق عىل كل صاالت العرض  من هذه املعروضات، كام أن صاالت العرض 
اجلامعية والعلمية واملتحفية ىف أى معهد مماثل بل إهنا تصل ىف رحابتها وتنظيمها وقدرهتا عىل 
أداء الغرض العلمى النبيل إىل مستوى قاعات اللوفر ومتحف التاريخ الطبيعى وذلك بفضل 

مثابرة دائبة ومتيز علمى نادر ىف توظيف الفنون والذوق من أجل العلم والتعليم.

)5(
بني  فرد  علم  حافظ  حممود  فإن  الدقيق  ختصصه  ىف  الضخم  اإلنجاز  هذا  إىل  وباإلضافة 
رواد  وبني  واجلامعية،  العلمية  اإلدارة  عن  املسؤولني  وبني  وفلسفته،  العلم  بتاريخ  املهتمني 

البحث العلمى والنرش العلمى كذلك.

غري  وىف  العلم  ىف  احلكومية  وغري  واألهلية  التطوعية  اجلهود  ىف  البارز  القطب  أنه  كام   
العلم.

 وهو علم خفاق ىف العمل النقابى.

العلمية  واملجالس  املتخصصة،  القومية  املجالس  ىف  املسموع  الصوت  صاحب  وهو   
املتعاقبة.

 وهو شيخ من الشيوخ الذين يعول عىل آرائهم ويعتمد عىل أفكارهم ىف اللغة العلمية وىف 
املصطلحات وىف تنقيحها وتوحيدها.

)6(
وقد كان أداء حممود حافظ ىف كل هذه املجاالت متميزا إىل حد معجز، فهو نموذج عبقرى 
النصهار كل خلقني نادرين يبدوان متناقضني، فهو، عىل سبيل املثال، األستاذ الدقيق واحلنون 
ىف الوقت نفسه، وقد ظل يأخذ تالميذه بشدة يبطنها احلنو وهى خاصة ليس هلا مثيل ألهنا شدة 
وهو  واملضمون،  الشكل  ىف  الرفيع  التجويد  هؤالء  تعود  أن  عىل  حترص  متسامية  موضوعية 
حيتضن تالميذه إىل حد ال يدع فرصة ألى مؤثر خارجى أن ينفذ إليهم بعيدا عن العلم والبحث 
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العلمى، وهو يكاد يدفعهم دفًعا إىل الرتهبن وكأن مكتبه ومدرسته ومعمله ومكتبته - بل بيته 
- تشكل مع بعضها داًرا للرهبنة ال خيرج منها الباحث الذى دخلها إال وهو عامل قوى وباحث 

متميز ىف الوقت نفسه. 

وهو ىف أستاذيته حريص كل احلرص عىل الشكل واملضمون ىف الوقت ذاته، وحريص كل 
احلرص عىل تنمية مهارات تالميذه وقدراهتم حتى فيام يبدو بعيدا عن جمال العلم.

)7(
 ويكفى عىل سبيل املثال أن نتأمل تعويده هلؤالء التالميذ عىل أال يقدموا بروفات بحوثهم 
للنرش، وكان يفعل هذا ىف وقت مبكر جدا. كام يكفى عىل سبيل  إال مطبوعة وكأهنا جاهزة 
جدران  عىل  حائطى  متحف  أعظم  ىف  اجلدران  عىل  والعلم  الصورة  إتاحة  لقيمة  فهمه  املثال 
قسم احلرشات، إضافة إىل املتحف الرائع الذى حتدثنا عنه لتونا والذى ال نظري له حتى إن قسم 
احلرشات ومكاتبه ومعامله حييطون باملتحف ومن حوله ىف مبنى فريد متميز ينطق من داخله 

بعظمة هذا الرجل ودأبه وحبه لعلمه، وتفانيه ىف البحث العلمى.

ومع أن حممود حافظ درس ىف كمربدج فإنه ىف عظمة أدائه العلمى يفوق كمربدج، ومدرسته 
التى يستحيل  بالعالمة األصلية  التكنولوجية  املنتجات  ملا يسمى ىف  أبرز نموذح  العلمية هى 
تزييفها أو االنتساب إليها ىف ترسع أو بمجرد الرغبة، ومع أنه كان يعنى عناية فائقة بمستوى 
تالميذه، فإنه قد استطاع مع الدأب اجلميل والعمر النبيل أن ينمو بمدرسته إىل حدود قصوى 

مل يتمكن أحد ممن سبقه إليها وال إىل اللحاق به ىف مستواها وىف عدد أبنائها.

)8(
وقد ظل حممود حافظ منذ أكثر من ثلث قرن من الزمان بمثابة املالذ اآلمن الذى يلجأ إليه 
العلامء من أجل قيادته احلكيمة حلركتهم العلمية، وقد هدته احلكمة اإلهلية املوهوبة من اهلل إىل أن 
يدرك الوسائل الذكية والطرائق الناجعة الكفيلة باحلفاظ للعلميني عىل مكانتهم وعىل حقوقهم 

ىف جمتمع بدأ يلهث هلثا شديدا وراء املادة ووراء اإلعالم الصاخب.
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وقد متكن بفضل شخصيته وتارخيه من أن حيفظ للعلامء والبحث العلمى ىف العلوم مكانته 
السامقة ىف اجلامعة األم واجلامعات األخرى، وىف أكاديمية البحث العلمى، وىف كل املؤسسات 

األخرى املعنية بالعلوم.

)9(
و حممود حافظ كاتب دقيق، رائع األلفاظ واملعانى، وهو يفعل هذا حتى فيام يظنه اآلخرون 
روتينا، وأنت تقرأ له فتحس بأنك ترتقى بنفسك إىل آفاق صوفية من آفاق العلم العليا، وتستطيع 

أن تفهم مما يكتب أبعادا مل تفهمها من قبل فيام قرأت، بل فيام درست وظننت نفسك أستاذا فيه.

)10(
وحممود حافظ باإلضافة إىل كل هذا خطيب رائع يأخذ بمجامع القلوب، هادئ الصوت، 
الوسطى  القرون  إىل عامل جليل من علامء  تستمع  أنك  إليه  تستمع  وأنت  النربة، حتس  عميق 

الذين مجعوا احلكمة والفلسفة مع العلم واألدب. 

وهو قبل كل هذا رئيس رائع ملتزم باملوعد ال ىف البدايات وحدها ولكن ىف النهايات أيضا، 
وهو من هذه الناحية قادر عىل أن جيعل لكل اجتامع أو حفل يرأسه هناية حمددة بحيث ينتهى 

االجتامع أو احلفل أو اإلنجاز بالقدر الكامل من الوقار الذى بدأ به. 

ليخرج  املعطيات  توظيف  ويعيد  والطارئة،  القاسية  الظروف  يتحمل  هذا  أجل  من  وهو 
بأفضل النتائج دون أن يشعر أحد باملعاناة التى بذهلا من أجل حتقيق اإلنجاز.

)11(
وحممود حافظ عىل الدوام أينام سار وأينام جلس حماط أو مصحوب بأفذاذ الرجال والسيدات 

من علامئنا، كام أنه مصون ىف قلوهبم وعقوهلم إىل حد ال يبارى فيه وال يصل إليه غريه.

وهو بالنسبة إىلَّ مثل أعىل طيلة أكثر من أربعني عاًما محانى اهلل بوجوده وبمعرفته وبعطفه 
وتوجيهه وتشجيعه من اإلحباط واليأس والقنوط والغرور والكرب والرشود عىل حد سواء .
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كتب للمؤلف

فى تاريخ الحياة العقلية والعلمية وتراجم العلماء، المفكرين:
•�د. حممد كامل حسني عاملا ومفكرا وأديبا،

- ط2، هيئة الكتاب 2002. - ط1 هيئة الكتاب 1978.   
•�مرشفة بني الذرة والذروة، ط1، هيئة الكتاب، 1980.

•�سرية حياة عىّل مصطفى مرشفة، ط2، مكتبة مدبوىل، 2001.
•�مرشفة: سرية حياة، ط3، دار الرشوق، 2011.

•�سرية حياة العامل األديب الدكتور أمحد زكى، ط2، هيئة الكتاب، 2003.
•�أمحد زكى: حياته وفكره وأدبه، ط1، طبعة مبكره خمترصة، هيئة الكتاب، سلسلة أعالم العرب 1984.

•�تكوين العقل العربى: مذكرات املفكرين والرتبويني، دار اخليال ،2002.
اللغوية العربية، مكتبة الرشوق الدولية،2014. •�رؤساء املجامع 

•�عاشق العلم: أمحد مستجري، املجلس األعىل للثقافة، 2008.
فى تاريخ الطب المصرى الحديث وتراجم أعالمه:

•�د. عيّل باشا إبراهيم ،هيئة الكتاب، سلسلة أعالم العرب ،1985.
•�د. نجيب حمفوظ، هيئة الكتاب، سلسلة أعالم العرب ،1986.

•�د.سليامن باشا عزمى، هيئة الكتاب، سلسلة أعالم العرب 1986.
•احلكيم اجلراح: سرية حياة د.حممد عبد اللطيف:

- ط2 دار اخليال 2009. -  ط1 دار اخليال 2009.   
الدين والطب والسياسة، دار الكلمة 2014. •�حوارات 

•�أقوى من السلطة: مذكرات أساتذة الطب، هيئة الكتاب، القاهرة 2004.
فى الفكر االسالمى وتراجم أعالمه:

•�حممد اخلرض حسني وفِقه السياسة ىف اإلسالم، دار الكلمة 2014.
•�الشيخ الظواهرى واإلصالح األزهرى، مكتبة الرشوق الدولية، 2008.

•�أصحاب املشيختني: مكتبة الرشوق الدولية،2010.
•�األزهر الرشيف واإلصالح اإلجتامعى واملجتمعي. دار الكلمة 2014.

فى تاريخ الحقبة الليبرالية وتراجم أعالمها:
•�زعيم األمة: مصطفى النحاس باشا وبناء الدولة الليربالية، دار الرشوق ،2011.

•�عىّل ماهر باشا وهناية عرص الليربالية، دار الرشوق، 2009.
•�عثامن حمرم.. مهندس احلقبة الليربالية املرصية، مكتبة مدبوىل، 2004.
•�حممد حممود باشا وبناء دولة األقلية، مكتبة الرشوق الدولية، 2014.

•�إسامعيل صدقى باشا، هيئة الكتاب، 1989.
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الثورة: مذكرات وزراء هناية عهد امللكية، دار اخليال 2001. •�عىل مشارف 
•�ىف كواليس امللكية: مذكرات رجال احلاشية:

- ط2 هيئة الكتاب 2009. - ط1 هيئة الكتاب 2006.   
فى تاريخ ثورة 52 وتراجم أعالمها:

الثقة وأهل اخلربة :مذكرات وزراء الثورة، ط2، هيئة الكتاب 2008. •�أهل 
•�نحو حكم الفرد: مذكرات الضباط األحرار، دار اخليال، 2003.

النارصية، ط1 دار الكلمة 2014. •�دهاليز 
•�عبد اللطيف البغدادى شهيد النزاهة الثورية، دار اخليال 2006.

•�سيد مرعى: رشيك وشاهد عىل عصور الليربالية والثورة واإلنفتاح، مكتبة مدبوىل 1999 .
الثورة، طبعة خمترصة مبكرة من كتاب »أهل الثقة وأهل اخلربة«، دار الرشوق 1994. •�مذكرات وزراء 

•�مذكرات الضباط األحرار ،طبعة خمترصة مبكرة من كتاب »نحو حكم الفرد«، دار الرشوق 1996.
•�كيف رأت ثورة يوليو صورهتا ىف املرآة، مكتبة الرشوق الدولية 2011.

فى تاريخ الحكومة المصرية :
•�النخبة املرصية احلاكمة 1952-2000، مكتبة مدبوىل 2001.

يناير، مكتبة الرشوق الدولية 2013. •�العصف املأكول: حكومات أرسعت بثورة 25 
املنثور. السلطة والنخبة عقب ثورة يناير. مكتبة الرشوق الدولية 2013. •�اهلباء 

•�الوزراء ورؤساؤهم ونواب رؤسائهم )1952-1996(، ط1 دار الرشوق 1996.
•�الوزراء ورؤساؤهم ونواب رؤسائهم )1952-1997(، ،ط2 دار الرشوق 1997.

•�البنيان الوزارى ىف مرص )1952-1996(، ط1 دار الرشوق.
•�البنيان الوزارى ىف مرص )1878 - 2000(:

- ط2 مكتبة األرسة 2005. - ط1 هيئة الكتاب، 2000.   
•�املحافظون:

- ط2 هيئة الكتاب 2001. - ط1، دار الرشوق، 1999.  
الثورة 1952-1981 ،اهليئة العامة لإلستعالمات، 1986. •�التشكيالت الوزارية ىف عهد 

•�التاريخ يفشى أرساره: دراسات وآراء ىف السيادة والسياسة، مكتبة الرشوق الدولية 2013.
فى تاريخ الحروب العربية وتراجم اعالم العسكرية المصرية:

•�النرص الوحيد: مذكرات قادة العسكرية املرصية 1973:
- ط2، دار اخليال 2000. - ط1، دار اخليال 2000.   

•�الطريق إىل النكسة: مذكرات قادة العسكرية املرصية 1967.
- ط2 داراخليال 2000. - ط1 دار اخليال 2000.   

النكسة: مذكرات قادة العسكرية املرصية)1967-1972، دار اخليال 2001. •�ىف أعقاب 
•�عسكرة احلياة املدنية: مذكرات الضباط ىف غري احلرب ،هيئة الكتاب، القاهرة 2004.

•�صانع النرص :املشري أمحد إسامعيل:
- ط3 دار جهاد 2005. - ط2 دار جهاد2005.  - ط1 دار جهاد 2003. 
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•�الشهيد عبد املنعم رياض: سامء العسكرية املرصية، دار األطباء،1984 طبعة مبكرة.
•��مايسرتو العبور: املشري أمحد إسامعيل، دار األطباء، 1984 طبعة مبكرة خمترصة من صانع النرص.

ىف تاريخ العمل السياسى الرسى وتاريخ اليسار املرصى:
•�العمل الرسى ىف ثورة 1919..مذكرات الشبان الوفديني، مكتبة الرشوق الدولية، 2009.

•�حتت األرض وفوق واألرض: غربة اليسار املرصى، مكتبة الرشوق الدولية، 2011.
•�يساريون ىف عرص اليمني: مذكرات قادة الفكر اليسارى املرصى، هيئة الكتاب، 2006.

•�ىف ضوء القمر: مذكرات قادة العمل الرسى واالغتياالت السياسية، مكتبة الرشوق الدولية 2007.
فى تاريخ القانون والقضاء والمحاماة:

•�حماكمة ثورة يوليو: مذكرات رجال القانون والقضاء، دار اخليال، 1999.
•�ىف رحاب العدالة :مذكرات املحامني ،هيئة الكتاب 2007.

يناير، مكتبة الرشوق الدولية،2014. •�بحران ال يلتقيان ..السياسة والقانون بعد ثورة 
فى تاريخ االمن القومى والسياسى:

القومى ملرص :مذكرات قادة املخابرات واملباحث: •�األمن 
- ط2 دار اخليال 1999. - ط1 دار اخليال. 1999.   

•�من أجل السالم: مذكرات رجال الدبلوماسية املرصية، دار اخليال 1999.
•�قادة الرشطة ىف السياسة املرصية )2000-1952(:

-  ط2 هيئة الكتاب 2008. - ط1 مكتبة مدبوىل 2001.   
فى تاريخ الحركة النسائية:

•�الثورة واحلرية :مذكرات املرأة املرصية، دار اخليال ،2004.
•�مذكرات املرأة املرصية، طبعة خمترصة ومبكرة من كتاب »الثورة واحلرية«، دار الرشوق،1995.

فى التنبؤ السياسى وصناعة القرار السياسى:
•�الفلسطينيون ينترصون أخريا..دراسة ىف التنبؤ السياسى، دار جهاد 2002.

الغائبة ىف ثورة حارضة: متى تكتمل ثورة يناير؟ مكتبة الرشوق الدولية،2014. •�السياسة 
•�املسلمون واألمريكان ىف عرص جديد، دار جهاد 2002.

القرار السياسى ،دار اخليال 2002. •�كيف أصبحوا وزراء.. دراسة ىف صناعة 
يناير، مكتبة الرشوق الدولية 2013. اليقظة: الرصاع االجتامعى ىف ثورة  •�أحالم 

فى الفكر والتاريخ التربويين:
•�مستقبل اجلامعة املرصية، هيئة الكتاب، 1999.

•�آراء حرة ىف الرتبية والتعليم:
- ط2 مكتبة األرسة 2005. - ط1 هيئة الكتاب 2001.   

البقاء، مكتبة الرشوق الدولية،2014. •�اإلصالح اجلامعى: اجلودة من أجل 
•�بناء اجلامعات واألكاديميات :مذكرات رواد العلوم ،هيئة الكتاب، القاهرة،2006.

•�حممد طاهر الدباغ: أستاذ اجليل ىف السعودية، جدة 2010.
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فى الفكر التنموى والتاريخ االقتصادى:
•�التنمية املمكنة: أفكار ملرص من أجل اإلزدهار، هيئة الكتاب، 2001.

•�الصحة والطب والعالج ىف مرص.
- ط2 هيئة الكتاب ،2005. - ط1 جامعة الزقازيق 1987.  

•�مستقبلنا ىف مرص: دراسات ىف اإلعالم والبيئة والتنمية،ط2،دار الرشوق، 1997.
•�القاهرة تبحث عن مستقبلها، دار املعارف 2000.

العربية: دراسة حالة حادة، مكتبة الرشوق الدولية ،2013. التنمية  •�عقبات 
•�األخرسون أعامال.. االقتصاد والفساد ىف مرص، مكتبة الرشوق الدولية ،2013.

•�ثالثية السياسة والصناعة والفن، مذكرات أساتذة اهلندسة.مكتبة الرشوق الدولية، 2013.
•�احللول اجلزيئة هى االجدى احيانا، طبعة مبكرة من كتاب مستقبلنا ىف مرص، دار االطباء 1985.

مجموعات التراجم:
•�مرصيون معارصون:

- ط2 مكتبة األرسة 2005. - ط1، هيئة الكتاب 1999.   
•�كيف أصبحوا عظامء... دراسات ورثاءات:

- ط2 هيئة الكتاب 2008. - ط1 دار اخليال 2007.   
•�تسعة عرش أستاذا وصديقا، تراجم 19من أعالم مرص، مكتبة الرشوق الدولية، 2014.

الفكر والسياسة، مكتبة الرشوق الدولية، 2014. •�وشائج 
•�يرمحهم اهلل: كلامت ىف التأبني، دار األطباء، 1984.

فى الدراسات االدبية واللغوية:
•�كلامت القرآن التى ال نستعملها، ط1، دار األطباء، 1984، ط2 دار الرشوق 1997.

الذاتية، مذكرات اهلواة واملحرتفني، دار الرشوق 1997. •�فن كتابة التجربة 
•�ىف ظالل السياسة.. نجيب حمفوظ:

- ط3 هيئة الكتاب2007. - ط2 دار اخليال 2007.  - ط1 دار جهاد 2003.  
•�عىل هوامش األدب، هيئة الكتاب ،2002.

فى تاريخ االدب وتراجم االدباء:
•�توفيق احلكيم من العدالة إىل التعادلية، هيئة الكتاب، املكتبة الثقافية، 1988.

التاريخ واألدب والسياسة :من بني سطور حياتنا األدبية، دار جهاد، 2003. •�ثالثية 
•�الثورة واإلحباط: مذكرات أساتذة األدب واألدباء، هيئة الكتاب 2004.

•�ىف حدائق اجلامعة: مذكرات خرجيى اجلامعة ىف عقدها األول، هيئة الكتاب 2007.
•�من بني سطور حياتنا األدبية، دار األطباء 1984: طبعة مبكرة من ثالثية التاريخ واألدب والسياسية.

فى تاريخ الثقافة والصحافة:
الثقافة )1939 -1952 تعريف وفهرسة وتوثيق،هيئة الكتاب، 1993. •�جملة 

الثقافة الوطنية؟، مكتبة الرشوق الدولية 2013. انتهى عرص  •�هل 
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•�ىف خدمة السلطة: مذكرات الصحفيني، دار اخليال 2002.
فى مناهج كتابة التاريخ وتراجم المؤرخين:

•�أدباء التنوير والتأريخ اإلسالمى:
- ط2 دار الرشوق 1994. - ط1، 1989.    

التاريخ املرصى املعارص، ط1 مكتبة الرشوق الدولية 2013. املتلونة ىف كتابة  •�النوافذ 
•�الزوايا الكاشفة ىف كتابة تارخينا املعارص، مكتبة الرشوق الدولية 2013.
•�النجوم املتعاقبة ىف كتابة تارخينا املعارص، مكتبة الرشوق الدولية 2013.

الوجدانيات:
•�أوراق القلب..)رسائل وجدانية(، ط1، دار الرشوق 1994.

•�أوهام احلب: دراسة ىف عواطف األنثى:
ط1: سلسلة كتاب اجلمهورية أغسطس 1999. ط2 دار اخليال 2007. ط3 هيئة الكتاب 2009.

فى ادب الرحالت:
•�باريس الرائعة، الزهور والنور والعطور، مكتبة الرشوق الدولية، 2014.

•�حياتى ىف املانيا، ط1، دار الكلمة للنرش والتوزيع، 2014.
•�أصداء باريسية ىف ادبنا: باريس الفاتنة، مكتبة الرشوق الدولية، 2014.
•�اخليال صنع احلضارة: باريس احليوية، مكتبة الرشوق الدولية، 2014.

•�شمس األصيل ىف أمريكا، ط1 دار الرشوق 1996، ط2 دار جهاد 2003.
•�رحالت شاب مسلم، ط1 دار الصحوة 1987، ط2 دار الرشوق 1995، ط3 دار جهاد 2003.

فى التحقيق التاريخى:
•�يوميات عىل مصطفى مرشفة )يناير1918- يوليو1918(، مكتبة األرسة 2003.

فى أمراض القلب:
الثقوب والتحويالت 2002.، دار املعارف 2001. •�أمراض القلب اخللقية: 

•�أمراض القلب اخللقية الصاممية 2001، دار املعارف 2001.
اعمال موسوعية 

•�القاموس الطبى نوبل، ىف 3 أجزاء )باإلشرتاك مع أ.د. حممد عبد اللطيف(، دار الكتاب املرصى 1998.
التعليم الطبى احلديث، اجلمعية املرصية لألطباء الشبان 1987. •�دليل اخلربات الطبية املرصية وتاريخ 

•�الببليوجرافيا القومية للطب املرصى:
- ج1 :أمراض وجراحة العظام..األكاديمية الطبية العسكرية، 1989.

- ج2: اجلراحة العامة ...األكاديمية الطبية العسكرية، 1989.
- ج3: أمراض القلب ....األكاديمية الطبية العسكرية، 1990.

- ج4: طب األطفال...األكاديمية الطبية العسكرية، 1990.
- ج5 :العلوم الطبية األساسية ،األكاديمية الطبية العسكرية 1991.

- ج6 :األذن واألنف واحلنجرة...األكاديمية الطبية العسكرية1991.
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- ج7: طب وجراحة العيون...األكاديمية الطبية العسكرية، 1991.
- ج8: الغدد الصامء ...األكاديمية الطبية العسكرية، 1991.

- ج9: األورام، مركز اإلعالم والنرش والتعريب 1991.
- ج10: أمراض النساء والتوليد، مركز اإلعالم والنرش والتعريب 1991.

- ج11: الطب الطبيعى، مركز اإلعالم والنرش والتعريب 1991.
- ج12:الصحة العامة، مركز اإلعالم والنرش والتعريب 1991.
- ج13:الصحة املهنية، مركز اإلعالم والنرش والتعريب 1991.

كتب للطالئع واالطفال:
 •�مصطفى مرشفة، السلسلة الثقافية لطالئع مرص،املجلس القومى للشباب 2007.

•�د. عىل إبراهيم: رائد الطب املرصى احلديث ،املجلس القومى للشباب 2008.
•�املشري أمحد إسامعيل: من امليالد إىل النرص، املجلس القومى للشباب، 2009.




