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لإلعالم والثقافة والفنون

شوقي ضيف
حارس االدب العربي
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شوقي ضيف عالم موسوعي دافع
عن اللغة معيدا مجد البصرة
محمد فراج النابي

قرارا بقبول
في عام  1930أصدر الدكتور طه حسين ً
التجهيزية في ُك ِّلية اآلداب التي كان
طالب المدرسة
ّ
تقدم َّ
الطالب أحمد شوقي ضيف
عميدها حينذاكَّ ،
(اسمه المركب) ،القادم من إحدى قرى محافظة

دمياط بشمال مصر ،لقسم ُّ
العربية ،وكان ُي ِع ُّد
اللغة
َّ
نفسه لالمتحان لدخول مدرسة دار العلوم وبعدها
صار هذا َّ
الطالب األول على دفعته ،لتشاء األقدار
َّ
ُّ
العربية الذي ترأ َسه
بعدها أيضا فيرأس قسم اللغة
َّ
طه حسين من قبل ،ثم مجمع اللغة العربية ليكون

آخر منصب َّ
ظل فيه لمدة تسع سنوات حتى رحيله في
 14مارس  ،2005الالفت أنه لم يخلف طه حسين في

مناصبه ،وحسب ،بل أخذ عنه دأبه وإصراره على البحث
وإن فاقه في غزارة إنتاجه.

على مبادئ القرية

وال�سرور
كان مولده يف  13مار�س  ،1910مبعث الفرحة ّ
لأ�سرت ��ه؛ حي ��ث َح َ�ص� � َد امل ��وت ولدي ��ن قبل ��ه ،فاهتمت به
خا�ص ��ة الأم الت ��ي �آث ��رت �أن
الأ�س ��رة واعتن ��ت برعايت ��هّ ،
ت�س ��ميه ا�س� �مًا مركبًا (�أحمد �ش ��وقي) تيم ًنا با�س ��م ال�شاعر
الأك�ب�ر ،وق ��د كان له ��ا م ��ا �أرادت ،فبل ��غ �ش� ��أو �ش ��وقي يف
ال�ش ��هرة وال�ص ��يت .ن�ش� ��أ عل ��ى مب ��ادئ القري ��ة ،ونهل من
مالحمه ��ا اجلمالية؛ حيث ت�ش� � ًكل وعيه م ��ن مناظر الريف
ال�س ��عف
ال�س ��امق و�أجنحت ��ه العالية من ّ
اخل�ّل�اّ ب ،بنخله ّ
الأخ�ض ��ر ،ومناظ ��ر احل�شائ� ��ش كم ��ا ت ��ردّدت عل ��ى �أذنيه
الأغ ��اين الريف ّي ��ة ال�ساذج ��ة ،والق�ص� ��ص اخلرافي ��ة التي
تقولها اجلدات للأطفال.
ال�ساد�س ��ة �أحلق ��ه وال ��ده باملدر�س ��ة الأول ّي ��ة يف
يف �س ��ن ّ
القري ��ة ،وعند التا�سعة انتق ��ل والده �إىل دمياط ،فر�أى يف
دمي ��اط عاملً ��ا غريبًا وجديدًا عل ��ى عقله ،ال ��ذي مل ي�ألف ما
ر�أى من قبل.
ويف دمي ��اط عه ��د ب ��ه وال ��ده �إىل �أح ��د حمفظ ��ي الق ��ر�آن،
امل�شه ��ود عنهم ِّ
ال�ش ��دة يف التحفيظ ،وعن ��ده حفظ القر�آن
و�أ ّ
مت ��ه ،ث ��م التحق بعد ذل ��ك باملعه ��د الدين ��ي يف دمياط،
ويف ه ��ذا املعه ��د بد�أ وعي ��ه يت�ش ّكل ،فق ��ر�أ يف كتب النحو
ومتون ��ه ،ث ��م كت ��ب الفق ��ه ال�شافع ��ي ومتون ��ه و�شروح ��ه
و�ش ��روح ال�شروح املُ�سماة بـ “احلوا�ش ��ي” بالإ�ضافة �إىل
قراءاته للمق ��االت يف ال�صحف ،خا�ص ��ة �صحيفتي البالغ
وال�سيا�سة ،فقر�أ العقاد ،وهيكل ،وطه ح�سني ،والرافعي.
كان لقراءات ��ه ل ُك َّت ��اب املقاالت يف ال�سيا�س ��ة والبالغ الأثر
الكبري يف توجيه اهتمام ��ه لاللتحاق مبدر�سة دار العلوم
(كلي ��ة دار العلوم الآن) وبالفع ��ل �أخذ يُعد نف�سه لاللتحاق
باملدر�سة التجهيزية التي تعد لدخول املدر�سة وانتظم يف
الدرا�س ��ة بها ،حتى �سمع بقرار طه ح�سني بفتح ق�سم اللغة
العربي ��ة بكلية الآداب بقبول طائفة م ��ن خريجي املدر�سة
التجهيزي ��ة ،فكان من �ضمن الط�ل�اب الذين التحقوا بكلية
الآداب ع ��ام  1930ويف الآداب �شغ ��ف مبحا�ض ��رات �أمني

اخل ��ويل �أ�ستاذ البالغ ��ة والتف�س�ي�ر ،و�أحمد �أم�ي�ن �أ�ستاذ
احلي ��اة العقلية الإ�سالمي ��ة وم�صطفى عبدال ��رزاق �أ�ستاذ
الفل�سفة ،وعبدالوهاب عزام �أ�ستاذ الأدب الفار�سي.
تخ ��رج يف كلية الآداب عام  ،1935و ُع�ي�ن محُ ِّر ًرا مبجمع
اللغ ��ة العربية بتوجيه من �أ�ستاذه �أحم ��د الإ�سكندري �إىل
جان ��ب درا�سته العُليا و�إعداده لأطروحة املاج�ستري ،ويف
ع ��ام  1937عُني معيدًا يف كلي ��ة الآداب بف�ضل �أ�ستاذه طه
ح�سني ،وح�ص ��ل على املاج�ستري عن مو�ض ��وع (النقد يف
كت ��اب الأغاين) ب�إ�شراف �أ�ستاذه ،وبعدها الدكتوراه التي
جاءت بعن ��وان (املذاهب الفنية لل�شع ��ر العربي يف القرن
الراب ��ع الهج ��ري) عام  ،1942وترق ��ى يف املنا�صب داخل
الق�سم حتى �صار رئي�سً ا لق�سم اللغة العربية.
كتاب ��ه (املدار�س النحوي ��ة) ين�سب �شوق ��ي �ضيف الف�ضل
في ��ه �إىل �أ�صحاب ��ه ،بع ��د �أن تواط� ��أ الدار�س ��ون �إىل الزعم
ب�أن �أبا الأ�سود ال ��د�ؤيل هو وا�ضع مبادئ النحو العربي.
فيك�شف �شوقي �ضيف احلقيقة ،مربهنا على �أن اخلليل بن
�أحم ��د الفراهيدي هو وا�ضع عل ��م النحو ،بل هو امل�ؤ�س�س
احلقيقي ملدر�سة الب�صرة
الطالب واألستاذ

دافع الأ�ستاذ طه ح�سني عن الثقافة العربية بتحريرها من
اجلم ��ود ،داعيًا للتجدي ��د العقلي ،مما �أث ��ار عليه املعارك،
التي و�صل مداه ��ا �إىل تكفريه ،كما َحد ََث بعد ن�شره كتاب
«ال�شع ��ر اجلاهلي» �سنة � ،1926أم ��ا التلميذ �شوقي �ضيف
فق ��د �أخ ��ذ عل ��ى عاتق ��ه مهم ��ة الدفاع ع ��ن ال� رّ
ّت�اث العربي
وهويت ��ه الثقافيَة .وم ��ن �أجل هذا َّ
وظ ��ف كتاباته لدح�ض
دع ��اوى امل�ست�شرقني واحلاقدين يف الهجوم على العربيّة
وتراثه ��ا الأ�صي ��ل ،مُت�سلحً ��ا مبنه ��ج علمي ر�ص�ي�ن يرتكز
عل ��ى «التع ُّم ��ق واال�ستق�ص ��اء والبعد عن الأخ ��ذ بالأحكام
املت�سرع ��ة ،وتفني ��د الآراء الباطل ��ة و�ص ��و ًال �إىل احلقائق
العلمي ��ة وك�شفه ��ا» .وقد ان�ب�رى للدفاع عنه ��ا يف �أكرث من
م�ؤ َّلف.
الغري ��ب �أنَّ �أوَّ ل مقاالت ��ه كان يف الدف ��اع ع ��ن �أ�ست ��اذه طه
ح�سني بعد �أن متت مهاجمته ملا كتبه عن َّ
ال�شاعر الفرن�سي
املتفل�سف «بول فالريى» وق�صيدته «املقربة البحرية»� .أما
ثورت ��ه وغريته عل ��ى ال�ت�راث العربي فج ��اءت يف اجلزء
اخلا� ��ص بـ«ع�صر �ص ��در الإ�سالم» م ��ن مو�سوعته «تاريخ
الأدب العرب ��ي» ،حي ��ث ان�ب�رى بال َّرد على املقول ��ة الباطلة
الت ��ي روَّجه ��ا املرجف ��ون عن ك ��ون الإ�س�ل�ام «مل يتمخ�ض
�ص ��دره �إال ع ��ن � ٍأثر طفي � ٍ�ف ،ومحُ � �دَّد الفاعلي ��ة يف �أ�شعار
املخ�ضرمني».
هكذا وَ َج َد نف�سه يدافع �ض ��د هذه الدعاوى الباطلةُ ،م َف ِّندًا
�أكاذيبه ��ا بالأ�ساني ��د والدالئ ��ل م ��ن �أ�شع ��ار املخ�ضرمني،
وم ��ن ال َّنرث الف ِّني البديع ال ��ذي جت َّلى فيه جوهر ال ِّر�سالة،
و�إلهام ��ات الق ��ر�آن .كم ��ا ت�ص� �دَّى يف كتاب ��ه «التطوي ��ر
والتجدي ��د يف ِّ
ال�شعر الأم ��وي» ،لأباطيل امل�ست�شرقني ب�أنّ
َّ
«ال�شع ��ر يف ع�ص ��ر بن ��ي �أمية مل ي� �� ِأت بجدي ��د يختلف عن
الع�ص ��ر اجلاهل ��ي ،و�أنَّ التجدي ��د مل يظه ��ر �إال يف الع�صر
العبا�سي» بقوله «�إنّ ال َّت َم ُ�س َك بالثوابت والأ�صول التقليدية
ّ
مل مين ��ع ال�شع ��راء م ��ن اال�ستجاب ��ة لإف ��رازات الع�صر من
جديدٍ وتطوّ ر بل �إنِّ
العرب واكبوا وا�ستوعبوا ثم عبرَّ وا
َ
عن التط ��ورات اجلديدة التي حلق ��تْ باحلياة العربية يف
�شتى الأم�ص ��ار» ،ثم يختم بقوله «�إن التجديدات من ُ�ص ْنع
العن�صر العربي ولي�ست من ابتكارات املوايل» .لكن يمُ ّثل
دفاع ��ه عن َّ
ال�شاع ��ر �أحمد �شوقي يف كتاب ��ه «�شوقي �شاعر
الع�صر احلديث» مفارقة تك�شف عن روح الع�صر ومرونته
الفكري ��ة ال ��ذي عا�ش في ��ه ،فقد �أوق ��ف الكت ��اب للدفاع عن
�شاعري ��ة �شوقي ،وم ��ا حلق به من ُغ� ٍنْ
ْبٍ ،وو�صفه ب�صفات
هو براء منه ��ا ،ويف معر�ض دفاعه هاجم �أ�ستاذه الدكتور
طه ح�سني وكذلك العق ��اد ،حيث ذكر �أن يف �آرائهما «تجَ ُّمد
م ِح � ٍ�ف يف �شاعرية �شوقي» ومع هذا فقد
م ُْ�س � ِ�ر ٍف
وطعن جُ ْ
ٍ
منح ��اه ع ��ن ه ��ذا الكت ��اب جائ ��زة الدولة يف ع ��ام .1955
فالأ�ص ��ل �أ ّن ��ه كان مهت ًم ��ا بتوخ ��ي وجه احلقيق ��ة وحدها،
ليق ِّد َم �أحمد �شوقي يف الإطار الذي ي�ستح ُّقه �شاع ًرا غنائيًا
وروائيًا وناث ًرا.
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ومي ِّث� � ُل كت ��اب
«عاملي ��ة الإ�س�ل�ام»
�ص ��ورة وا�ضح ��ة
تبلور فكر �شوقي
�ضيف يف الدفاع
عن الإ�سالم ،مما
روَّ ج ��ه بع� ��ض
ا مل�ست�شر ق�ي�ن
وم ��ا ا�شته ��روا
به من عداوات
وته ��م جاهزة
تل�ص ��ق
با لإ �س�ل�ا م ،
فقد �أظهر يف
ه ��ذا الكتاب
ا لتعا ي� ��ش
الفكري بني
ا مل�سلم�ي�ن
و غ�ي�ر
ا مل�سلم�ي�ن
بفك ��ر
ق ��و مي ،
حي ��ث
ا�ستطاع
ا لإ�سالم
– يف
نظ ��ره – �أن ُيح ��دث امتزاجً ��ا
قو ًي ��ا بني امل�سلمني وغريهم ،مما َحدَا بالكرثة الكثرية مِ ن
و�صدق.
يقني
ٍ
�شعوب الأمم املفتوحة باعتناقه عن ٍ
�أو�ض ��ح �ضيف دعوة الإ�سالم �إىل العلم ،ور�أى �أن الإ�سال َم
مل يك ��ن عائ ًقا للعلم وحريته ،ور َّد عليهم ب�أن الإ�سال َم َ
عانق
العلم منذ �أوّ ل �آية نزلت «اقر�أ» ،و�أو�ضح �أنَّ التعلي َم بالقلم
خا�ص من العلوم التي �أ�سبغ الله معرفتها
بنوع ٍ
غ�ي�ر مُق َّيد ٍ
عل ��ى الإن�سان ،ويف نهاية الكتاب �أ َّكد على �أن الإ�سالم دين
العدال ��ة والت�سامح؛ لري َّد على الذين ي ��رددون �أن الإ�سالم
التع�صب والإرهاب.
دين
ُّ
ويف كتاب ��ه “املدار� ��س النحوي ��ة” ا�ستط ��اع �أن ين�س ��ب
الف�ضل �إىل �أ�صحابه ،بعد �أن تواط�أ الدار�سون على الزعم
ب� ��أن “�أبا الأ�سود الد�ؤيل” وا�ض ��ع مبادئ النحو العربي.
فيك�ش ��ف الدكت ��ور �شوق ��ي �ضي ��ف احلقيقة ،وي ��رد احلق
ل�صاحب ��ه ،مربهن ًا على �أن “اخلليل بن �أحمد الفراهيدي”
ه ��و وا�ضع علم النحو ،بل ه ��و امل� ِّؤ�س�س احلقيقي ملدر�سة
الب�صرة.
ويف نف� ��س الكتاب يداف ��ع عن املدر�س ��ة النحوية امل�صرية
بري ��ادة “اب ��ن ه�ش ��ام” حي ��ث و�صفه ��ا البع� ��ض ب�أنه ��ا
“مدر�سة تقليد وا ّتباع” ور ّد عليهم ب�أنها “مدر�سة اجتهاد
و�إ�ضاف ��ة” .ومن جملة �آرائ ��ه يف الدفاع عن اللغة العربية
وال�شع ��ر ما قاله “ال توجد �أمة تنازلت عن لغتها مثل اللغة
العربية ،حيث يتم التدري�س بلغات �أجنبية يف جامعتها”.
وتظ ��ل فك ��رة الع ��امل املو�سوع ��ي يف الع�ص ��ر احلدي ��ث
ال�سابقة،
ُم ْن َت ِفي ��ة ،ومل يعد لها ذكر �سوى �ص ��دى الع�صور َّ
�إال �أن �إ�سهام ��ات �شوق ��ي �ضيف ،بامتي ��از ،تن�سبه �إىل هذه
الع�صور .فقد �أثرى املكتبة العربية ،بكتابات و�صل عددها
�إىل �ست�ي�ن م�ؤل ًف ��ا ،عالج فيه ��ا �ألوا ًنا خمتلف ��ة من املعارف
والعل ��وم ويكفي �شوق ��ي �ضيف فخ� � ًرا مو�سوعته الرائدة
«تاريخ الأدب العربي» التي جاءت يف ت�سعة �أجزاء ،طاف
فيه ��ا بع�ص ��ور الأدب منذ الع�ص ��ر اجلاهلي حت ��ى الع�صر
احلدي ��ث وما بينهم ��ا .كم ��ا تع� �دَّدت �إ�سهامات ��ه الإبداع َّية
ف�شمل ��ت ِّ
ال�شع ��ر والرتاج ��م ،وقد و�صل عدد م ��ا ترجم �إىل
ع�ش ��رة �آالف �شاع ��ر كم ��ا يق ��ول الدكت ��ور (حمم ��ود فهمي
حج ��ازي) �أح ��د تالمذته .وق ��د اعتمد على املنه ��ج النقدي
التاريخي ،الذي �أخذه عن �أ�ستاذه طه ح�سني.

الأ�ستاذ طه ح�سني يدافع
ع ��ن الثقافة العربي ��ة بتحريرها من اجلمود ،د ا عي ��ا
للتجدي ��د العقل ��ي ،مما �سيث�ي�ر عليه املع ��ارك ،التي و�صل
مداه ��ا �إىل تكف�ي�ره ،كم ��ا حدث بع ��د ن�شره كت ��اب «ال�شعر
اجلاهل ��ي» يف الع ��ام � ،1926أم ��ا التلمي ��ذ �شوق ��ي �ضيف
في�أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن الترّ اث العربي وهويته
الثقافية.
تراث العالم

تع� �دّدت �إ�سهام ��ات �ضي ��ف الإبداعي ��ة ف�شمل ��ت ال�شع ��ر
والرتاج ��م والتف�س�ي�ر ،وكتب التحقي ��ق والبالغة والنقد،
وم ��ن ه ��ذه الكتابات :التطوي ��ر والتجدي ��د يف ال�شعر يف
الع�ص ��ر الأم ��وي ،والف ��ن ومذاهب ��ه يف ال�شع ��ر العرب ��ي،
والف ��ن ومذاهب ��ه يف الن�ث�ر العرب ��ي ،والغن ��اء يف مك ��ة
واملدين ��ة ،والبالغ ��ة تط ��ور وتاري ��خ ،وال�شع ��ر العذري.
وم ��ن كت ��ب الرتاج ��م ،الب ��ارودي رائ ��د ال�شع ��ر احلدي ��ث
و�شوقي �شاعر الع�صر احلديث ،وابن زيدون و”درا�سات
يف ال�شع ��ر العرب ��ي املعا�ص ��ر” ال ��ذي تناول في ��ه �شعراء
عددي ��ن �أمث ��ال حافظ ابراهي ��م� ،إ�سماعيل �ص�ب�ري� ،أحمد
حم ��رم ،عبدالرحم ��ن �شكري ،مع ��روف الر�ص ��ايف ،خليل
مط ��ران� ،إليا� ��س �أب ��و �شبك ��ة� ،إيلي ��ا �أب ��و ما�ض ��ي ،جميل
�صدقي الزهاوي ،علي حممود طه ،و�أبو القا�سم ال�شابي،
وغريهم.
كم ��ا كان ل ��ه دو ٌر كب�ي ٌ�ر يف الإ�شراف على ت�أ�سي� ��س �أق�سام
اللغ ��ة العربي ��ة يف اجلامع ��ات العربي ��ة ،ب ��ل الإ�سهام يف
�إن�ش ��اء اجلامعات نف�سها .وع�ب�ر م�سريته العلميّة احلافلة
ت� �دَّرج يف املنا�صب داخ ��ل املجمع اللغوي مِ ��ن محُ ِّر ٍر �إىل
ع�ض ��و �إىل �أم�ي�ن ع ��ام ث� � ّم رئي�سً ا له ط ��وال ت�س ��ع �سنوات
عمر يُناهز ال َّرابع ��ة وال ِّت�سعني عامًا ،يف
حتى رحيله ع ��ن ٍ
ً
�شاخم ��ا ،ومبادئ
 14مار� ��س  2005بع ��د �أن خ ًّل ��ف ترا ًثا
�سامقة يف وج ��دان ّ
كل َمنْ قر�أ للأ�ست ��اذ �شوقي �ضيف� ،أو
جل�س معه� ،أو تت ّلمذ على يديه مبا�شرة �أو من خالل تراثه
الكبري.
جريدة العرب
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شوقي ضيف ..الرائد واالستاذ
د .يسري عبد الغني

ولد �أحمد �شوقي عبد ال�س�ل�ام �ضيف ببلدة �أوالد حمام
حمافظ ��ة دمياط فى 13من يناير �سن ��ة 1910م ،وتعلم
يف املعه ��د الدين ��ي بدمي ��اط والزقازي ��ق فتجهيزية دار
العل ��وم فكلية الآداب بجامع ��ة القاهرة .وتويف يف 11
مار� ��س ـ .2005يف ع ��ام 1935م ح�صل عل ��ى لي�سان�س
الآداب برتتي ��ب الأول  ،فدرج ��ة املاج�ست�ي�ر مبرتب ��ة
ال�ش ��رف �سن ��ة 1939م وكان مو�ضوعه ��ا (النقد الأدبي
يف كت ��اب الأغ ��اين للأ�صفهاين) ،ثم ح�ص ��ل على درجة
الدكت ��وراه مبرتبـ ��ة ال�ش ��رف املمت ��ازة 1942م وكان
مو�ضوعها (الفن ومذاهبه يف ال�شعر العربي) ب�إ�شراف
الأ�ستاذ الدكتور طه ح�سني .
عمل حمررا مبجمع اللغ ��ة العربية ثم عني معيدا بكلية

الآداب ف ��ى جامعة القاهرة �سن ��ة 1936م فمدر�سا �سنة
1943م ف�أ�ستاذا م�ساعدا �سنة 1948م ف�أ�ستاذ ًا لكر�سي
�آداب اللغ ��ة العربي ��ة يف �سن ��ة 1956م فرئي�س ��ا للق�سم
�سن ��ة 1968م ف�أ�ست ��اذا متفرغ ��ا ع ��ام 1975م ف�أ�ست ��اذا
غري متفرغ .انتخب ع�ض ��وا مبجمع اللغة العربية �سنة
 1976ف�أمين� � ًا عام� � ًا ل ��ه �سن ��ة 1988م فنائب� � ًا للرئي�س
1992م فرئي�س� � ًا للمجم ��ع والحت ��اد املجام ��ع اللغوي ��ة
العلمية العربية 1996م
من �إنتاجه العلمي � :ألف �سل�سلة كتب عن (تاريخ الأدب
العربي) �شملت تاريخ ��ه يف خمتلف ع�صوره و�أقاليمه
(يف ع�ش ��رة جملدات) ،ول ��ه �أكرث من �أربع�ي�ن كتابا يف
الدرا�س ��ات القر�آنيـة والأدبية والنقدي ��ة والبالغيـة مع
بح ��وث حتليليـة عن البارودي و�شوق ��ي والعقاد وابن
زي ��دون ،ول ��ه حتقيقات لكت ��ب �أدبية قيم ��ة  .وكثري من
كتب ��ه مراجع يف اجلامع ��ات امل�صري ��ة والعربية  .وقد
ترجم ��ت بع� ��ض �أعمال ��ه ،مثل كتاب ��ه (عن النق ��د) الذي
ُترج ��م �إىل الإيراني ��ة ،كما ُترجم كتاب ��ه (الأدب العربي

املعا�ص ��ر) �إىل ال�صيني ��ة ،وكتاب ��ه عاملي ��ة الإ�س�ل�ام �إىل
الإجنليزي ��ة والفرن�سي ��ة .و�صدرت عن ��ه م�ؤلفات ثالثة
هي:
� .1شوقي �ضيـف :رائـد الدرا�سة الأدبية والنقد العربي
للدكتورعبد العزيز الد�سوقى.
� .2شوقي �ضيف� :سرية وحتية للدكتور طه وادي.
 .3ق ��راءة �أولية يف كتاب ��ات د� .شوقي �ضي ��ف للأ�ستاذ
�أحمد يو�سف على .
كم ��ا �أن هن ��اك ر�سال ��ة �أكا دميي ��ة عنه قدمته ��ا اجلامعة
الإ�سالمي ��ة احلرة بطه ��ران الباحث ��ة الإيرانية (�شكوه
ال�سادات ح�سين ��ي) نالت بها درجة املاج�ستري بامتياز،
وكان مو�ضوعه ��ا ( الآراء النقدي ��ة يف النحو والبالغة
للدكت ��ور �شوق ��ي �ضيف) .وكتبت دائ ��رة معارف الأدب
العرب ��ي ال�صادرة يف لن ��دن ونيويورك مبجلدها الأول
ترجم� � ًة لـ ��ه وقال ��ت فيها عن ��ه� :إن ��ه �أح ��د ال�شخ�صيات
امل�ؤثرة ب�شكل وا�ضح يف الدرا�سات العربية املعا�صرة.
اجلوائز والأو�سمة والدروع التى ح�صل عليها:

 .1جائزة الدولة التقديرية يف الآداب . 1979
 .2جائ ��زة املل ��ك في�ص ��ل العاملي ��ة يف الأدب العرب ��ي
1983م.
.3منح و�سام اال�ستحقاق من الطبقة الأوىل.
 .4ح�ص ��ل عل ��ى دروع جامعــ ��ات القاهـ ��رة والأردن
و�صنعاء واملن�صورة واملجل�س الأعلى للثقافة.
.5كم ��ا ح�صل عل ��ى درع الريادة يف ملتق ��ى القر�ضابية
الليب ��ي يف حف ��ل ح�ضره نائب رئي� ��س جمل�س الوزراء
ووزي ��را الزراع ��ة ووزي ��ري التعليم الع ��ايل والرتبية
و التعلي ��م وف�ضيل ��ة مفت ��ى اجلمهوري ��ة ونياف ��ة البابا
�شن ��ودة الثال ��ث و�سفري ليبي ��ا مب�ص ��ر ورئي�س جمل�س
�إدارة دار املعارف .
.6ح�ص ��ل عل ��ى جائزة مبارك ف ��ى الآداب ع ��ام 2003م
وهوع�ضو يف جممع �سورية ،وع�ضو �شرف يف جممع
الأردن واملجمع العراقى.

عن العربي اجلديد.

شوقي ضيف تلميذ طه حسين

ووريث كرسيه في رئاسة مجمع اللغة العربية
أحمد عادل

لم يعرف تاريخ أدبنا العربي مثيال لمؤلفاته ،وال

ً
أدبا ولغة
نظيرا لكتاباته ،بها نهضت علوم العربية ً
ونحوا بعد جمود ،وفى كل بلغ الذروة واإلجادة،
ً

ثوبا لم ترتديه من قبل ينبض
فارتدت آداب العربية ً
بالحيوية ،ويشع بالجمال ،هو تلميذ “عميد األدب

ً
ورئيسا
أستاذا ألساتذة العربية،
العربي” الذي صار
ً
لمجمعهم اللغوي بالقاهرة ،إنه العالمة شوقي

ضيف الذي تمر اليوم ذكرى ميالده التاسعة عشر
بعد المائة.

البداي ��ة كانت م ��ن حمافظة دمياط ،وفى نف� ��س هذا اليوم
الثال ��ث ع�شر م ��ن يناير ع ��ام � ،1910شهدت قري ��ة “�أوالد
حم ��ام” مي�ل�اد عالم ��ة الأدب واللغ ��ة� ،أحم ��د �شوق ��ي عبد
ال�س�ل�ام �ضي ��ف ،وبعد ف�ت�رة ق�صرية م ��ن مي�ل�اده �أ�صيب
ب�ضع ��ف حاد يف نظر عينه الي�سرى ،لكن هذا مل يحُ ل دون
�إمتامه حلفظ القر�آن الكرمي يف �سن العا�شرة.
ولي� ��س غريب ًا على من يحم ��ل ا�سم �أمري ال�شع ��راء “�أحمد
�شوق ��ي” �أن يُظه ��ر �شغف� � ًا بالق ��راءة ،وولع� � ًا يف حف ��ظ
ال�شع ��ر ،ونبوغ ًا فى للأدب ،وهنا مل يجد �أمامه �سوى باب
“الأزهر” ليوا�صل دار�سة اللغة العربية و�آدابها ،فالتحق
مبعه ��د الزقازيق الأزهري الثان ��وي ،وتخرج منه بتفوق،
ليلتح ��ق بتجهيزي ��ة “دار العل ��وم” وفى ال�سن ��ة الأخرية
منها علم بت�أ�سي�س الدكتور طه ح�سني لق�سم اللغة العربية
بجامعة ف�ؤاد الأول (القاهرة) ،فالتحق به و�أ�صبح �شوقي

�ضي ��ف �أحد �أبرز التالميذ النجباء لعميد الأدب العربي طه
ح�سني ،ف�أ�صبح الأول على دفعته ،وعُني معيدا بق�سم اللغة
العربية ،ثم ح�صل على درجة املاج�ستري يف النقد الأدبي،
ثم درج ��ة الدكتوراة التي �أ�شرف عليه فيه طه ح�سني ،وما
�أجم ��ل �أن يع�ت�رف الأ�ست ��اذ ب�أ�ستاذي ��ة التلمي ��ذ يف مقدمة
ر�سالت ��ه اجلامعية ،حيث كتب طه ح�سني يف مقدمة ر�سالة
�شوق ��ي �ضيف“ :و�إذا كنت حري�صا على �أن �أقول �شيئا يف
التقدم ��ة ،ف�إمنا هو ت�سجيل ال�شكر اخلال�ص للجامعة التي
�أنتج ��ت الدكتور �شوقي ،والدكتور �شوقي الذي �أنتج هذه
الر�سالة».
�ساهم ��ت تلك الرواف ��د العلمية التي تنق ��ل الدكتور �شوقي
�ضيف ى بني رحابها من “الأزهر” �إىل “دار العلوم” �إىل
“اجلامع ��ة امل�صرية” يف �أن جتعل م ��ن كتاباته حا�ضنة
ملفاهيم الأ�صالة واملعا�صرة ،فتم�سك ب�أوا�صر الرتاث ،ومل
ين�س ��اق وراء دعوات احلداثة ،وقد ظهر هذا جلي ًا وا�ضحا

عندما �شرع يف تنفيذ م�شروع ��ه الأدبي ال�ضخم مو�سوعة
“تاري ��خ الأدب العربي” فج ��اءت مادتها الأدبية خمتلفة
عما �سبقها من كتاب ��ات ،جعلتها �أكرث دقة ومو�ضوعية من
كتاب ��ات طه ح�سني ،والعقاد ،وم�صطف ��ى �صادق الرافعي،
و�آراء امل�ست�شرق�ي�ن مث ��ل كارل بروكلمان ،فقد دخل �ضيف
من ب ��اب الأدب العربي الوا�سع ليتج ��ول بني رحاب اللغة
العربي ��ة ،ف�أ�ضح ��ت مو�سوعت ��ه �شامل ��ة مت ��زج التاري ��خ
باجلغرافي ��ة ،واعية ل�ل��أدب واللغة ،والع ��ادات ،والتقاليد
فى خمتلف ع�صور العربية.
لقد �أرخ �شوقي �ضيف للأدب العربي يف ع�صوره الزاهية،
فج ��اء ذلك يف ع�ش ��رة جملدات� ،أ�صبح ��ت املرجع الرئي�س
لأي دار� ��س للأدب العربي ،فما من باحث جاء من بعده �إال
وم ��ر على م�ؤلفات �شوقي �ضي ��ف يف ت�أريخ الأدب العربي
الت ��ي امت ��دت خلم�سة ع�شر قرن� � ًا من الزم ��ان ،منذ الع�صر
اجلاهل ��ي ،وحت ��ى الع�صر احلديث ،وقد �ص ��درت من هذه

املو�سوعة قرابة ع�شرين طبعة خمتلفة.
تزامن هذا امل�شروع الأدبي ال�ضخم مب�شروع ال يقل �أهمية
عن ��ه ،وهو تي�سري قواعد “النح ��و العربي”� ،شمر �شوقي
�ضي ��ف عن �ساعديه لتطوير النح ��و العربي منذ �أن انت�شل
خمط ��وط “الرد عل ��ى النح ��اة” الب ��ن م�ضاء م ��ن غياهب
خزانات الرتاث العربي ،ومن ثم قام بت�أليف عدة كتب يف
ه ��ذا املجال مثل “املدار�س النحوي ��ة”“ ،تي�سري النحو”،
“الف�صح ��ى والعامي ��ة”“ ،جتديد النح ��و” و”تي�سريات
لغوية».
مل تق ��ف م�ؤلف ��ات �شوق ��ي �ضي ��ف عن ��د عتب ��ات “الأدب”
و”النح ��و” ،ب ��ل �أثبت �أن ��ه بحر ًا ه ��ادر ًا يفي� ��ض بدرا�سة
العربية و�آدابها والعل ��وم الإ�سالمية ،ففي جمال التف�سري
كان ل ��ه باع كبري حيث �أفرد عدة م�ؤلفات مثل “الوجيز يف
تف�س�ي�ر القر�آن الك ��رمي”“ ،معجزة الق ��ر�آن”“ ،احل�ضارة
الإ�سالمي ��ة م ��ن الق ��ر�آن وال�سن ��ة” ،وفى حق ��ل الدرا�سات
البالغية له من امل�ؤلف ��ات“ ،يف الأدب والنقد”“ ،يف النقد
الأدب ��ي” ،البالغ ��ة ..تط ��ور وتاري ��خ” ،كما ب ��رع �شوقي
�ضيف يف �صياغة ال�سري الذاتية لل�شعراء ،مثل “�شوقي..
�شاع ��ر الع�ص ��ر احلدي ��ث” ..ال ��ذي كان يُدر� ��س لطلب ��ة
املدار�س ،و”ابن زيدون” ،و”ال�شعر العذري عند العرب”
الذي تناول فيه �سري �شعراء احلب العذري“ ،البارودي..
رائد ال�شعر احلديث” ،و”مع العقاد».
ومثلم ��ا كان �أ�ست ��اذه ط ��ه ح�س�ي�ن “عمي ��د الأدب العربي”
رئي�س� � ًا ملجمع اللغة العربي ��ة ،فقد �شغل تلمي ��ذه النجيب،
الأ�ست ��اذ �شوقي �ضيف من�صب رئي�س جممع اللغة العربية
منذ ع ��ام  1996وحتى وفاته عام .2005لقد عا�ش �شوقى
�ضي ��ف للعلم والعل ��م وحده ،مبتع� �دًا عن ه ��االت الإعالم،
وحب الظه ��ور ،فجاءه التكرمي من�صاع ًا خمتار ًا ،فح�صده
عدة جوائز ،منها ،جائزة جممع اللغة العربية عام ،1947
وجائ ��زة الدول ��ة الت�شجيعي ��ة يف الآداب ع ��ام ،1955
وجائزة الدولة التقديرية يف الآداب عام 1979م ،وجائزة
امللك في�صل العاملية للأدب العربي عام 1983م.
وبع ��د م�سرية علمية حافلة م ��ع الأدب ولغته العربية بحث ًا
ودرا�س ��ة� ،أغم�ض العالمة �شوقي �ضي ��ف عينيه عن الدنيا
يف م�س ��اء يوم الثالث ع�شر من مار�س عام  2005عن عمر
ناه ��ز  95عاما  ،بعد �أن قرت اللغة العربية عينها مب�ؤلفاته
الأدبية الزاهرة.

عن �صحيفة اخلليج
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شوقي ضيف ..التأريخ لألدب العربي كان مشروع حياته
منهجه في دراسة األدب العربي..

إعداد -سماح عادل

“شوقي ضيف” مؤرخ موسوعي لألدب
العربي ،ورئيس المجمع اللغوي بالقاهرة،
اسمه “أحمد شوقي عبد السالم ضيف”،
ولد في 1910في قرية أوالد حمام ،محافظة
دمياط ،مصر ،يعد عالمة من عالمات
الثقافة العربية ،درس فروع األدب بأسلوب
سلس ال يخفى على أي قارئ ألحد كتبه.
ٍ

حياته..

�أ�صي ��ب يف �صغ ��ره مبر�ض �أ�ضع ��ف ب�صر عين ��ه الي�سرى
كث�ي�را ،لكن ذل ��ك مل مينعه من خت ��م القر�آن وه ��و يف �سن
ع�شر �سن�ي�ن ،وقد ظهرت علي ��ه �آثار الفطن ��ة والنبوغ منذ
�صغره ،التحق مبعهد الزقازيق الثانوي الأزهري وتخرج
بتفوق ��ه املعت ��اد .ثم التح ��ق بق�سم اللغ ��ة العربية يف كلية
الآداب بجامع ��ة القاهرة ،وكان الأول على دفعته .واختري
معي ��دا بق�سم اللغة العربية فيها .ثم ح�صل على املاج�ستري
يف النقد الأدبي ،والدكتوراه مبرتبة ال�شرف الأوىل.
كان “�شوق ��ي �ضي ��ف” تلميذا للأديب “ط ��ه ح�سني” الذي
�أ�ش ��رف عل ��ى ر�سالت ��ه الدكت ��وراه ،وق ��د �أ�ش ��اد ب ��ه “ط ��ه
ح�س�ي�ن” بقول ��ه“ :و�إذا كنت حري�صا عل ��ى �أن �أقول �شيئا
يف التقدم ��ة ف�إمنا ه ��و ت�سجيل ال�شك ��ر اخلال�ص للجامعة
التي �أنتجت الدكتور �شوقي ،والدكتور �شوقي الذي �أنتج
هذه الر�سالة”.
�أل ��ف الدكتور “�شوق ��ي �ضيف” ح ��وايل  50م�ؤلفا ،منها:
(مو�سوع ��ة تاري ��خ الأدب العرب ��ي) ،يف ع�ش ��ر جمل ��دات،
وه ��ي من �أ�شهر ما كتب .ا�ستغرقت منه ثالثني عاما �شملت
مراح ��ل الأدب العرب ��ي منذ  15قرن ًا م ��ن الزمان ،من �شعر
ون�ث�ر و�أدب ��اء من ��ذ اجلاهلي ��ة وحت ��ى ع�صرن ��ا احلديث،
�سرده ��ا ب�أ�سل ��وب �سل�س يجذب الق ��ارئ ،وب�أمان ��ة علمية
عالي ��ة جدا ،وبنظ ��رة مو�ضوعية .وتعترب ه ��ذه ال�سل�سلة
ه ��ي م�شروع حياته .وق ��د بلغ عدد طبع ��ات �أول كتاب يف
ال�سل�سلة الع�صر اجلاهلي حوايل  20طبعة.
وق ��د حاول يف ه ��ذه املو�سوع ��ة �أن يجمع ب�ي�ن اجتاهني:
الأول النظ ��ر �إىل تاريخ الأدب بو�صف ��ه علمًا كما نظر �إليه
“ط ��ه ح�سني” و”بروكلمان” ،والآخر تق�سيم الأدب �إىل
ع�صور كما فهمه القدماء وكما فهمه “الرافعي” و”جرجي
زيدان” و”�أحمد ح�سن الزيات” و”�أحمد �أمني”.
واعتمد يف تف�سريه للتاريخ الأدبي على املدر�سة الطبيعية
الت ��ي اتخ ��ذت من منه ��ج هيبولي ��ت ت�ي�ن Hippolyte
� )1893 – 1828( Taineأ�سا�سً ��ا لتف�س�ي�ر التط ��ور
الأدب ��ي ،ويعتم ��د عل ��ى �أن هناك ثالثة قوان�ي�ن يخ�ضع لها
الأدب يف كل �أمة؛ وهي اجلن�س والزمان واملكان.
ومما ميي ��ز مو�سوعت ��ه تلك النظ ��رة املو�ضوعي ��ة والدقة
املنهجي ��ة ،والعم ��ق يف ط ��رق اخلرب التاريخ ��ي بعد نقده
ومتحي�ص ��ه وتوثيق ��ه من خ�ل�ال التوق ��ف عن ��د م�صادره
وا�ستبع ��اد م ��ا حوله م ��ن �شبهات ،ث ��م ينتقل م ��ن التاريخ
�إىل اجلغرافي ��ا ،ث ��م يتط ��رق �إىل احلي ��اة االجتماعي ��ة
واالقت�صادي ��ة والأديان ،ثم يتوقف عن ��د اللغة وتاريخها،
ث ��م ي�أتي دور املحق ��ق والعامل املح ��اور والباحث املناق�ش
لأطروح ��ات الآخرين ،وهو ف ��وق كل هذا يعيد النظر فيما
كتبه من �أحكام �إذا ظهر له ما يجعله يغري وجهة نظره.
قضية النحو العربي..

كان الدكت ��ور “�شوق ��ي �ضيف” من �أوائل م ��ن فجروا يف

بداي ��ات القرن املن�ص ��رم ق�ضية النحو العرب ��ي و�ضرورة
النظ ��ر يف كثري من م�سلمات ��ه �إثر ن�ش ��ره وحتقيقه لكتاب
“ال ��رد على النحاة” البن م�ضاء ،ذلك الكتاب الذي نادى
في ��ه �صاحبه ب�إلغاء نظري ��ة العامل يف النح ��و ،وما تقوم
عليه من تعليل وقيا�س ،واالكتفاء بذكر القواعد جمردة..
فيق ��ول يف مقدمته للطبع ��ة الأوىل“ :وقد �سدد ابن م�ضاء
�سهام دعوت ��ه �أو قل �سهام ثورت ��ه �إىل نظرية العامل التي
�أحال ��ت كثريا م ��ن جوانب كت ��اب النحو العرب ��ي �إىل عقد
�صعب ��ة احل ��ل ع�س�ي�رة الفه ��م� ..إن كل ما ت�ص ��وره النحاة
يف عوامله ��م النحوية ت�صور باط ��ل… ولي�س هذا كل ما
جت ��ره نظرية العام ��ل يف كتاب النح ��و العربي ،فهي جتر
وراءها �أي�ضا ح�شدا من علل و�أقي�سة يعجز الثاقب احل�س
والعق ��ل ع ��ن فه ��م كثري منه ��ا ،لأنه ��ا ال تف�س ��ر غام�ضة من
غوام� ��ض التعب�ي�ر ،وال دفينة من دفائ ��ن الأ�سلوب ،و�إمنا
ً
فرو�ضا للنح ��اة ،وظنونا مبهمة… وهذا كله �أف�سد
تف�سر
كتاب النحو العربي �إف�سادًا ،لأنه ملأه مب�سائل وم�شاكل ال
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نحتاج �إليها يف ت�صحيح نطقنا وتقومي ل�ساننا”.
ومل يكت ��ف ب�إحيائه لهذا الكتاب من قبور املخطوطات؛ بل
تتبع درا�س ��ة تاريخ النحو العرب ��ي ونظرياته ومدار�سه،
و�أ�ش ��رف على العديد من الر�سائل العلمية يف هذا املجال.
كما اهتم بق�ضية تي�سري النحو العربي وتعليمه ،و�ألف يف
ذلك“( :جتديد النحو”“ -تي�سريات لغوية”“ -الف�صحى
املعا�صرة”).وق ��دم �إىل املجم ��ع م�ش ��روع تي�س�ي�ر النح ��و
ف�أقره املجمع.
�شغ ��ل “�شوق ��ي �ضي ��ف” ع�ضوي ��ة جمم ��ع اللغ ��ة العربية
بالقاه ��رة ورئا�ست ��ه ،واملجال� ��س القومي ��ة املتخ�ص�ص ��ة
بالقاه ��رة ،واملجم ��ع العلمي امل�صري .كذلك ن ��ال عددا من
اجلوائز العلمية� ،أبرزه ��ا جائزة جممع اللغة العربية يف
عام  ،1947وجائزة الدولة الت�شجيعية يف الآداب ،1955
وجائزة الدولة التقديرية يف الآداب  ،1979وجائزة امللك
في�ص ��ل العاملية ل�ل��أدب العرب ��ي 1983م ،وجائ ��زة مبارك
للآداب .2003

يف مقالة بعن ��وان (منهج �شوقي �ضي ��ف يف درا�سة الأدب
العرب ��ي) تقول “هدى حممد ق ��زع” ” :لقد ت�صدى �شوقي
�ضي ��ف يف العديد من م�ؤلفات ��ه لدرا�سة الأدب العربي ،من
جوان ��ب عديدة�،أظهره ��ا الت�أري ��خ للأدب العرب ��ي� ،ضمن
�سل�سل ��ة تاري ��خ الأدب العرب ��ي ،بعدم ��ا ر�أى �أن جه ��ود
املحدث�ي�ن من ع ��رب وم�ست�شرقني مل تب�س ��ط احلديث يف
الأدب والأدب ��اء العرب على م ��ر التاريخ ً
ب�سطا مف�صلاً من
اجلاهلي ��ة �إىل الع�ص ��ر احلدي ��ث .لذل ��ك �سعى جاه� �دًا �إىل
الرتكي ��ز عل ��ى درا�س ��ة الأدب مبعن ��اه اخلا� ��ص ،من خالل
اجلم ��ع بني �أنظ ��ار منهجي ��ة متباين ��ة ،لدرا�س ��ة الظواهر
الأدبية «ع�ص ��و ًرا واجتاهات وتي ��ارات� ،أو � اً
أ�شكال �أدبية،
�أو �شخ�صي ��ات �أدبي ��ة» ،مم ��ا ي�ساه ��م يف نق ��ل الت�ص ��ور
ال�شم ��ويل ل�ل��أدب ب�شقي ��ه «ال�شفاه ��ي والكتاب ��ي»  ،م ��ع
الت�أكي ��د �أن درا�س ��ة حا�ض ��ر الأدب ال تنف�ص ��ل ع ��ن ما�ضيه
لذل ��ك ال ب� � ّد م ��ن ت�أ�صيل الظواه ��ر واملوازنة بينه ��ا ..وقد
نه ��ج �شوق ��ي �ضي ��ف يف ت�أريخ ��ه ل�ل��أدب ،منه ��ج التق�سيم
�إىل ع�ص ��ور �أدبية تب ًع ��ا للتق�سيم ��ات ال�سيا�سية للع�صور،
فق�س ��م الع�صور الأدبية �إىل خم�س ��ة �أق�سام  ،يبد�أ �أولها يف
الع�صر اجلاهلي ،يف حني ينتهي الق�سم الأخري يف الع�صر
احلدي ��ث ..وتق�سيم �شوقي �ضيف للع�صور الأدبية ،يتميز
م ��ن غريه ،ممن اتبعوا املنهج التاريخي يف درا�سة الأدب،
يف �أن ��ه جم ��ع بت�أريخ ��ه ب�ي�ن عن�ص ��ري الزم ��ان وامل ��كان،
ويت�ض ��ح ذلك جليًا يف ع�صر الدول والإمارات .وقد تناول
�شوق ��ي �ضيف الع�صر العبا�سي �ضم ��ن فرتتني ،وهو بهذا
يف�ت�رق عن الذي ��ن ق�سموا الع�صر �إىل ف�ت�رات عديدة .و�إذ
جم ��ع �شوق ��ي �ضي ��ف يف ع�صر ال ��دول والإم ��ارات �أقاليم
عدي ��دة ،و�أرخ لأدبها على حدّة� ،إال ان ��ه �أكد �أنه ثمة وحدة
فكرية و�شعوري ��ة وروحية جتمع ه ��ذه الأقاليم املختلفة،
يف مراحله ��ا املتباين ��ة امل�ؤرخ لها ..واعت ��اد �شوقي �ضيف
�أن يب ��د�أ درا�ست ��ه لأي ع�صر م ��ن الع�ص ��ور الأدبية امل�ؤرخ
له ��ا ،بدرا�س ��ة طبيع ��ة احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة ،واالجتماعية،
والثقافي ��ة ،والعقلية ،ثم يتبعها بدرا�سة الأغرا�ض الأدبية
ال�شعرية منها والنرثية ،ومن ثم يقدم تراجم الأدباء”.
وتوا�ص ��ل“ :وق ��د يتباي ��ن التن ��اول املنهج ��ي للع�ص ��ور،
�إذ يتح ��دث �شوق ��ي يف الع�ص ��ر اجلاهل ��ي ع ��ن خ�صائ�ص
ال�شع ��ر ،يف ح�ي�ن �أنه يتح ��دث يف ع�صر ال ��دول الإمارات
ع ��ن ال�سيا�سي ��ة واملجتم ��ع ،ويف ��رد للثقافة ف�ص�ًل اً  .ويف
الع�صر العبا�س ��ي َف َ�ص َل �شوقي �ضي ��ف اجلانب ال�سيا�سي
عن االجتماعي.
�أم ��ا عن تناول �شوقي �ضيف للأغرا�ض الأدبية يف ت�أريخه
ل�ل��أدب ،فيبدو يل �أنه كان ي�صف حركة الغر�ض يف الع�صر
الذي ي�ؤرخ له ،ويبني مدى �شيوع هذا الغر�ض وحتوالته،
ولكن ��ه مل يتبع املنهج اال�ستقرائي  ،ويتتبع الغر�ض نف�سه
يف م�سريت ��ه الأدبي ��ة والتاريخية .وقد حلظ ��ت �أن �شوقي
�ضي ��ف كان ت ��ارة يربط الغر� ��ض بجانب ��ه االجتماعي من
مثل تناول ��ه لغر�ض “املديح ،والرث ��اء ،والهجاء” ،وتارة
يربط ��ه باجلانب الفردي الذاتي ال�سيما يف تناوله لغر�ض
“املج ��ون ،واخلمريات ،والغزل” .وق ��د قدم �شوقي يف
ت�أريخ ��ه الغر� ��ض العام عل ��ى اخلا�ص “الذات ��ي” ،و�أظهر
ما يب�ي�ن عن هذا تو�سعه امللح ��وظ بدرا�سة غر�ض املديح،
ور�ؤيته املباينة لغ�ي�ره من النقاد يف �شعر املديح ،ولطاملا
رب ��ط �شوق ��ي �ضي ��ف �شع ��ر املدي ��ح بال�سيا�سي ��ة� .أم ��ا عن
الرتاج ��م الأدبية التي قدمها يف ت�أريخه للأدب ،فقد تناول
فيها مالمح تاريخية لل�شخ�صية التي تدور فيها الرتجمة،
واعتم ��د على م�ص ��ادر القدم ��اء واملحدثني فيم ��ا روى من
�أخبار عن ال�شعراء .وقد �أبان عن تفاعل العوامل املختلفة
يف تكوين عدد من ال�شخ�صيات الأدبية ،و�أ�شار �إىل جانب
ت�أث�ي�ر اخت�ل�اط الأجنا� ��س  .وظه ��ر يل �أن تناوله للرتاجم
ج ��اء تب ًع ��ا ل�شه ��رة ال�شاع ��ر� ،أو �شهرة الغر� ��ض الذي كان
يتمي ��ز به�.أما عن اجلانب الن�ث�ري فقد غلبت النمطية على
التق�سيم ��ات التي اتخذها �شوقي �ضيف ،ومل �أجد ت�صني ًفا
ممي� � ًزا ،و�إمنا وقعت عل ��ى و�صف جمرد موج ��ز ،وتناول
�سريع للأدباء و�أغرا�ض النرث”.
وفاته..

توفى “�شوقي �ضيف” يف 2005عن عمر يناهز  95عاما،
وكان متوا�ضع ��ا ذا �ص ��در رح ��ب ،وي ��د طاه ��رة ،ول�سان
عفيف ،ي�شهد له بذلك كل من عرفه معرفة �شخ�صية.
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شوقي ضيف ..آخر النقاد الموسوعيين
نجم الدين خلف هللا

ال ي ��زال �شوقي �ضي ��ف ( )2005-1910عالم ��ة فارقة يف
َد ْر�س الأدب العربي ،خت ��م ب�أعماله النقدية جي َل الباحثني
املو�سوعي�ي�ن من �أمث ��ال بروكلمان وطه ح�س�ي�ن والع ّقاد،
فكان ��ت كتب ��ه التي تق ��ارب اخلم�س�ي�ن تطبيق ًا ملنه ��ج النقد
التاريخ ��ي ،ي�ستعي ��د ب ��ه �أربع� � َة ع�ش ��ر قرن� � ًا م ��ن الآداب
جات،
والأفكار ،بكل ما يف الذهن العربي من مذاهب وتع ّر ٍ
وما يف بيئاته الثقافية من �أطياف �أثرت يف فنّ الكالم.
وق ��د اعتمد منهجه التاريخي تق�سي ��م هذا النتاج املرتامي
�إىل مدار� ��س واجتاهات ،ن�ش�أت يف �أقاليم متباعدة ،ولكن
يجمعه ��ا جتان� ��س الثقافة ،ث ��م تعمّق يف حتلي ��ل املحاور
والو�سائ ��ل الأ�سلوبي ��ة ّ
لكل ظاه ��رة �أدبيةُ ،م�ب�رز ًا ما بني
الن�صو�ص والتيارات من �صالت التحاور الن�صي.
�أج ��رى �ضيف قراءة ن�سقية ملجم ��وع الأدب العربي ،وقام
با�ستع ��ادة �شاملة لتاريخ �إنتاج ��ه مع التعمّق يف تلويناته
وتغريبات ��ه ،ح�سب �آلي ��ة التحقيب التي َر�ص ��د من خاللها
منعطف ��ات هذا التاريخ وقطائع ��ه ،وبينَّ �أثرها يف الكتابة
أ�ساليب .فما ه ��ي �أه ُّم �سمات ر�ؤية
مو�ضوعات و�
الأدبي ��ة
ٍ
َ
ه ��ذا الناقد امل�صري ،وقد امت َّد ن�شاطه على �أكرث من ن�صف
قرن من البحث الد�ؤوب؟
ٍ
« رحل من ��ذ اثنتي ع�شرة �سنة و�س ��ط �شبه جتاهل ر�سمي
وثقايف»
�أوىل خ�صائ�ص النظرة الن�سقية التي �ش َّيدها هذا الدار�س
املنح ��در م ��ن حمافظة دمياط ،ه ��ي ر�صدها ملب ��ادئ عامة،
ت�شتغ ��ل مبثاب ��ة �آليات �ضمني ��ة ،وحتكم �ص�ي�رورة الأدب
ب�شكل يكاد يكون الواعي� � ًا ،فقد دلل يف كتابه
وحتوّ الت ��ه،
ٍ
“الف ��نّ ومذاهبه يف ال�شعر العربي” ،على �سبيل املثال،
�أنَّ جوه ��ر ه ��ذا ال�شع ��ر ،منذ بداي ��ات ن�ش�أت ��ه الأوىل ،يف

اجلاهلي ��ة� ،إىل غايت ��ه اكتمال ��ه ال�صنائع ��ي م ��ع �أبي متام
واملتنب ��ي ،وتناهي ��ه م ��ع ت�أمالت املع ��ري ،ثم جت� �دّده يف
الع�ص ��ر احلدي ��ث م ��ع �شوق ��ي و�إبراهي ��م ،ظ� � َّل حمكوم� � ًا
بال�صنعة والت�صنيع والت�ص ُّنع ،ثالثة مبادئ خ�ضع لها فن
حتبري الن�صو�ص و�إبداع ال�صور.
وبف�ض ��ل معرف ��ة دقيق ��ة بتفا�صي ��ل احلِ قب الفني ��ة ،برهن
الباحث على ثبات ا�شتغال هذه الآليات عرب حتليل مناذج
جت�س ُد كل واحدة منها
عدي ��دة من الق�صائد واملقطوع ��اتّ ،
ن�ص جت ّلي ًا
هذه املب ��ادئ املا وراء� -شعرية ،حتى �صار كل ٍّ
له ��ذه ال�سم ��ات �أكرث م ��ن كونه تالعب� � ًا باللغ ��ة وا�ستدعاء
للن�صو� ��ص ال�سابق ��ة واملجاورة .وجلي �أنَّ ق ��راءة تاريخ
الأدب العرب ��ي م ��ن خ�ل�ال مفه ��وم “ال�صنعة” تت�ل�اءم مع
اعتب ��ار الأدب “فن� � ًا عقلي� � ًا” يكت�س ��ب بالتجرب ��ة و ُيغ� � َّذى
باملعارف.
و�أم ��ا اخلا�صية الثانية لهذه الر�ؤي ��ة الن�سقية ،فهي الربط
الوثي ��ق بني ال�سياقات االجتماعية والثقافية واحل�ضارية
من جهة والإنتاج الأدبي من جهة ثانية ،فقد اعترب �صاحب
“�سل�سلة الأدب العربي” �أنَّ الأدب هو مر�آة ملا يجري على
واجهة التاريخ من الأحداث يف عالقة تفاعلية مطردة.
و�أبان يف حتاليله �أنَّ هذه املر�آة عاك�س ٌة لتحوّ الت التاريخ
وناقل ��ة ،ب�أمان ��ة املرايا و�شفافيته ��ا ،ما يط ��ر�أ على �ساحة
الواقع من �صراعات ال�سيا�سة وتغيرّ ات املجتمع .فتط ّرق
�إىل �آث ��ار تفاعل الثقافة العربية الإ�سالمية مع احل�ضارات
الأخرى( ،الفار�سي ��ة والبيزنطية) ،وما �أفرزه تفاعلها من
رات جم ّردة بعد
تيارات فكرية مثل ال�شعوبية ،ومن ت�صوّ ٍ
نق ��ل الفل�سفة الإغريقية �إىل العقل العربي ،يف �أروقة بيت
احلكمة ببغداد.
وكان م ��ن ثم ��رات هذا االط�ل�اع الن�سق ��ي� ،أن �أجنز �ضيف
جملدات ع�ش ��رة ،ا�ستغرقت
مو�سوع ��ة الأدب العربي ،يف
ٍ
ثالثني �سنة من عمره� ،أجراها وفق املنهج التاريخي الذي
ط ��وّ ره �إيبوليت ت ��ان ( ،)1893-1828م ��ن خالله تق�سيم
�ص�ي�رورة الأدب العرب ��ي �إىل ع�صور ،تراكب ��ت يف �أقاليم
جغرافي ��ة متباع ��دة ،وال جتمعه ��ا �س ��وى وح ��دة الثقافة،

فانربى ي�ؤ ّرخ لكافة تعابري الإنتاج الفني ،ح�سب العهود،
مُب ِّين� � ًا ت�أث�ي�ر البيئ ��ات اجلغرافي ��ة والفكري ��ة يف اجرتاح
الثيمات ،مع تغطي ��ة �سائر �أرجاء العامل
ال�ص ��ور وت�شكيل
ِ
العربي ،ويف كل مراحله.
“ حاول �أن ي�ستعيد ب�أعماله �أربعة ع�شر قرن ًا من الأدب
العربي»
مت ّي ��ز هذا املنه ��ج الن�سق ��ي �أخ�ي�ر ًا بالت�شديد عل ��ى تفاعل
اخلطاب ��ات الأدبي ��ة والنقدي ��ة والعلمي ��ة يف م ��ا بينه ��ا
(وخا�صة النحوية والبالغية والتف�سريية) وهو ما ميكن
اعتباره تطبيق ًا ا�ستباقي ًا ملنهج “التنا�ص” يف در�س ترافد
اخلطاب ��ات وتوا�صل �أ�صناف الكالم ع ��ن الأدب :فت�أمالت
الن ّقاد �أ َّثرت يف اختي ��ارات ال�شعراء ل�صور البيان ،وهذه
تطابق ��ت مع �إم�ل�اءات علماء النح ��و واملنطق ،وحتاورت
جميعها مع ر�ؤى علم ��اء الدين من متكلمني وفقهاء .ولعل
يف�س ��ر تو ّزع �أعم ��ال الناق ��د امل�صري بني
ه ��ذا املنح ��ى �أن ّ
الأدب والبالغة والنحو والتف�سري.
�إذ ق ��د �أداه مب ��د�أ الرتاف ��د �إىل البح ��ث يف ن�ش� ��أة النح ��و
ومدار�س ��ه من الب�صرة �إىل الكوفة ،وتو�صل ،عرب درا�سته
الدياكرونية� ،إىل مالحظة جتمد الرتاكيب املتقادمة ،فدعا
�إىل جتدي ��د النحو العرب ��ي وتي�سري مباني ��ه حتى ي�صبح
�أداة لتحقيق الكف ��اءة اللغوية-التعبريية وو�سيلة ناجعة
للتوا�ص ��ل ال�سليم ،ولي�س جم ��رد قواعد جاف ��ة �أوت�أمالت
عقيم ��ة ،امتزجت باملنط ��ق القرو�سط ��ي ومفرداته الكزة،
وت�أثرت بنظرية العوامل يف �إعراب الكلم.
وهكذا ،ا�ستغ َّل خ ِّريج دار املعلمني العليا حتقيق خمطوط
اب ��ن م�ضاء ،يف ال ��ر ِّد على النحاة ،ونق ��ده جلفاف كالمهم
وتعق ��ده ح ��ول التعليل الإعراب ��ي ،لينادي ب�إلغ ��اء نظرية
العوام ��ل ،و َعدِّها من ت ��رف التنظري ال ��ذي ال ي�ساعد على
حت�سني الكفاءة اللغوي ��ة وال على ر�صد مظان اجلمال يف
الن�صو�ص.
وتخل� ��ص �إىل �ض ��رورة تي�سري النح ��و وتدري�سه و�إحلاق
�سجالت الدارجة بالف�صحى والعك�س� ،إذ �ساعده عمله يف
جمم ��ع اللغة العربية (من � 1976إىل  )1996على االلتزام

بق�ضاي ��ا تطوي ��ر العربي ��ة املعا�ص ��رة وربطه ��ا بالقدرات
التوا�صلية يف املجتمعات العربية املتحولة.
�أُخذ على هذه النظرة الن�سقية اعتمادها وَ هْ َم االقرتان بني
انعطافات ال َأ�س ِر احلاكم ��ة يف ال�سيا�سة ،وبني انعراجات
الكتاب ��ة الأدبي ��ة ،وم ��ا يطر�أ عل ��ى التجرب ��ة اجلمالية من
حت ��وّ الت ،ك�أنَّ امل�سار ْي ��ن متماهي ��ان ،وك�أنَّ ب�سقوط دولةٍ
�زع يف �صياغة الأ�سل ��وب ،وب�صعود دولة
م ��ا ،يتهاوى َمن � ٍ
قاهرة ،ين�ش�أ مذهب يف الأدب وينت�صر ،وهو وه ٌم بنيوي
�أوقع الباحث يف افتعال تغريات �أدبية نتجت عن حتوّ الت
املمالك �صعود ًا و�سقوط ًا.
وم ��ن جهة ثاني ��ة� ،أُخذ عل ��ى منجز �ضي ��ف ال�ضخم الربط
الآيل ب�ي�ن الأدب وال�سي ��اق التاريخ ��ي املجتمعي واعتبار
ه ��ذا الأخ�ي�ر امل�ؤث ��ر الأك�ب�ر يف �ص�ي�رورة فن ��ون الكالم،
الت ��ي ينجزها الإن�سان تعبري ًا ع ��ن خواطره ،وتنا�سى �أنَّ
الأدب لي� ��س �سوى مر�آة للغة ،ال تنعك�س يف �صفحاته غري
ج ��والت الكات ��ب يف ثناياها ،يحاور ن�صو�صه ��ا ال�سابقة،
ويج ��ادل ذاكرته ��ا ،ويتالع ��ب ب�سج�ل�ات ال ��كالم ،دون �أن
ك�سر هذه
تقرتن تفاعالته ال�شكلي ��ة بالتاريخ املادي“ ،ولْ ُت َ
املر�آة” ،كما قال �أ�ستاذنا ح�سني الواد� ،إن كان الأدب جم ّرد
باهت للتاريخ.
انعكا�س ٍ
ٍ
ارحت ��ل �شوق ��ي �ضي ��ف من ��ذ اثنت ��ي ع�ش ��رة �سن ��ة ،و�سط
جتاه ��ل ر�سم ��ي وثقايف ،ع ��دا جوائ ��ز باهتة ت� ّأخ ��ر �أوان
ح�صادها ،مع �أنه �أفاد �أجيال الباحثني طيلة عقود متوالية
م ��ن الإنتاج الغزي ��ر� ،شمل كام ��ل فروع املعرف ��ة الأل�سنية
والأدبي ��ة ،خامت� � ًا بذل ��ك دور َة املو�سوعيني مم ��ن جمعوا
ب�ي�ن معرفة ال�ت�راث والتم ّكن من املناه ��ج املعا�صرة ،و�إن
ج ��رى جتاوزها الي ��وم .وال تزال كتب ��ه منغلقة على مئات
الفر�ضيات ،تنتظر نف�ض الغب ��ار عنها ا�ستكما ًال ملو�سوعة
الأدب .وبع ��ده� ،ص ��ار در� ��س الأدب قطاعي� � ًا ،يقت�صر على
حتلي ��ل حقل مو�ضوع ��ي واحدٍ  ،وهو م ��ن الت�ضييق الذي
حارب ��ه �ضيف ،وقاومه من قبل ��ه �أ�ستاذاه :بروكلمان وطه
ح�سني.

عن جريدة العرب

شوقي ضيف بال وريث
سوسن األبطح

قب ��ل �أيام ،م� � ّرت الذك ��رى ال�ساد�سة ع�شرة لرحي ��ل م�ؤرخنا
الكب�ي�ر� ،شوقي �ضي ��ف .ق ّلة تذكرته� ،أو كتب ��ت عنه جديد ًا.
ولي� ��س يف الأم ��ر مفاج� ��أة .ثم ��ة جح ��ود يط ��ال املفكري ��ن
وامل�ؤرخ�ي�ن ،و�أ�صح ��اب اجله ��د الذهن ��ي ،وهذا م ��ن جملة
�إ�ش ��ارات ال�ت�ردي املت�سارع يف املنطق ��ة العربي ��ة� .أذكر �أن
املفك ��ر حممد عابد اجلابري� ،صاح ��ب «نقد العقل العربي»،
يوم ج ��اء «معر�ض ب�ي�روت العربي ال ��دويل للكتاب» وكان
هذا قبيل وفات ��ه� ،أ�صابه ال�ضجر وهو يجل�س على كر�سيه،
خل ��ف الع�شرات من كتبه ،ينتظر مَن يطلب منه توقيع ًا على
ن�سخ ��ة ،فيما كان ��ت اجلموع الغف�ي�رة ،على مبع ��دة �أمتار،
تتحل ��ق حول جن ��اح �أحد جن ��وم برامج الطب ��خ يف �إحدى
القنوات التلفزيونية ،طمع ًا يف �شراء كتابه.
ول ��و كان �شوق ��ي �ضي ��ف �إجنليزي� � ًا �أو �أملاني� � ًا ،ال�ستذكرته
�أمت ��ه يف كل منا�سب ��ة ،ولدر�س ��ت كتب ��ه و�أع ��ادت ت�شريحها
وبث ��ت فيها نب�ض ًا ال ينقط ��ع .فالت�أريخ �أبو العلوم جميعها.
وهو عن ��د الأمم املعافاة ق�ضية وطنية ،ويف ال�صني و�سيلة
لتعزي ��ز روح االنتم ��اء وتدعي ��م الهوية ،التي م ��ن دونها ال
توث ��ب �إىل الأم ��ام .عم ��دت جريدة «لوموند» قب ��ل �أيام ،يف
مب ��ادرة ذات �أهمي ��ة ا�ستثنائي ��ة� ،إىل ن�ش ��ر ق ��راءة جدي ��دة
لتاري ��خ فرن�سا ،يف ع ��دة جملدات ،للم�ؤرخ ج ��ول مي�شليه،
تبيعها ب�أ�سع ��ار زهيدة لقرائها ،وتقدمه ��ا هدية مل�شرتكيها.
ومي�شلي ��ه هذا له ر�أي يف الت�أريخ لو تنبه �إليه العرب لرمبا
تغري م�ساره ��م .فهو يعترب �أن معرفة التاريخ بعمق «رافعة

حت ��رر النا�س من جمود العادات واملعتقدات ،وت�ساعد على
اخرتاع مناذج �أخرى» غ�ي�ر التي م ّرت وانق�ضت .و�إذا كان
مي�شلي ��ه يرى يف هذا العل ��م النبيل و�سيل ��ة «لإفراز كيمياء
التح ��والت» عند ال�شع ��وب ،فقد جعل منه الع ��رب ،من دون
دراية منه ��م� ،أداة لتكري�س اجلمود ،و�أق�صر طريق للذهاب
�إىل اجلحيم.
تختل ��ف العالق ��ة بالتاريخ تبع� � ًا لزاوية الر�ؤي ��ة التي يقر�أ
وح�سه الإ�سالمي
منه ��ا .و�ضيف كانت له فل�سفت ��ه القوميةّ ،
االنفتاح ��ي .تق ��ر�أ كتابيه ع ��ن احل�ض ��ارة العبا�سية ،تلحظ
كي ��ف يحتفي ب�ي�ن ال�سط ��ور بتل ��ك التعددية الديني ��ة التي
�سادت وتثاقفت ،واالختالط العرقي الذي �صنع جمد بغداد
ووهجها .يعر�ض �أمامك حياة املجّ ان والزنادقة بتفا�صيلها،
كم ��ا يب�سط حكاي ��ا املت�صوفة والزهّ ��اد باحث ًا ع ��ن �أ�صولها
وجذورها .ن�ش�أته القروية الت�ساحمية �أبقت لروحه ات�ساع
�أفقها ،وتتلمذه على ي ��د م�صطفى عبد الرازق ،و�أحمد �أمني
وعبد الوهاب ع ��زام ،وبالت�أكيد طه ح�س�ي�ن ،الذي �سيخلفه
يف رئا�سة جممع اللغة العربية ،منحه منهجه العلمي.
�أهمي ��ة الرج ��ل �أن ��ه م ��ن �صن ��ف امل�ؤرخ�ي�ن الذي ��ن و�ضعوا
�أحداث املا�ضي يف متناول اجلميع ،ب�أ�سلوب �سل�س ،عذب.
كت ��ب يف �سل�سلة «تاري ��خ الأدب العربي» الت ��ي ّ
�سطرها يف
ع�ش ��رة جمل ��دات ،حكاي ��ة �أل ��ف وخم�سمائة �سنة م ��ن �آداب
الع ��رب وح�ضارته ��م ،ولغته ��م .ثالث�ي�ن �سن ��ة ق�ضاه ��ا هذا
املرتهب يف حم ��راب البحث ،ينحت يف احلقب التاريخية،
يخ�ص� ��ص ل ��كل حقب ��ة ج ��زء ًا �أو اثن�ي�ن ،م ��ن اجلاهلية �إىل
الع�ص ��ر احلديث .وه ��و يف هذا �سار على نه ��ج عميد الأدب
العرب ��ي الذي رافقه يف حمطات ��ه اجلامعية ،وهو يجتازها
بتف ��وق ،و�أث ��ار �إعجاب ��ه ،وه ��و ي�ش ��رف عل ��ى ر�سالتيه يف
املاج�ست�ي�ر والدكت ��وراه .وكم ��ا �أ�ستاذه عندم ��ا كتب «على
هام�ش ال�سرية» ،و«الفتنة الك�ب�رى» ،و«ال�شيخان» عن �أبي
بك ��ر ال�صدي ��ق وعمر بن اخلط ��اب ،ذهب �ضي ��ف ينب�ش يف

ق�ص� ��ص الأ�س�ل�اف بطريقت ��ه اخلا�ص ��ة ،وعلى خط ��اه عمل
يف النق ��د ،و�سعى من خ�ل�ال م�ؤلفاته اللغوي ��ة �إىل تب�سيط
القواعد.
ومث ��ل النه�ضوي�ي�ن الكب ��ار ،حتول ��ت كت ��ب �ضي ��ف �إىل
كال�سيكيات يف اجلامعات ،تتداول جي ًال تلو �آخر ،مع فارق
ه ��و �أنه من ال�صعب �أن جت ��د لها بدي�ل� ًا ي�ست�سيغه الطالب.
فامل� ��ؤرخ الذي كت ��ب مبو�ضوعي ��ة ،وو ّثقّ ،
وتخ�ي�ر كلماته
ُ�ضجرك من �شدة احليادية،
كي ال يجن ��ح يف احلما�سة� ،أو ي ِ
�أمكن ��ه �أن يق� �دّم م�ؤلف ��ات فيها م ��ن امل�صداقية بق ��در ما فيها
من الليون ��ة يف املنهج والتناول .ميزته ع ��ن كل من ذكرنا،

�أن ��ه �أكادميي ،ومعلم ،يعرف ما يحت ��اج �إليه طالبه ،ويقدم
موا�ضيعه منظمة ،و�أفكاره مت�سل�سلة ،جاهزة لله�ضم.
بع ��د �سنوات طويلة على �صدور �سل�سلة �شوقي �ضيف التي
كانت م�شروع حياتهُ ،
وط ِبعت على الأقل ع�شرين طبعة ،من
دون احت�س ��اب �آالف الن�سخ املتداولة بالتزوير والت�صوير،
ال يُلتف ��ت جدّي ًا �إىل قيمت ��ه املعرفية املو�سوعي ��ة .ما يقارب
�ست�ي�ن كتاب ًا� ،سُ ّخ ��رت جميعها لتعريفن ��ا برتاثنا وهويتنا:
«احلب العذري»« ،الفن ومذاهبه يف ال�شعر العربي»« ،الفن
ومذاهب ��ه يف الن�ث�ر العرب ��ي»« ،ال�شعر والغن ��اء يف املدينة
ومك ��ة»« ،املدار� ��س النحوي ��ة»« ،جتدي ��د النح ��و»« ،البالغة
تط ��ور وتاري ��خ»« ،البح ��ث الأدب ��ي ...طبيعت ��ه ومناهج ��ه
و�أ�صول ��ه وم�صادره» .كل ما تبح ��ث عنه جتده يف م�ؤلفات
مب�سط ًا من�ساب ًا وقريب ًا من ذائقتك .يف هذا هو �سليل
�ضيف ّ
النه�ضويني الكبار من �أ�ساتذته الذين اعتربوا كتبهم ج�سر ًا
بني امل�صادر القدمية ال�صعبة ،والنا�س العاديني .يف ر�ؤيته
لدوره �شبيه بعبا�س حممود العقاد ،عندما و�ضع عبقرياته،
و�أحم ��د �أم�ي�ن وه ��و ّ
ي�سط ��ر «فج ��ر الإ�س�ل�ام» ،و«�ضح ��ى
الإ�س�ل�ام» و«ظهر الإ�س�ل�ام»� .أ�ستاذنا ،وم�ؤرخنا ،ال يُعرث له
على ت�سجيالت م�صورة ،للأ�سف ،با�ستثناء واحد مدته �أقل
م ��ن دقيقة ،يبدو في ��ه �شيخ ًا طاعن ًا يف ال�س ��ن ،رمبا جتاوز
الت�سعني .يف هذا ال�شريط النادر الذي يختتم فيه حما�ضرة
للع ��امل الأل�سن ��ي اجلزائ ��ري عب ��د الرحمن احل ��اج �صالح،
ت�سم ��ع لده�شت ��ك ال�شي ��خ �شوق ��ي �ضي ��ف ،يتح ��دث ب�شغف
الأطف ��ال عن «احلو�سب ��ة»� ،أي علم احت�س ��اب اللغة ريا�ضي ًا
املحا�ض ��ر كان موجز ًا،
وبرجمته ��ا �إلكرتوني� � ًا ،مت�أ�سف ًا لأن
ِ
وه ��و يرغب يف �أن يعرف املزي ��د عن هذا العلم اجلديد .لقد
كان حق ًا �صاحب ذهن متو ّقد وف�ضول ال ين�ضب.

عن ال�شرق االو�سط
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شوقي
ضيف..سيرة
وتحية
فؤاد دوارة

هذا الكتاب هو تحية لرائد من رواد
الدراسات العربية .قام بكتابته تالمذته
ومحبوه الذين عشقوا األدب العربي من
خالل كلماته بمناسبة بلوغه سن الثمانين
من عمره دون أن يجف مداد قلمه أو
يخفت توقد ذهنه .ومجلة العربي تشارك
في تحية هذا الرائد الكبير بتقديم عرض
لهذا الكتاب.

وال قيودا تعوق انطالقه وتقدمه.
عل ��ى ه ��ذه ال�سن ��ة �ص ��درت كت ��ب �أخ ��رى تكرمي ��ا للعقاد،
وحممود �شاك ��ر ،وزكي جنيب حمم ��ود ،و�أخريا للدكتور
�شوق ��ي �ضيف مبنا�سبة بلوغه الثمان�ي�ن من عمره  ،وهذا
الكتاب الأخري هو مو�ضوع هذا املقال.
العن ��وان الكام ��ل للكت ��اب ه ��و�“ :شوق ��ي �ضي ��ف � -سرية
وحتي ��ة :درا�سات يف الأدب والنق ��د واللغة بقلم جمموعة
م ��ن �أ�سات ��ذة اجلامع ��ات العربي ��ة”� ،إ�شراف وتق ��دمي :د.
ط ��ه وادي ،ال ��ذي ي�ستهل تقدمي ��ه قائال�“ :إن ه ��ذا الكتاب
كتاب تذكاري وجمل ��د وثائقي عن �أ�ستاذنا اجلليل� ،أ�ستاذ
الأ�سات ��ذة ،وكب�ي�ر العلم ��اء ،وه ��و كتاب ي�ؤك ��د وفاء جيل
م ��ن دار�س ��ي الأدب العرب ��ي ،نح ��و �أ�ست ��اذ عظي ��م املكانة،
جليل القام ��ة ،وهب حياته كلها للبح ��ث والدر�س ،والعلم
والتعلي ��م ،غ�ي�ر متطل ��ع �إىل من�صب �أو طال ��ب لعر�ض من
�أعرا� ��ض الدني ��ا� .إن احلدي ��ث ع ��ن �شوقي �ضي ��ف حديث
ع ��ن رج ��ل كال�سيف� ،ص ��ور ب�سريت ��ه ،و�ش ��كل مب�سريته،
مث�ل�ا �أعلى يحتذى  ،وقدوة ح�سنة به ��ا يهتدي ،وملثل ذلك
فليعمل العاملون ،وليتناف�س املتناف�سون».
ويق ��رر كاتب املقدمة �أن فكرة �إ�صدار هذا الكتاب ا�ستقبلت
برتحي ��ب كبري وحما�سة من تالمذة الأ�ستاذ يف ق�سم اللغة

توقف القلم بعد م�سرية طولها خم�سة و�سبعون عاما متثل
القرن الع�شرين فكرا وثقافة و�سيا�سة وتربية وجتارب.
�شوق ��ي �ضيف املفكر وا�ضح مت ��ام الو�ضوح ولكن �شوقي
الإن�سان يف بيته �أ�سدل عليه �ستورا كثيفة.
�سنة حميدة تلك التي ا�ستنها �أ�ستاذنا الدكتور عبد الرحمن
ب ��دوي حني �أ�صدر منذ �سن ��وات عديدة كتاب “طه ح�سني،
�س�ي�رة وحتي ��ة” باال�ش�ت�راك مع نخب ��ة من تالمي ��ذ عميد
الأدب� ،أ�سه ��م كل منه ��م ب�إ�ضاءة جانب م ��ن جوانب �إنتاج
الأ�ست ��اذ الرائ ��د� ،أو ب�إ�ضافة م ��ن �إ�ضافات ��ه املهمة حلياتنا
الأدبي ��ة والثقافي ��ة ،ث ��م يف ق�س ��م �آخ ��ر حلق به ��ذا الق�سم
الأول ،ن�ش ��رت نخبة من �أولئ ��ك التالميذ الأبرار جمموعة
م ��ن درا�ساتهم و�أبحاثهم املبتكرة يف تخ�ص�صاتهم الأدبية
الدقيقة� ،أهدوها �إىل �صاح ��ب ال�سرية ومو�ضوع التحية،
قد تكون امتدادا لدرا�ساته� ،أو تطويرا لها ،وقد ال تربطها
ب ��ه وبدرا�ساته �أدنى �صل ��ة ،وك�أنهم يقولون له بهذا الق�سم
م ��ن الكتاب ،ها ه ��و ذا غر�س يديك قد �أتى ثم ��اره ،و�أثبت
نفع ��ه وج ��دواه ،وه ��ا نح ��ن تالمي ��ذك نتابع ال�س�ي�ر على
الطري ��ق الذي �شققته ،ومن�ضي عل ��ى الدرب الذي ارتدته،
وق ��د نرت ��اد كذلك �آفاق ��ا �أو�سع مما ارت ��دت ،ون�شق فجاجا
عدي ��دة �أرح ��ب مم ��ا �شقق ��ت ،فتلك طبيع ��ة احلي ��اة ،وتلك
طبيع ��ة البح ��ث الأ�صيل ،ال يعرف ح ��دودا يتوقف عندها،
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العربي ��ة يف كلي ��ة �آداب القاه ��رة ال ��ذي تعل ��م وعل ��م فيه،
فو�صلت ��ه خالل �أربع �سن ��وات �أبحاث متنوع ��ة ودرا�سات
عدي ��دة ي�صع ��ب جمعه ��ا بني دفت ��ي جملد واح ��د ،وخ�شية
من ت�ضخم حجم الكت ��اب� ،أو ن�شره يف جز�أين منف�صلني،
فق ��د ا�ضطر �إىل انتخ ��اب مناذج خمتلفة م ��ن تلك البحوث
امله ��داة ،تك ��ون قريبة � -إىل حد كبري  -م ��ن املجاالت التي
ت ��دور فيه ��ا درا�سات ��ه ،وتت�شعب �إليه ��ا م�ؤلفات ��ه ،هذا من
ناحية ،ومن ناحية �أخرى تكون دالة على جهود الباحثني
الذين تلقوا العلم على يديه يف خمتلف الأقطار واملعاهد.
�سرية عامل ..وم�سرية �إن�سان
مل يكت ��ف د .ط ��ه وادي� ،أ�ست ��اذ الأدب والنق ��د احلدي ��ث
ب� ��آداب القاه ��رة بجه ��د الإ�ش ��راف على ه ��ذا ال�سف ��ر القيم
وكتاب ��ة تقدميه ،بل ا�ضطلع كذل ��ك بكتابة الدرا�سة الأوىل
م ��ن الق�س ��م الأول من الكت ��اب ،ومو�ضوعه ��ا درا�سات عن
�شوقي �ضيف ،فقدم درا�سة �شاملة حلياة الأ�ستاذ و�إنتاجه
الأدب ��ي الغزير بعن ��وان�“ :شوقي �ضي ��ف � -سرية عامل..
وم�س�ي�رة �إن�سان” .وهي مهمة �شاق ��ة للغاية الت�ساع رقعة
حي ��اة �صاح ��ب ال�سرية ،و�ضخام ��ة �إنتاج ��ه الأدبي ،الذي
بل ��غ �سبع ��ة و�أربعني كتاب ��ا ،احت ��اج جم ��رد ت�سجيلها يف
ببليوجرافي ��ا �إىل �أرب ��ع �صفح ��ات من القط ��ع الكبري ،فما
بال ��ك بقراءته ��ا ،والإمل ��ام بخ�صائ�صها ومزاياه ��ا ،متهيدا

للتعريف بها وتقدميها.
ي�ستعر� ��ض د .ط ��ه وادي خمتل ��ف مراح ��ل حي ��اة �صاحب
ال�س�ي�رة ،ابتداء من مول ��ده يف قري ��ة �أوالد حمام بالقرب
من بح�ي�رة املنزل ��ة مبحافظة دمي ��اط ،حتى ف ��وزه ب�أرفع
اجلوائ ��ز ،كجائ ��زة الدول ��ة التقديري ��ة يف الآداب �سن ��ة
 ،1979وجائ ��زة امللك في�صل العاملية ل�ل��أدب العربي �سنة
 1403هـ (1983م).
وبع ��د �أن يقدم قائم ��ة ببليوجرافية كامل ��ة مب�ؤلفاته حتى
�سنة  ،1992يق�سم هذه امل�ؤلفات �إىل �أربعة �أق�سام:
 الدرا�سة الأدبية. الدرا�سة البالغية والنقدية. الدرا�سة النحوية. الدرا�سة الإ�سالمية وحتقيق الرتاث.وبعد �أن يف�صل القول يف م�ؤلفات كل ق�سم يختتم درا�سته
قائال:
«�إن ه ��ذه الدرا�س ��ة املخت�ص ��رة �شمعة �صغ�ي�رة حتاول �أن
ت�ض ��يء بح ��را �شام�ل�ا م ��ن العط ��اء والت�ألي ��ف� .إن �شوقي
�ضيف مدر�سة يف �إهاب �أ�ستاذ ،و�أمة يف ج�سد فرد� ،أعطى
وال ي ��زال يعط ��ي حتى الي ��وم علما وف�ضال ،ل ��كل من يلوذ
ب ��ه �أو يلج�أ �إليه .و�شوقي �ضي ��ف  -كما يعلم كل من تتلمذ
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علي ��ه �أو عا�صره  -رج ��ل عفيف نظي ��ف .مل ي�شغل نف�سه
�إال بالعلم وبناء العلم ��اء ،ومن عجب �أن قلبه الأبي�ض مل
يع ��رف احلقد �أو ال�ضغينة ،ومل يح ��اول يوما �أن ي�سيىء
حتى �إىل من �أ�ساء �إليه ،ومل يطمع يف من�صب ،ومل ي�سع
�إىل وظيفة �أو �شهر».
الموشحات واألزجال

�إذا كان كت ��اب «مع ��ي» ،وه ��و ال�س�ي�رة الذاتي ��ة ل�شوق ��ي
�ضي ��ف ،ه ��و امل�ص ��در الرئي�سي ال ��ذي اعتمد علي ��ه د .طه
وادي يف �س ��رد وقائ ��ع حيات ��ه ،ف� ��إن الكت ��اب نف�س ��ه كان
مو�ض ��وع الدرا�س ��ة الثاني ��ة م ��ن الق�سم الأول م ��ن كتاب
«�س�ي�رة وحتية» ،كتبها د .ماهر ح�س ��ن فهمي ،عميد كلية
الإن�ساني ��ات و�أ�ستاذ الأدب احلدي ��ث بجامعة قطر ،وهو
باملنا�سب ��ة لي� ��س م ��ن تالميذ �شوق ��ي �ضي ��ف املبا�شرين،
لأن ��ه م ��ن خريج ��ي كلي ��ة الآداب بجامع ��ة الإ�سكندري ��ة
�سن ��ة  ،1950وق ��د �أ�ش ��رف عل ��ى ر�سالتي ��ه للماج�ست�ي�ر
والدكت ��وراة الأ�ست ��اذ الراح ��ل د .حمم ��د حمم ��د ح�سني
�أ�ست ��اذ الأدب احلديث هن ��اك .ولكن ه ��ذا ال مينع من �أنه
تتلم ��ذ عل ��ى �شوق ��ي �ضي ��ف ب�صورة غ�ي�ر مبا�ش ��رة ككل
امل�شتغل�ي�ن بالدرا�س ��ات العربية� ،أي عن طري ��ق م�ؤلفاته
العدي ��دة اخل�صبة .وبع ��د �أن ي�ستعر� ��ض د .ماهر ح�سن
فهم ��ي �سرية �شوقي �ضيف الذاتية التي ن�شرها يف كتاب
من جز�أين بعنوان «معي» ،ويتوقف وقفات غري ق�صرية
عن ��د فقرات عديدة ي�ستخل�ص منها دالالت خا�صة يف فهم
�شخ�صي ��ة �صاحب ال�س�ي�رة وم�سرية حيات ��ه ،ينتهي �إىل
الق ��ول« :هك ��ذا توق ��ف القلم بع ��د م�سرية طوله ��ا خم�سة
و�سبع ��ون عام ��ا ،متث ��ل الق ��رن الع�شري ��ن فك ��را وثقافة
و�سيا�س ��ة وتربي ��ة وجتارب من خالل رحل ��ة فرد متميز،
يعر�ضه ��ا عر�ض ��ا �أدبيا ،يتوق ��ف ويت�أمل حين ��ا ،وي�سرع
اخلطى حينا �آخ ��ر ،وي�ستخل�ص العربة يف كل الأحيان،
ميزج بني الرتكيب والتحليل يف البناء ،ولكنه ال يعر�ض

ال�صورة ب ��كل جوانبها ،فقد ترك فراغا ال ندري له �سببا،
مل�س ��ه حين ��ا مل�س ��ا خفيفا ،حني حت ��دث عن الوف ��اء ،ولكن
ه ��ذا مل ي�شبع نهمن ��ا ،ف�شوقي �ضيف املفك ��ر وا�ضح متام
الو�ض ��وح ،ولك ��ن �شوق ��ي �ضي ��ف الإن�س ��ان يف بيته مع
اوالده ،يف عادات ��ه وتقالي ��ده ،يف عواطف ��ه ب ��كل مدلول
الكلم ��ة ،كل هذا �أ�سدل عليه �ست ��ورا كثيفة ،وحجبه عنا،
ك�أنه ي ��راه نوعا من اخل�صو�صية ،ق ��د ال تفيد النا�س� ،أو
نوعا من ال�ضعف الب�شري ال يليق بالكبار� ،أو هو نتيجة
الن�ش� ��أة الريفية التي تعترب احلديث عن الأ�سرة ال يليق،
ولكن كل ه ��ذا ال يقنع القارىء ،فلم�سة حنان هنا ،ومل�سة
�أب ��وة هناك ،و�أ�سلوب حياة يف ط ��رق التهي�ؤ للكتابة� ،أو
يف الرتوي ��ح عن النف�س من خالل احلياة اليومية ،كانت
كفيلة ب�أن تزيد ال�سرية �إمتاعا وخ�صوبة وت�شويقا».
وبحكم تخ�ص�صه يدر�س د .حممود علي مكي “الأندل�س
يف نت ��اج �شوقي �ضي ��ف” فيعرف بجه ��وده املختلفة يف
العدي ��د من كتبه التي تعر�ض فيها للأدب الأندل�سي ،مثلإ
الف ��ن ومذاهب ��ه يف ال�شع ��ر العربي “ و “الف ��ن ومذاهبه
يف الن�ث�ر العرب ��ي” ،وبالكت ��ب الأندل�سي ��ة الت ��ى حققها
و�شرحه ��ا وقدم له ��ا مثل كتاب “الرد عل ��ى النحاة” لأبي
م�ضاء القرطبي ،و”املغرب يف حلي املغرب “البن �سعيد
الأندل�س ��ي ،لينته ��ي ب “ع�صر الدول والإم ��ارات” وهو
املجلد ال�سابع من جمموع ��ة تاريخ الأدب العربي ،لريى
�أنه الكتاب الذي توج به �شوقي �ضيف جهوده يف ميدان
الدرا�سات الأندل�سية ،وي�ضيف:
«ل�سن ��ا نبال ��غ �إذا قلنا �إن هذا الكتاب ه ��و �أجمع كتاب يف
تاري ��خ الأدب الأندل�س ��ي �ص ��در حت ��ى الآن� ،صحي ��ح �أن
حماوالت عديدة �سبقت ��ه �إىل ذلك ولكنها حماوالت كانت
مق�صورة� :إما عل ��ى ع�صر من ع�صور هذا الأدب� ،أو على
ظاهرة م ��ن ظواه ��ره �أو �شخ�صي ��ة من �شخ�صيات ��ه� ،أما
الكت ��اب اجلامع املجمل لتاري ��خ الأدب الأندل�سي هو �أول
م ��ا يعالج هذا املي ��دان وي�سد الف ��راغ يف مكتبتنا الأدبية
حوله.
والكتاب يلت ��زم باملنهج نف�سه ال ��ذي اتبعه �شوقي �ضيف
يف كت ��ب جمموعته ،فه ��و بد�أ بف�صل�ي�ن متهيديني ،الأول
ع ��ن الأح ��وال ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية للب�ل�اد ،والثاين
ع ��ن الثقافة بوجه ع ��ام ،وفيها يقدم لن ��ا خال�صة حمكمة
لأو�ض ��اع الأندل� ��س يف ه ��ذه امليادي ��ن .والف�ص ��ل الثالث
درا�س ��ة جممل ��ة لل�شع ��ر وال�شع ��راء ،وفي ��ه يتح ��دث عن
تعريب الأندل�س وخ�صوب ��ة بيئتها ال�شعرية ،ثم يخت�ص
بدرا�س ��ة الفنني اللذين كانا من ابت ��كار الأندل�سيني وهما
املو�شحات والأزجال».
وع ��ن منهج �شوق ��ي �ضيف يف الدرا�س ��ات الأدبية ،يكتب
د .يو�س ��ف ح�سن نوفل ،فيمهد لبحث ��ه مبحاولة التعرف
عل ��ى مناه ��ج الباحثني ال�سابق�ي�ن واملعا�صري ��ن ل�شوقي
�ضي ��ف ،كرفاع ��ة راف ��ع الطهط ��اوي ،وال�شي ��خ ح�س�ي�ن
املر�صف ��ي ،وحفن ��ي نا�ص ��ف ،وجورج ��ي زي ��دان ،وط ��ه
ح�سني ،والزيات ،و�أحمد �أمني ،وحممد خلف الله �أحمد،
وغريهم ..ثم يقول:
«�إن يف ت�أم ��ل مكتبة �شوق ��ي �ضيف مبجاالتها املتعددة ما
ي�ستوقفن ��ا على حقيقة مهمة هي �صدوره عن نظرية �آمن
به ��ا من قبل وطبقها يف بحثيه :الفن ومذاهبه يف ال�شعر
العربي ،والفن ومذاهبه يف النرث العربي ،ومازال يعود
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�إليها بني احلني واحلني.
نراه ي�ضرب ب�سهم واف ��ر ،ويحيط �إحاطة �شاملة واعية،
وما ذل ��ك -يف نظرنا� -إال لإميانه بوح ��دة الرتاث ،تراث
�أمتنا ،يراه حني يدنو من الأدب� ،أو النقد� ،أو البالغة� ،أو
النحو� ،أو التحقيق� ،أو الدرا�سات القر�آنية ،حتى ليمكن
لنا �أن نزعم  -دومنا مبالغة � -أنه مل يتي�سر لباحث حمدث
�أن يحي ��ط بدر� ��س �أدب �أمته من �أعم ��اق ما�ضيها البعيد،
�إىل �أوج ح�ضارتها املعا�صرة بدرجة واحدة من الإحاطة
وال�شم ��ول ،والتمثل واال�ستيعاب ،مثلم ��ا تي�سر لباحثنا
الكب�ي�ر الذي ا�ستخل�ص لنف�س ��ه منهجا ،وا�صطفى �سبيال
بني تيارات �صاخبة بيئ الرتاثية والغربية والفرعونية،
بني �سكينة اليق�ي�ن وثباته ،و�صخب ال�ش ��ك وا�ضطرابه،
يف منه ��ج �أب�سط ما يقال فيه �إنه منهج متكامل يجمع بني
الر�ؤية الداخلية والر�ؤية اخلارجية».
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مالمح الشخصية المصرية

وينبهن ��ا د� .أحمد يو�س ��ف يف درا�سته الطريفة املهمة عن
“البحث ع ��ن ال�شخ�صية امل�صرية عن ��د �شوقي �ضيف”
�إىل �أن ��ه �إذا كان حتدي ��د مالمح ال�شخ�صي ��ة العربية كان
اله ��دف الأ�سا�س ��ي وراء كل اهتمامات ��ه ،ف� ��إن البحث عن
مالم ��ح ال�شخ�صي ��ة امل�صري ��ة كان كذل ��ك من ب�ي�ن �أهدافه
النبيل ��ة ،كم ��ا كان م ��ن ب�ي�ن �أه ��داف جي ��ل �أ�ساتذته ،مما
يت�ض ��ح يف حماولت ��ي ط ��ه ح�س�ي�ن و�أم�ي�ن اخل ��ويل يف
كتابيهما”م�ستقب ��ل الثقاف ��ة يف م�ص ��ر” و “�أدب م�ص ��ر
الإ�سالمي ��ة” ،وهو ما ح ��اول �شوقي �ضيف ا�ستكماله يف
كتابه “الفكاهة فى م�صر” الذي مل يحظ بعناية الباحثني
بالرغم من �أنه من �أهم ما كتب الأ�ستاذ فيما يرى الباحث،
لأن ��ه يرك ��ز في ��ه كل اهتمام ��ه عل ��ى ا�ستك�ش ��اف ماميي ��ز
ال�شخ�صي ��ة امل�صرية عن غريها من خالل ن�صو�ص كتبت
باللغ ��ة العامية� ،أو الدارجة كتبه ��ا �شعراء �أو زجالون مل
يدرج ��وا يف �سج ��ل التاري ��خ الأدبي املع ��روف ،ومن ثم
فه ��و �إ�ضاءة قوي ��ة لبقعة من بق ��اع الإب ��داع والوجدان،
ط ��ال ن�سيانها و�إهماله ��ا .ويطول بن ��ا احلديث �أكرث مما
حتتم ��ل �صفحات العربي ل ��و �أردنا التوقف عند كل بحث
من �أبحاث هذا ال�سفر الثمني الذي تناول يف ق�سمه الأول
كل جوانب الباحث الكبري تقريبا ،وقدم يف ق�سمه الثاين
�سب ��ع درا�س ��ات �أ�صيل ��ة مه ��داة �إلي ��ه ،من �أهمه ��ا “عمود
ال�شعر العربي” حل�سني ن�ص ��ار ،و “رفاعة الطهطاوي..
الناق ��د الأدب ��ي “ لعطية عامر رئي�س ق�س ��م اللغة العربية
بجامعة ا�ستكهومل بال�سويد.
من مزايا هذا الكتاب �أنه �أ�شرك عددا غري قليل من تالميذ
�شوقي �ضيف يف الأقطار العربية ال�شقيقة ،وما �أكرثهم،
فن�ش ��ر لبع�ضه ��م �أبحاث ��ا ،ولبع�ضه ��م الآخ ��ر ذكرياته مع
الأ�ستاذ م ��ن الأردن نا�صر الدين الأ�سد ،وع�صمة غو�شة،
و�أحمد اخلطيب ،ومن �سوريا مازن مبارك ،ومن العراق
�أحم ��د اجل ��واري ،وم ��ن ال�س ��ودان ب�ش�ي�ر عبا� ��س ،ومن
ال�سعودية حممد عزيز نظم ��ي ،ومن قطر �أحمد عبيدان.
فاكتمل ��ت بذلك� ،أو كادت� ،صورة رمزي ��ة جلهود الأ�ستاذ
يف كثري م ��ن �أرجاء الوطن العربي ،بالإ�ضافة �إىل جي�ش
تالمي ��ذه اجل ��رار يف م�ص ��ر� .أم ��د الله يف عم ��ره ومتعه
بال�صح ��ة والعافي ��ة بقدر ما خدم ب�ل�اده و�أدبها وثقافتها
ب�شكل عام.
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غواية شوقي ضيف
علي حسين

يف مراهقت ��ي كن ��ت �أع ��اين م ��ن الف�ض ��ول  ،فم ��ا �أن �أرى اح ��د
الزبائ ��ن ي�شرتي كتابا ما  ،حتى ابد�أ بتقليب �صفحات الكتاب
الكت�ش ��اف ال�س ��ر وراء �إختي ��ار الزب ��ون لهذا الكت ��اب بالذات ،
وه ��ذا الف�ضول الذي ال يزال يرافقن ��ي� ،أغواين بقراءة الكثري
م ��ن الكتب يف جم ��االت متعددة  ،وكنت �صب ��اح كل يوم �أنظر
اىل رف ��وف الكتب وا�س�أل نف�سي  :ه ��ل �سي�أتي يوم اقر�أ جميع
ه ��ذه الكت ��ب  ،وهي �أمني ��ة من امل�ستحي ��ل ان تتحق ��ق  .يكتب
�أمربت ��و �إيكو »:تزخر املكتب ��ات اجليدة مبالي�ي�ن الكتب ،ولو
افرت�ضن ��ا �أنن ��ا نريد قراءة كتاب كل يوم ،فه ��ذه  365كتاب ًا يف
الع ��ام ،ول ��و فعلنا ذلك على مدار � 10سن ��وات ،ف�سنقر�أ حوايل
 3600كت ��اب ،ولو ت�سنى لأحد �أن يفع ��ل ذلك من �سن العا�شرة
حت ��ى الثمانني ،ف�سيكون قد ق ��ر�أ  25,200كتاب وح�سب.. ».
وب�سبب مراقبتي للزبائن اكت�شفت ان هناك كتبا يتجدد الطلب
عليه ��ا م ��ع م ��رور الأي ��ام  ،فدي ��وان املتنبي ورواي ��ات جنيب
حمف ��وظ وكتاب ملحم ��ة كلكام�ش و�أيام ط ��ه ح�سني وع�شرات
م ��ن العناوي ��ن الت ��ي ال ت�سعفن ��ي الذاك ��رة ال�ستح�ضارها الآن
كانت على قائمة الكتب االكرث مبيعا  ،وكنت اجد الأمر معقو ًال
ج ��د ًا بالن�سبة لروايات جنيب حمف ��وظ ودواوين نزار قباين
 ،لكن ��ه غري ��ب عندما ينفذ م ��ن املكتبة كتاب بعن ��وان “ الع�صر
اجلاهل ��ي “  ،وكان الكت ��اب �أحد اج ��زاء �سل�سلة تتناول تاريخ
الأدب العرب ��ي كتبه ��ا م�ؤل ��ف ا�سم ��ه “ �شوق ��ي �ضي ��ف “  ،قال
يل العالم ��ة عل ��ي جواد الطاه ��ر وانا ا�س�أله عنه ان ��ه احد �أبرز
تالم ��ذة ط ��ه ح�سني ان مل يك ��ن الأقرب اليه  ،وا�ض ��اف الطاهر
ان ط ��ه ح�سني كان م�شرفا عل ��ى ر�سالة الدكت ��وراه التي قدمها
�شوق ��ي �ضيف عام  1942بعن ��وان “ الفن ومذاهبه يف ال�شعر
العرب ��ي “  ،وق ��د ن�شرها يف كت ��اب ع ��ام  1943وكتب مقدمته
طه ح�سني  ،ويتذكر �شوقي �ضيف �أن يوم مناق�شة ر�سالته كان
ا�شبه مبهرج ��ان ادبي حيث ازدحمت قاع ��ة كلية االداب بكثري
م ��ن الطلبة واجلمه ��ور  ”:حتى مل يبق فيه م ��كان لقدم  .ويف
�أثناء تلخي� ��ص ال�شاب لر�سالته حانت منه التفاتة  ،فوجد �أباه
ال�شيخ واقفا مع ع�شرات من الطالب مكد�سني يف مدخل املدرج
 ،ومل يك ��ن انب� ��أ �أب ��اه بيوم امتحان ��ه  ،غري ان �أب ��اه قر�أ اخلرب
عنه يف ال�صحف �صباحا  ،ف�سافر اىل القاهرة توا  ،واجته اىل
اجلامع ��ة  ،لي�سمع ابن ��ه “ – �شوقي �ضيف (معي �سرية ذاتية)
  ،قل ��ت للدكتور الطاهر ان الكت ��اب موجود  ،وذهبت باجتاهالرف الذي يحوي كتب �شوقي �ضيف تناولت الكتاب من الرف
 ،وا�صب ��ت بالده�ش ��ة حني قر�أت على الغ�ل�اف الطبعة احلادية
ع�شر وتاريخ ال�صدور عام . 1977
اكم ��ل الطاهر حديث ��ه قائال ان قراءة �شوق ��ي �ضيف مهمة لكل
م ��ن يريد �أن يتذوق االدب العربي ع�ب�ر ع�صوره املختلفة لأنه
يقف طوي�ل�ا عند الن�ص الأدبي ويك�ش ��ف مزاياه م�ستعينا مبا
ح ��ول الن� ��ص وما مر به االدي ��ب من ظ ��روف يف بيئته  .كانت
ن�صيح ��ة الطاه ��ر ا�شب ��ه بغواي ��ة لأن �أراف ��ق �شوق ��ي �ضيف ،
وكان ��ت البداي ��ة م ��ع “ الف ��ن ومذاهب ��ه يف ال�شع ��ر العرب ��ي “
 ،وق ��د ج ��دت نف�سي وان ��ا اقر�أ الكت ��اب ك�أين �أ�ساف ��ر يف رحلة
ممتع ��ة اىل ازمنة عا�ش فيه ��ا العبا�س ب ��ن االحنف وزهري بن
ابي �سلم ��ة واملتنبي والبح�ت�ري واملعري واب ��ي نوا�س وابو
فرا� ��س احلمداين  ،وا�سماء كنت اخ�ش ��ى االقرتاب منها  ،فاذا
ب�شوق ��ي �ضيف يقدمه ��ا يل بكل �سحره ��ا وبالغتها  ،و�شعرت
وان ��ا ال�ش ��اب املراه ��ق بفتنة اكت�ش ��اف �شيء جدي ��د� ،أتذكر ان
الوق ��ت م�ض ��ى �سريعا ،كان ��ت �شخ�صيات كت ��اب �شوقي �ضيف
تنط ��وي مالحمها عل ��ى ذلك اجلمال الأخاذ ال ��ذي يراود �أحالم
فت ��ى مراهق مثل ��ي  ،وكانت �سطوره ت�أخذ بي ��دي لتدلني على
غواي ��ة جديدة يف الق ��راءة ا�سمها “ ال�ت�راث “  ،وقد اكت�شفت
بع ��د ان قر�أت مو�سوعة �شوقي �ضي ��ف “ تاريخ االدب العربي
“ باجزائه ��ا الع�ش ��رة والتي تب ��د�أ بالع�ص ��ر اجلاهلي وتنتهي

بع�ص ��ر الدول واالمارات ان “ النابغ ��ة الذبياين “ معا�صر لنا
مثل ��ه مثل اراغون او بودلري خ�صو�ص ��ا يف الدائرة االن�سانية
الت ��ي جتعل من معاناته معاناتنا  ،مثلما جتمع اال�شواق بيننا
وب�ي�ن عمر بن �أبي ربيعة  ،وان �أ�صداء احلكمة التي ينقلها لنا
املتنبي ال تقل �أهمية عن ما قر�أناه عند حكماء اليونان .
�شوق ��ي �ضي ��ف الذي ج ��اء من االزه ��ر اىل كلي ��ة االداب بقرار
�أ�صدره طه ح�سني عميد كلية االداب عام  1929اتاح من خالله
الفر�ص ��ة ملجموعة در�س ��وا العلوم الدينية وعل ��وم العربية ان
يتابع ��وا الدرا�سة يف كلية الآداب ق�سم اللغة العربية “ �شوقي
�ضي ��ف (مع ��ي �س�ي�رة ذاتي ��ة) – ليدخ ��ل ع ��ام  1930اجلامعة
 ،وكان ق ��رار ط ��ه ح�س�ي�ن ان ه�ؤالء الطالب عليه ��م قبل دخول
اجلامع ��ة تعل ��م لغة اجنبي ��ة واخت ��ار �شوقي �ضي ��ف ان يتعلم
االنكليزية وا�ضاف اليها الفرن�سية  ،الطالب االزهري �سيفاج�أ
بالآن�س ��ات يتم�ش�ي�ن يف �أروق ��ة اجلامع ��ة بعد ان فت ��ح رئي�س
اجلامع ��ة “ احم ��د لطفي ال�سيد “ الأبواب له ��ن  ،فكانت �سهري
القلم ��اوي �أول زميلة ل�شوقي �ضي ��ف يف كلية االداب .و�سيجد
طال ��ب االزهر الذي در�س القران وعلومه يف طه ح�سني خريج
ال�سوربون واملغرم بابي العالء منوذجا يهتدي به يف م�سريته
العلمي ��ة  ،فمثلم ��ا تنوع ��ت كتاب ��ات ط ��ه ح�سني  ،ف ��ان م�ؤلفات
�شوق ��ي �ضيف كانت من التنوع والتع ��دد لتثري اعجاب وابهار
كل م ��ن اطلع عليه ��ا قارئا او دار�سا  ،ولع ��ل ما اجنزه �شوقي
�ضي ��ف يعد حال ��ة نادرة رمبا ل ��ن تتكرر يف تاري ��خ الدرا�سات
االدبي ��ة  ،فق ��د ا�ص ��در اكرث م ��ن “  “ 60م�ؤلفا ومعه ��ا عدد من
الكتب املحقق ��ة ا�ضف اليها كتب عن فنون االدب و�سرية ذاتية
بجزئ�ي�ن بعنوان “ مع ��ي “  ،ورمبا اكرب اجن ��از حققه �شوقي
�ضي ��ف هو مو�سوعته “ تاري ��خ االدب العربي “ حيث يعد هذا
الكتاب اليوم اكمل تاريخ نعرفه عن االدب العربي يف ع�صوره
املختلف ��ة  ،مرك ��زا فيه على اجلوان ��ب التاريخية التي ادت اىل
تط ��ور االدب العربي وحتوالته م ��ن ع�صر اىل ع�صر  ،متناوال
خ�صائ� ��ص ه ��ذا االدب يف كل ع�ص ��ر حي ��ث ي�ؤك ��د ان ال�شع ��ر
العرب ��ي يف ع�ص ��وره االوىل ب ��د�أ مبرحل ��ة االنطب ��اع لينتقل
بعده ��ا اىل مرحل ��ة ال�صنعة ث ��م اىل مرحل ��ة الت�صنيع واخريا
الت�صن ��ع الذي ادى بح�س ��ب ر�أيه اىل انحدار ه ��ذا ال�شعر هذا
ال ��راي يجعل منه م ��ن ا�شد الراف�ض�ي�ن ملدر�س ��ة ال�شعر احلر .
�شوقي �ضي ��ف الذي طبق �صيغته الرباعي ��ة ملراحل ال�شعر يف
كتاب ��ه االول “ الفن ومذاهب ��ه يف ال�شعر العربي” يكملها فيما
بع ��د يف كتابه “ الفن ومذاهبه يف النرث العربي “ الذي �صدر
يف اخلم�سيني ��ات  .يتذك ��ر �شوقي �ضي ��ف ان اول مقال ن�شر له
يف جمل ��ة الر�سال ��ة كان دفاعا عن منه ��ج ا�ستاذه طه ح�سني يف
النقد  ،بعد ان تعر�ض طه ح�سني عام  1934اىل هجوم ب�سبب
منادات ��ه مبنهج جديد يف قراءة الق�صيدة  ،ومل ي�صدق الطالب
البل ��غ م ��ن العم ��ر �آن ��ذاك “  24عام ��ا  ،ان �أ�سم ��ه �سيو�ضع اىل
جانب احمد امني والعقاد ودريني خ�شبة والزيات وطه ح�سني
 ،بعده ��ا ب�شهر يظهر مقاله من�شورا يف جملة الر�سالة بعنوان
“ ماهي ��ة ال�شع ��ر “ �سيلقى املقال اهتمام ط ��ه ح�سني الذي قال
لتلمي ��ذه ان لديه ا�سلوبا ر�صين ��ا  ،وكان الطالب �شوقي �ضيف
�آنذاك مغرما باجلاحظ وبروعة �إ�سلوبه وي�ؤمن بالعبارة التي
قالها ال�شاعر الفرن�سي بول فالريي “ اال�سلوب هو الرجل “ .
بعد �سنوات من رفقتي لكتب �شوقي �ضيف �أعرتف انني تلميذ
ع ��ن بعد يف مدر�سته الت ��ي ال يفلت احد من املنت�سبني اليها من
غواي ��ة قراءة ال�ت�راث  ،ا�ستمتاعا وتذوق ��ا  ،وبقدر ما علمتني
كت ��ب طه ح�سني كيف افهم الكتاب واحاول ت�أويله  ،تعلمت من
�شوق ��ي �ضيف ومع ��ه كتيبة من الكتاب امث ��ال �سهري القلماوي
وعل ��ي جواد الطاه ��ر وعبد العزيز الأه ��واين وجالل اخلياط
وم ��ن مقاالت م ��دين �صالح واالحادي ��ث التي جمعتن ��ي معه ،
كيف �أج ��د املتعة يف قراءة ال�شعر الق ��دمي .،ورغم امل�سافة بني
قراءات ��ي ل�شوقي �ضيف  ،وما وجدت ��ه عن يف درا�سات حديثة
ع ��ن الرتاث وال�شعر العربي  ،فان متعة القراءة االوىل للرتاث
وال�شع ��ر م ��ن خالل �شوق ��ي �ضيف ال ت ��زال جتد له ��ا مكانا يف
عقل ��ي وتذوقي لل�ت�راث  ،فغواية احل ��ب االول لل�شعر العربي
ال ��ذي اك�سبني اياها �صاحب مو�سوعة “ تاريخ االدب العربي
“ وال ��ذي و�صف ��ه تلمي ��ذه جابر ع�صف ��ور بـ “ احلال ��ة النادرة
م ��ن ح ��االت الرهبنة العلمي ��ة والت�صرف الفك ��ري واالخال�ص
االكادمي ��ي  ،وال ��د�أب البحث ��ي ال ��ذي ق ��ل نظ�ي�ره “ – جاب ��ر
ع�صف ��ور االحتفاء بالقيم ��ة  -ال اظنني �ساتخل� ��ص منها يوما
 ،وارج ��وا ان ي�ص ��اب بعدواه ��ا كل من يقع بي ��ده كتاب تاليف
�شوق ��ي �ضيف الذي ندين له با�شياء كث�ي�رة  ،ورمبا كان اولها
ان ��ه جعلنا كقراء ندرك ان الثقافة م�سار واحد ميتد من القدمي
اىل احلديث .

