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نگارش :فضلالرحمن فاضل

ِرفاعه طهطاوی؛
نبشته ها و اندیشه ها
(بخش نخست)
چکیده

یکی از مهمترین مباحث مرتبط به ترویج روحیه ٔ علمی و رشد علم در جوامع ،شناخت و بررسی زندگی ،آثار و
تالش های اندیشمندانی است که در تحوالت علمی جوامع نقش اثرگذار داشتهاند .در جهان اسالم ،اندیشمندان و
بزرگانی بوده و هستند که بررسی زندگی ،آثار و تالشهای علمی آنها می تواند در بهبود وضعیت امروزی جهان
اسالم و کشور ما کمک کند .در این مقاله ،تالش شده است که بهبررسی زندگینامه ٔ اندیشمند و پیش کسوت
روشنگری جهان عرب ِرفاعه الطهطاوی پرداخته شود .در این نبشته تالش شده با استفاده از روش توصیفی -
تحلیلی به بررسی زندگی ،اندیشه ها و تالشهای علمی این اندیشمند و بیدارگر بزرگ پرداخته شود .بهطور کلی
یافتههای ما در اثر مطالعه آثار او ،نشان میدهد که این اندیشمند در پیوند میان علم مدرن دنیای غرب و ارزش ها
و آموزه های دینی نقش اساسی داشته است .وی در نهادینهکردن و گسترش ارزشهای زندگی اجتماعی از قبیل
وطندوستی ،آزادی ،اهمیت دانش و فراگیری آن ،حقوق زنان ،برابری انسانها ،تحول در ساختار سیاسی
کشورهای اسالمی مبتنی بر تفکیک قوا و  ...در آثارش به وضوح تأکید کرده است .همچنین وی نقش اساسی در
گسترش علم از طریق ترجمه ٔ آثار نویسندگان غربی بهویژه فرانسوی به زبان عربی داشته است .و سفرنامهٔجذاب
و خواندنی او به گونهای فرانسه ٔ آن زمان؛ به ویژه شهر پاریس را به خوانندگان مصری تقریباً دوقرن قبل،
معرفی داشته و از خوبی های آن پرده برداشته است.
واژگان کلیدی:
طهطاوی ،مصر ،وطن دوستی ،ترجمه،آموزش و پرورش ،آزادی،مشروطیت ،تفکیک قوا.
 .1زندگینامه طهطاوی
 ،1-1خانواده
رفاعه طهطاوی در  15اکتوبر  1801م (  7جمادی الثانیة  1216هـ ق 23 /میزان  1180هجری خورشیدی)
در شهر طهطا مربوط والیت سوهاج صعید مصر تولد شد .پدرش بدوی بن علی بن محمد از جمله سادات مصر
بود که نسبش به حسین بنعلی رضیهللا عنهما میرسید .زاد روز او برابر است با روز عقبنشینی نیروهای
فرانسوی از مصر که در 1798م آن را تصرف کرده بودند.
وقتی که رفاعه چهار ساله میشود محمدعلی پاشا در سال  1805م زمام امور مصر را برعهده میگیرد .از
نخستین گامهای اصالحی محمدعلی پاشا ،لغو روش یا نظام «التزام» است که در زمان فرمانروایی ممالک به
اشراف یا سادات از بیتالمال کمکهای مالی صورت میگرفت .با لغو این سیستم؛ بدوی ،پدر رفاعه که قبالً از
آن امتیاز برخوردار بود ،مجبور شد بهخاطر نجات از فقر و تنگدستی« ،طهطا» را ترک بگوید .رفاعه در این
دوران سرگردانی پدر ،خواندن و نوشتن را آموخت و مهمتر از همه این که قرآن کریم را به حافظه سپرد .در
همین دوران غربت و دوری از زادگاه ،پدرش را از دست داد .خویشاوندان مادریاش او را بار دیگر به طهطا
بردند .او در آنجا بهآموختن علوم معقول و منقول آن دوران پرداخت.
 ،1-2شمول در االزهر
زمانی که پای به شانزده سالگی گذاشت مادرش تصمیم گرفت تا فرزندش را جهت فراگرفتن بیشتر دانش ،به جامع
االزهر قاهره اعزام دارد .رفاعه نوجوان در سال 1817م وارد ازهر شده و از بخت بلند در نزد شیخ حسن
عطار( )1835 -1766یک تن از شیوخ بیدار و آگاه ازهر ،زانوی تلمذ زده و زحمات شبانه روزیاش در
د پاڼو شمیره :له  1تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اندوختن و فراگیری علم باعث شد تا در صف نخست شاگردان ممتاز «ازهر» قرار گیرد و با فراغت از ازهر در
سال1821م بهحیث آموزگار در ازهر تعیین گردیده و به تدریس مضامینی در حدیث شریف ،علوم منطق ،بدیع و
عروض پرداخت .رفاعه در سال  1824م بهحیث واعظ و امام در ارتش مصر که مورد توجه محمدعلی پاشا بود،
گماشته شد.
 ،1-3سفر به پاریس
محمدعلی پاشا در سال 1826م تصمیم گرفت تا شماری از مصریان را جهت فراگیری بیشتر علوم در رشتههای
گوناگون به پاریس اعزام دارد .این محصلین که شمار شان به بیش از صد نفر بالغ میگردید جهت آموزش رشته
هایی چون ادار ٔه جنگ ،هندسهٔ حربی ،فراگیری فن توپچی ،دامداری ،تاریخ ،جغرافیا ،کشاورزی ،معماری ،رسم،
کیمیا ،طبی ،حتی سیاست و اداره و ترجمه از زبان فرانسوی بهزبان عربی را نیز احتوا میکرد؛ به پاریس اعزام
گردیدند .رفاعه در اثر توجه و پبیشنهاد استادش شیخ حسن عطار ،توفیق یافت تا همرکاب این قافله علمی شده 1و
وظیفهای که او را به آن تعیین نموده بودند ،امامت محصلین مصری در فرانسه بود؛ اما رفاعه بهمحض رسیدن به
فرانسه در پهلوی امامت و پیشنمازی محصلین مصری ،تقاضا کرد که او نیز مثل سایر محصلین به فراگیری
دانش نوین بپردازد .تقاضای رفاعه پذیرفته شد و او در مدت تقریبا ً شش سالی را که در آن دیار سپری کرد ،به
آموختن زبان فرانسوی ،توجه بیشتر مبذول داشت .در همان دوران چندکتاب مهم را از فرانسوی بهعربی ترجمه
کرد و مهمتر از همه ،سفرنامهای هم تحتعنوان «تخلیص اإلبریز فی تلخیص باریز» یا «الدیوان النفیس بإیوان
باریس» 2نوشت .رفاعه از انگیزههای نگارش سفرنامهاش ،در جمله سایر دالیل به توصیه استادش شیخ عطار نیز
اشارت کرد که او را بهتدوین هر آنچه در آن دیاری که عروس شهرها نامیده میشود؛ میبیند ،بهقید تحریر در
آورد و دلیل دیگری که در مقدمه کتابش اشارت میکند این است که « :خصوصا وإنه من أول الزمن إلی اآلن ،لم
یظهر باللغة العربیة ،علی حسب ظنی ،شیء فی تاریخ مدینة باریس ،کرسی مملکة الفرنسیین ،وال فی تعریف
أحوالها وأحوال أهلها( »...عماره ،2010 ،ج« .)17 :2بهویژه این که از آغاز تاریخ تاکنون  -به گمان من،-
کتابی به زبان عربی در مورد شهر پاریس که پایتخت کشور فرانسه است به نشر نرسیده و نه هم در معرفی
چکونگی آن و احوال مردمانش».
رفاعه باوجودی که از یک محیط بسته برخاسته بود و از یک درسگاه دینی مثل «ازهر» فارغ شده بود ،اما غرب
و تمدن آن ،هوش و حواس او را نربود و پاریس عروس شهرهای آن زمان ،در کردار و باورهای دینی رفاعه هیچ
اثر منفی بر جا نگذاشت؛ بلکه او آگاهانه در راه اندوختن علم و تجربهٔ غرب ،گامهای بلندی برداشت .مورخ شهیر
مصری علی مبارک 3میگوید:
«وما تأثرت إقامته بباریز أدنی تأثیر فی عقائده وال فی أخالقه وعوائده» (الخطط التوفیقیة ،ج « .)54 :13ایام
اقامت او درپاریس اندکترین تأثیر منفی در باورهای دینی و ُخلق و روش او بهجا نگذاشت».

 )1رفاعه تاریخ این سفر را روز جمعه  8شعبان سال  1241هـ ق ( برابر با  18مارچ 1826م) در فصل نخست
سفرنامه اش درج کرده است " .تخلیص اإلبریز" ص 51
 )2محمد علی پاشا فرمانروای مصر در سال  1834م (1250ق) دستور داد تا کتاب "تخلیص اإلبریز" در مطبعهء
دولتی به چاپ برسد و در کاخهای سلطنتی و دفاتر حکومتی خوانده شود .ادوارد لین  Edward William Laneسیاح و
جهان گرد انگلیسی که در دههء سوم قرن نوزدهم میالدی در مصر حضور داشت می نویسد که عامهء مردم از کتاب
یادشده در آن عصر ،استفادهء شایانی ننموده اند.
کتاب جهانگرد انگلیسی  An account of the manners and customs of Modern Egyptiansنام دارد که در
سال  1836یعنی دوسال بعد از چاپ و نشر کتاب رفاعه ،در لندن به طبع رسیده است.
 ) 3علی مبارک شخصیت مشهور مصری دیگر است که نامش با عمران و بازسازی و نهضت علمی مصر گره
خورده است و دکتور احمد امین او را از جملهء اصالحگران عصر جدید در مصر محسوب می کند .او در سال
 1823م در منطقهء دقهلیه مصر تولد یافت .در کودکی قرآن کریم را حفظ کرد و در سال  1849جهت تحصیالت
عالی به فرانسه اعزام گردید .او در رشته های متعدد ازجمله مهندسی و ساختمانی نیز تحصیل کرد و در برگشت به
میهنش مدرسهء « مهندسخانه» را بنیاد نهاد .او در فرانسه آموزشهای رزمی هم دیده بود  ،از همینرو به مثابهء
یک فرد مصری زیر فرمان امپراتوی عثمانی  ،همراه با ارتش عثمانی در جنگ کریمیه نیز شرکت ورزید و پیروزی
به نام ترکان رقم خورد و او در کابینهء ریاض پا شا ،وزیر معارف بود ،اما درسال  1891م از وظایف رسمی استعفا
داد و سرانجام در سال  1893م وفات یافت .از او کتاب های مفیدی به نشر رسیده ،اما کتاب مهم او مشهور به
«الخطط التوفیقیة » میباشد که در زمان حیاتش در 1888م از چاپخانهء مشهور بوالق از چاپ برآمد  .این کتاب را
جدیداً دارالکتب المصری در  20مجلد ،مجددا به نشر سپرده است« .الخطط التوفیقیة» مرجع مهمی راجع به تاریخ ،
جغرافیا و شناخت شخصیت های مشهور ساکن در مصر به شمار میرود.

د پاڼو شمیره :له  2تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

رفاعه در پاریس با اندیشههای پیشرو اجتماعی غرب آشنا شد و در ایام اقامت در پاریس «روحالقوانین» 4اثر
منتسکیو(1689 -1755م) و «قرارداد اجتماعی» 5اثر ژان ژاک روسو(1778-172م) را عمیقا مطالعه کرد و
از آن درسهای ژرفی آموخت و حتی «روحالقوانین» را به عربی ترجمه کرد.
 ،1 -4برگشت به مصر
رفاعه بعد از سپری کردن شش سال در پاریس ،با کولهباری از تجربه و دانش و آموزش زبان فرانسوی در سال
1831م به قاهره عودت کرد و نخستین وظیفهای که به اوسپرده شد ،مترجم در مدرسه پزشکی بود و او نخستین
مصری بود که به این وظیفه گماریده شد؛ زیرا قبل از وی کسانی که به این وظیفه گماشته میشدند از اهالی شام
– سوریه  ،-مراکشیها یا ارمنها بودند.
این دورانی که از آن صحبت میکنیم  ،دورانی است که مصر و خاور و جهان اسالم در عقبماندگی بهسر برده و
هیوالی جهل و بیدانشی در سراسر جهان اسالم ،چنگ و دندان مینمایاند و بیداد میکرد .این دوران را احمد امین
مورخ و ادیب مصری به نقل از جهانگرد فرانسوی مسیو وولنی1820-1775) -Volneyم( اینگونه به تصویر
میکشد« :إن الجهل فیهذه البالد عام شامل ،مثلها فی ذلک مثل سائر البالد الترکیة .یشمل الجهل کل طبقاتها ویتجلی
فی کل جوانبها الثقافیة ،من أدب وعلم وفن والصناعات فیها .فی أبسط حاالتها إذا فسدت ساعتک ،لم تجد من
یصلحها؛ إال أن یکون أجنبیا» (امین« .)6 :1965 ،بیدانشی در این شهرها عمومی و فراگیر است؛ مثل سایر
شهرهای ترکیه؛ نادانی همه طبقات را و در همه جوانب فرهنگی در نور دیده است؛ اعم از ادبیات و هنر و
صنعتها .در سادهترین حاالت؛ اگر ساعت دستی تو خراب شود و از کار بیفتد ،کسی را نخواهی یافت که آن را
درست کند؛ مگر اینکه اجنبی باشد یعنی از کشورهای غربی».
 ،1-5کارنامهها وفعالیتها
رسالت رفاعه برای آگاهیدادن مردم یک رسالت تاریخی و استثنایی بود او دو سال را در مدرس ٔه پزشکی یادشده
سپری کرد و در این دوران کتاب «التوضیح أللفاظ التشریح» را که یوسف فرعون به عربی ترجمه نموده بود،
بازنگری کرد و به چاپ آماده ساخت و افزون بر آن ،از مدرسه آمادگی برای فراگیری دانش طبی که بهنام
«مدرسه مارستان» یاد میشد و مدت درس در آن سهسال بود ،نیز سرپرستی میکرد.
در سال 1833م به مدرسه توپچی فرستاده شد که در آن دبستان بهحیث مترجم علوم نظامی(عسکری) وظیفه
محوله را پیش میبرد .رفاعه طهطاوی زمانیکه در پاریس بهسر میبرد با «مدرسه زبانهای شرقی» 6آشنایی
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پیدا کرده و آرزو داشت تا به تقلید از آن ،مرکزی در مصر نیز تأسیس کند؛ تا اینکه با تأسیس «مدرسةاأللسن»
در سال  1835م ،به این آرزویش رسید .رفاعه که به «ترجمه» اهمیت زیاد قایل بود و آن را یکی از راههای
آشنایی با علوم جدید و راه انتقال تجربه کشورها و ملتهای دیگر میدانست .در سال 1841م مدرسهای را بهنام
«قلم ترجمه» تأسیس کرد ،این مدرسه دارای چهار بخش بود :ترجم ٔه ریاضیات ،ترجم ٔه علوم پزشکی و طبیعی،
ترجمهٔ علوم اجتماعی و ترجمه به زبان ترکی.
در نوامبر  1848م ،حامی رفاعه طهطاوی یعنی ابراهیم پاشا پسر محمد علی پاشا وفات یافت و محمدعلی پاشا
نیز بهفاصله اندکی در اگست 1849م داعی اجل را لبیک گفت و عباس پسر طوسون و نوه محمدعلی پاشا به
فرمانروایی مصر رسید .عباس با علوم ،دانشجدید و پیشرفت و ترقی ،میانه خوبی نداشت .او در حقیقت جنبش
ارتجاعی را برضد روشنگری و پیشرفت به راه انداخته و در برابر رفاعه یا مردی که ستون استوار نهضت فکری
و آگاهیبخشی و روشنگری آن دوران مصر بود ،موانع ایجاد کرد و سد راه فعالیتهایش قرار گرفت .عباس در
گام نخست درب «مدرسهٔ السن» یا دبستان زبانها را مسدود و در سال 1850م رفاعه طهطاوی را به بهانه
تأسیس یک مدرسه ابتدایی ،از قاهره به «سودان» تبعید کرد.
رفاعه در سودان اگرچه با مشکالت زیادی روبهرو شد و حتی زمین ٔه جلب دانشآموزان در مدرسه ابتدائیه را نیز
نیافت؛ اما با استفاده از فرصت ،کتاب «ماجراجوییهای تلماک» 8اثر فینیلون 9را از زبان فرانسه به زبان عربی
))De l'esprit des loix( De l'esprit des lois( ) The Spirit of Law
) ) Du contrat social; ou Principes du droit politique(The Social Contract

4
5

6

)L Ecole des Langues Orientales
 )7مدت آموزش در "مدرسهء السن" پنج سال بود که در آن زبانهای فرانسوی ،انگلیسی ،ایتالیایی ،ترکی و فارسی در
پهلوی هندسه ،الجبر ،تاریخ ،جغرافیه و فقه اسالمی تدریس میگردید .از این مدرسه در سال 1839م بیست تن برای
نخستین بار فارغ التحصیل شدند .بعدها در این مدرسه بخش ادارهء عمومی ملکی افزود گردید که برای دوایر
حکومتی ،کارمندان را آموزش میداد  .در  1847م بخشی برای تدریس فقه اسالمی به اساس مذهب ابوحنیفه نعمان بن
ثابت رضی هللا عنه نیز در آن تاسیس گردید .مدرسهء السن در حقیقت شباهت به دانشگاهی داشت که در آن مضامین
فاکولتههای ادبیات ،حقوق  ،تجارت و شرعیات به دانشجویان تدریس میگردید.
))Les Aventures de Télémaque ( The Adventures of Telemachus

8

9

Fenelon
د پاڼو شمیره :له  3تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ترجمه کرد .با وفا عباس و به فرمانروایی رسیدن سعید کوچکترین فرزند محمدعلی پاشا در سال 1854م
باردیگر به قاهره فراخوانده شد.
مهمترین دوران زندگی رفاعه طهطاوی دهه اخیر عمر اوست که در سال 1863م اسماعیل پاشا به فرمانروایی
مصر میرسد ،باوجودی که رفاعه وارد دههٔ هفتم عمر خویش شده است ،اما با نشاط زایدالوصفی بهفعالیت
پرداخته و در بنای نظام جدید مصر در ساحات اداره ،ارتش ،اقتصاد ،آموزش و سیاست سهم فعال میگیرد و این
دوران را میتوان دوران تغییر مصر نامید که حکومت ،رهبری تغییر را بر دوش داشته و بهاصطالح دوران ما،
همه کارها از باال مدیریت میگردید؛ و رفاعه هم بهمثابهٔ عضوی از این نظام ،از راه اندیشههای بِکر و جدیدش
در این تغییر سهم فعال گرفت و سرپرستی مؤسسات آموزشی به وی سپرده شد.
رفاعه طهطاوی در همین دوران به تأسیس مجله فرهنگی و آموزشی «روضة المدارس» دست مییازد و کتاب
مهم تاریخی «أنوار توفیق الجلیل فی أخبار مصر و توثیق بنی إسماعیل» را بهرشته تحریر میکشد .در بخش
آموزش و پرورش ،دو کتاب مهم «مناهج األلباب المصریة في مباهج اآلداب العصریة» و «المرشد األمین للبنات
والبنین» را تألیف میکند و آن دو را بهچاپ میرساند .در مورد سیرت پیامبر اکرم صلیهللاعلیه وسلم کتاب
«نهایة اإلیجاز في سیرة ساكن الحجاز» و در مورد اجتهاد و نوآوری کتاب «القول السدید فی االجتهاد و التجدید»
را تألیف میکند.
 ،1-6آثار دیگر
در پهلوی کتابهای مهم یادشده ،او آثاری را نیز از زبان فرانسوی به زبان عربی ترجمه کرده است،که نامهایشان
چنین است:
 .1تاریخ مصر باستان که در سال  1838م بهچاپ رسیده است.
 .2ترجمه قانون بازرگانی فرانسه که در سال 1868م چاپ شد
 .3ترجمه قانون مدنی فرانسه یا کود ناپلیون؛ سال چاپ 1866م
 .4التعریبات الشافیة لمرید الجغرافیة؛ سال چاپ 1835م
 .5جغرافیای مختصر؛ سال چاپ1830م.
 .6رساله معادن ،سال چاپ 1867م
 .7قالئدالمفاخر فی عوائد األوائل واألواخر؛ سال چاپ 1833م
 .8کتاب فیلسوفان پیشین؛ سال چاپ 1836م
 .9مبادی هندسه؛ سال چاپ 1854م
 .10المعادن النافعة لتدبیر معایش الخالیق؛ سال چاپ 1832م
 .11منطق؛ سال چاپ 1838م
 .12مواقع األفالک فیأخبار تلیماک؛ سال چاپ 1867م
 .13هندسه ساسیر؛ سال چاپ 1874م بعد از وفات مترجم
 .14روح الشرائع یا روح القوانین اثر مونتسکیو
.15أصول الحقوق الطبیعیة التی تعتبرها اإلفرنج أصال ألحکامهم
 .16نظم العقود فی کسر العود؛ ترجمه یک قصیده از زبان فرانسوی به عربی
 .17مختصری در مورد تاریخ اسکندر کبیر
10
 .18تقویم سال  1244هجری قمری که مسیو ژومار  Jomardآن را برای سرزمین های مصر و شام تألیف
کرده بود .رفاعه اثر یاد شده را حین اقامت در پاریس از زبان فرانسه به زبان عربی برگردان کرد.
 .19مقدمهٔ جغرافیای طبیعی
 .20سه مقاله در علم هندسه
11
 .21مختصری در مورد میتولوژی (اسطورهشناسی) یا اساطیر و خرافات یونان.
 .22قانوناساسی فرانسه
 )10ژومار که نام کاملش به فرانسوی  Edme Francois Jomardمیباشد از دانشمندان علم جغرافیه بود که
مهاجمان فرانسوی را در  1798م به مصر همراهی می کرد و او همان کسی است که کتاب مشهور Desciption
 ( de l Egyptوصف مصر) زیر نظر او در پاریس به چاپ رسید .و همین شخص تقریبا سه دهه بعد دانشجویان
مصری که به پاریس اعزام شده بودند ،از جمله آموزگاران ایشان بود و طهطاوی زیر نظر او در فرانسه آموزش دیده
است .ژومار ،بعد از سپری شدن  20ماه از آموزش دانشجویان مصری ،در مورد رفاعه طهطاوی طی گزارشی
مینویسد" :شیخ رفاعه شخص تعلیم یافته ایست ،نامبرده حتما در ترجمهء کتابهای تاریخی و سایر تألیفات ،کامیاب
خواهد شد ".و این پیشبینی وی ،به حقیقت پیوست.
)mythology
د پاڼو شمیره :له  4تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ
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 .23کتاب جغرافیای عمومی ،اثر ملت برون؛ کتاب یاد شده در هشت جلد است؛ اما رفاعه طهطاوی چهار چلد
آن را بهعربی ترجمه کرد و در سال  1254هجری قمری آن را در قاهره به چاپ رساند.
افزون بر کتابهای یاد شده ،طهطاوی در مراجعه ،بازنگری  ،تصحیح و گزینش و چاپ کتابهای فراوانی نیز
سهم گرفت که دکتور محمد عماره ،12شمار آن را در مدت چهل سال فعالیت علمی و فرهنگی طهطاوی ،دو هزار
عنوان کتاب میداند (عمارة ، 2010 ،ج.)107-102 : 1
استادم شادروان دکتور البدراوی زهران که کتاب «التحفة المکتبیة» اثر رفاعه طهطاوی را تحقیق کرده ،در مقدمه
پژوهش خویش بر کتاب یادشده ،نگاشته است :رفاعه طهطاوی مهمترین و بزرگترین رویدادهای مصر را شاهد
بود و در ایجاد برخی رویدادها سهم گرفته و در آن اثرگذار بوده است .از همینرو دانشمندان او را زعیم نهضت
فرهنگی مصر در قرن نزدهم لقب دادهاند (زهران.)5 :1983 ،
نظر گذرا به آثار باال«،رفاعه را در صدر فهرست دانشمندانی قرار میدهد که میتوان ایشان را خداوندان یا
صاحبان دانش دایرةالمعارفی نامید .زیرا رفاعه در اقتصاد ،جامعه ،سیاست ،مسائل تاریخی ،دینی و آموزشی
نظریاتی ارائه کرده است و در کتاب «مناهجاأللباب» ،اندیشههای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و مسائلی
را در پیوند با کشاورزی ،دامداری بازتاب داده؛ حتی به نکاتی راجع به پرورش کرمابریشم و آنچه از گوسفندان
مارینوس به مردم عاید میگردد ،نیز پرداخته است( .رزق.)37 :2009 ،
رفاعه آرامش و بیخوابی های خود را فدای نشر و پخش دانش و خدمت به همنوعان خویش کرد که شاگردش
مجدی ابوصالح این عالقه مفرط او را به تألیف و ترجمه چنین بازتاب داده است:
« وکان قلیل النوم ،کثیر االنهماک علی التآلیف و التراجم حتی إنه ما کان یعتنی بمالبسه 13».او اندک خواب میکرد
و سراپا در دنیای تالیفات و ترجمهها فرو رفته بود که حتی به چگونگی لباسهای خویش اعتنایی نداشت .
ِرفاعه در پهلوی اینکه به علوم و دانش جدید توجه داشت ،میراث فکری گذشتگان را نیز از یاد نبرده و آثار فکری
دانشمندان پیشین مسلمان را در زمرهٔ آثار مربوط به علوم و تمدن جدید در چاپخانهٔ دولتی «بوالق» بهنشر سپرد
که میتوان بهطور مثال از چاپ و پخش کتابهای «مفاتیحالغیب» امام فخرالدین رازی« ،معاهدالتنصیص علی
شواهدالتلخیص» در علم بالغت« ،خزانة األدب» اثر بغدادی« ،مقامات حریری» و دهها کتاب دیگر یادآور شد.
بهگفتهٔ پروفیسور دکتور محمد عماره ،ترکیه عثمانی که قبل از مصر با صنعت و امور چاپ آشنا بود ،از سال
 1728تا  1830میالدی یعنی در حدود بیش از یک قرن فعالیت ،فقط چهل عنوان کتاب بهزبان عربی بهچاپ
رسانده بود؛ درحالی که رفاعه طهطاوی فقط در مدت چهل سال فعالیت علمی ،بیش از دو هزار عنوان کتاب
سودمند و مهم به قشر کتابخوان مصر و جهان اسالم تقدیم داشته است( .عمارة  ،2010،ج.)91 : 1
طهطاوی با وجودی که در دورههایی از زندگی مورد احترام رأس نظام و درباریان مصر بوده است و حتی وقتی
که از پاریس به اسکندریه برمیگردد توسط ابراهیم پاشا پسر محمدعلی پاشا فرمانروای مصر مورد استقبال گرم
و نوازش و تقدیر مادی قرار میگیرد ،اما هیچ گاه تواضع را از دست نمیدهد؛ بلکه بر تواضعش میافزاید .شاگرد
رشیدش مجدی السید صالح که سالها شرف شاگردی او را داشته است در مورد استادش که نخستین زندگینام ٔه
مدون رفاعه طهطاوی نیز محسوب میگردد ،مینویسد:
« وکان المرحوم کلّما ارتقی إلی أسنی المناصب ،وجلس علی أسمی المراتب ،ازداد تواضعه للرفیع والوضیع ،و
تضاعف سعیه فی قضاء حوائج الجمیع ،ولم یغتر بزینة الدنیا وزخرفها ( ».مجدی)65 ، 1958 ،
آن مرحوم هرگاه که به مناصب باالتر و مراتب مهمتر دست مییافت ،تواضع او بر ُکه و ُمه بیشتر میگردید و به
زینت و زیباییهای دنیا فریفته نمیشد.

 )12دوکتور محمد عماره یک تن از دانشمندان مشهور جهان اسالم است که در  8دسمبر  1931در والیــت " کفر
الشیخ" مصر تولد شد ،در  1954م شامل فاکولتهء دارالعلوم قاهره گردید ،اما چون در آن سالها ،اعضای نهضت
اخوان المسلمین و سایر مخالفان حکومت ،با دشواریهایی از سوی رژیم رو به رو بودند ،او هم به سبب فعالیت های
سیاسیش مورد خشم نظام قرار گرفت که محرومیت از تحصیل را نیز در پی داشت و فراغتش از فاکولته تا سال 1965
به تعویق افتاد .استاد عماره ،در سال  1970م ماستری اش را در فلسفه اسالمی وداکتری اش را در سال  1975م به
دست آورد ،رسالۀ دکترایش "اإلسالم وفلسفة الحکم" نام داشت.
از دوکتور محمد عماره در عمر پر بارش تا کنون ،بیش از  300عنوان کتاب و رساله به چاپ رسیده است و مقاالت
زیادی هم از نامبرده در روزنامهها ومجالت چاپ جهان عرب ،نشر گردیده و شماری از کتابهایش به زبانهای زندهء
شرقی و غربی مثل  ،ترکی ،مالوی ،فارسی ،اردو ،پشتو ،انگلیسی ،فرانسوی ،روسی ،آلمانی و البانیایی ترجمه شده
است .اینجانب افتخار داشتم تا چندین بار ،موصوف را در منزلش در قاهره ،زیارت کنم.
 )13حلیة الزمن بمناقب خادم الوطن ص 65

د پاڼو شمیره :له  5تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 ،1-7وفات
سرانجام این دانشیمرد بزرگ به تاریخ  27می  1873م  -روز نخست ربیع اآلخر  1290هـ ق 6 /جوزای
 1252هجری خورشیدی در منزلش واقع در منطقه «ال َمه َمشة»  -اکنون الشرابیة نامیده میشود -در شهر قاهره
به رحمت حق پیوست ،دو روز بعد مجله «روضة المدارس» که توسط او تأسیس شده بود؛ در شمارهٔ مورخ 29
می  1873خویش ،در رثای او چنین نگاشت:
«مصر با مرگ او لرزید .و در تشییع جناز ٔه او هزاران نفر گرد آمدند؛ مردانی از شخصیتهای مشهور مصر و
شاگردان مدارس و دانشمندان ....خیابان های مصر را ازدحام فراگرفت تا گوشههایی از حق و َدین بزرگ او را
ادا کنند ...ازهریان او را بهمثابه یکی از فرزندان و دانشآموخته آن به یاد میآورند .دانشآموزان تعلیم عصری
او را پدر میخوانند و فرانسویهای موجود در مصر او را برادر خویش میشمارند و مصریان همه او را
بنیانگذار نهضت خویش میدانند .همه از درد فقدان او بهخود میپیچند و یاد او را گرامی میدارند .جنازه باشکوه
او از منزلش حرکت داده شد و وقتی که بهشهر نزدیک شد ،شیخ ازهر ،دانشمندان و شاگردان آن ،انتظارش را می
کشیدند ..همه در جنازهاش شرکت ورزیدند .جنازه روبهروی قبله گذاشته شد ....بعد از ادای نماز جنازه و دفن،
ضال در رثای او قصائد ُ
غ ّرایی انشاد کردند -...او وفات یافت -اما آثار او باقی ماند ...رحمت خدا بر وی باد که
فُ َ
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به مردم خویش خدمات زیادی انجام داد.»....
پس از  31سال از مرگ رفاعه ،در سپتمبر  1903م آنگاه که کوچکترین پسرش علی فهمی رفاعه وفات
یافت .امیرالشعراء – ملکالشعرا  -احمد شوقی در چکامهای از مآثر و ویژهگیهای پدرش یاد کرد و چنین گفت:
مصر معارفُه
یا ابن الذی أیقظت
َ
أبوک کان ألبناء البالد أبا
ای فرزند کسی که دانش او مصر را بیدار کردِ ] .بدان[ پدر تو ،پدر همه فرزندان این سرزمین بود.
***
منابع و مآخذ
 -1صحیح البخاری با ترجم ٔه فارسی ،جلد هفتم ،مترجم عبدالعلی نور احراری ،ناشر شیخ االسالم احمد جام ،تربت
جام  ،چاپ دوم  1391ش
 -2صحیح مسلم ،اإلمام ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری ،تحقیق و دراسة مرکز البحوث وتقنیة
المعلومات ،المجلد السابع  ،دارالتأصیل ،القاهرة -مصر ،الطبعة األولی1435 ،ق (2014م)
 -3السنن لإلمام ابیداود ،سلیمان بن األشعث السجستانی ،دارالتأصیل  ،القاهرة -جمهوریة مصر العربیة 1436،ق
(2015م)
 -4الحاوی فی تخریج أحادیث مجموع الفتاوی لإلمام شیخ اإلسالم تقی الدین ابن تیمیة ،تخریج :مجدی بن منصور بن
سید الشوری  ،دارالکتب العلمیة ،بیروت – لبنان ،الطبعة األولی 1415ق (1995م)
 -5عماره ،محمد ،)2010 (،األعمال الکاملة لرفاعة رافع الطهطاوی؛ دراسة وتحقیق ،چاپ قاهره .دارالشروق.
این مجموعه مشتمل است بر پنچ جزء  ،به این شرح:
الف -الجزء األول(التمدن والحضارة والعمران) شامل -1 :تمهید و  -2کتاب مناهج األلباب المصریة فی مباهج األب
العصریة ،در  746صفحه
ب -الجزء الثانی ( السیاسة ،الوطنیة والتربیة) شامل  -1کتاب تخلیص اإلبریز فی تلخیص باریز و  -2کتاب المرشد
األمین للبنات و البنین در  786صفحه
ج -الجزء الثالث( -تاریخ مصر والعرب قبل اإلسالم) شامل کتاب"أنوار توفیق الجلیل في أخبار مصر وتوثیق بني
إسماعیل" این کتاب در چهار مقاله و  763صفحه نگاشته شده است.
د -الجزء الرابع ( سیرة الرسول و تاسیس الدولة اإلسالمیة) در  742صفحه
هـ  -الجزء الخامس ( فی الدین واللغة واألدب) شامل کتاب های  -1القول السدید فی االجتهاد و التقلید -2بقاء حسن
الذکر باستخدام الفکر  -3التحفة المکتبیة فی تقریب اللغة العربیة -4جمال األجرومیة  -5الکواکب النیرة فی لیالی
أفراح العزیز المقمرة ،در  517صفحه
 -6امین ،احمد ،)1965( ،زعماء اإلصالح فی عصر الحدیث ،چاپ مکتبة النهضة المصریة ،القاهره
 )14شمارهء هفتم مجلهء "روضة المدارس" ربیعالثانی  1290هـ ق (  29می 1873م) .طوری که میدانیم سال
1873م سومین سال حضور سیدجمالالدین افغانی در مصر بود؛ نگارنده حدس میزند که سید نیز در جنازه او اشتراک
ورزیده باشد .اینجانب همچنان در آثار سید به اصطالحاتی مثل «الهیئة االجتماعیة» و امثال آن ،برخورده ام که گمان
میبرم سید افغانی آن را از آثار رفاعه طهطاوی وام گرفته باشد و این امر نیاز به پژوهشی مستقل دیگر دارد( .فاضل)
د پاڼو شمیره :له  6تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 -7البدراوی ،دکتورزهران ،)1983( ،رفاعة الطهطاوی و وقفة مع الدراسات الللغویة الحدیثة مع النص الکامل
للتحفة المکتبیة ،چاپ دارالمعارف ،قاهره
 -8رزق ،دکتور یونان لبیب ،)2009( ،تاریخ مصر بین الفکر والسیاسة ،چاپ دارالکتب والوثائق القومیة ،مرکز
تاریخ مصر المعاصر ،قاهره
 -9شوقی  ،امیرالشعراء احمد ،)2005( ،الشوقیات ،دیوان امیرالشعرا احمد شوقی ،راجعه وضبطه د .یوسف
الشیخ محمد البقاعی ،چاپ دار الکتاب العربی  ،بیروت
 -10شیال ،جمال الدین ( )2019رفاعة الطهطاوی زعیم النهضة الفکریة فی عصر محمد علی  ،الناشر :مؤسسة
هندوای  ،المملکة المتحدة
 -11فاضل ،فضلالرحمن (1395 /2016ش) زینب ،پیامرسان قیام کربال ،قاهره – جمهوری عربی مصر
 -12فردیناند ووستفیلد و ادوارد ماهلر ،)1360( ،تقویم تطبیقی هزار و پانصد سالۀ هجری قمری و
میالدی،ترجمۀ دکتور حکیمالدین قریشی ،چاپ فرهنگسرای نیاوران ،تهران
 -13مبارک ،علیباشا( ،بیتا) ،الخطط التوفیقیه ،چاپ قاهره
 -14مجدی  ،السید صالح ( )1958حلیة الزمن بمناقب خادم الوطن؛ سیرة رفاعة رافع الطهطاوی ،تحفیق الدکتور
جمال الدین شیال ، ،شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و أوالده بمصر ،القاهرة
 -15الیاس ،انطوان الیاس ،)1373( ،فرهنگ نوین عربی ،فارسی ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه
***

کتاب « حلیة الزمن بمناقب خادم الوطن ،سیرة رفاعة رافع الطهطاوی» نخستین زندگینام ٔه طهطاوی که توسط
شاگرد رشید او السید صالح مجدی تدوین گردیده است و برای نخستین بار در  1958م در قاهره به چاپ رسید.

محمد علی پاشا فرمانروای مصر (1849-1769م)

د پاڼو شمیره :له  7تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ابراهیم پاشا 1848 - 1789م) پسر محمد علی پاشا

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

سعید پاشا 1863 -1822

د پاڼو شمیره :له  8تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خدیو اسماعیل پاشا()1895-1830

خدیو اسماعیل پاشا پسر ابراهیم پاشا که مادرش هوشیار کادین یا هوشیاربانو نام داشت ،سید جمال الدین افغانی در
عصر فرمانروایی او در قاهره زندگی میکرد.

مسجد محمد علی پاشا در قاهره که آرامگاه محمد علی پاشا نیز در آن قرار دارد

د پاڼو شمیره :له  9تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کتاب " التحفة المکتبیة" تحقیق استادم شادروان دکتور بدراوی زهران که آن را برایم در  12رجب المرحب سال
1405هـ ـ ق ( 1363هـ ش) یعنی  37سال قبل ،در مکهٔ مکرمه هدیه داده است و شاید با دریافت همین کتاب،
این نخستین بار بود که من با نام و آثار رفاعه طهطاوی آشنا میشدم .چون آن سالها ،دوران جهاد باعظمت ملت
ما بود ،استادم در اهدایش چنین نوشته است  « :إلی األستاذ فضلالرحمن مع أصدق األمنیات لک و للمجاهدین
بالنصر المین».

روی جلد کتاب التحفة المکتبیة ،تحقیق دکتور بدراوی زهران
ادامه دارد
 .2اندیشه ها و فعالیت های اجتماعی و سیاسی…

د پاڼو شمیره :له  10تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

