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 ی؛ِرفاعه طهطاو
 ها ها و اندیشه نبشته

 )بخش نخست(
 

 دهیچک
، آثار و یزندگی و رشد علم در جوامع، شناخت و بررس یعلم هٔ یج روحین مباحث مرتبط به ترویتر از مهمی کی

شمندان و یاند. در جهان اسالم، اند ثرگذار داشتهجوامع نقش ای است که در تحوالت علمی شمندانیاندی ها تالش
جهان ی ت امروزیتواند در بهبود وضع یها م آنی علمی ها ، آثار و تالشیزندگی بوده و هستند که بررسی بزرگان

کسوت  شمند و پیشیاند هٔ نام یزندگی بررس ن مقاله، تالش شده است که بهیاسالم و کشور ما کمک کند. در ا
 -ی فین نبشته تالش شده با استفاده از روش توصیپرداخته شود. در ای رب ِرفاعه الطهطاوروشنگری جهان ع

ی طور کل دارگر بزرگ پرداخته شود. بهیشمند و بین اندیای علمی ها و تالشها  ی، اندیشهزندگی بررس  بهی لیتحل
ها  غرب و ارزشی ایان علم مدرن دنیموند یشمند در پین اندیدهد که ا یما در اثر مطالعه آثار او، نشان می ها افتهی

ل یاز قبی اجتماعی زندگی ها کردن و گسترش ارزش نهیدر نهادی داشته است. وی نقش اساسی  نیدی ها و آموزه
ی اسیها، تحول در ساختار سانسانی آن، حقوق زنان، برابری ریت دانش و فراگی، اهمی، آزادیدوست وطن

در ی  نقش اساسی  ن ویچن د کرده است. همیو ... در آثارش به وضوح تأک ک قوایبر تفکی مبتنی اسالمی کشورها
جذاب هٔ داشته است. و سفرنامی به زبان عربی ژه فرانسویو بهی سندگان غربیآثار نو هٔ ق  ترجمیگسترش  علم از طر

اً  دوقرن قبل، آن زمان؛ به ویژه شهر پاریس را  به خوانندگان مصری  تقریب هٔ ای فرانس و خواندنی  او به گونه
 معرفی داشته  و از خوبی های آن پرده برداشته است.

 
 ی:دیواژگان کل

 ک قوا.ی،مشروطیت، تفکی، ترجمه،آموزش و پرورش، آزادیدوست ، مصر، وطنیطهطاو 
 

 نامه طهطاوی ی. زندگ1
 ، خانواده1-1

هجری خورشیدی(   1180میزان  23هـ ق/  1216ة یالثان یجماد 7م )  1801اکتوبر  15در  یرفاعه طهطاو
از جمله سادات مصر  بن محمد یبن عل ید مصر تولد شد. پدرش بدویت سوهاج صعیدر شهر طهطا مربوط وال

 یروهاین ینینش عقب است با روزد. زاد روز او برابر یرس یهللا عنهما م یرض یعل ن بنیبود که نسبش به حس
 د.م آن را تصرف کرده بودن1798از مصر که  در  یفرانسو

رد. از یگیم  زمام امور مصر  را برعهده م 1805پاشا در سال  یشود  محمدعل یکه رفاعه چهار ساله م یوقت
ممالک  به  ییروا است که  در زمان فرمان« التزام»ا نظام یپاشا، لغو  روش  یمحمدعل یاصالح یها ن گامینخست

، پدر رفاعه که قبالً از یستم؛ بدوین سیا لغو  اگرفت. ب یصورت م یمال یها المال کمک تیا سادات از بیاشراف 
ن ید. رفاعه در ایرا ترک بگو«  طهطا»، یدست خاطر نجات از فقر و تنگ از برخوردار بود، مجبور شد  بهیآن امت

م را به حافظه سپرد. در ین که قرآن کریتر از همه ا پدر، خواندن و نوشتن را آموخت و مهم یدوران سرگردان
گر به طهطا یاش او را  بار د یشاوندان مادریاز زادگاه، پدرش را از دست داد. خو یغربت و دورن دوران یهم

 آموختن علوم معقول و منقول آن دوران پرداخت. جا  به بردند.  او در آن
 
 ، شمول در االزهر2-1

تر دانش، به جامع شیجهت فراگرفتن ب رام گرفت تا فرزندش یگذاشت مادرش تصمی به شانزده سالگ یکه پا یزمان
خ حسن یدر نزد ش بلندازهر شده و از بخت  وارد م1817 اعزام دارد. رفاعه نوجوان در سال االزهر قاهره

اش در  یتلمذ زده و زحمات شبانه روز یدار و آگاه ازهر، زانویوخ بی( یک تن از ش1835 -1766عطار)
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قرار گیرد و با فراغت از ازهر در « ازهر»از علم باعث شد تا در صف نخست شاگردان ممت یریاندوختن و فراگ
ع و یف، علوم منطق، بدیث شریدر حد ینیس مضامیتدر ده و به ین گردییث آموزگار در ازهر تعیح م به1821سال

پاشا بود،  یث واعظ و امام در ارتش مصر که مورد توجه محمدعلیح م به 1824عروض پرداخت. رفاعه در سال 
 گماشته شد.

 پاریس سفر به ،3-1
ی ها شتر علوم در رشتهیب یریجهت فراگ راان یاز مصر یم گرفت تا شماریتصم م1826پاشا  در سال  یمحمدعل

د جهت آموزش رشتهیگردیش از  صد نفر بالغ میبه ب شانکه شمار  محصلین نیس اعزام دارد. ایگوناگون به پار
، رسم، ی، معماریا، کشاورزیخ، جغرافی، تاریدار، دامیفن توپچ یری، فراگیحرب هٔ جنگ، هندس هٔ چون اداریی ها
س اعزام یپار کرد؛ به ز احتوا میین را یزبان عرب به یاست و اداره و ترجمه از زبان فرانسویس ی، حتطبیا، یمیک

و  1شده ین قافله علمیرکاب ا خ حسن عطار، توفیق یافت تا همیشنهاد استادش  شیدند. رفاعه در اثر توجه و پبیگرد
دن به یمحض رس در فرانسه بود؛ اما رفاعه به یمصر محصلین ن نموده بودند، امامتییکه او را به آن تع یا هفیوظ

 یریبه فراگ محصلین ریز مثل سایمصری، تقاضا کرد که او ن محصلین نمازیامامت و پیش یفرانسه در پهلو
کرد، به  یار سپریرا که در آن دی ش سالباً شیدر مدت تقر رفته شد و اویرفاعه پذ ین بپردازد. تقاضایدانش نو

ترجمه  یعرب به یشتر مبذول داشت. در همان دوران  چندکتاب مهم را از فرانسویتوجه ب ی،آموختن زبان فرانسو
وان یس بإیوان النفیالد»ا ی« زیص باریتلخی ز فیص اإلبریتخل»عنوان  تحت هم یا تر از همه، سفرنامه مهم کرد و

ز یخ عطار نیه استادش شیل  به توصیر دالیاش، در جمله سا نگارش سفرنامه یهازهیه از انگنوشت. رفاع 2«سیبار
ر در ید تحریق ند، بهیبیشود؛ میده میکه عروس شهرها نام یاریچه در آن د ن هر آنیتدو اشارت کرد  که او را به

اآلن، لم  یوإنه من أول الزمن إلخصوصا »ن است که : یکند ا یکه در مقدمه کتابش اشارت م یگریل دیآورد و دل
ف یتعر ین، وال فییمملکة الفرنس یس، کرسینة باریخ مدیتار یء  فی، شیحسب ظن یة، علیظهر باللغة العربی

، -به گمان من -خ تاکنون ین که از آغاز تاریژه  ایو به. »(17: 2،ج2010)عماره ، « أحوالها وأحوال أهلها...
 یده و نه هم در معرفینشر نرس تخت کشور فرانسه است به یس که پایهر پاردر مورد ش یبه زبان عرب یکتاب

 «آن و احوال مردمانش. یچکونگ
فارغ شده بود، اما غرب «  ازهر»مثل ی نیک درسگاه دیط بسته برخاسته بود و از یک محیکه از  یرفاعه باوجود

چ یرفاعه ه ینید یدر کردار و باورها آن زمان، یس عروس شهرهایو تمدن آن، هوش و حواس او را نربود و پار
ر یبرداشت. مورخ شه یبلند یها غرب، گام هٔ بر جا نگذاشت؛ بلکه او آگاهانه در راه اندوختن علم و تجرب یاثر منف
 د: یگو یم 3مبارک یعل یمصر

ام یا. »(54: 13الخطط التوفیقیة، ج )« أخالقه وعوائده یعقائده وال ف یر فیتأث یز أدنیوما تأثرت  إقامته ببار»
 «.جا نگذاشت و ُخلق و روش او به ینید یدر باورها یر منفین تأثیتر س اندکیاقامت او درپار

                                                           
1

در فصل نخست  م(1826مارچ  18هـ ق ) برابر با   1241شعبان سال  8( رفاعه تاریخ این سفر را  روز جمعه 

 51ص   سفرنامه اش درج کرده است. " تخلیص اإلبریز"
2

ق(  دستور داد تا کتاب "تخلیص اإلبریز" در مطبعهء 1250م ) 1834روای مصر در سال  ( محمد علی پاشا فرمان

سیاح و   eLan William Edwardهای سلطنتی و دفاتر حکومتی خوانده شود. ادوارد لین  دولتی به چاپ برسد  و در کاخ

گرد انگلیسی که در دههء سوم قرن نوزدهم میالدی  در مصر حضور داشت  می نویسد که عامهء مردم از کتاب  جهان

 یادشده در  آن عصر، استفادهء شایانی ننموده اند. 

نام دارد که در  An account of  the manners and customs of Modern Egyptiansگرد انگلیسی  کتاب جهان

 یعنی دوسال بعد از  چاپ و نشر کتاب رفاعه، در  لندن به طبع رسیده است.  1836  سال
3
( علی مبارک  شخصیت مشهور مصری دیگر است که  نامش با عمران و بازسازی و  نهضت علمی مصر گره  

در سال گران عصر جدید  در مصر محسوب می کند. او  خورده است و دکتور  احمد امین او را از جملهء  اصالح

جهت تحصیالت  1849م در منطقهء دقهلیه  مصر تولد یافت. در کودکی قرآن کریم  را حفظ کرد  و در سال 1823

عالی به فرانسه اعزام گردید. او در رشته های متعدد ازجمله مهندسی و ساختمانی  نیز تحصیل کرد و در برگشت  به 

رو  به مثابهء  های  رزمی هم دیده بود ، از همین فرانسه  آموزشرا بنیاد نهاد. او در « مهندسخانه» میهنش  مدرسهء 

یک فرد مصری زیر  فرمان امپراتوی عثمانی ، همراه با  ارتش عثمانی در جنگ کریمیه نیز شرکت ورزید و پیروزی 

می استعفا  م از وظایف رس 1891به نام ترکان رقم خورد و  او در کابینهء ریاض پا شا، وزیر معارف بود، اما درسال 

م وفات یافت. از او کتاب های مفیدی  به نشر رسیده، اما  کتاب مهم او  مشهور به 1893داد و سرانجام در سال 

م از چاپخانهء مشهور بوالق از چاپ برآمد . این کتاب را 1888باشد که در زمان حیاتش در  می« الخطط التوفیقیة »

مرجع مهمی راجع به تاریخ ، «  الخطط التوفیقیة»دا به نشر سپرده است. مجلد، مجد 20جدیداً   دارالکتب المصری در 

 رود. جغرافیا و شناخت شخصیت های مشهور  ساکن در مصر  به شمار می
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اثر  4«نیالقوان روح»س یام اقامت در پاریغرب آشنا شد و در ای شرو اجتماعیپ یهاشهیس با اندیرفاعه در پار
قا مطالعه کرد و یم( را عم1778-172و)اثر ژان ژاک روس 5«یقرارداد اجتماع»م( و 1689 -1755و)یمنتسک

 ترجمه کرد. یرا  به عرب« نیالقوان روح»ی آموخت و حت یژرف یهااز آن درس
 
 ،  برگشت به مصر1 -4

در سال  یاز تجربه و دانش و آموزش زبان فرانسو یبار س، با کولهیکردن شش سال در پار یرفاعه  بعد از سپر
ن یبود و او نخست یکه به اوسپرده شد، مترجم در  مدرسه پزشک یافهیوظ نیم  به قاهره عودت کرد و نخست1831
شام  یشدند از اهال فه گماشته میین وظیکه به ا یکسان یرا  قبل از ویده شد؛ زیفه گمارین وظیبود که به ا یمصر

 ها بودند.ا  ارمنیها ی، مراکش-ه یسور –
سر برده و  به یماندگ که مصر و خاور و جهان اسالم در عقباست  یم ، دورانیکن یکه از آن صحبت م ین دورانیا
ن ین دوران را احمد امیکرد. اداد مییاند و بینما یدر سراسر جهان اسالم، چنگ و دندان می دانشیجهل و ب یوالیه

ر یتصو گونه به  نیا )مVolney- )1775-1820یو وولنیمس یگرد فرانسو به نقل از جهان  یب مصریمورخ و اد
 یتجلیشمل الجهل کل طبقاتها وی. ةیذلک مثل سائر البالد الترک یهذه البالد عام شامل، مثلها ف یإن الجهل ف»کشد: یم
أبسط حاالتها إذا فسدت ساعتک، لم تجد من  یها. فیة، من أدب وعلم وفن والصناعات فیکل جوانبها الثقاف یف
ر یمثل سا ر است؛یو فراگ ین شهرها عمومیدر ا یدانش یب» (.6: 1965)امین، « ایکون أجنبیصلحها؛ إال أن  ی

ات و هنر و یده است؛ اعم از ادبید نور دری همه طبقات را و در همه جوانب فرهنگ  یه؛ نادانیترک یشهرها
افت که آن را ی یرا نخواه یفتد، کسیتو خراب شود و از کار ب ین حاالت؛ اگر  ساعت دستیتر ها. در ساده صنعت

 «. یغرب یاز کشورها یعنیباشد  یکه اجنب نیا درست کند؛ مگر
 
 ها ها وفعالیت کارنامه ،5-1

ادشده ی یپزشک هٔ او دو سال را در مدرس بود ییو استثنا یخیک رسالت تاریدادن مردم  یآگاه یرسالت رفاعه برا
ه نموده بود، ترجمی وسف فرعون به عربیرا  که « حیح أللفاظ التشریالتوض»ن دوران کتاب یکرد و در ا یسپر

نام  که به یطبدانش ی ریفراگ یبرا یاز مدرسه آمادگ ه چاپ آماده ساخت و افزون بر آن،کرد و ب یبازنگر
 کرد.یم یز سرپرستیسال بود، ن شد و مدت درس در آن سهاد میی« مدرسه مارستان»

فه یوظی( )عسکریم نظامث مترجم علویح فرستاده شد که در آن دبستان به یم به مدرسه توپچ1833در سال 
 ییآشنا 6«یشرق یهامدرسه زبان»برد با  یسر م س بهیکه در پار یزمان یبرد. رفاعه طهطاو یش  میمحوله را پ

 7«األلسن مدرسة»س یکه با تأس نیس کند؛ تا ایز تأسیدر مصر ن ید از آن، مرکزیدا کرده و آرزو داشت تا به تقلیپ
 یهااز راه یکیل بود و آن را یاد قایت زیاهم« ترجمه»د. رفاعه  که به یش رسین آرزویم، به ا 1835در سال  

نام  را بهی ام مدرسه1841دانست. در سال یگر مید یهاد و راه انتقال تجربه کشورها و ملتیبا علوم جد ییآشنا
، یعیو طب یکعلوم  پزش هٔ ات، ترجمیاضیر هٔ چهار بخش بود: ترجم ین مدرسه دارایس کرد، ایتأس« قلم ترجمه»

 ی.و ترجمه به زبان ترک یعلوم اجتماع هٔ ترجم
پاشا  یافت  و محمدعلیپاشا وفات  یم پاشا  پسر محمد علیابراهی عنی یرفاعه طهطاو یم، حام 1848در نوامبر 

پاشا به  یک گفت و عباس  پسر طوسون و نوه محمدعلیاجل را لب یم داع1849اگست  دری فاصله اندک ز بهین
قت جنبش ینداشت. او در حق یانه خوبی، میشرفت و ترقیپ د ویجدد. عباس با علوم، دانشیمصر رس ییفرمانروا
 ینهضت فکر که ستون استوار یا مردیشرفت به راه انداخته و در برابر رفاعه یو پ یرا برضد روشنگر یارتجاع
ش قرار گرفت. عباس در یها تیفعالجاد کرد و سد راه یموانع ا آن دوران مصر بود،ی و روشنگری بخش یو آگاه

را به بهانه ی م  رفاعه طهطاو1850ها را مسدود و در سال ا دبستان زبانی« السن هٔ مدرس»گام نخست درب 
 د کرد.یتبع« سودان» ، از قاهره بهییس یک مدرسه ابتدایتأس

ز یه را نیزان در  مدرسه ابتدائآمو جلب دانش هٔ نیزم یرو شد و حت به رو یادیرفاعه در سودان اگرچه با مشکالت ز
 یرا   از زبان فرانسه به زبان عرب 9لونینیاثر  ف 8«تلماک یها ییماجراجو»افت؛ اما با استفاده از فرصت، کتاب ین

                                                           
4  )De l'esprit des loix( De l'esprit des lois( )  The Spirit of Law)   
5  ) Du contrat social; ou Principes du droit politique(The Social Contract )  
6
 )L Ecole des Langues Orientales 

7
های فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، ترکی و فارسی  در  مدت آموزش در "مدرسهء السن" پنج سال بود که در آن زبان( 

بیست تن برای م  1839گردید. از این مدرسه در سال   پهلوی هندسه، الجبر، تاریخ، جغرافیه و فقه اسالمی تدریس می

نخستین بار فارغ التحصیل شدند. بعدها در این مدرسه  بخش ادارهء عمومی ملکی افزود گردید که برای دوایر 

م بخشی برای تدریس فقه اسالمی به اساس مذهب ابوحنیفه نعمان بن  1847داد . در  حکومتی، کارمندان  را آموزش می

مدرسهء السن در حقیقت شباهت به دانشگاهی داشت که در آن  مضامین    ثابت رضی هللا عنه  نیز در آن تاسیس گردید.

 گردید. های  ادبیات، حقوق ، تجارت و شرعیات به دانشجویان تدریس می فاکولته
8
   )Les Aventures de Télémaque  ( The Adventures of Telemachus) 

9
Fenelon  
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م 1854پاشا در سال   ین  فرزند محمدعلیتر د کوچکیدن سعیرس ییو به فرمانروا عباس ترجمه کرد. با وفا
 انده شد. گر به قاهره فراخویبارد
 ییفرمانروا  ل پاشا بهیم اسماع1863ر عمر اوست که در سال یدهه اخ یرفاعه طهطاو ین دوران زندگیتر مهم

ت یفعال به یالوصفدیش  شده است، اما با نشاط زایهفتم عمر خو هٔ که رفاعه وارد ده یرسد، باوجودمصر می
ن یرد و ایگ یاست سهم فعال میاقتصاد، آموزش و س د مصر در ساحات اداره، ارتش،ینظام جد یپرداخته و در بنا

اصطالح دوران ما،  ر را بر دوش داشته و بهییتغ ید که حکومت، رهبریر مصر نامییتوان دوران تغیدوران را م
دش یبِکر و جد یهاشهین نظام،  از راه اندیاز ا یعضو هٔ مثاب د؛ و رفاعه هم بهیگردیت میریهمه کارها از باال مد

 سپرده شد. یبه و یمؤسسات آموزش یر سهم فعال گرفت و سرپرستیین تغیدر ا
ازد و کتاب ییدست م« روضة المدارس» یو آموزش یس مجله فرهنگین دوران به تأسیدر هم ی رفاعه طهطاو

کشد. در بخش یر میرشته تحر را به« لیإسماع یق بنیأخبار مصر و توث یل فیق الجلیأنوار توف» یخیمهم تار
المرشد األمین للبنات »و « مناهج األلباب المصریة في مباهج اآلداب العصریة»و پرورش، دو کتاب مهم  آموزش
ه وسلم کتاب یعل هللا یامبر اکرم صلیرت پیرساند. در مورد س یچاپ م کند و آن  دو را به یف میرا تأل« والبنین

« دیاالجتهاد و التجد ید فیالقول السد»کتاب  یرو در مورد اجتهاد و نوآو« نهایة اإلیجاز في سیرة ساكن الحجاز»
 کند.  یف میرا تأل

 
 ، آثار دیگر6-1

شان  یها ترجمه کرده است،که نام یعربزبان به  یاز زبان فرانسو زیرا ن یادشده، او آثاریمهم  یها کتاب یدر پهلو
 ن است:یچن
 ده است.یچاپ رس م به 1838خ مصر باستان که در سال ی. تار1
 م چاپ شد1868فرانسه که در سال  یمه قانون بازرگان. ترج2
 م1866ون؛ سال چاپ یا کود ناپلیفرانسه  ی. ترجمه قانون مدن3
 م1835ة؛  سال چاپ ید الجغرافیة لمریبات الشافی. التعر4
 م.1830مختصر؛ سال چاپ یای. جغراف5
 م1867. رساله معادن، سال چاپ 6
 م1833ألواخر؛ سال چاپ عوائد األوائل وا ی. قالئدالمفاخر ف7
 م1836ن؛ سال چاپ یشیلسوفان  پی. کتاب ف8
 م1854هندسه؛ سال چاپ  ی. مباد9

 م1832ق؛ سال چاپ یش الخالیر معای. المعادن النافعة  لتدب10
 م1838. منطق؛ سال چاپ 11
 م1867ماک؛ سال چاپ یأخبار تل ی. مواقع األفالک ف12
 از وفات مترجمم بعد 1874ر؛ سال چاپ ی. هندسه ساس13
 وین اثر مونتسکیا روح القوانی. روح الشرائع  14
 تعتبرها اإلفرنج أصال ألحکامهم یة التیعی.أصول الحقوق الطب15
 یبه عرب یده از زبان فرانسویک قصیکسر العود؛ ترجمه  ی. نظم العقود ف16
 ریخ اسکندر کبیدر مورد تار یمختصر. 17
ف یمصر و شام تأل ین هایسرزم یآن را برا  10Jomardو ژومار یمسکه  یقمر یهجر 1244م سال ی. تقو18

 برگردان کرد. یس از زبان فرانسه به زبان عربین اقامت در پاریاد شده را حیکرده بود. رفاعه اثر 
 یعیطب یایجغراف هٔ . مقدم19
 . سه مقاله در علم هندسه20
 ونان.یخرافات  ا اساطیر وشناسی( ی )اسطوره 11یتولوژیدر مورد م ی. مختصر21
 فرانسه یاساس . قانون22
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باشد از دانشمندان علم جغرافیه  بود که می    Edme Francois Jomard( ژومار که نام کاملش به فرانسوی

 Desciptionم  به مصر  همراهی می کرد  و او همان کسی است که  کتاب مشهور  1798مهاجمان فرانسوی را در 

de l Egypt     ( زیر نظر او  در پاریس به چاپ رسید. و همین شخص تقریبا سه دهه بعد  دانشجویان ) وصف مصر

مصری که به پاریس اعزام شده بودند، از جمله آموزگاران ایشان بود و طهطاوی زیر نظر او  در فرانسه آموزش دیده 

طاوی طی گزارشی ماه از آموزش دانشجویان مصری، در مورد رفاعه طه 20است. ژومار، بعد از سپری شدن 

های تاریخی و سایر تألیفات، کامیاب نویسد:  "شیخ  رفاعه شخص  تعلیم یافته ایست، نامبرده حتما در ترجمهء کتاب می

 خواهد شد." و این پیشبینی وی،  به حقیقت پیوست.

11
  )mythology 
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چهار چلد   یشده در هشت جلد است؛ اما رفاعه طهطاو ادی، اثر  ملت  برون؛ کتاب یعموم یای. کتاب جغراف23
 آن را  در قاهره به چاپ رساند. یقمر یهجر 1254ترجمه کرد و در سال   یعرب آن را به

ز ین یفراوان یهانش  و چاپ کتابیح  و گزی، تصحی ، بازنگردر مراجعهی اد شده، طهطاوی یهاافزون بر کتاب
، دو هزار یطهطاو یو فرهنگ یت علمی، شمار آن را در مدت چهل سال فعال12سهم گرفت که دکتور محمد عماره

 .(107-102:  1، ج 2010)عمارة،  داند یعنوان  کتاب م
ق کرده، در مقدمه یرا تحق یاثر رفاعه طهطاو« ةیمکتبالتحفة ال»زهران  که کتاب  یشادروان دکتور البدراو استادم

مصر  را شاهد  یدادهاین رویتر ن و بزرگیتر مهم یادشده، نگاشته است: رفاعه طهطاویش بر کتاب یپژوهش خو
م نهضت یرو دانشمندان او را زع نیدادها سهم گرفته و در آن اثرگذار بوده است. از همیروی جاد برخیبود و در ا

 (.5: 1983)زهران،  اند ر در قرن نزدهم لقب دادهمص یفرهنگ
ا یشان را  خداوندان یتوان ا یدهد که میقرار م یرفاعه را در صدر فهرست دانشمندان»نظر گذرا به آثار باال،

 یو آموزش ینی، دیخیاست، مسائل تاریرا رفاعه در اقتصاد، جامعه، سید. زینام یالمعارف رةیصاحبان دانش دا
 یو مسائل یاسی، سی، اجتماعی، اقتصادیفرهنگ یهاشهی، اند«األلباب مناهج»ئه کرده است و در کتاب ارا یاتینظر

چه از گوسفندان  شم و آنیابر راجع به پرورش کرم یبه نکاتی بازتاب داده؛ حتی ، دامداریوند با کشاورزیرا در پ
 .(37: 2009)رزق،  ز پرداخته است.یگردد، نید مینوس به مردم عایمار

خویش کرد که شاگردش  همنوعان ا فدای نشر و پخش دانش و خدمت بهآرامش و بیخوابی های  خود ر رفاعه
 مجدی ابوصالح این عالقه مفرط او را به تألیف و ترجمه چنین بازتاب داده است:

کرد  خواب می او اندک  13«النوم، کثیر االنهماک علی التآلیف و التراجم حتی إنه ما کان یعتنی بمالبسه. وکان قلیل» 
 های  خویش اعتنایی نداشت . ها فرو رفته بود که حتی  به چگونگی لباس و سراپا در دنیای تالیفات و ترجمه

 یاد نبرده و آثار فکریز از یگذشتگان را ن یراث فکرید توجه داشت، میکه به علوم و دانش جد نیا یِرفاعه در پهلو
نشر سپرد  به« بوالق» یدولت هٔ خان د در چاپیآثار مربوط به علوم و تمدن جد هٔ زمرن مسلمان را در یشیدانشمندان پ

 یص علیمعاهدالتنص»، ین رازیامام فخرالد« بیالغ حیمفات» یهاطور مثال از  چاپ و پخش کتاب توان بهیکه م
 ادآور شد.یگر ید ها کتابو ده «یریمقامات حر»، یاثر بغداد« خزانة األدب»در علم بالغت،  «یصشواهدالتلخ

که قبل از  مصر  با صنعت و امور چاپ آشنا بود، از سال  ی ه عثمانیپروفیسور دکتور محمد عماره، ترک هٔ گفت به
چاپ  به یزبان عرب ت، فقط چهل عنوان کتاب بهیک قرن فعالیش از یدر حدود ب یعنی یالدیم 1830تا  1728

ش از دو هزار عنوان کتاب ی، بیت علمیدت چهل سال فعالفقط در م یکه رفاعه طهطاوی رسانده بود؛ درحال
 (.91:  1، ج2010)عمارة ،م داشته است. یخوان مصر و جهان اسالم تقدسودمند و مهم به قشر کتاب

و درباریان مصر بوده است و حتی  وقتی  ی از زندگی مورد احترام رأس نظامهای طهطاوی با وجودی  که در دوره
 روای مصر مورد استقبال گرم فرمانگردد  توسط ابراهیم پاشا پسر محمدعلی پاشا  ندریه برمیکه از پاریس به اسک

افزاید. شاگرد  دهد؛ بلکه بر تواضعش می گیرد، اما هیچ گاه تواضع را از دست نمی و نوازش و تقدیر مادی قرار می
 هٔ که نخستین زندگینام د استادشداشته است در مور ها شرف شاگردی او را الح  که سالرشیدش مجدی السید ص

 نویسد:  گردد، می مدون رفاعه طهطاوی نیز محسوب می
أسنی المناصب، وجلس علی أسمی المراتب، ازداد تواضعه للرفیع والوضیع، و  وکان المرحوم کلّما ارتقی إلی» 

  (65،  1958) مجدی،  «تضاعف سعیه فی قضاء حوائج الجمیع، ولم یغتر بزینة الدنیا وزخرفها.
گردید  و به  یافت، تواضع او  بر ُکه و ُمه بیشتر می آن مرحوم هرگاه که به مناصب باالتر و مراتب مهمتر دست می

 شد. های دنیا فریفته نمی زینت و زیبایی
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در والیــت " کفر  1931بر دسم 8دوکتور محمد عماره یک تن از دانشمندان مشهور جهان اسالم است که در (  

ها، اعضای نهضت  م شامل فاکولتهء دارالعلوم قاهره گردید، اما چون در آن سال 1954الشیخ"  مصر تولد شد، در 

هایی از سوی رژیم رو به رو بودند، او هم به سبب فعالیت های  اخوان المسلمین و سایر مخالفان حکومت، با دشواری

 1965گرفت که محرومیت از تحصیل را نیز در پی داشت و فراغتش از فاکولته تا سال سیاسیش مورد خشم نظام قرار 

م به  1975م ماستری اش را در فلسفه اسالمی وداکتری اش را در سال  1970به تعویق افتاد. استاد عماره، در سال 

 دست آورد، رسالۀ دکترایش "اإلسالم وفلسفة الحکم" نام داشت.

عنوان کتاب و رساله به چاپ رسیده است و مقاالت  300در عمر پر بارش تا کنون، بیش از از دوکتور محمد عماره 

های زندهء  هایش به زبان ها ومجالت چاپ جهان عرب، نشر گردیده و شماری از کتاب زیادی هم از نامبرده در روزنامه

ی، آلمانی و البانیایی ترجمه شده شرقی و غربی مثل ، ترکی، مالوی، فارسی، اردو، پشتو، انگلیسی، فرانسوی، روس

 است. اینجانب  افتخار داشتم تا چندین بار، موصوف را در منزلش  در قاهره، زیارت کنم. 

13
 65( حلیة الزمن بمناقب خادم الوطن ص  
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 ،  وفات7-1
جوزای  6هـ ق/  1290ع اآلخر یروز نخست رب -م  1873 یم 27خ یتار مرد بزرگ به  ن دانشییسرانجام ا

در شهر قاهره   -شود یده میة نامیاکنون الشراب -« الَمهَمشة»در منزلش واقع در منطقه هجری خورشیدی   1252
 29مورخ  هٔ س شده بود؛ در شماریکه توسط او تأس« روضة المدارس»وست، دو روز بعد  مجله یبه رحمت حق پ

 ن نگاشت: یاو چن یش، در رثایخو 1873 یم
مشهور مصر  و  یهاتیاز  شخص یاو هزاران نفر گرد آمدند؛ مردان هٔ ع جنازییتش . و دردیمصر با مرگ او لرز»

ن بزرگ او را یحق و دَ  از ییها مصر را ازدحام فراگرفت  تا گوشهی ها  ابانیشاگردان مدارس و دانشمندان.... خ
 یم عصریآموزان  تعلورند. دانشآیاد میآموخته آن به از فرزندان و دانش یکیمثابه  ان  او را بهیادا کنند... ازهر

ان همه او را یشمارند و مصریش میموجود  در مصر او را برادر خو یهایخوانند  و فرانسویاو را پدر م
دارند. جنازه باشکوه یم یاد او را گرامیچند و یپیخود م دانند. همه از درد فقدان او بهیش میگذار نهضت خو انیبن

یخ ازهر،  دانشمندان و شاگردان آن، انتظارش را میک شد، شیشهر نزد که به ید و وقتاو از منزلش حرکت داده ش
نماز جنازه و دفن،  یقبله گذاشته شد.... بعد از ادا یرو به دند. جنازه رویاش شرکت ورز دند.. همه در جنازهیکش

باد که   یماند... رحمت خدا بر و یباق اما  آثار او -افتیاو وفات  -انشاد کردند... ییاو قصائد ُغّرا یفَُضال در رثا
 14«.انجام داد.... یادیش  خدمات زیبه مردم خو

رفاعه وفات  یفهم ین پسرش علیتر گاه که کوچک م  آن 1903سال  از مرگ رفاعه، در سپتمبر  31پس از  
 ن گفت:یکرد و چن  دایپدرش  یهایگژهیاز مآثر و و یا در چکامه یاحمد شوق -الشعرا  ملک –رالشعراء یافت. امی

 قظت مصَر معارفُهیأی ا ابن الذی
 أبوک کان ألبناء البالد  أبا

 ن بود. ین سرزمیپدر تو، پدر همه فرزندان ا ]بِدان[دار کرد. یکه دانش او مصر را ب یفرزند کس یا
 

*** 
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 ة، القاهره یچاپ مکتبة النهضة المصر ث،یعصر الحد یزعماء اإلصالح ف(، 1965امین، احمد، ) -6

                                                           
14

دانیم سال م(. طوری که می1873می  29هـ ق )  1290الثانی  ( شمارهء هفتم مجلهء  "روضة المدارس"  ربیع

زند که سید نیز در جنازه او اشتراک الدین افغانی در مصر بود؛ نگارنده حدس می سومین سال حضور سیدجمالم  1873

ام که گمان  و امثال آن، برخورده «  الهیئة االجتماعیة»چنان  در آثار سید به اصطالحاتی  مثل  ورزیده باشد. اینجانب هم

 ام گرفته باشد و این امر نیاز به  پژوهشی مستقل دیگر دارد. )فاضل(برم سید افغانی آن را از آثار رفاعه طهطاوی ومی
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 ، چاپ دارالمعارف، قاهره ةیللتحفة المکتب
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 هندوای ، المملکة المتحدة
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*** 

 
طهطاوی که توسط  هٔ زندگینام نخستین« یرة رفاعة رافع الطهطاویحلیة الزمن بمناقب خادم الوطن، س» کتاب 

 ره به چاپ رسید.م در قاه 1958شاگرد رشید او السید صالح مجدی تدوین گردیده است و برای نخستین بار در 
 

 
 م(1849-1769روای مصر ) محمد علی پاشا فرمان
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 م( پسر محمد علی پاشا 1848 - 1789ابراهیم پاشا

 

 
   1854 - 1813بن محمد علی پاشا  عباس حلمی پاشا بن طوسون پاشا

 

 
 1863 -1822سعید پاشا 
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 (1895-1830خدیو اسماعیل پاشا)
 

 
داشت، سید جمال الدین افغانی در  هوشیار کادین یا هوشیاربانو نام اهیم پاشا که مادرشخدیو اسماعیل پاشا پسر ابر

 کرد. عصر فرمانروایی او در قاهره زندگی می
 

 
 محمد علی پاشا در قاهره که آرامگاه محمد علی پاشا نیز در آن قرار دارد مسجد
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رجب  المرحب سال  12دراوی زهران که آن را برایم  در  کتاب " التحفة المکتبیة" تحقیق استادم شادروان دکتور ب

مکرمه  هدیه داده است و  شاید با دریافت همین کتاب،  هٔ سال قبل، در مک 37هـ ش(  یعنی  1363هـ ـ ق )1405
ها، دوران جهاد باعظمت ملت  شدم. چون آن  سال این نخستین بار بود که من با نام و آثار رفاعه طهطاوی آشنا می

الرحمن  مع أصدق األمنیات لک و للمجاهدین  إلی األستاذ فضل» بود، استادم در اهدایش چنین نوشته است : ما 
 «بالنصر المین.

 

 
 روی جلد کتاب التحفة المکتبیة،  تحقیق دکتور بدراوی زهران

 
 داردادامه 

 …یاسیو سی اجتماعی ها تیها و فعال شهی. اند2
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