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پیشگفتار

گاهـی از تجـارب ملـل دیگر در تدویـن تاریخ ادبـی به اختیاِر راسـت ترین  آ
و روشـن ترین راِه تاریخ نـگارِی ادبّیات مّلی کمک شـایان می کند. تأّسـی به 
پیشـگامان تحقیق در فرهنگ ها و زبان های دیگر اگر سنجیده و معطوف به 
اقتضائات علمی باشـد، در غنا و توفیق پژوهش مؤّثر اسـت. این تأثیر وقتی 
اهّمّیت مضاعف پیدا می کند که تجربۀ مورد اسـتناد از حوزه ای باشـد که با 
قلمـرو و خصلت هـا و خصایـص فرهنگـی و زمینه های تاریخی و سیاسـی 
و اجتماعـی مـا روابـط ریشـه دار و مطابقات بالنسـبه تـام دارد، خاّصه اگر 
صاحـِب تجربـه صاحب نظری روشـن بین و ژرف اندیـش و، از حیث اهلّیت 
علمی و ذوق ادبی و قّوۀ تمیز و ملکۀ تشخیص، زبانزد و نبوغ ادبی او مسّلم 
باشد. گفتار برگزیدۀ پیوست از طه حسین، ادیب معروف مصری، و ناظر به 

چگونگی تدوین تاریخ ادبّیات در زبان عربی است.
طـه حسـین، ادیب و ناقـد و محّقق بزرگ، به سـال ۱۸۸۹، در دهکده ای 
از توابـع َمغاغـه در اسـتان ِمْنیا در َصِعیـد مصر )مصر علیا(، متوّلد شـد. در 
سه سـالگی، در پی ابتال به چشـم درد، بینائی خود را از دسـت داد؛ اّما نبوغ 
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او، از همـان دوران کودکـی، مشـهود بـود. تحصیالت ابتدایی را، به سـائقۀ 
فراگرفتن قرآن، در مدرسـۀ دهکده آغاز کرد و، در نه سـالگی )۱۸۹۸(، قرآن 
را از بـر کـرد. از سـال ۱۹۰۲ تـا سـال ۱۹۰۸، در دانشـگاه ااَلْزَهر، بـه تحصیل 
زبـان و ادب عربـی و علـوم اسـالمی پرداخت و، از سـال ۱۹۰۸ که دانشـگاه 
قدیـم مصر تأسـیس شـد، بدان جـا راه یافت و، عـالوه بر تلّمذ نزد اسـتادان 
خارجی دانشگاه، زبان فرانسه را آموخت، و، در سال ۱۹۱۴، با نوشتن رسالۀ 
ی(، نخسـتین  دکتـری خویش بـه نام ِذکْری أبی العالء )یادکرِد ابوالعالء َمَعِرّ
فارغ الّتحصیل دورۀ دکترِی این دانشـگاه شـناخته شـد. در همین سـال، به 
عنوان بورسـیۀ دانشگاه مصر، به فرانسه رفت و، نخست در دانشگاه مونپلیه 
سـپس در دانشـگاه سوربن، تحصیل کرد و، در سـال ۱۹۱۸، با دفاع از رسالۀ 
خود دربارۀ فلسفۀ اجتماعی ابن َخْلدون، به اخذ درجۀ دکتری توفیق یافت. 
وی، در سـال ۱۹۱۹، به مصر بازگشـت و تا سـال ۱۹۲۵، در مقام اسـتاد تاریخ 
قدیـم )یونـان و رم(، در دانشـگاه مصر تدریـس کرد و، از این سـال به بعد، 

استاد تاریخ ادبّیات عربی در دانشکدۀ ادبّیات آن دانشگاه شد.
طـه حسـین، در سـال ۱۹۲۶، اثر معروف خـود به نام فی الشـعر الجاهلی 
)دربارۀ شـعر جاهلی( را منتشـر کرد که، به سـبب انکار شـعر جاهلی در آن، 
سـخت جنجال برانگیز شـد. وی در سـال ۱۹۲۸، رئیس دانشـکدۀ ادبّیات و، 
در سـال ۱۹۴۲، بـه معاونـت وزارت فرهنگ منصوب شـد. سـپس دانشـگاه 

اسکندرّیه را تأسیس کرد و ریاست آن را بر عهده گرفت.
 طه حسـین، در سـال ۱۹۵۰، مقـام وزارت فرهنگ مصـر را احراز کرد و، 
در دوران وزارت خویـش، آمـوزش ابتدایـی و متوسـطه و فّنـی را مجانـی 
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سـاخت. همچنیـن در صـدد برآمد آمـوزش عالی را نیز رایگان سـازد. وی، 
از سـال ۱۹۵۲ بـه بعد، فقط بـه کارهای ادبی و تحقیقی پرداخت و، در سـال 

۱۹۷۳، درگذشت.

طه حسـین، در تأسیس دانشـگاه های عین شمس و َاْسـیوط، انستیتوی 
تحصیالت اسـالمی مادرید، و مدرسـۀ زبان های خارجی قاهره نیز ذی نقش 
بود. وی، عالوه بر اخذ درجۀ دکتری از دانشگاه های سوربن و قاهره، دارای 
درجۀ دکتری افتخاری از دانشـگاه های کیمبریج و مادرید و آتن و رم و لیون 
و مونپلیه و نیز نشان لژیون دونور فرانسه بود و، افزون بر ریاست فرهنگستان 
زبـان مصـر و کمیتۀ فرهنگِی جامعۀ عرب، عضوّیت فرهنگسـتان فرانسـه و 
فرهنگسـتان تاریخ مادرید را داشـت و نیز عضو فرهنگسـتان های دمشـق و 

بغداد و رم بود.
آثـار او متعـّدد و در حوزه های نقد و تاریخ و ادب و فرهنگ اسـت. از آن 
ی؛ رهبران اندیشه؛ سخن چهارشنبه ها )سه  جمله است: یادکرِد ابوالعالء َمَعِرّ
جلد(؛ دربارۀ شـعر جاهلی؛ دربارۀ ادب جاهلی؛ آن روزها؛ در پیرامون سیرۀ 
ی در زندانـش؛ همراه با ُمَتنَِبّی )دو جلد(؛  نبوی )سـه جلد(، با ابوالعالء َمَعرِّ
از شـعر و نثر؛ آیینۀ اسالم؛ عثمان؛ علی و فرزندانش؛ فلسفۀ ابن خلدون )به 
زبان فرانسـه(؛ درس های تاریخ کهن؛ آیندۀ فرهنگ در مصر. شماری از این 

آثار به چندین زبان، از جمله فارسی، ترجمه شده است. 
طه حسین این گفتار را، در ۱۹۲۷ -- و ما هنوز پس از نزدیک به یک قرن 
بـه او نرسـیده ایم -- در صدر کتاب معروف خود، دربـارۀ ادب جاهلی۱، امال 

۱. »األدب و تاریخه«، فی األدب الجاهلی، چاپ نوزدهم، دارالمعارف، قاهره ۲۰۱۱.
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کرده اسـت. مقصود او نقد روش های مرسـوم و متعارف در تألیف و تدریس 
تاریخ ادبّیات در مصِر زمان او بوده اسـت. این نقد هرچند، از یک سـو، در 
پـاره ای جنبه ها تند و بی پروا و، از سـوی دیگر، کمال طلـب و ناظر به موارد 
مصداقی در نظام آموزشی قدیم در مصر است، از حیث تأکید بر صحیح ترین 
روش های پژوهش و تتّبع در تاریخ نگارِی ادبّیات و اقتضائات علمی و ذوقی 
آن، و لزوم پرهیز از مسامحه و آسان پنداری در تدریس و تدوین تاریخ ادب، 
روشـنگر و راهگشاست. بی تردید، تأکید بر معیار ادبی، شناخت روش های 
گاهی از زبان های کهن، تسـّلط بر زبان های زنده،  جدیـد پژوهـش علمی، آ
احاطه بر تاریخ و فرهنگ و ادب ملل مسلمان، تعّمق در نقد ادبی، شناخت 
گاهـی از معتبرترین منابع  متـون صحیـح و جنبه های زبانـی و بالغی آنها، آ
تحقیـق، و اّتصاف به وسـعت دید و روحّیۀ علمـی و ذوق ادبی و تخّصص و 
دانش نه تنها در تاریخ نگارِی ادب عربی بایسـته اسـت بلکه به لحاظ تطابق 
جنبه ها و جهات بسیاری از ادبّیات عربی با ادب فارسی، خاّصه در شناخت 
متون و قرائت آنها و اسـتناد به منابع و اسـتفاده از ذخایر مشـترک فرهنگی 
و تقسـیم بندی ادوار ادبی و تعامل فرهنگِی ابنای دو زبان و تداخل حوادث 
بـر آنان و تأّثرات تاریخی مشـترک، محّل تأّمل و درخور اعتناسـت. هرچند 
ظرف زمانِی امالی این گفتار و فقر منابع تاریخ ادبی در آن دوره نباید از نظر 
دور بماند، هنوز بسـیاری از رهنمودها و راهکارهای مؤّلف بر همان قّوت و 

وجاهت علمی است.
ناگفته نماند که، در امالی طه حسین، به مقتضای طبیعت آن، تکرارهایی 
راه یافته که، به هر روی، قابل اغماض است. پانوشت های متن ترجمه، جز 

آنچه مشّخص شده، از مترجم است.
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امید است مطالعۀ این گفتار در کاربسِت روش های مناسب در تدریس و 
تدوین تاریخ ادبّیات مفید افتد.

م. اسوار
اسفند ۱۳۹۳



1. درس ادبّیات در مصر
در چنین ماهی از سـال ۱۹۱۵ مقّدمۀ یادکرِد ابوالعالء َمَعّری را امال می کردم. 
آن زمـان قصـد آن داشـتم که این اثر را منتشـر کنـم. در آن مقّدمـه، این نظر 
را آوردم کـه در تدریـِس ادبّیـات در مصر دو مکتب بوده اسـت. یکی مکتِب 
ُقَدما که اسـتاد شـیخ َمْرَصفی۱ نمایندۀ آن بود. اسـتاد، برای شـاگرداِن خود 
د۳ یـا أمالی   در دانشـگاه األْزَهـر، دیـواُن الَحماسـۀ ابـو تّمـام۲ یـا کامـل ُمَبـرَّ

۱. سّید بن علی َمْرَصفی )وفات: ۱۹۳۱/۱۳۴۹(، مشهور به َاْزَهری، ادیب و لغت شناس مصری و 
از دانشمندان بزرِگ دانشگاه ااَلْزَهر. از آثار او َرْغَبُة اآلِمل ِمن کتاِب الکامل )در هشت مجّلد( 

د و أسراُر الَحماسه در شرح دیوان الَحماسۀ َابو َتّمام است. در شرح کامل ُمَبرَّ
۲.  حبیب بن َاْوس )۱۸۸ نزدیکی دمشق - ۲۳۱ موصل(، شاعر عصر عّباسی و از جملۀ بزرگ ترین 
شـعرای عرب. در بیست سـالگی راهی مصر شـد و، چون نبوغ او در شـعر جلوه گر گشت، به 
خواسـِت خلیفه معتصم، به بغداد رفت و شـاعِر طراز اوِل درباِر او شد. در شعر، جامِع سبِک 
قدیـم و جدید بود و قدرِت تخّیِل شـگرِف او در تصویرسـازی اعجـاز می کرد. عالوه بر دیوان 
شـعر، آثار دیگری دارد که مهم تریِن آنها دیواُن الَحماسـه اسـت که، در آن، نغزترین شعرهای 

شاعران عرب را گرد آورده است.
۳. ابـو العّبـاس محّمـد بن یزیـد )۲۱۰ بصره - ۲۸۶ بغـداد(، ادیب و نحوی و لغت شـناس بزرگ 
عرب. او شاگرد ماِزِنی و ِسِجستانی و استاِد َزّجاج و نمایندۀ مکتب بصره در نحو بود. بیشتر 
َُّغۀ اوست. از دیگر آثاِر اوست: المذکّر و المؤنّث؛ الُمْقَتَضب؛  شهرت او به کتاب الکاِمُل فی الل

ِة العرب. ّیین؛ شرُح الِمیَّ إعراُب الُقرآن؛ طبقاُت النُّحاِة الَبْصِر
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ابو علی قالی۱ را تفسیر می کرد و، در این تفسیر، به راِه لغت شناسان و ناقداِن 
پیشـیِن مسـلماِن بصـره و کوفـه و بغداد می رفـت، با گرایِش شـدید به نقد و 
نـوادِر لفـظ و رویگردانِی شـدید از نحـو و صرف و آنچه از علـوم بالغت که 
أْزَهریـان بدان مأنـوس بودند. دیگر مکتِب اروپائیان که، در دانشـگاه مصر، 
بـه هّمـت آقـای نالینـو۲ و َاخـالِف او از خاورشناسـان، ایجـاد شـد. در این 
مکتب، از همان شـیوه ای در تدریس ادبّیاِت عربی پیروی می شد که ناقدان 
و موّرخـاِن ادبّیـات، در مطالعۀ ادبّیـات زندۀ اروپایی یا ادبّیـات کهن اروپا، 
اختیار می کردند. چنین می نمود که تفاوت میان دو مکتب بسـیار اسـت. نیز 
می دیدم که اگر بخواهیم ادبّیاِت عربی را درسـت و متقن فراگیریم و به درک 
روشِن تاریخ آن برسیم و َمَلکۀ نقد و نویسندگی در نهاِد دانشجویان به وجود 
آوریـم و شـیوه های پژوهِش ثمربخش را به آنان بیاموزیـم، از توّجه به هر دو 

۱. اسماعیل بن قاسم )۲۸۸ مالزگرد - ۳۵۶ ُقْرُطبه(، ادیب و نحوی و لغوی عرب. بیست و پنج 
ْیه، و  ْید، ابن االنباری، ِنْفَطَو سـال در بغداد اقامت داشـت و، در آنجا، علوم ادب را از ابن ُدَر
دیگر ادیبان عصر آموخت. در سـال ۳۲۸ به اندلس رفت و در سـال ۳۳۰ در ُقْرُطبه سـکونت 
گزید. مشهورترین اثر او النَّوادر، معروف به اَمالی یا اَمالی القالی، )در اخبار و اشعار( است. 

از دیگر آثار اوست: البارع )در لغت(؛ المقصور و الممدود و المهموز؛ االَمثال. 
۲. کارلو آلفونسـو نالینـو )Carlo Alfonso Nallino( )۱۸۷۲-۱۹۳۸(، خاورشـناس ایتالیائی. او در 
جغرافیـا و نجوم اسـالمی، تبّحـر و، در تاریخ یمن قدیم و خطـوط و لهجه های آن، تخّصص 
داشت. از سال ۱۸۹۴ تا سال ۱۹۰۲ استاد زبان عربی در ناپل بود. در سال های ۱۹۲۷-۱۹۳۱، در 
دانشکدۀ ادبّیات قاهره، »تاریخ یمن« تدریس کرد و، در سال ۱۹۳۳، به عضوّیت فرهنگستان 
مصـر درآمـد. تحقیقات و کتاب هـای فراوانی به ایتالیائی دارد و از آثـار عربی او علُم الفلک، 
تاریُخُه عند العرب فی القرون الوسـطی )ترجمۀ فارسـی: تاریخ نجوم اسالمی، کتابخانۀ ملی، 

تهران ۱۳۴۹( و تاریُخ اآلداب العربّیة است.
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مکتـب گزیری نیسـت. افـزون بر این دو، مکتِب ثالثی هـم بود که مخدوش 
و بد و شـّر محض بود و همۀ خیر در آن بود که اسـتادان و دانشـجویان را از 
آن یکسـره رویگردان کنند. این همان مکتبی اسـت که در مدرسۀ عالی قضا 
و دانشسـرا و سراسـر دبیرسـتان های مصر متداول بود، که نه از شـیوۀ قدما 
در نقـد بهـره ای دارد نـه از روِش متأّخـران در پژوهش بلکه در پـی تقلید از 
یخ ادبّیات می خوانند و، بنابراین، شـرح حالی  اروپائیان اسـت در آنچه تار
از نویسـندگان و شـعرا و خطبا و فالسـفه به دسـت می دهد یا تراجِم احواِل 
آنان را از کتاب های طبقات -- با همۀ تفاوت های آنها -- اختالس می کند؛ 
سـپس چیزی از شـعِر شـاعر یا نثِر نویسـنده یا بیاِن خطیب در پی می آوَرد؛ 
آنگاه پاره ای از معانی را از هر عصر گرد می آوَرد و، بی هیچ درک و دریافت 
و احتیـاط و دّقتـی، به هـم می بافد و بر این ملغمـه گاه ادبّیات زبان عربی 
یـخ ادبّیـات زبان عربی نام می نهد. عادت چنان بود که اسـتادان  و گاه تار
ادبّیات این نوع مطالب را برای دانشـجویان بنویسند و در دسترس آنان قرار 
دهنـد و دانشـجویان، بـرای گذراندن امتحان، آن را از بـر کنند و، به محض 
فـراغ از آزمـون، از آنچـه حفظ کرده انـد روبرتابند یا آن محفوظـات از ذهن 
آنان به در رود و هیچ بهره ای، نه کم نه بیش، از آن برنگیرند؛ نه نقد و بحث 
از آن بیاموزنـد نـه ذوق و نه چیزی در مایۀ ذوق بهرۀ آنان باشـد بلکه، با این 
پنـدار کـه ادبّیات عربی را از بدو خلقِت آن تا روزگار ما مرور کرده اند، خیال 
می بسـتند کـه بـر علـم احاطۀ تمـام یافته اند و هیـچ چیز از آنان فوت نشـده 
اسـت و دربـارۀ هیـچ چیز، نه ُخرد و نه کالن، به خطـا نرفته اند. آنان، به َتَبِع 
این غروِر بی شـائبه، به دانشـمندان و دانشجویان االزهر از این حیث به دیدۀ 



ادبیات و تاریخ نگاری آن 	10

تحقیـر می نگریسـتند که اینـان تاریخ ادبّیات زبـان را مطالعـه نکرده اند و از 
عصر جاهلی و ارتزاق شـاعران از شـعر و حرکِت شعر در قبایل خبر ندارند؛ 
نه با دورۀ ُاَمویان و نقیضه سرائی های َجریر۱ و َفَرْزَدق۲ و تکوین علم آشنایند 
نه با عصر عّباسی و پیدایِش شعِر سهل و نثِر سّیال و ترجمۀ آثاری از فلسفۀ 
گاهی  یونانی؛ نه از انحطاط ادبّیات پس از سـقوط بغداد به دسـت مغول ها آ

دارند نه از اعتالی آن پس از شکل گیری دولت محمدعلی کبیر۳ در مصر.
در اوایـل قـرن، اوضـاع در مـدارس دولتـی بـه همیـن حـال بـود. اّمـا 
رفته رفته،در دانشـگاه قدیِم مصر تحّولی ارزشـمند رخ داد و، همزمان، به آن 
هر دو مکتِب پرثمر توّجه شـد. درس ادبّیات به مرحوم ِحْفنی ناِصف۴ سـپس 

یر بن َعِطّیه بن ُحَذْیَفۀ َخَطفی )۲۸ــ۱۱۰(، بزرگ ترین شاعِر هجاگوی عصر ُاَموی. در َیمامه  ۱. َجِر
متوّلد شد و همان جا درگذشت. با َفَرْزَدق و َاْخَطل، دو شاعِر نامِی هم روزگاِر خود، ُمهاجاِت 
ممتد داشت. به درباِر خلیفه عبدالملک بن مروان راه یافت و او را مدح گفت. دیوان شعِر او 

حاوی مدح و هجا و مفاخره و غزل و رثاست.
۲.  ابو ِفراس َهّمام بن غاِلب بن َصْعَصَعۀ َتمیمی )۳۸ــ۱۱۰(، شـاعر برجسـته و مشـهور. در َیمامه 
متوّلد شـد و در بصره درگذشـت. در شـعر، از سرآمداِن عصِر ُاَموی بود. داستان ُمهاجاِت او با 
َجریر در ادب عرب زبانزد است. اهِل لغت شعِر او را بس غنی و ارزشمند دانسته اند و اشعار 
او در فخر و هجا معروف اسـت. دیوان شـعِر او بارها، از جمله در ۱۸۷۰ــ۱۸۷۵ در پاریس، به 
چاپ رسیده است. ُمهاجاِت او و َجریر در نقائِض َجریر و فََرْزَدق )لیدن ۱۹۰۵( چاپ و منتشر 

شده است.
۳. محّمدعلی پاشـا )۱۷۶۹ــ۱۸۴۹(، خدیو معروف و مقتدر مصر و بانی مصر جدید و مؤّسـس 
سلسلۀ خدیوها و سپس سالطین آن کشور. از ۱۸۰۵ تا ۱۸۴۸ فرمانروایی کرد و مصر، در عهد 

او، نهضت کشاورزی و عمرانی و علمی و فرهنگی درخشانی آغاز کرد. 
۴. ِحْفنی بن اسـماعیل بن خلیل بن ناِصف )۱۸۵۶ــ۱۹۱۹(، ادیب و شـاعر و قاضی مصری. در 
ااَلْزَهر تحصیل کرد و به تدریس و قضا اشـتغال یافت. از نخسـتین مدّرسـان دانشـگاه مصر 
بود و، در سـال ۱۹۰۸، ریاسـت این دانشـگاه را بر عهده گرفت. وی همچنین از بنیان گذاران 
←
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مرحـوم شـیخ مهـدی۱ و درس تاریخ ادبّیـات به آقای ُگوئیدی۲ سـپس آقای 
نالینو و پس از آن آقای ویت۳ سـپرده شـد. در همان حال که گروه نخسـْت 
ادبّیات و متون گوناگون ادبی را به شیوۀ نقد و تحلیل، با عنایت بسیار به نحو 
و صـرف و زبـان و بیان، تدریـس می کرد و عالقه به ادبّیـات کهن و گرایش 
بـه مطالعـۀ آن و از بر کـردِن متون نغِز متنّوع آن را در دل و جاِن دانشـجویان 
می نشـاند و ذوق ادبی و َمَلکۀ انشـاء را در آنان به وجود می آورد، دیگران، به 

ِة  َُّغِة العربیَّ نخستین فرهنگستان زبان در مصر بود. عالوه بر دیوان شعر، تاریُخ األدِب أو حیاُة الل
و ُمَمیِّزاُت لغِة العرب نیز از آثاِر اوست.

۱. محّمـد الَمهـِدی بن عبدالّله بن محّمـد )۱۸۶۸ــ۱۹۲۴(، ادیب و مـدّرس زبان عربی در مصر. 
در روسـتایی از توابع اسـتاِن شـرقّیه، از پدری آلبانیایی و مادری ُکرد، متوّلد شد و در ااَلْزَهر و 
دارالعلوم )دانشسـرا( تحصیل کرد. وی، چندی، شـاگرِد محّمد عبده بود و سـپس به تدریس 

در مدارس و دانشگاه اشتغال یافت. در تألیِف ُمَذکَّراٌت فی الفقِه االسالمی نیز سهم داشت.
۲. اینیاْتسـیو گوئیـدی )Ignazio Guidi( )۱۸۴۴ـــ۱۹۳۵(، خاورشـناس ایتالیائـی. او به زبان های 
عربی و سریانی و حبشی مسّلط بود و از سال ۱۸۸۵، به تدریس عربی در دانشگاه رم اشتغال 
داشـت. در سـال ۱۹۰۸، به دعوت دانشـگاه مصر، به تدریس ادبّیات عربی در این دانشـگاه 
پرداخت. او را سـرآمِد خاورشناسـان در زبان های سامی می شمردند. از آثار او به زبان عربی 
ُّغِة عند العرب و المختصر )رسـاله ای در دانِش  ُمحاَضـراُت أدبّیـاِت الجغرافیا و الّتواریخ و الل

زبان عربِی کهِن جنوبی( است.
۳. گاسـتون ویت )G. Wiet( )۱۸۸۷ــ۱۹۷۱(، خاورشـناس فرانسوی. در زبان های عربی و ترکی 
و فارسی در مدرسۀ زبان های شرقی تحصیل کرد. در سال ۱۹۱۲، به دعوت دانشکدۀ ادبّیات 
دانشـگاه مصر، به تدریس ادبّیات عربی در این دانشـکده اشتغال یافت. در سال ۱۹۲۶، مدیر 
موزۀ هنرهای اسـالمی در قاهره شـد و، در سـال ۱۹۳۰، به عضویت فرهنگسـتان علوم مصر 
درآمـد. آثـار فراوان دارد. از جملۀ آنهاسـت: فهرسـت کتیبه های عربی؛ تاریـخ مصر عربی؛ 
تصحیح المواعظ و االعتبار مقریزی و ترجمۀ آن به زبان فرانسه؛ تصحیح مختصر ادریسی و 

ترجمۀ آن به زبان فرانسه.

←
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روش نو و غربی خود، به دانشـجویان می آموختند چگونه تتّبع و مقایسـه و 
اسـتنباط کنند. این دو روِش تدریس مکّمـل یکدیگر بودند و تأثیر همدیگر 
را دوچندان می کردند و، در دانشـجو، مزاج ادبی و علمی خطاناپذیری پدید 
می آوردند که می توانسـت حیات ادب عربی را، به تعبیر حقوقدانان شـکاًل و 

موضوعًا، تغییر دهد.
از دانشـگاه قدیـِم مصر بعیـد نبود که به این نتیجه و این مآل و سـرانجام 
برسـد. اّما صدمات جنگ جهانی دامنگیر آن شـد و به عسِر مالی دچار آمد 
و در اعضـای هیئـت مدیرۀ آن اختالف افتاد و گرایش شـدید به صرفه جویی 
پیدا کرد. خواه ناخواه از دعوت از استادان خاورشناس فروماند و ماّدۀ تاریخ 
ادبّیات را به درس ادبّیات افزود و تدریس هر دو ماّده را به عهدۀ مرحوم شیخ 
مهدی نهاد. مرحوم شیخ مهدی موّرِخ ادبّیات نبود بلکه مردی ادیب بود که 
می توانست قصیده را بخواند و بفهمد و به دانشجویان در فهم آن کمک کند 
و، در همیـن فهـم، گاه بـه صـواب و گاه به خطا رود. من هرچـه را فراموش 
کنم، نمی توانم درسـی را از یاد ببرم که مرحوم شـیخ مهدی، پس از واگذاری 
درس تاریـخ ادبّیـات به او، به ما داد. موضوع درْس تاریخ ادبّیات زبان عربی 
در اندلـس بـود و من تازه با درس های آقـای نالینو و درس های ادبّیات زبان 
فرانسه در پاریس آشنا شده بودم. در آن جلسۀ درس، اختیار از دست دادم و 
نتوانستم سخنانی را که می شنیدم هضم کنم. از جلسه بیرون آمدم و، چندی 
بعد، در یکی از روزنامه ها نقدی تند نوشـتم. اسـتاد به خشـم آمد و از من به 
شـورای ادارِی دانشـگاه شکایت برد و خواسـتار مجازات سنگینی برای من 
شـد که از حذف نام من از فهرست دانشجویاِن بورسیۀ علمِی دانشگاه کمتر 




