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 ی؛ِرفاعه طهطاو
 ها ها و اندیشه نبشته

 (دوم)بخش 
 

 جا کلیک کنیدنبخش اول لطفاً ایلعهٔ امطبرای 
 

 یاسیو سی اجتماعی ها تیها و فعال شهی. اند2
  :یدگاه ژرف به تمدن غربی. د1-2

ن یه سرزماشغالگر فرانسی روهاین افته بود کهیتولد  یدر همان روز یطهطاو م کهیدر بخش نخست اشاره کرد
ساله فرانسه  از بزرگان خانواده و از استادانش راجع به دوران اشغال سه یمصر را ترک کرده بودند. البد طهطاو

اند، از طرف یمصر نما هٔ خشن استعمار را به مردم آزاد هٔ ک طرف چهریده بود. اشغال فرانسه اگر از یشن ییزهایچ
که غرب به آن مسلح بود و خاور  ییهاشرفتیر پیه و ساشرفت، صنعت چاپ و ساخت اسلحیبا تمدن و پ گرید

 بهره بودند، آشنا ساخت. یان از آن بیو مصر یاسالم
ان یکه در م -م 1821-1769 -1ون ین منشور بوناپارت ناپلیاز نخست ان باسوادیر مصریمانند سا یطهطاو
ی ء الذیمتساوون عند هللا و أن الش ع الناسیإن جم»د، آگاه بود که : ینشر و پخش گرد ن عباراتیا ان بهیمصر

همه مردم در برابر خدا » (.20:  1،ج2010)عمارة ،« فرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل و العلوم فقطی
 «است. بخشد ِخرد و فضائل و دانشیاز میگر امتیاز برخ د را یکه برخ یزیگانه چیاند و  یمساو

شرق و جهان  یماندگ شرفت غرب و راز عقبیتالش آن بود تا راز پکه او به فرانسه رفت، در  یبنا بر این وقت
ن رو، تماس با یفا کند. از همینش، نقش ایشرفت سرزمیو پ یدرک کند و در راه ترق اسالم و زادگاهش مصر را

مناهج »آورد. او در کتابش یجامعه ارمغان م یرا برا یدانست که سود همگانیم یسیجهان غرب را ، مقناط
األلباب، تجلب  یما إذا کانوا من أولیإن مخالطة األغراب، الس»گونه سودمند خواند:  نیا تماس با غرب را« اباأللب

 (.499 :1،ج2010)عمارة،« ة العجب و العجابیلألوطان المنافع العموم
رقابل یغ[یهایو شگفت یهن، سود همگانیم یکه از جمله خردمندان باشند، بر ا یانیتماس و داد و ستد با غرب»

 2«آورد. یبه ارمغان م ]تصور
 یژرف تحقیقات یو علوم اسالمی که در زبان عرب یمثابه دانشمندان که مستشرقان را به یدر حال یرفاعه طهطاو

 یفقط به علوم شرع که در شرق، نید و از ایستایبردند، م یپ« یدقائق و اسرار زبان عرب»اند و به  انجام داده
کند که  ین نقل قول میغرب چن یشود، مورد نقد قرار داده و از علما یگر ترک میرد و علوم دیگیاهتمام صورت م

ش یعت خود و زبان خویجز شر مسلمانان.»3«ةیتعلق باللغة العربیما  یعتهم ولسانهم یعنیر شریغ عرفونیإنهم ال»
یت تلخ را مین واقعیکه ا یدر حال رفاعه« دانند.یرا نم یزیگر چیرد، دیگیارتباط م یزبان عرب چه به آن یعنی

«. کسب ما التعرفه یف ةیالبالد الغرب یاحتاجت إل فلذلک» د:یگو یم 4«زیص اإلبریتخل»رد، در سفرنامه اش یپذ
 5«اورد.یدست ب داند، بهیچه را که نم ازمند است تا آنین یغرب یرو شرق به کشورها نیاز هم»

                                                           
1
- Napoléon Bonaparte 

2
 499( کتاب مناهج األلباب المصریة فی مباهج اآلداب العصریة، باب سوم ، فصل سوم ، ص  

3
 23( مقدمهء تخلیص اإلبریز ص  

هجری قمری در  1250مان محمد علی پاشا در سال برای نخستین بار در ز« ز فی تلخیص باریزیص اإلبریتخل( » 4

هجری قمری در اواخر   1265سال بعد  درسال  15مطبعهء " بوالق" در قاهره به چاپ رسید  و همین مطبعه آن را 

قاهر ه آن « التقدم»کند و بعدها چاپخانهء  عهد محمدعلی پاشا تجدید چاپ کرد که اهمیت آن را در دربار مصر آفتابی می

ق(  به چاپ رساند. اهمیت این کتاب از آنجا پیداست که پنج سال بعد از چاپ نخست  در  1323م )  1905ر سال را د
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و « کافر»را به  شرفت دارد، برخالف معاصرانش که مردمیدر مورد تمدن و پکه  یاش با نگاه مثبت او در سفرنامه
 یهای. بربر2ان؛ یها و وحشکاره ی. ب1کند:  یم میکردند، او مردم جهان را به سه طبقه تقسیم میتقس« مؤمن»

 (.22:  1،ج2010)عمارة ، و تمدن.  ینی. مردم اهل ادب، ظرافت، شهرنش3خو؛ خشن و درشت
ن ینش هینخست، اعراب باد هٔ مردم سودان را در مرتب یالدیکه دارد در دهه سوم قرن نزدهم م یا مطالعاتب یطهطاو

را که تمدن و صنعت و حرفه و  ییها ر ملتیشام ، مصر، یمن ، فارس، فرنگ و سا یرا در مرتبه دوم و اهال
 دهد.یم یسوم جا هٔ مرتب باشند؛ دریاها را دارا میق دریسفر از طر یین مدون دارند و توانایقوان

نکر إنسان یال یة، مشحونة بأنواع المعارف و اآلداب التیوالبالد اإلفرنج»د: یستا یگونه م نیرا ا یفرنگ یاو کشورها
تواند یانسان نم که است یها و آدابیفرنگ مشحون از اقسام دانست یشهرها. »6«ن العمرانیأنها تجلب األنس وتز
ر یتوف یهاان راهید که فرنگیافزا یاو م«. بخشدینت میز را یآباد کند ویها انس را جلب میانکار کند که آن دانست

ها در جمله دانش ین داشته و آن را دانشیتدو ییهار را در کتابیکه موضوع توف نیا یدانند حتیانداز را م و پس
 اند. قرار داده

حظ برده و  نامه، شیدن هر نمایو از د ها رفتهنامه شینما یادن تاالرهید س باربار بهیام اقامت در پاریدر ا یطهطاو
اش  در سفرنامه ها راشگاهیژ نمایها و ستیدن چوکیب چیها و ترتشگاهینما یتاالرها اندوخته است و یدرس

تر ایوالت»ن گفته است: یهنانش در مورد چنیمهم یو برا دهیر کشیتصو با دقت وصف کرده و به« زیص اإلبریتخل»
مثل دبستان و  هایفرانسو  اتر نزدئت«. ةیتعلقون بالحریها العالم و الجاهل ویتعلم فیعندهم کالمدرسة العامة 

و عدالت، تعلق خاطر  یبه آزاد ]ها نامه شینما یبا تماشا[آموزند و  یسواد م یاست که در آن باسواد و ب یآموزشگاه
 کنند.یدا میشتر پیب

میهنانش رواج  خواهد این عادت نکو در میان هم کند و می ها در پاریس یاد می کتابخانه او در سفرنامه اش از وفرت
خزانة کتب علی قدر حاله، ویندر و جود  إنسان من العلماء او الطلبة او األغنیاء لکل» گوید:  طوری که می پیدا کند.

« لناس تعرف القراءة و الکتابة..إنسان بباریس من غیر أن یکون تحت ملکه شیء من الکتب؛ لما أن سائر ا
و به ندرت  ای دارد،کتابخانه اعم از دانشمند، دانشجو یا ثروتمند به قدر توانش هر شخص ( 14: 2019)شیال،

مردم خواندن و نوشتن را یاد  هٔ هایی نباشد، با در نظر داشت اینکه هم مالک کتاب توان یافت که او شخصی را می
 دارند.

  :نون فرانسه. ترجمه قا2-2
اش  ن قانون در متن سفرنامهیترجمه قانون فرانسه و شرح آن و جادادن ا یمهم طهطاو یاز کارها یکی

ش یاست خویاساس س کند و آن رایکه ملت فرانسه به آن عمل م یقانون سدینو یاش م در سفرنامه یاست.طهطاو
مورد  ]ف کتابیم سال تأل1831[است و تاکنون  دهیف گردیتأل« هژدهم ییلو»شان  قرار داده است، توسط پادشاه

 بر عدل و داد استوار است. تواند انکار کند کهینم یچ خردمندیعمل است و ه
سپس از  ورق است. یمعنا به ینیشود که در زبان التیده مینام 7«شرطه»ن قانون در آن آمده است یکه ا یکتاب
،  2010)عمارة ،ده است. ید شده باشد، اطالق گردیق یآن احکامکه در  یبر هر سجل مکتوب مدارا و تساهل یرو
 (.116: 2ج

ز یعت اسالم نیآن را با شر یای فرانسه و شرحش، در موارد ماده 74 یاساس قانون افزون بر ترجمه کامل یطهطاو
آن برداشت  مصر اگرچه سطح سوادشان باال نباشد و از یکه همه اهال نیا یبرا یکند و حت یسه و مقارنه میمقا

 هٔ گردد. از جمله ماد یکند؛ تا سود آن همگانیترجمه م یمصر یش عامیرا هم به گو ییها ق کنند، واژهیدرست و دق
 ییعن (؛117: 2،ج2010)عمارة،« عةیة مستوون قدام الشریسائر الفرنساو»کند:  یگونه ترجمه م نینخست آن را ا

 سد: ینو یشرح آن م ها در برابر قانون برابرند. و در یهمه فرانسو
 أن الدعوة یالقانون، حت یإجراء األحکام المذکورة ف یف ختلفونیع الیع ووضیبالد فرانسا من رف یوجد فیسائر من »

إقامة العدل ی عل میفإنها لها تسلط عظی هذه المادة األول یره فانظر إلیه الحکم کغینفذ علیالمِلک، و یة تقام علیالشرع
ة أن تکون من یهذه القض األحکام ولقد کادت إجراء ینظراً إل میر بأنه العظیوإرضاء خاطر الفقو إسعاف المظلوم 

العدل واإلنصاف، ولذلک ألن  طلق عندناین ما یع هیرغبون فیة و یسمونه الحریة...وما یجوامع الکلم عند الفرانساو

                                                                                                                                                                                  

به زبان ترکی ترجمه شد  و در سال «  سفارت نامهء رفاعه بیک »عهد محمد علی پاشا، توسط رستم افندی تحت عنوان 

 به چاپ رسید.« بوالق»هجری قمری از طرف  مطبعهء  1255
5
 23همان ، ص  ( 

6
 22( مقدمهء تخلیص اإلبریز ص  

7
برند که واژهء  "مشروطیت" در افغانستان و ایران از ریشهء "شرط" عربی گرفته شده است؛ ( شمار زیادی گمان می

باشد  و شاید  هم  این واژه ارمغانی باشد از رفاعه طهطاوی  که این مفهوم را  با اما این برداشت و فهم   دقیق نمی

به جهان عرب و ترکیه عثمانی انتقال داد  و از آنجا به افغانستان «   La charte» رجمهء قانون اساسی فرانسه از واژهت

سفارت نامهء »م  به نام  1839م در قاهره چاپ شد و چند سال بعد در  1834و ایران رسید.  زیرا سفرنامه اش در سال 

 ید.  به زبان ترکی ترجمه و به چاپ رس« رفاعه بیک
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 2010)عمارة، « إنسان یجور الحاکم علیث الیبح نیاألحکام و القوان یف یة هو إقامة التساویالحکم بالحر یمعن
احکام قانون باهم  یه در اجرایه و فرومایما کنند اعم از گرانیم یکه در فرانسه زندگ یهمه کسان» (.125: 2،ج

ابد. مثال ییق میز تطبیگران بر او نیگردد و مثل دیز اقامه میبر پادشاه ن یقانون یکه دعوا نیا یاختالف ندارند؛ حت
و  دهیستم رس یو مددگار یاریعدالت و  یبر برپادار یآن قدرت بزرگ یاز فحوا د کهین دقت کنین ماده نخستیهم هب

مثل  زیاحکام قانون، او ن یدهد که در اجرایافاده را م نیر ایفق انسان به محسوس است، و مستمند، خاطر یارضا
یچه فرانسو رود...و آنیشمار م در فرانسه به قابل استناد یهازهیوج ه ازین قضیاست و ا یت بزرگیگران شخصید

رو،  نیم، از همیخوانیعدل و انصاف م ط خود،یاست که ما در زبان و مح یزین آن چیخوانند، عیم «یآزاد»ها 
مانروا ن باعث شده است تا فریان همه است و این میدر احکام و قوان یبرپا داشتن برابر ،یهدف از حکم به آزاد

 «، ستم روا ندارد.یچ انسانیبر ه
ه یوإن کان غالب ما ف»...رد: یگ یجه مین نتیچن فرانسه یاساس قانونی ایاش بعد از درج مزا در سفرنامهی طهطاو

ف قد حکمت عقولهم بأن العدل واالنصاف من یه وسلم لتعرف کیهللا عل یسنة رسوله صل یکتاب هللا وال ف یس فیل
عمرت بالدهم وکثرت معارفهم وتراکم  یا لذلک حتیف انقادت الحکام والرعایوک مالک وراحة العبادر المیأسباب تعم

اگرچه اکثر مندرجات . »8«شکو ظلما أبدا،والعدل اساس العمران...یهم من یغناهم وارتاحت قلوبهم، فال تسمع ف
د دانست یم، اما بایابییه وسلم نمیهللا عل یخدا صل هٔ قانون فرانسه همان است که ما آن را در کتاب خدا و سنت فرستاد

ها و آرامش بندگان خدا است  نیسرزم یآباد و انصاف از عوامل یاند که برابر دهیجه رسین نتیشان به ایکه چگونه ا
سبب شد  ین فرمانبریا ات آن فرمان بردند ویم نهادند و از محتویان و شهروندان به آن سر تسلیفرمانروا و چگونه

آرامش دست  شان به یهاتر و قلبمتراکم شان ثروت شان افزونی یابد و یها یشتر آباد گردد، دانستیشان ب یشهرهاتا 
 «است. یعدالت شالوده آبادان ت کند ویشکا یکه از ستم یشنوینم یشان از کسیان ایرو، تو در م نیابد. از همی

هنانش را به یم م همیرمستقیغ  گونه به ییپردازد؛ گو ینسه مو انصاف در فرا یه عدل و آزادیبار بار به قض یطهطاو
ادآور ین که یبعد از ا اش از سفرنامه ییکند. او در جایق میو مبارزه در برابر ظلم و اجحاف و استبداد تشو یداریب
ة مِلک یوالفال تطول عندهم »د: یافزایدهد، میل میرا در فرانسه تشک زیاساس همه چ یعدالت و برابر شودیم

گر  پادشاه ستمی رو در فرانسه، مدت زمامدار نیاز هم«. »مرة و جار!!. ینهم أن تعدیر أشتهر بیجبار و ال وز
 «.ابدییافته باشد، ادامه میکه به ظلم و ستم شهرت  یریانجامد و نه سلطه آن وز یطول نم به
 :یدوست. وطن3-2

ها در  یفرانسو شود کهیادآور میمردم فرانسه  یدوستطناز حس و« زیص اإلبریتخل»اش  در سفرنامه یطهطاو
 یحت»د: یافزایاند و م متفق -الوطن  حب – یدوستدگاه دارند؛ اما همه بر وطنیاختالف د گرانیمثل د یاسیمسائل س

یبر مشان  هنیکه به م یخاطر مصلحت شان بهیا یحت«. »أوطانهم یالمهالک لمصلحة تعود علی لقون أنفسهم فیأنهم 
باب چهارم آن را به « نیالمرشد األم»گرش یاو در کتاب مشهور د«. افکنند یشتن را در تهلکه میگردد، خو

 سد: ینویهنش مصر میاختصاص داده، راجع به م« تیهن، تمدن و تربیم»
م یالقد یأرض شرف والمجد ف یف، إن لم نقل أنها أشرف األمکنة، فهیوطن شر -مصر  –أن  شک أحدیال»
ن شک ندارد یدر ا یکس» (.453: 2،ج2010)عمارة،« ث...ینات وآثار وحدیات بیفضلها آ یف ث وکم وردیالحدو

است. مصر  ]ین گستره خاکیدر سراسر ا[ن جاها یتر فیم که شریاست، اگر ما ادعا نکن یفیهن شریکه مصر م
ث یات و حدیات آشکار، روایاز آ یاش شمار یدر گذشته و حال بوده و در فضل و برتر ینجابت و بزرگ نیسرزم

ان بر یهنش، زیو شر از م یدور کردن بد یبرا یداند که حتیرا م یبخت کس کیاو انسان ن«. وارد شده است
ل بطبعه إلبعاد الشر عن یمی یما أسعد االنسان الذ»د: یگو یکه م ییکند، جاین کشاده استقبال میشتن را با جبیخو

الن یهنش میبت از میشر و مص عتا بر دور کردنیطب که یقدر خوشبخت است انسان چه«. »وطنه ولو بإضرار نفسه
 «.ان خودش هم منجر گرددیز دارد، اگرچه به
را سبب وحدت و  ن برتر اسالمییاما آ ز دارد؛یترک یدوستکه در آثار گوناگونش بر وطن یدر حالی رفاعه طهطاو

یادآور مین یچن نیرا کشف و ا یفیها نقطه ظرن عربیشین پییا آی یپرستداند و در بتیها م عربی پارچگکی
له یان متعدد هر قبیمثابه خدا به[متعدد  یهاوجود بت»«. ی...ها التشتت القومیاألصنام المتعددة تعکس ف»شود: 

 «.دهدیانعکاس م هاان عربیرا در م یقوم یتشتت و پراگندک ]یعرب
المنافع »آن به  دارد که از یز در آثارش اشاراتین« یشهروند»، به حق یتدوسافزون بر وطن یرفاعه طهطاو

ن یان ساکنان سرزمیم یو برابر ی، برادریکند و آن براساس آزادیر میتعب -ا عامه ی یسود همگان -« ةیالعموم
 واحد، استوار است.
شود و  متوجه می در مردم پدید آورد،را  دوستی وطن کتابی را که حس های درسی خألی وجود او که در میان کتاب

اآلداب  مناهج مباهج األلباب المصریة فی»بیند که در این مورد دانشجویان کتابی برای مطالعه ندارند، او کتاب  می
کند و حق وطن را بر  هایی از آثار تمدن را در خاورزمین و باخترزمین ذکر می و نمونه کند را تألیف می« العصریة
 شمارد. طن بر میساکنان و
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 116( األعمال الکاملة لرفاعة رافع الطهطاوی )السیاسة والوطنیة والتربیة( الجزء الثانی، ص  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 12تر 4 له :د پاڼو شمیره
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 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 یاداند و در سروده یر مادر میشه دارد که حرمت آن را مثل حق شیر یشه طهطاویقدر در اند آن یدوستوطن
؛ «نفقوها باإلصبع ن لها /یوصلها/ فإن رنت ع یهویفمصر ما أجلّها /الکل »کند: یف مین توصیهنش مصر را چنیم
به آن بنگرد، آن را با  یبد به یاند. اما اگر چشم صل او را خواهاناند و و داده آن مصر چه بزرگ است که همه دل»

 9«.میکشیش میانگشتان خو
  :یدگاه طهطاویاز د ی. آزاد4-2

ع یر مباح والمعارض محظور، فحقوق جمیمانع غ رخصة العمل المباح من دون»کند: یف مین تعریرا چن یاو آزاد
رخصت بودن کار روا، ی عنی یآزاد»؛ (505:  2،ج2010)عمارة،« ة...یالحر یالمملکة المتمدنة ترجع إلی أهال

 ین متمدن، معطوف به آزادیبدون کدام مانع ناروا و مخالفت قدغن شده؛ بنابراین حقوق همه ساکنان سرزم
 «.باشد یم

که با  و او باور داردی؛ اسیو س ی، مدنینی، دی، سلوکیعیطب یکند: آزادیگونه صحبت م نیا یاو از پنج قسم آزاد
: 2، ج2010)عمارة، ،ج« الممالک یإسعاد أهالی ف یلة العظمیالوس یة هیإن الحر»اد شده یم یدرنظر داشت مفاه

 «.باشدیکشورها، م یکبخت ساختن اهالین یله براین وسیتر بزرگ یآزاد»؛ (507
دفاع  یین توانایندارد، ا یکه آزاد یدارد، اما کس ییهن خود توانایت میباورمند است انسان آزاد بر حما یطهطاو

 یجب علیبلد من البالد  یباإلغارة عل یتعدی یإن العدو الذ»سد: ینویکه م یگردد. طوریز از او سلب میهن نیاز م
 ورشیتازد و یاز شهرها م یبر شهر هرگاه دشمن»؛ «ةیة الحریقة إال لحمایالحق یأهلها قتاله وسده عنها، وماذاک ف

جاد کنند، یگر و متجاوز دست به نبرد زنند و در راه آن، مانع ا ورشیاست تا در برابر  شهر آن یبرد، بر اهالیم
 «.است یت آزادیحما یقت براین دفاع در حقیکه ا د دانستیبا

 یدر کشور متمدن، آزاد ین نوع آزادیتر د که: بزرگیگو یز باور دارد و مین یآزاد یاقتصاد یاو به محتوا
اسة ما یلو ال الس»د: یگویگذارد و با صراحت میاست را ارج میس یاست. طهطاو یو صنعنت تجارتی، یکشاورز

ناتوانان ومستمندان،  گردد تا یباعث م یدگاه طهطاویاست از دیس یعنی»؛ «قامت لنا دول و کان أضعفنا نهبا ألقوانا
ادآور شده، یگوناگون و عدالت  یهایباربار از کار و آزاد یطهطاو«. رندیمورد چور و چپاول زورمندان قرار نگ

المملکة المتمدنة  یة فیهو العمل و الکد وإن أعظم حر یمنبع السعادة األول أن»د: یگوین میچن یدر جمله مشهور
ِن ینخست هٔ سرچشم»؛ «ی()المجتمع اإلنسان ةیة التأنسیة الفالحة والتجارة والصناعة و العدل أساس الجمعیحر یه

و  ی، بازرگانیکشاورز یهم در کشور متمدن آزاد ین آزادیتر است و بزرگ یزیرش و عرق، کار، تالیخوشبخت
 «.یاست و عدالت هم شالوده جامعه انسانی صنعت
 :ک قوایدگاه او راجع به تفکی. د5-2

 یرویحاکم و ن یروین -. القوة الحاکمة 2. القوة المحکومة؛ 1رو وجود دارد: یدر جامعه دو ن یدگاه طهطاویاز د
یحکومت خوانده م یا قوایگردد که ارکان حکومت  یم میگر تنظیرو توسط سه سلطه دین دو نیمحکوم. رابطه ا
إن هذه »سد: ینویشرح آن م در ی. طهطاوییا اجرای ذیو قوه تنف یی، قوه قضاینیاند از: قوه تقن شوند و عبارت

دة بالدستور یمق ین، أیتکون مشروطة بالقوان أن ة البد ویالقوة الملوک یقوة واحدة ه یالثالثة ترجع إل یالقو
به  10ست مشروطیاست و با یپادشاه یرویگردد که آن نیبر م یواحد یرویگانه به ن سه ین قوای؛ ا«والقانون...

 دستور و قانون باشد. د بهیمق یعنی نیقوان
که در باال گفته شد  یطوری حت ن فراخواند ویاروپا در وضع قوان از ثروت یریگ ها را به بهره یمصر یطهطاو

 بهره ببرد. مصر از آن ییدستگاه قضا ترجمه کرد تا یون را به زبان عربیا کود ناپلیفرانسه  یقانون مدن
 :خیدگاه راجع به تارید .6-2

؛ «للملوک والحکام یالحساب المعنو یخ قوة من قویالتار أن»....رفاعه طهطاوی از تاریخ این گونه برداشت دارد: 
ران و یفرزندان ام رو، او ن یاز هم«. انیروا شاهان و فرمان یای است برا یگر معنو محاسبه یرویخ نیتار»یعنی 
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خواهی  دوستی و استقالل ای را در سلسلهء بارورکردن اندیشهء وطنبعید من،  ترانه ( خوانش این سروده، در حافظه  

 بردیم:  کردیم و حظ میام در مکتب و خانه، زمزمه میکند که در صنف اول مکتب  ابتدایی آن را با شوق تتداعی می

 اــدشمن ناپاک م گر به قصد خاک ما

 کنیم پایش قلم یـم  دمــد یک قــپیش آی

  بُریم پاهای او می

 بُریم پاهای او می

 گر به سوی خاک ما گر به سوی خاک ما

 یند یک نظرز بــیــت  رــگدادــبیـدشمن 

 می َکشیم چشمان او 

 می َکشیم چشمان او
10

( هدف رفاعه طهطاوی  از مشروط، همانا حکومت شاهی  مشروطه است  که سال ها قبل از آن که در افغانستان و 

فارس روی آن بحث شود، طهطاوی بعد از برگشت از فرانسه ،آن را اعالم داشته است. همچنان در بسا کشورهای 

 ا بعد، نظریهء تفکیک قوا، پا  و جان گرفت.هشرقی،  سال
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 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ن فمن تعلمه یخ عمر ثان للناظریفالتار»د: یگویم یخواند و حت یخ فرا میو مطالعه تار یرین را به فراگیسالط
 خیکه تار یمطالعه کنندگان، کس یبرا خ، عمر دوباره استیمطالعه تار»؛ «عمره وأحسن عاقبة أمره یفکأنما زاد ف

  «.کو گرداندیش نیخو ین است که در عمرش افزوده باشد و عاقبت کارهایاموزد، مثل ایب
یق مین تشوی، چنیخیتار یدادهایت، با اندرز گرفتن از رویدن به حال رعیو رس یداران را در دولتیروافرمان
هرگاه » (.738: 1،ج2010)عمارة،  «نیدا مروعیرا ممن ملک عبین کان خیرا طائعفإن من ملک أحرا»کند: 

داشته باشد که  یکه او بردگان و بندگان نیبر، حکومت کند، بهتر است از ا ع و فرمانیمط یگانبر آزاده یزمامدار
 «. سر برند م و دلهره بهیشه در حالت بیهم
  :و پرورشاو راجع به آموزش  یهاشهی. افکار و اند7-2

ا در ارتش یکرد و بعدها که به صفت مدرس در آن دانشگاه مشغول شد و ل مییزمانی که در ازهر تحصی طهطاو
وپرورش در جامعه واقف بود؛ اما سفر او به  کرد به ارزش و نقش آموزشفه مییوظ یفایبه صفت امام و واعظ ا

قدر دانشمندان و مجامع  ن عرصه کرد ویشتر متوجه ایفرانسه، او را بی هاو مطالعه آموزشگاه دیس و بازدیپار
رو، در سفرنامه اش نوشت: " إن للعلماء فی مدینة باریس لهم مجامع  خود جلب کرد، از همین  ایشان توجه او را به

« األنسطیطوت»و « مجلساً »او « مجمعاً »ومنها ما یسمی « أکدمة»عظیمة تسمی بأسماء مختلفة، منها ما یسمی
» و « أکدمیة اللغة الفرنساویة»أی المجالس الخمس، وهی « األکادمات»اجتماع  سم عام یشمل علی جمیععندهم ا

  11«.." أکدمیة الفلسفة» و « أکدمیة العلوم الطبیعیة والهندسیة»و « أکدمیة العلوم األدبیة ومعرفة األخبار واآلثار
یا « اکادمی»های گوناگونی اند، از جمله برخی  مدانشمندان در شهر پاریس مجامع بزرگی دارند و دارای نا "
های پنچگانه  ها یا مجلس اجتماع همه اکادمی است نام عامی« انستیتیوت» شود و  نامیده می« مجلس»و یا « مجمع»

گیرد که عبارت اند از : اکادمی زبان فرانسوی، اکادمی علوم ادبی، معرفت اخبار و آثار باستانی،  را در بر می
 ی علوم طبیعی و هندسی و اکادمی فلسفه.." اکادم

در زمان  طهطاوی با این شناخت دقیق از فرانسه و توجه به پیشرفت علوم در آن دیار ، بعد از برگشت به مصر،
عباس اول  یویفقط در دوران کوتاه خد ن ساحه برداشت.یا در یبلند یها م پاشا، گامیپاشا و پسرش ابراه یمحمدعل

در سال  گاه که دار گشت؛ اما آنیپرورش در مصر پد و آموزش هدر پروس یگرد د، عقبید گردیان تبعکه او به سود
ن ین دوران که دهه واپسید. ایشتر گردیب یطهطاو یهاتیه زد، فعالیر حکم تکیل بر سریو اسماعیخد م۱۸۶۳

ل را یو اسماعی، نقش خدیگزار به خدمت یطهطاو یعالقه قلب یکند، در پهلویرا احتوا م یرفاعه طهطاو یزندگ
 ید توجه فراوانیج علوم جدیترو افته فرانسه بود و بهیل یل خودش تحصیو اسماعیتوان انکار کرد. خدیز نمین

برد، یش میوپرورش را به پ وزارت آموزشی قت کارهایکه در حق« وان مدارسید»ل یو اسماعیداشت. در عهد خد
 ن دوران،یدر ا یطهطاو یاز کارها یکیده شد که یم آن گماریعضو دا ثیح به ید و طهطاودیا گریدو باره اح

س زبان یر نظر قراردادن روش تدریو ز یرحکومتیاز مدارس غی د بود؛ افزن برآن، سرپرستیش مدارس جدیگشا
 ز به او واگذار شده بود.یف و ترجمه کتب نیو انجمن تأل یعرب

زبان  را قبالً یدر مصر شناخته شود؛ ز یمثابه یگانه زبان رسم به« یعرب»باعث شد تا زبان  یطهطاو یهاتالش
 یزبان عرب و ترجمه آن به یزبان ترک به« ةیالوقائع المصر» یده رسمیشد و جرشناخته می ی، زبان رسم یترک
ه زد. یاش در مصر تکیو واقع یاصل گاهیبه جا یزبان عرب ی،طهطاو یها گرفت، با تالشیک صورت میرک

د، در سال یگرد یبالغ م باب 185 به 1863شد. شمار مدارس که در سال  یکاتب و مدارس مجاندرس در م
 د. یمدرسه رس ش از چهارهزار بابیبه ب یدوسال بعد از وفات طهطاو یعنیم 1875

ن یارتش مصر چن انیس در میم و تدریشرفت تعلیس در قاهره از پیقونسل انگل« نیودور رتستیت» یدر گزارش
گران همه از نعمت سواد یسواد وجود دارد، دیتن ب 42ارتش مصر فقط  در تمام 1872ش داد: در سال گزار

 برخوردارند.
د، در دوران یرس یم ید پاشا به شش هزار پوند مصریسع ییکه در عهد فرمانروا یمیگر بودجه تعلید یازسو

ز یت آن نیفیت آموزش به کیکم یر پهلود ید. طهطاویل پاشا به هشتاد هزار پوند بالغ گردیاسماع یزمامدار
« نیالمرشد األم»در کتابش  دانست. او بود که یمی ها ضرورهمه انسان یرا برا ییباورمند بود و معارف ابتدا

است از خواندن و نوشتن،  اند عبارت افتن به آن مشترکیدر دست  یکه همه افراد انسان ییمعارف ابتدا»نوشت: 
را  یو سوارکار ید فراگرفت. شناوریز بایبه آن آشنا بود. اصول حساب را ن ینیر مسائل دست دیچه با شمول آن به
 «. د فرا گرفت...یز بایرا ن ریو کاربرد شمش یزه بازیو فن ن یراندازید آموخت. تیز باین

شان را یا شان، ل و استعداد کودکانیواهد تا مطابق مخ یکودکان م یایاش از اول یتیترب یهایوریضمن ت یطهطاو
 یکه هرکس دیگویماستدالل نموده  12«سر لما خلق لهیکل م»ف یث شریبه حد یق کنند. طهطاویبه آموزش تشو
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 194( تخلیص اإلبریز ص  

12
اعملوا کل » . حدیث مبارک یاد شده با عبارت 215ص  7وارد شده در سنن ابو داود ، ج 4629( جزء حدیث شماره  

. همچنان   در  صحیح مسلم  درچ شده است  2737/2میسر لما خلق له "  به روایت از حضرت علی در حدیث شماره   

صحیح البخاری  به روایت از عمران بن حصین به این عبارت آمده است : " کل یعمل لما  6596در حدیث شماره   
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

که عالقه ندارد مجبور گردد،  یا د هرگاه طفل به آموزش آن رشتهیافزایساخته شده است. وی م یکار یبرا
 آورد.یدست نم به یتیموفق

پسر  د ویایگفتند پسر دهقان، دهقان بار بیها مز مخالفت داشت. در گذشتهیزش نبودن آمو یوه طبقاتیبا ش یطهطاو
د و باور داشت که یپسندیرا نم ین روش طبقاتیکه ا یگر و از نجار، نجار بار بیاید؛ اما طهطاویگر، رویرو

اش هم  یانوادگنه خیشیو پ یشه پدریمخالف پ ل و استعدادش به آموزش و پرورش رو آورد، اگرچهیهرکس طبق م
ات یة بحسب مقتضیها التربیتتقدم ف یإن األمة الت»د: یگویت آموزش و پرورش میراجع به اهم یباشد. طهطاو

ة یتها بخالف األمة القاصرة التربیحر یوجه تکون به أهال للحصول عل یضا التقدم والتمدن علیها أیتقدم فیأحوالها، 
 ؛ «أساس االنتفاع بأبناء الوطن... یة هیتربتها فالیتأثر بقدر تأخر تربیفإن تمدنها 

 یان چنین ملتیز در مین ییشرفت کند، تمدن و شکوفایت پبیم و تربیتعل احوالش یدر آن بر حسب اقتضا که یملت»
 یکه دارا ییهاگردد؛ بر خالف ملتیل میرا نا یافتن به آزادی دست ییکه او توانا یاگونه کند؛ و بهیشرفت میپ

 فرزندان یریگاد بهرهیت، بنیرا تربیگردد. زیر میشان اثرپذ تیترب یز از کاستیشان نیشرفت ایاند و پ ت ناقصیترب
 « ن است.یک سرزمی

 یضرور یلم األولیوالتع»د: یگویکه م ل استیقدر ارزش قا آن –آموزش و پرورش  -ت یم و تربیتعل به یطهطاو
مثابه آب و نان،  ، بهییم ابتدایانسان به کسب تعل»؛ «الخبز والماء یاجه إلیحته کل إنسان کایحتاج إلیلسائر الناس 

ن کند، راجع به لقب دانشمند در ینش ان ذهنیکه واژه عالم و دانشمند را به مصر نیا یبرا یطهطاو«. دارد ازین
 فروع یة ومعرفة العلماء فیعقلالعلوم ال یه اسم العلماء فهو من له معرفة فیطلق علیوأما ما »د: یگوین میفرانسه چن

عرف علما ینه، بل إنه ید یعرف فیفهم منه أنه یاإلنسان عالم، ال فرانسا: هذا یل فینة جدا، فإذا قیّ ة هیعة النصرانیالشر
معرفت داشته باشد. شناخت  یگردد که در علوم عقل یاطالق م یلقب عالم در فرانسه به کس»؛ «من العلوم اآلخر

ن شخص عالم است، یکه در فرانسه گفته شود ا یرو، وقت نیاندک است، از هم یعت نصرانیه به شرعلما در فرانس
 گریاو علوم د ن است کهیمفهوم آن ا معرفت دارد؛ بلکهی نیل دیدر مسا شود که اویده نمین فهمیاز آن عبارت چن

 «.داند یرا م
 :. نقش فرد در جامعه8-2

ن ین اسالم و قوانییب فرد در آیس، با درک حقوق و وجایپار هٔ آموخت و دانش« زهرا» هٔ آموخت مثابه دانش رفاعه به
که در سفر و آموزش در  یا اش و با تجربهینید یها، راجع به نقش فرد در جامعه، استوار بر اندوختهیوضع

 –ة ین الجمعیعیکل عضو من أعضاء الوطن أن  یولما کان من الواجب عل»د: یگو ین میفرانسه فرا گرفته است، چن
نصح لبالده ببث ما یة ویبذل ما عنده من رأس مال البضاعة لمنفعة وطنه العمومیبقدر االستطاعة و -یقصد المجتمع

ش در حد توان یاز افراد وطن واجب است تا به جامعه خو که بر هر فرد ییجا از آن«. »وسعه من المعلومیة یف
چه از  کار گمارد و با پخش آن وطنش به یه دارد در راه سود همگانیچه از ثروت و سرما مدد رساند، و آن یبشر
 «. گر باشد حتیهنش اندرزده و نصیم یدارد، برا یو اندوخته علم یآگاه

افراد جامعه است تا ی ها برافرصت یان شهروندان باور داشته و خواهان برابریم یرفاعه به مساوات و برابر
 ین أهالیة بیأما التسو»د: یگویم که میشنویفا کند. از رفاعه مینقش خود را اهرکس به حد توان خود در جامعه، 

ة یة والحریة المدنیجامعة للحر یة کإخوانه، وهیع الحقوق البلدیجم یاإلنسان، تجعله ف یة فیعیصفة طب یة، فهیالجمع
ن وشم وذوق ولمس، یدین ویأذنن وینیذواتهم و صفاتهم، فکل منهم ذو ع یع الناس مشترکون فیة وذلک ألن جمیالملک

ً فیالمعاش، فبهذا کانوا جم یوکل منهم محتاج إل استعمال  یحد سواء، ولهم حق واحد ف یا علیاة الدنیمائدة الح یعا
 یبرابر«. »شةیزان المعیم یبعض ف یذلک، ال رجحان لبعضهم عل یاتهم، فهم مستوون فیتصون ح یالمواد الت

داند و ینوعش برابر میمانند بن یشهروند در انسان است که او را در همه حقوق یعیان افراد جامعه، صفت طبیم
شان با هم  را همه مردم در ذات و صفاتیکند؛ زیرا احتوا م یت فردیملک ی، آزادیمدن یهاین حقوق آزادیا

شان به امور یاز اقه و المسه و هرکدام یحواس شامه، ذا یبرابرند. همه دوچشم دارند و دو گوش و دو دست و دارا
شان در کاربرد یک اند، و ایکسان شریا یدن یشان همه در خوان)ُسفره( زندگیرو، ا نیاند, از هم ازمندین یشتیمع

 یرجحان و برتر یگریبر د یزان زندگیکس در م چیاند، ه حق مسلم یدارد، دارا شان را نگه یکه زندگ یمواد
 «.ندارد
  :. مقام زن9-2

قاً یرا عم یرفاعه طهطاو یراث فکریکه م یر مصریعماره دانشمند و پژوهشگر شهسور دکتور محمدیپروف
صفحه به چاپ رسانده است، راجع به  3600ش از یراث مکتوب او را در پنج مجلد و در بیمطالعه کرده و م

از  یخیرتا هٔ لمح»برد، کتاب  یسر م س بهیکه در پار یهنگام ینگارد: طهطاویدر فرانسه می طهطاو یها تیفعال
األوائل  عوائد بیغر یقالئد المفاخر ف»آن را باعنوان  یرا که طهطاو 13پنگیو دیاثر مس« ها اخالق و عادات ملت

                                                                                                                                                                                  

الحاوی فی تخریج أحادیث مجموع »درج شده است. و کتاب « کتاب القدر»خلق له، أو: لما یسر له." و در هردو در 

 آورده است. 1259آن را  در شماره « ةالفتاوی لإلمام شیخ السالم تقی الدین  ابن تیمی
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 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

فا نکرد؛ بلکه در آن یترجمه کرد. در ترجمه، تنها نقش مترجم را ا یاز زبان فرانسه به عرب 14« واألواخر
ز نگاشت و افزون بر اضافات، ین یقاتیها و تعل، تبصرهکتاب هٔ سندینو یعمل آورد و بر آرا هم بهیی افزودها

ها در برابر ملت یان موقف برخیدر برابر ب یطهطاو که یز اصالح کرد. از جمله عباراتین سنده رایاشتباهات نو
 ن عبارت است که گفت: یهم ا یکیزنان، اضافه کرد 

ه، یة فیلهن الحر ینبغیما یة النساء حقوقهن، فیفعدم توف کلما کثر احترام النساء عند قوم کثر أدبهم وظرافتهم».... 
شتر شود، یب یهر قدر احترام به زنان در نزد ملت یعنی(. 255:  1،ج2010 )عمارة،« ةیعة البربریالطب یعل لیدل

به چه  در آن ]یان ملتیدر م[شان  افتن زنان به حقوقیدن و دست نیرا نرسیگردد. ز یشتر میشان بیادب و ظرافت ا
 آن ملت.  یو وحش یعت بربریاست بر طب یلیقت دلیابد، در حقییوند میشان پ یهایآزاد

ازهر و در دهه  هٔ آموخت دانش ن حرف ازیافته بود و ایجه باال دست یست به نتیزیکه در فرانسه م یامیرفاعه در ا
ی ت انجمن عالیکه عضو یوقت رو نید. ازهمیآیشمار م به یاشرفتهیو پ یحرف مترق یالدیسوم قرن نزدهم م

آموزش  یتالش برا» هم یکیم 1836ادشده در یش به انجمن یشنهادهایدست آورد، از پ آموزش را در قاهره به
ن هدف، یک یر در راه ایناپذ یخستگ یهاان اقران در جهت تالشیدر م یرفاعه طهطاو بود که« زنان در مصر

آمد؛ یحساب م ن گام بهیها، نخست سال یماندگار او که برا یز کارهاا یکیگران باالتر بود و یسر و گردن از د
آموزش پسران و  هٔ ات ِبکرش را در باریاست که نظر« المرشد األمین للبنات والبنین»نام  نگارش کتاب مشهور او به

د از چاپ آن که حتی یک سال بع دختران، در آن مطرح کرد. این کتاب تاثیر فراوانی در دربار مصر به جا گذاشت
در قاهره  یکی از همسران خدیو اسماعیل مدرسه دخترانه ای را 15«چشم آفت خانم» م 1873در سال  کتاب

 اثر رفاعه طهاوی بود.« المرشد األمین للبنات و البنین» نشر کتاب  هٔ تاسیس کرد که بالریب نتیج
 سد:ینویوزش زنان مدر مسأله آم یدگاه طهطاویسور دکتور عماره راجع به موقف و دیپروف

، إذا ما یهو الموقف المتقدم، بل والثور ن، ال زالیة منذ قرنیهذه القض یف یالطهطاو وقف یأن الموقف الذ»... 
: 1، ج2010 )عمارة،« هذا الموضوع یف یوم تقف موقف العصور الوسطیال یال زالت حت یس باآلراء التیق

موجود است  تا امروز که یاتیاتخاذ کرد، اگر با نظر دو قرن قبل زنان هٔ یقض در یکه طهطاو یموقف». (256
دگاهیکه د یات کسانیبا نظر ]سهیدر مقا[کند. یز جلوه مینی شرو، بلکه انقالبیتاکنون نه تنها موقف پ سه گردد،یمقا
 «.ن مورد دارندیدر ا ییقرون وسطا یها

ز یان هردو جنس نیدر حق کار م ین برابریو به ا ند بوددر آموزش باورم ان زنان و مردانیم یرفاعه به برابر
 رسا اعالم کرد: یاذعان داشت. او بود که با صدا

»  (265: 1،ج 2010)عمارة، « حق النساء یمة فیمذمومة عظ یحق الرجال فه یوإذا کانت البطالة مذمومة ف»...
 «.زنان بدتر است یمردان بد باشد، برا یبرای کاریهرگاه ب
در  ها را دو قرن قبل ن حرفید کرد. او ایان مردان و زنان در حق آموزش و حق کار تأکیبه مساوات م یطهطاو

 یکردند تا مبادا زنان برایم میزنان تحر یگفت که در جوامع مسلمانان، آموزش نوشت و خوان را برایمی طیمح
وند به حقوق زنان یدر پ یطهطاو یهاشهیاندسند!. حرف جالب توجه در یعاشقانه بنو یهاش، نامهیخو یهادلداده

ن للبنات یالمرشد األم»در باب هفتم، فصل سوم کتابش  یاعتراف به عشق و محبت و رغبت دختران است. طهطاو
 کند:ین تقاضا میاز پدران و مادران چن« نیو البن

ن یتر . از بزرگ (852، :2، ج2010)عمارة، « نه و أحببنه. یمن هو یجهن إلیالبنات تزو یمن أحسن اإلحسان إل»
ورزند و آن مرد را  یشان با او عشق میبه ازدواج داده شوند که ا یکس به ن است تایبه دختران ا ییاحسان و نیکو
 دوست دارند.!
یمحسوب م یریبزرگان امر ناگز یا تعدد زوجات برای یست که چندهمسریزیم یدر زمان یرفاعه طهطاو

ط مورد شناخت بود یکه با رأس نظام رابطه داشت و در جامعه و مح یچون طهطاو یصشخ یژه برایو د، بهیگرد
 36ک باغ بزرگ یشمول  ؛ به(110: 1،ج2010)عمارة، « ن بودیب زمیجر 1600 مالک»یاز نگاه ماد یو حت
 نداشت یالنیمز یداران مصر به او تحفه داده بود؛ اما به تعدد زوجات و گرفتن کن از زمام یکیبه در قاهره که یجر
نموده بود که جز او با زن  یبا همسرش تعهد کتب یاز عدالت و حت یادانست و نشانهیرا بهتر م« یهمسر تک»و 

 16زش نخواهد کرد. یآم یگری) اعم از زوجه و کنیز( د
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 که در سال Aperçu historique sur les mœurs et coutumes des nations( نام فرانسوی کتاب چنین بود 

  م در پاریس به چاپ رسیده بود. 1826
15

 63( رفاعة الطهطاوی زعیم النهضة الفکریة فی عصر محمد علی،ص  

متن کامل عربی تعهدنامهء رفاعه طهطاوی  با همسرش کریمه دختر شیخ محمد  فرغلی انصاری چنین  است:     (25

التزم کاتب األحرف رفاعة بدوی رافع البنة خاله المصونة الحاجة کریمة بنت العالمة الشیخ  محمد الفرغلی »

ی  او جاریة أیّا ما کانت و علق عصمتها علی األنصاری أن یبقی معها وحدها علی الزوجیة دون غیرها من زوجة أخر

أخذغیرها من نساء او تمتع بجاریة أخری..فإذا تزّوج بزوجة أیا ما کانت بنت خاله بمجرد العقد خالصة بالثالثة و کذلک 

قیمة إذا تمتع بجاریة ملک یمین، ولکن وعدها وعداً صحیحاً ال ینقض والینحل أنها ما دامت معه علی المحبة المعهودة م
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 نگارد:یم یرفاعه طهطاو یهایریگ ن و شرح موقفیسور عماره با تحسیپروف
ة من أغالل یحرر المرأة الشرقی یناضل کیرا..أمام مصلح یاث اإلسالم فهما مستنفهم تریخ یفنحن هنا أمام ش»

ر للتراث، بحرص یعقله الفهم المستن ینظرته للمرأة...قد امتزج ف یالجهل...وأکثر من ذلک أمام إنسان متحضر ف
نک در یما ا. »(263-262: 2010)عمارة، «ث...ینهضة المرأة، بالذوق المتحضر لإلنسان الحد یالمصلح عل

م که یقرار دار یدارد. ما در برابر مصلح یراث اسالم، برداشت و فهم روشنیم که از میقرار دار یخیبرابر ش
م که یبد. باالتر از آن ما در برابر انسانی قرار داریی یارها یدانش یب یرهایکند تا زِن خاورزمین از زنجیمبارزه م
 یگر با حرص مرد اصالح اسالم یهافهم روشن از آموزه که در خرد او، بود یدگاه متمدنانه دارد. او کسیبه زن د

 «.ن...یانسان نوی زندگی با ذوق متمدنانه برا یتیشرفت زنان، مزج و خلط شده بود، شخصیپ یبرا
 :ینامه رفاعه طهطاویاز زندگ ییها درس. 10-2

محمود میهن ما  هٔ ی نخستین وزیر خارجها تیها و فعال در مصر، با تالش یرفاعه طهطاو یها تیها و فعال تالش
های رفاعه  رساند. شاید هم طرزی از آثار و کارنامهیبا هم م ییها( در افغانستان، مشابهت1933-1865)  یطرز

ش بودند. به ترجمه و نشر و چاپ کتاب، یخو یهابه ملت یدهیو آگاه یداریاثرپذیر شده باشد. هر دو آغازگر ب
 یهااز راه یکی ده رایش، همت گماشتند. نشر روزنامه، کتاب و جرید به مردم خویجد یآگاه معلومات و جهت خلق

از  یرکاب گردند. برخافته و با کاروان تمدن همیی یرها یماندگ شان از عقب یها دانستند تا ملتیپخش معارف م
 عبارت است از: یسراسر افتخار طهطاو یزندگ بارز یهانکته

با تمدن  توسط آن، مردم مصر و جهان عرب را یبود که طهطاو یین کارهایمه از ماندگارتر. نوشتن سفرنا1
ات و عبارات قابل فهم و یچه در فرنگ بر خورده بود با جزئ ن کتاب با همه آنیآشنا ساخت. طهطاوی در ا یغرب

 یگرید یایتوجه بود و از دنجالب   زبانان یعرب ینه تنها برا یش انتقال داد. سفرنامه طهطاویدرک به مردم خو
انجام دهند، البد به برگ یکه بخواهند راجع به دوقرن قبل غرب و فرانسه، پژوهش یانیافتند؛ بل غربییاطالع م

 ست مراجعه کنند.یکرد قابل اعتماد، بایمثابه رو به یسفرنامه رفاعه طهطاو یها
جزم آن را  با عزم یطهطاو بود که یگریت دیمزدر غرب،  یافتن مرحله آموزشیان یپس از پا . عودت به وطن2

گر به وطن یشان سفر کردند، بار د یبه خارج کشورها از شرق یکه وقت ییهاتیانجام داد. چه بسا از شخص
با برگشت به  یخود محروم ساختند؛ اما طهطاوی هاخود را از تجارب و آموخته یهاش عودت نکردند و ملتیخو

ها و ها، اندیشهنک در حدود دو قرن از آن نبشتهیاز تجربه را انتقال داد که جهان عرب ا یمیمصر، کوله بار عظ
 برد.یرهنمودها بهره م

ف و یو تأل چه خود او آموخته بود، با نبشتن افزون بر استفاده از آن یرا طهطاویگران؛ زیدانش به د انتقال. 3
در شرق،  یبخش یاو در سلسله آگاه یهازده و نبشته یرگردایفراوان، دست به ب یهاترجمه و چاپ و نشر کتاب

رون از کشور، دانش یهن ما که در بیم که متخصصان و پژوهشگران هم یرود.در حالیشمار م نقطه عطف به
ی هانامهانیپا یافتند، اما متأسفانه، حتیدست  یعلم یاد گرفتند و به مدارج باالیرا  یخارج یهاآموختند، زبان

مردم  یهااند، به زبان نوشته یخارج یهازبان ش را که بهیخو یو کارشناس یو ماستر یدکتری پژوهشو  یعلم
 ند.یان نمایها، استفاده شاها و پژوهشات آن رسالهیشان از محتو هنانیماند، تا هم افغانستان ترجمه نکرده

متولد سال  -ر دکتور محمد عماره سویرا پروف یکرد که مجموعه آثار رفاعه طهطاو یان باید یادآوریدر پا
نموده  یآور صفحه جمع 3600ش از یمصر، در پنج جزء و در ب یعرب یف جمهوریر التألیکث دانشمند -م1931

« سوزان مبارک»نخست مصر  یت بانویم از طرف مکتبة األسرة )کتابخانه خانواده( تحت رعا2010که در سال
در ی انیسزد که دانشجو یا دانشجویده است و میهمه( به چاپ رس ی)خواندن برا« عیالقراءة للجم»تحت شعار 
رفاعه  یها رند و از متن نبشتهیبگ یبه معرف ترصورت مفصل به سنگ را وزین و گران هٔ ن مجموعیافغانستان ا

 شکش کنند.یز پیوطنان عز را به هم یدیجد یهاافتهی، یطهطاو
 )پایان(

 
 م(2020فبروری  29ورشیدی) هجری خ 1398حوت  10تاریخ نگارش: 

 سخی ه  کارت –کابل                                                     
 
 
 

                                                                                                                                                                                  

علی األمانة والحفظ لبیتها وألوالدها ولخدمها ولجواریها ساکنة معه فی محل سکناه لن یتزوج بغیرها أصالً والیتمتع 

 بجوار أصالً والیخرجها من عصمته حتی یقضی هللا ألحدهما بقضاء.

ور خالفه، کان هللا هو هذا ما انخطت علیه العهود وشهد هللا سبحانه وتعالی بذلک ومالئکته ورسله و إن فعل المذک

الوکیل العادل للزوجة المذکورة یقتص لها منه فی الدنیا واألخرة. هذا ما  انخط علیه االتفاق  وکذلک إن  اتعبته فهی 

 هـ}ق{ 1255شوال  14الجانیة علی نفسها. )رفاعة بدوی رافع( 
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 منابع و مآخذ
 

مد جام، تربت اح فارسی، جلد هفتم، مترجم عبدالعلی نور احراری، ناشر شیخ االسالم هٔ صحیح البخاری با ترجم -1
 ش 1391جام ، چاپ دوم 

ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری، تحقیق و دراسة مرکز البحوث وتقنیة  صحیح مسلم، اإلمام -2
 م( 2014ق )1435مصر، الطبعة األولی،  -المعلومات، المجلد السابع ، دارالتأصیل، القاهرة

ق  1436جمهوریة مصر العربیة، -شعث السجستانی، دارالتأصیل ، القاهرةداود، سلیمان بن األ السنن لإلمام ابی -3
 م( 2015)
الحاوی فی تخریج أحادیث مجموع الفتاوی لإلمام شیخ اإلسالم تقی الدین ابن تیمیة، تخریج: مجدی بن منصور بن  -4

 م( 1995ق )1415لبنان، الطبعة األولی  –سید الشوری ، دارالکتب العلمیة، بیروت 
چاپ قاهره. دارالشروق. ق، یدراسة وتحقی؛ األعمال الکاملة لرفاعة رافع الطهطاو(، 2010ماره، محمد،) ع -5

 این مجموعه مشتمل است بر پنچ جزء ، به این شرح:
کتاب مناهج األلباب المصریة فی مباهج األب  -2تمهید و  -1الجزء األول)التمدن والحضارة والعمران( شامل:  -الف

 صفحه 746العصریة، در 
کتاب المرشد  -2کتاب تخلیص اإلبریز فی تلخیص باریز و  -1الجزء الثانی ) السیاسة، الوطنیة والتربیة( شامل  -ب

 صفحه 786در  األمین للبنات و البنین
أنوار توفیق الجلیل في أخبار مصر وتوثیق بني )تاریخ مصر والعرب قبل اإلسالم( شامل کتاب" -الجزء الثالث -ج

 صفحه نگاشته شده است. 763در چهار مقاله و  یل" این کتابإسماع
 صفحه 742الجزء الرابع ) سیرة الرسول و تاسیس الدولة اإلسالمیة( در  -د

بقاء حسن  -2القول السدید فی االجتهاد و التقلید -1الجزء الخامس ) فی الدین واللغة واألدب( شامل کتاب های  -هـ 
الکواکب النیرة فی لیالی  -5جمال األجرومیة  -4تحفة المکتبیة فی تقریب اللغة العربیةال -3الذکر باستخدام الفکر 

 صفحه 517أفراح العزیز المقمرة، در 
 ة، القاهره یچاپ مکتبة النهضة المصر ث،یعصر الحد یزعماء اإلصالح ف(، 1965امین، احمد، ) -6
ثة مع النص الکامل یة الحدیمع الدراسات الللغو و وقفةی رفاعة الطهطاو(، 1983البدراوی، دکتورزهران، ) -7

 ، چاپ دارالمعارف، قاهره ةیللتحفة المکتب
ة، مرکز یچاپ دارالکتب والوثائق القوم اسة،ین الفکر والسیخ مصر بیتار(، 2009ب، )یرزق، دکتور یونان لب -8

 قاهره خ مصر المعاصر،یتار
یوسف  ، راجعه وضبطه د.یرالشعرا احمد شوقیوان امید ات،یالشوق(، 2005شوقی ، امیرالشعراء احمد، ) -9

 روت ی، بی ، چاپ دار الکتاب العربیخ محمد البقاعیالش
( رفاعة الطهطاوی زعیم النهضة الفکریة فی عصر محمد علی ، الناشر: مؤسسة 2019شیال، جمال الدین ) -10

 هندوای ، المملکة المتحدة
 جمهوری عربی مصر –رسان قیام کربال، قاهره  زینب، پیامش( 1395/ 2016الرحمن ) فاضل، فضل -11
تقویم تطبیقی هزار و پانصد سالۀ هجری قمری و (، 1360فردیناند ووستفیلد و ادوارد ماهلر، ) -12

  الدین قریشی، چاپ فرهنگسرای نیاوران، تهران ترجمۀ دکتور حکیممیالدی،
 اپ قاهره چ الخطط التوفیقیه، تا(، باشا، )بی مبارک، علی -13
الدکتور  ( حلیة الزمن بمناقب خادم الوطن؛ سیرة رفاعة رافع الطهطاوی، تحفیق1958مجدی ، السید صالح ) -14

 القاهرة البابی الحلبی و أوالده بمصر، مکتبة و مطبعة مصطفی جمال الدین شیال، ، شرکة
 ن، کتابفروشی اسالمیهفارسی، تهرا فرهنگ نوین عربی،(، 1373الیاس، ) الیاس، انطوان -15

 

 
 پروفیسور دکتور محمد عماره تدوین و تحقیق« األعمال الکاملة»روی جلد جزء چهارم 
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 برابر همسرش کریمه طهطاوی در هٔ متن تعهدنام

 

 
 طهطاوی }تخلیص اإلبریز فی تلخیص باریز{ هٔ سفرنام
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 م(1873-1801رفاعه رافع الطهطاوی )

 

 
 م2020جنوری  20فوتویی از رفاعه رافع الطهطاوی، نشر شده در نشریه آنالین "العربی الیوم" به تاریخ 

 

 
 م(1876-1801ویلیام لین ) اداوارد
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An account of the manners and customs of Modern Egyptians 

 های جهان عرب م و رواجویلیام لین محقق، جهانگرد و خبیر در ادبیات و رس ادوارد اثر
 

 
 م 1809کتاب وصف مصر، جلد نخست، چاپ پاریس 
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