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 املستخلص :    

يقدم هذا املوضوع قراءة ف نص إلحدى الوثائق التعليمية التارخيية املحفوظة بني وثائق إحدى ملفات املوضوعات الورقية   

أقسام الكلية ـ قسم التاريخ   " : واملحفوظ رقميًا بوحدة الذاكرة اإللكرتونية بعنواناملحفوظة بأرشيف كلية اآلداب جامعة القاهرة 

شكوى املقدمة من  ال  :ومضموهنا   1926نوفمرب    20ف    ، واملؤرخة    1960إىل سنة    1926إىل سنة    1925خالل الفرتة من سنة    "

التاريخ واجلغرافيا إىل وكيل الكلية ط العناء  طالب الفرقة األوىل بالكلية قسم  ه حسني بخصوص ما يقاسيه هؤالء الطالب من 

نجليزية الذي كلفهم برشائه  واملشقة بسبب تلقيهم مقرر التاريخ باللغة اإلنجليزية، ومن صعوبة القراءة ف املرجع األجنبي باللغة اإل

جعل دراسة مقرر التاريخ باللغة  ب  تهمأستاذ املادة، موضحني ف نص الشكوى أملهم لدى وكيل الكلية  بتذليل هذه املشقة بمطالب

وبعد التعريف بأمهية    ، العربية أو أن متكن إدارة الكلية إحضار مدرس معيد يلقي املحارضة باللغة العربية بعد أستاذهم األصيل

والفقرة    الوثيقة ونرش نصها تناولت الدراسة بالتحليل ألجزاء نص الوثيقة من خالل  االفتتاحية والفقرة التمهيدية ومضمون النص 

وتويص الدراسة بأمهية إلقاء    ،ختام الرسمية ، وأخرًيا عرض لوحة الوثيقةاألاخلتامية وما تشمله الوثيقة من تأشرية وكيل الكلية و

الضوء عىل األرشيفات التعليمية باجلامعات احلكومية املرصية باعتبارها إحدى املصادر األولية لتوثيق تاريخ التعليم العايل وأداء 

 لية التعليمية ووضعها بني يدي الباحثني لالستفادة البحثية بداًل من أن تكون حبيسة مستودعات احلفظ .العم

 : شكاوي الطالب، طه حسني ، أرشيف كلية اآلداب .الكلامت املفتاحية

 متهيد  
التي   املصادر املادية للثروة الثقافيةة حضارة األمة التي نشأت فيها والتي تعترب صورة من صور  آإن الوثائق األرشيفية هى مر

املختلفة وجوهها  من  األمة  حضارة  تطور  دراسة  ف  املؤرخ  )احللوة    :يستخدمها  واإلدارية  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية 

األرشيفات  ،(6،ص1975، هذه  أمثلة   الأ  :ومن  املصادراألولية  أهم  من  باعتبارها  الرسمية  التعليمية  املؤسسات  تي رشيفات 
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وثائقها بام تستحقه من االهتامم  والدراسة كمصدر من مصادر املعلومات      تعكس تاريخ النظام التعليمي واإلداري، والتي مل حتظَ 

وثائق املؤسسات التعليمية )خاصة  لونشري  ،  عًدة  ورافًدا من روافد املعرفة، و أيًضا لدور هذه الوثائق ف توثيق تاريخ التعليم ف نواٍح 

امعات املرصية ( مل تأخذ حظها ف جمال البحوث وظلت تلك الوثائق املنتجة من خالل تلك املؤسسات  التعليمية بعيدة  وثائق اجل

 عن أيدي الباحثني وتسكن املستودعات وُمعرضة لكل عوامل سوء التخزين بكل أشكاله وأنواعه . 

الوثائق التعليمية ورضورة االستعانة هبا ف البحوث   لقاء الضوء عىل مثل هذه النوعية منإلو ف هذا الصدد تسعى الدراسة  

أرشيف كلية اآلداب جامعة  العلمية من أجل توثيق تاريخ املؤسسات التعليمية من واقع وثائقها ، هلذا نلقي الضوء عىل ما يتميزبه

اري لنشاط الكلية منذ البدايات داء التعليمي والبحثي واإلدالقاهرة فيام حيتفظ به من كنوز مللفات املوضوعات  التي تعكس األ

  1925منذ حتول اجلامعة املرصية )األهلية( إىل كلية اآلداب ف اجلامعة املرصية احلكومية سنة    األوىل ألداء الكلية لرسالتها التعليمية

الفيض، الكتاب  كلية اآلداب  ي1(1،ص1950)  ـ  الوثائق  التي تشتمل عىل جمموعة من  امللفات  تخللها ،وذلك من خالل بعض 

فجوات زمنية ـ متثل نتاج العملية التعليمية ألقسام ومعاهد الكلية والتي تم حفظها رقميًا بوحدة الذاكرة اإللكرتونية بكلية اآلداب  

فادة منها ف جمال البحوث ( حيث ُتعد هذه الوحدة نموذًجا رائًدا لالهتامم بتلك الوثائق واإل1989ـ  1929) أرشيف كلية اآلداب،

ملف  العلمية امللفات  هذه  ومن  التاريخ    "،  قسم  ـ  الكلية  اآلداب،"أقسام  كلية  أرشيف  هذه 2(1976ـ  1926)  نقدم ف  الذي 

  : مضموهنا    1929الدراسة من بني أقدم أوراقه نموذًجا وثائقيًا مهاًم وهو الوثيقة ـ موقع الدراسة ـ  املؤرخة ف شهر نوفمرب سنة  

إىل وكيل الكلية حينذاك    اجلامعة املرصية بالسنة األوىل بقسم التاريخ واجلغرافيا واملقدمةشكوى مرفوعة من طالب كلية اآلداب ب

باللغة   التاريخ  مقرر  تلقيهم  بسبب  واملشقة  العناء  من  الطالب  هؤالء  يقاسيه  ما  بخصوص  حسني  طه  الدكتور  األستاذ  وهو 

الشكوى كتابة نص هذه  رئيسيًا ف  الفهم والكتابة ف آن واحدلعدم مت  اإلنجليزية مما كان سببًا  املحارضة   كينهم من رسعة  أثناء 

موضحني ف هناية الشكوى أملهم العظيم لدى جناب وكيل الكلية باملطالبة ف جعل دراسة مقرر التاريخ باللغة العربية  3التارخيية  

 

إىل سنة  1 اآلداب  بكلية  العهد  يرجع  اجلامعة حياهتا    1908ـ  بدأت هذه  وقد  فيها  أهم شعبة  األدبية  الدراسات  وكانت  املرصية  اجلامعة  تأسست  ، حني 

األوىل فتوقفت عن أداء رسالتها لعدة أسباب أوهلا:    بمحارضات ف الثقافة العامة يلقيها أساتذة من املرصيني واألجانب حتى كانت احلرب العاملية

تم االتفاق بني وزارة املعارف وجملس إدارة اجلامعة املرصية القديمة عىل أن تتوىل احلكومة شؤوهنا ، وقىض   1923تضاؤل مواردها املالية . وف سنة  

   1925تكون أساًسا لكلية اآلداب احلالية ثم ضمت إليها ف أكتوبر سنة  بإدماجها ف اجلامعة املرصية عىل أن    1925مارس سنة    11املرسوم الصادر ف  

ـ قسم اللغة العربية    1مدرسة اآلثار التي كانت تابعة وقتئذ ملدرسة املعلمني العليا . وكانت كلية اآلداب حني أنشئت تشتمل عىل ستة أقسام وهى :  

 ـ قسم اآلثار .  6ـ قسم التاريخ واجلغرافيا  5ـ قسم الدراسات القديمة   4احلية  ـ قسم اللغات3ـ قسم الفلسفة    2واللغات السامية وآداهبا 

وبداخلها عدد ست ملفات عن أقسام الكلية  ـ والتي تم حفظها   7ـ يوجد لدى أرشيف كلية اآلداب حافظة تضم وثائق أقسام الكلية وفروعها حتت رقم 2

 1952أكتوبر  19(قسم اللغة العربية وفروعها لغات رشقية خالل القرتة من    1ـ7ت ما ييل : )ملف رقم  رقميًا بوحدة الذاكرة اإللكرتونيةـ  وهذه امللفا 

ويشتمل عىل وثائق لدبلوم    1971يونية  27إىل    1930إبريل    12( قسم اللغات األوربية خالل الفرتة من    2ـ  7) ملف رقم    1976ديسمرب    13إىل  

الفرنسية ) ملف رقم   ا3ـ    7الرتمجة  الفرتة من  ( قسم  األوربية خالل  اللغة   1970مايو    6إىل    1929مارس    1للغات  وثائق لكل من فرع  ويضم 

ويضم وثائق قسم    1976أكتوبر    23إىل   1929مايو    23( فرع اللغات القديمة خالل الفرتة من    4ـ    7اإلنجليزية ، وفرع اللغة الفرنسية )ملف رقم  

( قسم اجلغرافيا  6ـ    7) ملف رقم    .  1960يناير    11إىل    1926فرباير    23( قسم التاريخ خالل الفرتة من    5ـ    7اللغتني اليونانية والالتينية ) ملف رقم  

 .  1989مايو  29إىل  1961نوفمرب  16ومعهد اخلرائط خالل الفرتة من 

ـ التاريخ القديم املرصي واآلثار املرصية ب ـ التاريخ  كانت حتتوي عىل األقسام اخلمسة اآلتية : أ  1931ـ نشري أن الدراسات التارخيية بكلية اآلداب عام  3

 اإلسالمي واآلثار اإلسالمية  جـ ـ تاريخ العصور الوسطى ف الغرب  د ـ تاريخ اليونان والرومان هـ ـ التاريخ احلديث.  
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من هذا املضمون نقدم   ،ستاذهم األصيلأو أن متكن إدارة الكلية للطالب إحضار مدرس معيد يلقي املحارضة باللغة العربية بعد أ

 وعرض لوحة الوثيقة . قراءة ملحتواها  يليه نرش لنص الوثيقة ثم ،بأمهية هذه الوثيقة التعليمية التارخيية ا تعريفً 

 أوالًـ التعريف بالوثيقة :   
املدونة    أرشيف كلية اآلدابوف سطور نطرح أمهية  دراسة هذه الوثيقة التي وقع عليها اختيارنا من ملفات موضوعات  

قيمتها التارخيية التي ترجع إىل   والتي تكمن ف  1929نوفمرب سنة    20بخط يد أحد الطالب ف شكل واضح ومنمق واملؤرخة ف  

  ة لكلية اآلداب يفرتة مبكرة من تاريخ نشأة الكلية،حيث جاء تاريخ صدور هذه الوثيقة ف الشهر التايل من بداية العملية التعليم

بالبناء املخصص هلا من مباين اجلامعة املرصية التي ُشيدت ف حدائق األورمان باجليزة ـ املبنى 1929كتوبر سنة  أاملوافق ف شهر  

هذه الوثيقة ذات الصبغة التعليمية  تعطي لنا ملحة دقيقة عن بعض تفاصيل  أداء العملية  و، 4(2،ص1950احلايل ) كلية اآلداب، 

( ف  1930ـ  1929التعليم العايل ف ذلك الوقت املبكر من تاريخ مسرية العمل التعليمي ألول عام جامعي)  خاصة  بالتعليمية و

التي   5(5،ص1950أقسام وفروع كلية اآلداب ) كلية اآلداب،   الرئيس احلايل وتعطي لنا صورة عن نوعية املحارضات  باملبنى 

اإل باللغة  ُتلقى عىل الطالب  نتيجة ال كانت  للتدريس  نجليزية  الوقت بعض األساتذة األجانب  ستقدام اجلامعة املرصية ف ذلك 

 بأقسام الكلية.  

كام يوضح  نص الوثيقة  مدى روابط التواصل التعليمي املتبادل والتي حرصت إدارة الكلية عىل دعمها بينها وبني طالب  

ان له األثر الذي نتج عنه إقدام طالب الفرقة األويل بقسم اجلامعة لتحقيق الصالح ف رفع أداء العملية التعليمية اجلامعية، مما ك

مع الرسمي  بالتواصل  واجلغرافيا  بالعناء    التاريخ  الشعور  متلكهم  عندما  مكتوب  نص  ف  الكلية  وكيل  حينذاك  العزة  صاحب 

شكوى لسيادته التي حيتوي    ة واختاذ قرارهم بكل ثقة وثبات ف كتابة ورفعيوالصعوبة ف التحصيل اجليد ملقررمن مقرراهتم الدراس

تذليل هذه  ةبأسلوب حيمل كل معاين االحرتام  والتقديرإلمكاني مضموهنا توضيح ملا يشعربه هؤالء الطالب من صعوبات وذلك

 الصعوبات من ٍقبل إدارة الكلية موضحني ثقتهم ف حتقيق ذلك .  

بالفرقة األوىل ف حرصه عىل االستفادة التامة مما يلقى عليه من ِقبل  كام تبني الشكوى أيًضا وعي الطالب اجلامعي املستجد  

كام ترجع    ،األساتذة، وحرصه عىل التمكن من الفهم والكتابة أثناء املحارضة ملا يتناوله األستاذ بالرشح والتفصيل للمقرر الدرايس 

( سطًرا فيام حتمله هذه السطورمن   32عىل عدد ) أمهية نص الوثيقة الذي جاء مدوًنا بخط اليد عىل وجهه صفحة واحدة اشتملت 

 

ميد كلية اآلداب بالنيابة حسن إبراهيم حسن  املرسلة من شفيق غربال إىل حرضة األستاذ ع  1931/    7/  9) وذلك من واقع مضمون الوثيقة املؤرخة ف  

 (  5ـ  7بخصوص اقرتاح إنشاء شعبة مرصية باللجنة الدولية للعلوم التارخيية ـ ملف أقسام الكلية وفروعها قسم التاريخ رقم 

إىل البناء املخصص هلا ـ احلايل ـ   1929سنة  ، ثم انتقلت ف أكتوبر    1926ـ قد افتتحت الدراسة ف كلية اآلداب بقرص الزعفران بالعباسية ف أكتوبر سنة  4

 باجليزة .

اللغة اإلنجليزية   ـ من أقسام كلية  اآلداب التي كانت نشتمل عىل فروع خالل الفرتة املبكرة من عهد الكلية  قسم اللغات األوربية وتشمل ثالثة فروع: فرع5

 سم الدراسات الفلسفية عىل كل من فرع الفلسفة وفرع االجتامع .، وفرع اللغة الفرنسية ، وفرع الدراسات القديمة .  كام اشتمل ق
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العبارات واألسلوب الراقي والتي يتخللها كلامت الثقة والعطف األبوي واالحرتام املرفوع من ِقبل الطالب إىل وكيل الكلية    دقة

 تقديًرا ملساعيه وجهوده ف حتقيق الصالح ملستقبل الطالب اجلامعي . 

ا ـ نشر الوثيقة: 
ً
 6ثاني

 ستاذ شفيق غربال ليتفق ف شأهنا مع  إىل حرضة األحمول 

 ساتذة التاريخ ومدرسيه الذين يلقون دروسهم  أ

 باإلنجليزية واقرتاح ما قد يروا ف مثل هذا احلالة

21  /11 /29             

 1929نوفمرب سنة  20ـ  1 

 ـ حرضة صاحب العزة وكيل  كلية اآلداب باجلامعة املرصية  2

 إن ثقتنا العظيمة برغبتكم السامية ف  ،ـ  بعد طيب التحية وعظيم االحرتام  3   

 ـ النهوض باجلامعة املرصية بمختلف أقسامها وشعورنا بمجهوداتكم القيمة لرفع املستوى العلمي بني طالهبا  4

 ف نفوسكم الرشيفة من السعي وراء صاحلنا ومستقبل حياتنا ويقيننا بام حتلت  ـ  ونظًرا ملا عهدناه 5 

 كل هذا شجعنا عىل االحتامء بكم من عناء ما نقاسيه من  ،ـ به روحكم من رقة العطف واحلنان األبوي 6 

 لعربية  ـ أخذ التاريخ باللغة اإلنجليزية وهذا عىل عكس راحتنا التامة من تلقي اجلغرافيا باللغة ا 7  

 ـ التي نتمكن هبا من رسعة الفهم والكتابة ف آن واحد دون أن نشعر ف ذلك بالتعب أو   8  

 ـ سوء الفهم وقد يرجع الفضل ف ذلك إىل أستاذها القدير الذي نشعر منه بروح السعي وراء صاحلنا  9  

 ـ وراحتنا وهذا مع العلم بأن قيمة ما نكتبه ونفهمه أثناء املحارضة يفي متاما بالغرض املطلوب من احلارضة   10 

 ـ بجانب هذا ال نبالغ إذا قلنا بأننا نخرج من املحارضة التارخيية دون أن نعي معظم ما قاله األستاذ 11

 ثرية يصح أن يكون منها عدم تعودنا عىل تلقي نام ذلك راجع إىل أسباب كإليه وإـ ال لعدم إصغائنا  12 

 ـ هذا النوع باللغة اإلنجليزية  ف السنني السابقة عىل أنه جيوز أن ُتذلل أمامنا تلك الصعوبة ف بحر 13 

 ـ السنة بالتعود وإنام املشقة ف االلتفاف والكتابة ف آن واحد وتعلمون عزتكم أن اللغة األجنبية  14 

 ة العربية عندنا ف سهولة اجلمع بني حالتي الفهم والكتابة وبالرغم من هذا فقد متر أحياًنا ـ ليست كاللغ 15 
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ا ـ  دراسة الوثيقة:  
ٌ
 ثالث

من حيث افتتاحية النص، والفقرة  التمهيدية واملضمون والفقرة اخلتامية وما حيمله النص من    وفيام ييل قراءة لنص الوثيقة

 وأختام . تأشريات رسمية 

 ـ افتتاحية النص :   

،  1929نوفمرب   20نص الوثيقة بالتاريخ الزمني ف أعىل اجلانب األيمن ف سطر مستقل باليوم والشهر والسنة ف    أ فقد بد

يليه سطر الرتويسة املوضح فيه املوجه إليه أمر الشكوى وهو صاحب العزة وكيل كلية اآلداب باجلامعة املرصية حينذاك، حيث 

  و يعلو نص الوثيقة باهلامش العلوي   ،ر اسمه، ييل ذلك بعض كلامت التحية واالحرتامورد هبذا السطر ألقاب سيادة الوكيل دون ذك

ببصمة  كل من خاتم طه حسني ، وخاتم    -التأشرية  -واملذيلة   1929نوفمرب    21تأشرية لألستاذ الدكتور طه حسني املؤرخة ف  

ونوضح أن وجود خاتم الدكتور طه حسني عىل التأشرية   ،  1929نوفمرب  20بتاريخ  هاجلامعة املرصية املؤرخ خاتم اجلامعة بداخل

 

 ـ يوجد كلمه مشوبة بنص الوثيقة .7

وقد نرش ف لندن سنة   Edwyn Bevenملؤلفه     "   A History of Egypt Under the Ptolemaic Dynasty  "لعل املقصود هبذا املرجع    8

 (amazon . com   ) موقع    2015وأعيد نرشه ف  1919
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.كام  9( 20ـ  19،ص1950) كلية اآلداب، 1930يبني أن سيادته كان حينذاك وكياًل لكلية اآلداب إىل أن ُعني عميًدا هلا ف نوفمرب 

الكلية واملوجه   التأشرية أن الدكتور طه حسني وكيل  ينظر أو يصدر ف يتضح من سطور نص  الطالب مل  شأن    إليه أمر شكوى 

بل جعل أمرها بني يدي املتخصصني من قسم التاريخ واجلغرافيا لصدور الرأي    ؛رأيه الشخيص  شكوى الطالب بقراره الفردي أو

شكوى إىل أحد وموثق بخامته الشخيص وذلك  بتحويل أمر ال  عىل اهلامش العلوي  واإلفادة ف مضموهنا ، فجاء قرارسيادته كتابة

التاريخ ف ذلك الوقت التاريخ حينذاك وهو األستاذ شفيق غربال األستاذ املساعد بقسم  ، للنظر ف  10األساتذة املرصيني بقسم 

 ف مثل هذه احلالة.  نمضمون الشكوى مع أساتذة التاريخ ومدرسيه الذين يلقون دروسهم باللغة اإلنجليزية واقرتاح ما يرو

 ية :التمهيد  ـ  الفقرة

طالب الفرقة األوىل لقسم التاريخ واجلغرافيا نص شكواهم بعد كلامت التحية واالحرتام بسطور متهيدية تؤكد ثقتهم    أبد 

يليه   طالهبا،  بني  العلمي  املستوى  لرفع  القيمة  جهودها  وف  الوقت  ذلك  ف  املرصية  اجلامعة  به  تقوم  الذي  التنويري  الدور  ف 

يقينهم ف إدارة الكلية املمثلة ف وكيل الكلية ـ طه حسني ـ وفيام عهدوه ف نفسه الرشيفة من السعي تأكيدهؤالء الطالب عىل مدى  

نفوسكم  "و قد أشار الطالب للدكتور طه حسني إىل نفسه الكريمة بصيغة اجلمع    ،لتحقيق الصالح ف مستقبل حياهتم اجلامعية

ىل استخدام  بعض الكلامت الوصفية لصاحب العزة طه حسني فيام يرونه تعظياًم واحرتاًما له، كام حرص الطالب ع  11"الرشيفة  

العطف واحلنان األبوي يعانو  ،فيه من رقة  ما  التشجيعي لالحتامء هبا ف مشقة  بمثابة  احلافز  التي كانت  الصفات  منه ف    نتلك 

ستند عليها الطالب ف عرض مضمون  ا   حتصيل بعض دروسهم العلمية املقررة عليهم ، فجاءت هذه السطوربمثابة مقدمة متهيدية

 شكواهم  .  

 ـمضمون النص :  

ستعرض طالب السنة األوىل بقسم التاريخ واجلغرافيا مضمون شكواهم املرفوعة إىل وكيل الكلية باملقارنة بني صعوبة  ا       

، مما كان لذلك أثره ف صعوبة  12لغة العربية  نجليزية وسهولة تلقيهم حمتوى مقرر اجلغرافيا بالتلقيهم حمتوى مقرر التاريخ باللغة اإل

من املحارضة التارخيية نتيجة لعدم متكن هؤالء الطالب من الفهم والكتابة ف آن واحد ملا يلقيه أستاذ    االستفادة التامة للامدة العلمية

أستاذها القدير ـ بتعبري هؤالء الطالب ـ  التاريخ أثناء املحارضة مقارنة ذلك بمدى استفادهتم التامة من مقرر اجلغرافيا الذي يلقيه 

 

ل عميد الكلية لسفر العميد  والقائم أيضا بأعام   1929ـ يتبني من التاريخ الوارد بالوثيقة ووجود خاتم طه حسني أن طه حسني كان وكياًل لكلية اآلداب سنة  9

أستاذ أدب اللغة الفرنسية بجامعة باريس الذي ُندب ف اجلامعة املرصية    Gustave Michautحينذاك إىل باريس وهو األستاذ جوستاف ميشو  

، ولكنه ترك اجلامعة  1930مرب إىل نوف 1928وعاد إىل عمله ف السوربون وعني عميًدا هلا من يناير  1926فشغل كريس آداب اللغة الفرنسة من سنة  

الدكتور طه حسني عميد للكلية ف نوفمرب    1929ف أكتوبر   وكان أول عميد للكلية من   1930وعاد إىل عمله ف السوربون ثم عني بعده األستاذ 

 .   1925املرصيني بعد أن تم تعيينه أستاذ األدب بقسم اللغة العربية باجلامعة األهلية ف سنة 

 15من مدرس بمدرسة املعلمني العليا األدبية ليكون أستاًذا مساعًدا للتاريخ احلديث ابتداء من يوم    1929غربال أفندي فقد تم نقله سنة    ـ عن شفيق10

الذاكرة اإللكرتونية ك  1929أكتوبر   انظر امللف الوظيفي لألستاذ شفيق غربال ـ وحدة  التاريخ .  لية وذلك إىل احلاجة الشديدة إلعادة تنظيم قسم 

 اآلداب ـ جامعة القاهرة .

 . 5ـ نرش الوثيقة سطر 11

 .  1929ـ مل يذكر الطالب بنص الشكوى اسم كل من األستاذ مقرر التاريخ واألستاذ مقرر اجلغرافيا ف ذك الوقت سنة 12
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كان سببًا هلم ف رسعة الفهم والكتابة ف آن واحد  ملقرر اجلغرافيا  خالل رشح أستاذ اجلغرافيا دون الشعور بالتعب    باللغة العربية مما 

جلغرافيا يفي متاًما بالغرض من  أو سوء الفهم للامدة العلمية، كام أضاف الطالب أن ما يتم تدوينه من رشح أستاذهم وقت حمارضة ا

ف    ،املحارضة والصعوبة  املشقة  أسباب   برشح  شكواهم  ملضمون  التفصييل  العرض  الطالب  تناول  املقارنة  هذه  توضيح  وبعد 

هم ألستاذ املادة التارخيية باللغة ئصغا إحتصيلهم ملقرر التاريخ أثناء وقت املحارضة، موضحني أهنا ليست بسبب تقصريهم ف عدم 

السبب ف هذه الصعوبة ترجع     شارهؤالء الطالب أنأوقد    ،بل نتيجة لصعوبة وعيهم التام بمعظم ما يقوله األستاذ  ؛نجليزيةإلا

وضحوا أن  أالطالب قد    لعدم تعودهم عىل تلقي املحارضات التارخيية باللغة اإلنجليزية خالل سنواهتم التعليمية السابقة، إال أن 

ثم رصحوا    ، 1930ـ    1929باإلمكان زواهلا تدرجييًا بعد التعود عىل تلقي هذه املحارضات خالل عامهم اجلامعيهذه الصعوبة  

  صعوبة مقدرهتم اجلمع بني الفهم والكتابة باللغة اإلنجليزية ف  : ف مضمون نص الشكوى أن املشقة  األساسية التي تواجههم هى

عكس التارخيية  املحارضة  أثناء  واحد  ثم  سهول  آن  العربية،  باللغة  اجلغرافيا  ملقرر  والكتابة  الفهم  بني  سابًقا  إليها  املشار  اجلمع  ة 

استكمل الطالب رسد تفاصيل أسباب معاناهتم هلذه املشقة بأهنا كانت نتيجة لعدم فهمهم التام ملعنى بعض العبارات عند سامعها  

عبارات حتتاج منهم فرتة وجيزة خالل املحارضة  يسرتجعون فيها معاين  أثناء رشح األستاذ ملقرر التاريخ باللغة اإلنجليزية، وهذه ال 

ألفاظها من ذاكرهتم، وأنه ف حالة متكنهم من االهتداء إىل معنى هذه العبارات أثناء املحارضة، فقد ختوهنم الذاكرة ف صعوبات 

الشعوب األجنبية أو ف كيفية هجاء كلمة أو  أخرى وهي: معرفة موضع بلد من البلدان أو املعنى العريب املرادف السم شعب من  

 اسم علم . 

كان ذلك    ،عرض الطالب لبقية الشكوى وضحوا أن ما يزيدهم أسًفا ملشقتهم ف صعوبة تلقيهم  املادة التارخييةل واستكاماًل 

 The History Of Egypt "سم املؤلف كام ييل: ا املرجع الذي كلفهم أستاذهم برشائه والذي أشار إليه الطالب بجزء من عنوانه و

by Beven " 
، و يتضح من هذا العنوان املذكورأن هذا املرجع الذي ُكلف الطالب برشائه هو عن تاريخ مرص حتت حكم ساللة  13

ع   وبنص العبارة التي قاهلا أستاذ املقرر هلم عن هذا املرج  ،البطاملة ، وقد أشار الطالب بأن هذا املرجع ال يغطي مجيع أجزاء املقرر 

، موضحني أن صعوبة املذاكرة ف هذا املرجع تكمن ف فهم قراءته تستنفذ معظم وقتهم وجهدهم  "ال يشمل املقرر بأكمله    "بأنه  

 ألهنا حتتاج إىل البحث ف قواميس اللغة عن معاين كلامته العديدة التي ال تتفق أحيانا ف القواميس عىل روح اجلملة ف الكتاب .

بل طلبوا من إدارة    ؛ رض الطالب  تفاصيل مضمون الشكوى التي مل يقفوا فيهاعند ذكر أسباهبا  فقطوأخرًيا وبعد أن ع

ما أن تكون  إهم ف هذا الطلب  ؤدراسة التاريخ باللغة وجاء رجا   الكلية ـ حرضة الوكيل طه حسني ـ رجاًء لتذليل معاناهتم من تلقي

وقد جاء هذا الطلب    ،معيد يلقي املحارضة باللغة العربية بعد أستاذها األصيل  دراسة مقرر التاريخ باللغة العربية أو بإحضار مدرس

من ٍقبل الطالب تسبقه عبارات تؤكد مدى ثقتهم ف حرضة وكيل الكلية بام يتميز به من الرأفة والعدالة وبام يكنه صدره لصالح  

ويبني لنا هذا اجلزء من    ،عليهم ف حتقيق طلبهم هذا  مستقبلهم وراحة ضامئرهم، موضحني أن هذه الثقة كانت أماًل هلم  ف عطفه

نص الوثيقة فيام حيتويه من طلب هؤالء الطالب بأنه يمكن أن يكون بمثابة اقرتاحني حرص الطالب عىل عرضهام إىل إدارة الكلية  

 

 ـ بيانات املرجع الذى أشار إليه الطالب املُكلف عليهم : 13

Beven ,Edwyn: A History of Egypt under the Ptdemaic Dynasty . London , 1927. 

 بواسطة روتليدج  2015واعيد نرشه ف سنة  1927،  1919وقد تم نرشه لندن سنتي 
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نجليزية، ويمكن  خ باللغة اإلوبالتحديد الدكتور طه حسني باعتبار أهنام األنسب هلم لتذليل مشقتهم ومعاناهتم من دراسة التاري

أيًضا تعليل جلوء الطالب لعرض هذين االقرتاحني أنه ربام توافق إدارة  الكلية عىل اختيار األنسب منهام لتحقيق الصالح للطالب،  

من رأى أن  راء الطالب فمنهم  آأو كان نتيجة النقسام    ،وربام  جاء استقرار الطالب عيل هذين االقرتاحني بعد التشاور فيام بينهم

نجليزية ومنهم من رأى أن األفضل أن تبقى األفضل  هلم ف تذليل مشقتهم أن تكون حمارضة التاريخ باللغة العربية بداًل من اإل

 .14نجليزية  بجانب اللغة العربية لتحقيق اإلفادة من تلقي وسامع اللغة اإل نجليزيةاملحارضة باللغة اإل

 ـ الفقرة الختامية  :

موج  دعائية   بعبارات  الطالب شكواهم  اختتم  للبالد وأفضل عون  هوأخرًيا  الكلية ف جعله خري ذخر  إىل عزة وكيل  ة 

التاريخ   بقسم  بالسنة األوىل  كلية اآلداب  أبناء طلبة  الشكوى وهم  بالصادر منهم أمر  تعريف  الدعاء اخلتامي  ، ييل هذا  ألبنائها 

 واجلغرافيا . 

 

ى من ٍقبل إدارة ـ بتبع  الباحثة ألوراق امللف الذي يضم الوثيقة موضع الدراسة مل يرد بامللف  أي مستند عن اإلجراء الذي تم اختاذه ف أمر هذه الشكو14

 . الكلية
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 ة: ـ لوحة الوثيق رابعاً 

 

1929لوحه الوثيقة  : شكوي طالب كلية اآلداب  الفرقة األولى قسم التاريخ والجغرافيا إلى وكيل الكلية   
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This topic provides a reading in one of the historical educational documents preserved digitally in the 
Archives of the Faculty of Arts, Cairo University, entitled “Faculty Departments- Department of History” 
during the period from 1925 to 1926 to 1960, where the document, dated 1926, with its content, a complaint 
submitted by students of the first year in the Faculty, Department of History and Geography, to the Vice-Dean 
of the Faculty, Taha Hussein, regarding the hardship they endure due to receiving the history course in English, 
and searching in foreign reference in English, demanding the Vice Dean’s help to overcome this difficulty by 
allowing the study of the history course in Arabic or a teaching assistant being assigned to deliver the lecture 
in Arabic after their original professor. The study dealt with the document text parts analysis through the 
introductory paragraph, the content and the closing paragraph, the comment of the Vice Dean and official 
seals, and finally the presentation of the document format. The study recommends the necessity of shedding 
light on the educational archives in Egyptian public universities, as it is one of the primary sources for 
documenting the history of higher education and the performance of the educational process, placing it in the 
hands of researchers rather than being locked into archives. 
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