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اإلهداء

والدتي: روح إىل
وتكويني. تربيتي سبيل يف وبذلْت ْت ضحَّ ما ببعض اعرتاًفا





مقدمة

بلدان كانت القرون هذه ويف العثماني، للحكم فيها مرص خضعت طويلة قرون ثالثة
تأخرْت السبات هذا إبان ويف عميق، بُسبات تنعم — مرص بينها ومن — األدنى الرشق

واالقتصادية. والصحية والعلمية الحربية حياتها نواحي
من بها انتقلْت رسيعة، قويًة نهضًة األوروبية الدول نهضت بالذات القرون هذه ويف

وعلمها. الحديثة العصور نور إىل وجهلها الوسطى العصور ظالم
القديمة ِصالتها عىل حافظت أنها لو النهضة هذه من مرص تفيد أن امُلمكن من وكان
هذه طول مرص فلبثْت الت، الصِّ هذه َقطع العثماني الحكم هذا ولكنَّ األوروبي، بالعالم
أو زاوية، يف — العرص ذلك يف وُمريدوهم صوفيُّوها يعيش كان كما — تعيش القرون

حدودها. من خانقاه أو رباط،
تحمل الفرنسية الحملة مرص عىل وَفدْت عرش الثامن القرن من األخرية السنة ويف
بدأت السنة هذه ومنذ النائمة. الكنانة أيقظت عنيفة هزَّة وكانت الغرب، يف جديٍد كلَّ إليها

بالغرب. تتَّصل مرص
العلم هذا هو وتقدُّمه الغرب عظمة رسَّ بأن مرص عرش ُويلِّ منذ عيل محمد آمن وقد
املدارس، فأنشأ واملرصيني، مرص إىل العلم هذا لنقل الجهد كلَّ الجهد بذَل ولهذا الجديد؛
لنقل الواسعة الرتجمة حركة وبدأ الخارج، إىل البعوث وأوَفَد األوروبيني، األساتذة واستدعى

العربية. اللغة إىل األوروبية العلوم
بعد له كانت وقد أوروبا، إىل بُعثوا الذين املرصيني أنبغ هو الطهطاوي رافع ورفاعة
يف الفكرية لنهضتنا زعيًما بحقٍّ يجعله ا ممَّ الثقافية؛ مرص حياة يف محمودة جهود عودته

العرص. ذلك
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نهضتنا نستكمل ونحن بها نأخذ أن يجُب كثرية بأموٍر إلينا تُوحي ِرفاعة وحياة
— والغربية الرشقية — الثقافتني بإحدى شبابنا نأخذ أال يجب أننا ها وأهمُّ أولها الثقافية:
العناية نُضاِعف أن يجب أننا وثانيهما: مًعا. بالثقافتني نأخذه أن يجب بل األخرى، دون

وحده. التأليف عىل عنايتنا نقُرص وأال والنرش بالرتجمة
— فصوله بعض الزالت — ِرفاعة عن يُكتَب كتاب أول كان وإن — الكتاب وهذا
يف إليه ق أُوفَّ أن أرجو مما العرض، يف واستيفاء البحث، يف زيادة إىل تحتاج — رأيي يف

هللا. شاء إن املستقبل
املصادر ُمعظم وإىل رفاعة، عن ُكِتب ما كلِّ إىل الكتاب هذا وضع عند رَجعُت وقد
غري طويل. شاقٍّ علميٍّ لجهٍد نتيجة فهو الحديثة، لنهضتنا أرَّخت التي واألجنبية العربية
نهايته يف باملراجع كاملة قائمة بذكر واكتفيُت ط، املبسَّ العرض هذا أعرض أن آثرُت أنني

االستزادة. شاء من إليها لريجع
عبد عزت أحمد الدكتور لصديقي الجزيل بالشكر أتقدم أن واجبي من أرى أنني كما
عن القيِّم كتابه من الكثري أفدت فقد األول، فؤاد بجامعة الحديث التاريخ مدرس الكريم
لم الذي — كتابه عىل باالطِّالع يل وسمح ل تفضَّ أنه كما عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ

وإسماعيل. وسعيد عباس عصور يف التعليم تاريخ عن — بعُد يُطبَع

الشيال الدين جمال
اإلسكندرية
١٩٤٥م ١٣٦٤ه/سبتمرب شوال يف
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األوىل نشأته

ويف األوىل، علومه ى تلقَّ وفيها يُنَسب، وإليها ١٢١٦ه/١٨٠١م، سنة طهطا يف ِرفاعة ُولِد
سنواٍت خمس نحو به ومَكث باألزهر والتَحق القاهرة، عىل وَفد ١٢٣٢ه/١٨١٧م سنة
يف فدرَّس للتدريس، أهًال أصبح عُمره من والعرشين الحادية أتمَّ فلما دروَسه؛ فيها ختَم
كان وقد دروسه، بعض أهِليها عىل فيُلِقي طهطا مدينته عىل أحيانًا يرتدَّد وكان األزهر،
حلقات وكانت منه، وأفادوا الطالب عليه فأقبل ممتاًزا، مدرًِّسا األول عهده منذ ِرفاعة
يقول واملشايخ. التالمذة من بامُلستِمعني دائًما حافلة لتخرُّجه التاليتني السنتني يف دروسه
بتدريسه ينتفع بحيث اإللقاء حَسن هللا رِحَمه «وكان مجدي: صالح حياته وُمؤرِّخ تلميذه
واملنطق، الحديث، يف شتَّى ُكتٍُب بتدريس األزهر الجامع يف اشتغل وقد عنه، أخذ من كلُّ
وما الطلبة، من الغفري بالجمِّ ا غاصٍّ درسه وكان ذلك، وغري والَعروض، والبديع، والبيان،
األسلوب، حَسن كان أنه علمُت ِلَما عنه؛ أخذه ما جميع يف وبرع منه استفاد من إال منهم
بحيث ُمختِلفة بُطُرٍق الواحد املعنى عن اإلفصاح عىل قادًرا ُمحقًقا، ُمدقًقا التعبري، سهل

نَصب.» وال كدٍّ وال تعب، وال ٍة مشقَّ بال والكبري الصغري درسه يَفهم
فقد العطار، حسن الشيخ عىل األزهر يف تتلمذ أنه ِرفاعة حظِّ ُحسن من كان ولقد
ووصل الشام، وزار وبحًرا، برٍّا وسافر األرض، يف طوَّف لعرصه، سابًقا الشيخ هذا كان
وملا تفكريه، أُفق واتَّسع الرحالت هذه من وأفاد سنوات، بها وأقام اآلستانة إىل تَطَوافه يف
أخذ كما العربية، اللغة نهم ولقَّ علمائها ببعض اتَّصل مرص بأرض الفرنسية الحملة نزَلِت
وقارن وحضارة، ُرقيٍّ من الفرنيس الشعب إليه وصل بما وأُعِجب علومهم، بعض عنهم
لبعض واستمع املجمع، دار يف مظاهرها بعض رأى التي الفرنسيني علوم بني نفسه يف
األزهر، يف ويدرِّسها درسها التي املرصيني علوم وبني املجمع، علماء إىل حديثه يف أفكارها
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نهج فيها ينهج رسيعة علميٍة بنهضٍة البلد لهذا وتنبَّأ شاسًعا، والبَون كبريًا الفرق فرأى
فيها.» ليس ما املعارف من لها ويتجدَّد بالدنا حال تتغريَّ أن بدَّ «ال قال: فرنسا،

التاريخ ُكتب عىل أقبَل األزهر؛ يف تُدرَّسوقتذاك تكن لم ُكتٍُب عىل فأقبل بنفسه هو وبدأ
غري مها. وتفهَّ الُكتب هذه من الكثري وقرأ واألدب، والفلك والرياضة، والطب والجغرافيا،
أو الكتب هذه بعض يُدرِّس أن له ليسمَح يكن لم األزهر يف التدريس نظام أن يبدو أنه
ما وطالب شيوٍخ من به تُحيط كانت التي املجموعة فإن النظم َسمحِت وإن منها. أفاد ما
يْغ الزَّ من بيشءٍ بها امُلشتغلني تتَّهم كانت لعلها بل تقبلها، أو العلوم هذه لتستسيغ كانت

الدين. رجل يَلزمه أن يجب وعما السلف علوم عن والبُعد الجادَّة عن
نَفر به اختصَّ أن يلبْث لم لهذا جديدة؛ وطريقٍة فذَّة شخصيٍة ذا كان العطار ولكن
الجديدة العلوم هذه يف بهم ورغَّ يقرأ، كان ما وأقرأهم إليه، فقرَّبهم امُلمتازين، تالميذه من
للتدريس األزهر مشايخ بعض إىل واحتاج نهضته عيل محمد بدأ ا فلمَّ عليها. فأقبلوا
التونيس، أمثال: العطار تالميذ كان امُلرتجمة، الكتب لتصحيح أو الجديدة مدارسه يف
العهد يف الجديد بالواجب قام من وخري نُِدب، من خري إلخ … والطنطاوي والدسوقي،

الجديد.
يف تلميذه بنبوغ األستاذ فرح وقد إليه. وأحبَّهم العطار تالميذ أقرب ِرفاعة وكان
أن عيل محمد إليه طَلب فلما توجيهه. وُحسن برعايته يَشمله فَلبث تخرُّجه بعد التدريس
الشيخ وُعنيِّ املنصب. لهذا ِرفاعة فرشح أرسع الجديد، الجيش ِفَرق إلحدى إماًما له يختار
إىل انتقل ثم املناسرتيل، بك حسن آالي يف وإماًما واعًظا ١٢٤٠ه / ١٨٢٤م سنة يف ِرفاعة

املنكيل. بك أحمد آالي
محمد طلب أيًضا وهنا فرنسا. إىل كبرية بعثة أول أُوِفَدت ١٢٤٢ه/١٨٢٦م سنة ويف
فاختار واللياقة، األهلية فيه «يرى للبعثة إماًما األزهر علماء من يَنتِخب أن العطار إىل عيل

الوظيفة.» لتلك ِرفاعة الشيخ
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مقارناتوآمال

استجاب وقد خاص، كتاب يف رحلته يف مشاهداته ل يُسجِّ أن لرفاعة العطار نصيحة كانت
لريى وأُذنيْه عينيه يَفتح اإلسكندرية يف السفينة ركوبه منذ فبدأ أستاذه، لنصيحة التلميذ
يفكر نفسه عىل انطَوى جديًدا، سمع أو جديًدا رأى كلما وكان يشء. كل ويسمع يشء كل
أو رأى ِلما — امُلقابلة الصورة ُمخيِّلته يف يَستحِرض أن يَلبث ال ثم سمع، وفيما رأى فيما
بعد النظرة يُلِقي سجيَّتها عىل نفسه يرتك ثم عامة، اإلسالم ديار يف أو وطنه، يف — سمع
والصورة اإلسالم، ديار يف أو وطنه يف عَرفها التي القديمة الصورة الصورتني: عىل النظرة
انقَلب الصورتني من نظره مأل فإذا النرصانية، ديار يف أو الغرب يف رآها التي الجديدة
الجديدة الصورة وأن كريهة باهتة القديمة الصورة أن دائًما يرى كان ألنه ويُقارن؛ يُحلِّل

محبوبة. حيَّة زاهية
تمنَّاه خريًا رأى كلَّما فهو العريضة، اآلمال من عالم إىل امُلقارنات هذه َحملتْه وقد

واآلمال. امُلقارنات وهذه الصور بهذه غنيٌّ معرٌض باريس إىل ورحلته ومُلواطنيه. لبلده
وهو — األزهر خريجي من الدين رجال عىل مقصور فيها والعلم مرص ِرفاعة ترك
فروع، وللفروع كثرية، فروع له واسعة، ميادين باريس يف العلم ألَفى ولكنَّه — منهم واحد
وجهده وقته كلَّ فوَهبه الفروع هذه من فرٍع ِدراسة يف عاِلٍم كل ص تخصَّ وقد … وهكذا
مرص يف الحال هي كما األوىل املكانة لهم ليست الدين علماء أن ووجد وابتكر. فيه فأنتج
يُوحي وكأنه والعلماء للعلم الجديدة الصورة ملواطنيه فرسم اإلسالمي، العالم بُلدان يف أو
والعلماء. للعلم ة الحقَّ والصورة امُلثىل الطريقة هي هذه بأنَّ السطور من سطر كل يف إليهم
معاملها. تشويه إىل تؤدِّي قد ِرفاعة رَسمها التي الصور هذه وصَف ُمحاولتنا أن رأيي ويف
ُمقارنًا قال بقلمه. ِرفاعة رسمها كما الصور هذه بعض للقارئ ننقل أن الخري كلُّ والخري
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تعلًُّما لتعلُّمهم آخر، َمنَزع فإنهم علماؤهم ا «وأمَّ باريس: ويف مرص يف والعلماء العلم بني
األشياء، من كثريًا وكشفهم مخصوص، بفرٍع ذلك عىل زيادة واعتنائهم أمور، عدة ا تامٍّ
عندهم وليس العاِلم، أوصاف هي عندهم هذه فإن بها، مسبوقني غري فوائد وتجديدهم
من له بدَّ وال األوصاف، بتلك كونه من بدَّ ال بل مة، عالَّ مؤلف كل وال عاِلًما، مدرس كلُّ
علماء أن م تتوهَّ وال واالرتقاء. استيفائها بعد إال االسم ذلك عليه يُطَلق فال معلومة، درجات
القسوس من يُوَجد وقد فقط، الدين يف علماء هم إنما القسوس ألن القسوس؛ الفرنسيسهم
العقلية، العلوم يف معرفة له من فهو العلماء اسم عليه يُطَلق ما ا وأمَّ أيًضا. عاِلم هو من
اإلنسان «هذا فرنسا: يف قيل فإذا ا، جدٍّ هيِّنة النرصانية الرشيعة فروع يف العلماء ومعرفة
لك وسيظهر األَُخر. العلوم من علًما يعرف إنه بل دينه، يف يعرف أنه منه يُفهم ال عاِلم.»
وأن منها، كثري من بالدنا ُخلوَّ تعرف وبذلك عداهم؛ ن عمَّ العلوم يف النصارى هؤالء فضل
بتونس، الزيتونة وجامع بالشام، أمية بني وجامع القاهرة، بمرص املعمور األزهر الجامع
وبعض النقلية، بالعلوم زاهرة كلها ذلك، ونحو بُخارى، ومدارس بفاس، القرويني وجامع
تتقدم باريس مدينة يف والعلوم اآللية. العلوم من ونحوه واملنطق، العربية، كعلوم العقلية:
قد فِإنهم جديًدا، شيئًا ويكِشفون إال سنة تَمِيض ال فإنها الزيادة، يف دائًما فهي يوم، كلَّ

«… تكميالت أو وسائط، أو جديدة، صناعات أو جديدة، فنون عدة السنة يف يكشفون
إن «ثم وصغاًرا: كباًرا الفرنيس الشعب أفراد بني العامة الثقافة انتشار يِصف وقال
األشياء؛ سائر معرفة إىل ويتشوَّفون املعارف، تحصيل إىل بالطبيعة يَميلون الفرنسيس
حتى عنها، غريبًا فليس األشياء، لسائر إجماًال ُمستوِعبة معرفة له سائرهم أن ترى فلذلك
الفرنساوية عامة ترى فلذلك منهم؛ يكن لم ولو العلماء بكالم معك تكلََّم خاطبته إذا إنك
الغايَة بارعون فإنهم أطفالهم وكذلك عويصة. علمية مسائل بعض يف ويتنازعون يبحثون
كذا يف رأيه عن الطفولية سنِّ من خرج الذي الصغري تُخاطب قد فإنك … صغرهم من
فرع اليشء عىل الحكم معناه ما اليشء هذا «أصل أعرف»: «ال قوله عن بدًال فيجيبك، وكذا،
عظيمة، تربية ولهم والتحصيل، للتعلُّم لون ُمتأهِّ دائًما فأوالدهم ذلك، ونحو ره، تصوُّ عن

«…« اإلطالق عىل الفرنسيس يف وهذا
فهو باريس، يف العلم ومعاهد الكتب ُدور يِصف ِرفاعة انطلق التَِّقدمة هذه وبعد
وينُدر حاله، قْدر عىل ُكتٍُب ِخزانة األغنياء أو الطلبة أو العلماء من إنساٍن «لكل أن يالحظ
الناس سائر أنَّ ِلَما الكتب؛ من يشء ِملكه تحت يكون أن غري من بباريس إنسان وجود
العلم ملعاهد ُمسِهبًا وصًفا هذا بعد يعِرض وهو إلخ.» … إلخ … والكتابة القراءة تعِرف
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لهذا العربية؛ اللغة عن غريبة يات وامُلسمَّ الوقت، ذلك يف مرص عن غريب وكلها امُلختلفة،
البعض يرُسم وهو تارًة، بعضها يُعرِّب فهو يات، امُلسمَّ هذه لرتجمة محاوالته ِرفاعة بدأ
القرن يف يناها سمَّ واآلثار، النماذج فيها نحفظ التي فالدور أخرى. تارًة هو كما اآلخر
تَسميتها إىل انتهينا ثم اآلثار ُدور أو العاديَّات ُدور عليها نُطِلق فكنَّا كثرية، أسماء املايض
عىل مواطنيه ليَدلَّ اللفظ وفرسَّ امُلستغَربات»، «خزائن اها: سمَّ فقد ِرفاعة أما باملتاحف.
الغرض عىل به ليَستعينوا الفضالء، نفوس إليه ق تتشوَّ ما بها «ويُوَجد فقال: معناه،
وسائر الجثة، املحفوظة والبحرية الربية والحيوانات واألحجار، كاملعادن، الطبيعيات، يف

إلخ.» … القدماء آثار فيها التي األشياء وسائر والنباتات األحجار من املواليد
النبات أنواع من به وما لطاني» السُّ النباتات «بُستان وصف إىل هذا من وانتقل
و«الكنرسوتوار الكواكب؛ لرصد آالٍت من به وما السلطاني» و«الرَّْصد امُلختلفة، والحيوان
كآالت الهندسية اآلالت خصوًصا … اآلالت جميع وفيه … امَلحفظ أو امَلخزن ومعناه …

األثقال.» وتحويل الحيل
«ما ومنها والفنون، العلوم لدراسة الكثرية املدارس باريس يف أن ذلك بعد ِرفاعة وذكر
عىل يشتمل عام اسم عندهم واألنسطيوت َمجلًسا، أو َمجمًعا ى يُسمَّ ما ومنها أكدمة، ى يُسمَّ
وأكدمية الفرنساوية، اللغة أكدمية وهي: الخمسة، املجالس أي األكدمات، اجتماع جميع
وأكدمية والهندسية، الطبيعية العلوم وأكدمية واآلثار، األخبار ومعرفة األدبية العلوم
«األكدميات» هذه من «أكدمية» كل وَصف أن وبعد «… الفلسفة وأكدمية الظريفة، الصنائع
مدارس وهي الكوليچ، ى تُسمَّ ُسلطانية «مدارس أيًضا باريس يف أن ذكر ُمسهبًا، وصًفا
خمسة وهي منها، املقصودة األمور يف وسائل تكون التي ة املهمَّ العلوم اإلنسان فيها يتعلَّم

إلخ.» … كوليچات
خريج وهو ِرفاعة من اللفتات بهذه باريس يف العلمية الحياة تَحَظى أن طبيعيٍّا كان
مظاهر عن عينيه يُغمض لم أنه نُالِحظ ولكننا علومه، إلتمام باريس إىل واملبعوث األزهر
االجتماعية الحياة نواحي ُمختِلف إىل ولفتات نظَرات له كانت لقد بل األخرى، الحياة
لناها سجَّ التي الظاهرة هي جميًعا اللفتات لهذه الواضحة والسمة فرنسا. يف والسياسية
بني وشتان …» فقال: النيل نهر تذكَّر السني نهر وَصف إذا فهو واألمل، املقارنة أي قبًال،
تَُضاهى؛ ال واملقياس الروضة يف اإلنسان نزهة فإن واملقياس، والروضة النيل وبني هذا
وتجِري باريز، يشق بتمامه السني نهر أن إال باريس، يعرب والسني مرص، يعرب الخليج ألن
فنزهته ذلك ومع َحوافيه، عىل والنظافة الجيدة، األرصفة وبه الَوسق، العظيمة السفن به
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لو النيل ماء فإن وغريه؛ الطعم جهِة من والسني النيل ماء بني أيًضا وشتَّان سارَّة. غري
من لكان السني نهر ماء يف العادة هي كما استعماله قبل برتويِقه جرْت العادة كانت
والُقطوع العيون وماء السني نهر ماء طعم بني بعيٌد فرٌق إنه أيًضا وأقول األدواء. أعظم
فرنسا، ويف مرص يف الجوِّ بني امُلقارنة إىل هذا بعد وينتقل «… مرص صعيد ببالد والسواقي
باريس، برد َمكاِره من سليمة فإنها مرص ا «وأمَّ يقول: أن إىل باريس يف الربد ة شدَّ فيِصف
تَطِرية عىل االستعانة مثل الحر، وقِت يف إليها امُلحتاج األمور عن أيًضا خالية أنها كما
فإنهم الحر، وقَت األرض من ُمتَّسٍع ميدان رشُّ عندهم سهل مثًال باريس أهل فإن الزمن.

مصنوعة بزابيز عدة الدنِّ ولهذا بالخيل؛ العجلة ون ويُمشُّ عجالت، ذا عظيًما دنٍّا يصنعون
حتى مفتوحة والبزابيز ماشية تزال فال رسيع، وعزٍم عظيمة بقوٍَّة املاء تدفع بالهندسة
ولهم ساعة. من أبلَغ يف رجاٍل بجملة ها رشُّ يمكن ال ساعة ربع نحو يف عظيمة قطعة ترشَّ
أنهم أيًضا امُلستحَسنة األمور ومن … حرِّها ِلغَلبة بهذا أوَىل فمُرصنا الحيل، من ذلك غري
إىل أو املدينة وسط أخرى حماماٍت إىل النهر ماء تُوصل األرض تحت مجاري يصنعون
فإن الجمال، ِبَحمل مرص صهاريج مع هذا سهولة أين فانظر لة، ُمكمِّ بهندسة صهاريج
عظيمة فسحات عدَّة باريس) (أي املدينة هذه ويف … زمن كلِّ يف وأيرس َمرصًفا أهون ذلك
الوساخة، يف ال االتِّساع ُمجرَّد يف بالقاهرة، الرميلة كفسحة امليادين، يعني املواضع ى تُسمَّ

إلخ.» … ميدانًا وسبعون خمسة وعددها
كلَّها الغرابَة غريبًة كانت ولكنها الحديث، املرصي للقارئ عادية تبدو قد صورة هذه
يف مثيلتها عن تختلف املايض القرن أوائل يف مرص يف الحياة كانت فقد وزمالئه؛ لرفاعة
الرحلة أما رفاعة. انتباه أثار ِلما نماذج تكون أن تعدو ال الصور وهذه بيِّنًا، اختالًفا باريس

والدراسة. القراءة يستحقُّ طريف وكلها األخرى، الصور من بعرشات فمليئٌة
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أبَحَرت ١٨٢٦م أبريل ١٢٤١ه/١٤ سنة رمضان شهر من السادس الخميس يوم يف
إىل بهم وصلت شوال شهر من التاسع ويف وزمالءه. ِرفاعة تحمل اإلسكندرية من السفينة
يف يقول الفرنسية. اللغة يتعلم بدأ املدينة هذه أرض ِرفاعة قدما وطئت وُمذ «مارسيليا»،

ي.» التهجِّ يوًما ثالثني نحو يف «وتعلَّمنا رحلته:
واحد، بيٍت يف مًعا يُقيمون وهم سنة نحو جميًعا البعثة تالميذ قىض باريس ويف
تاريخ كتاب الصباح يف نقرأ «ُكنَّا رفاعة: يقول واحدة. مواد دراسة يف مًعا ويشرتكون
دروس ثالثة ُجمعة كل ويف فرنساوي، نحو درس ثم رسم، درس الظهر بعد ثم ساعتني،

والهندسة.» الحساب علَمي من
الحياة أو االختالط يُفسِدهم ال حتى البعثة تالميذ عزل إىل ترِمي الخطَّة هذه وكانت
أحسن عىل يُريدون التي العلوم لوا ليُحصِّ دراستهم عىل ر التوفُّ يستطيعوا وحتى باريس، يف
امُلؤلفات بطون يف ُموَدعة لدراستها أُوِفدوا التي العلوم هذه ولكن وقت، أرسع ويف وجٍه
اإلتقان هذا إىل سبيل وال وفهًما. وقراءًة حديثًا اللغة هذه إتقان إِال إليها سبيل وال الفرنسية،

ألسنتهم. تستقيم حتى الفرنسيني من بأندادهم الشبَّان هؤالء يَختلط أن إال
يقول أنفسهم. البعثة أعضاء به أحسَّ كما البعثة، عىل املرشفون النقص هذا أحسَّ
الفنون هذه ويف الفرنسية اللغة يف مًعا نقرأ سنة دون واحد بيٍت يف جميًعا «مكثنا رفاعة:
صَدرت لهذا الفرنساوي؛ النحو تعلُّم مجرَّد إال َمزيَّة عظيم لنا يحُصل لم ولكن املتقدمة،
يف واحد أو ثالثة أو اثنني كل ُمتعدِّدة، مكاتب «يف فتفرَّقوا املبعوثني، هؤالء بتوزيع األوامر
من معلوم بقدٍر مخصوص، معلٍِّم عند مخصوص، بيٍت يف أو الفرنساوية، أوالد مع مكتب
«البانسيونات» أو املكاتب، هذه ويف «… والتعليم كنى والسُّ والرشب األكل نظري يف الدراهم
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بالخروج لهم يُسَمح يكن ولم التحصيل، يف ونهارهم ليلهم يقُضون املرصيون التالميذ كان
يخرج أن أحيانًا يحدث وكان الفرنسية. األعياد يف أو الخميس ظهر بعد أو األحد يوم يف إال

واجب.» أو درس يشغله يكن لم إن العشاء بعد بعضهم
أوقات تسعفه تكن ولم عليه، إقباًال وأشدَّهم عمله يف انهماًكا أكثرهم ِرفاعة وكان
م ويتفهَّ يقرأ ودروسه، ُكتبه بني ساهًرا الليل ساعات ُمعظم يقِيض فكان النهار، يف فراغه
امُلطالعة عن ونهاه بالراحة الطبيب ونصَحه بضعف، اليرسى عينه أصيبت حتى ويُرتِجم،

تقدُّمه.» تعويق لخوف يمتِثل «لم ولكنه الليل، يف
املعرفة، لذة أحسَّ فقد البعثة، حساب عىل له تُشرتَى التي بالكتب ِرفاعة يقنع ولم
إلشباع تكفي ال أساتذته دروس أن أحسَّ ثم الخاص، ماله من أخرى ُكتبًا يشرتي فأقبل
ُمرتبه من أجره له يدفع وكان سنة من أكثر له يدرِّس ظلَّ ا خاصٍّ ُمعلًِّما فاستأجر فهمه،

الخاص.
آخر يف صَدَرت األوامر أن يبدو ولكن للبعثة، إماًما ليكون فرنسا إىل ِرفاعة أُرِسل
ثقافته ألن وذلك الرتجمة؛ إِتقان إىل ه فليُوجَّ ق وُوفِّ أقبَل فإن بالدراسة، له يُسَمح أن لحظة
عمٌل وهذا وأتقنها. الفرنسية باللغة ألمَّ إذا العمل لهذا حه تُرشِّ العربية اللغة يف األزهرية
علٍم كلِّ يف الرتجمة عىل ُمقِبلة كانت عيل محمد فحكومة محدود، غري ألنه عريض واسع
ِرفاعة فواجب إلخ؛ … والجغرافيا والتاريخ، العسكرية، والفنون والطب، الهندسة، يف وفن:
واجٍب من له ويا جميًعا، فيها الرتجمة عىل يُمرَّن وأن العلوم هذه كل يف ُكتبًا يقرأ أن إذن

ق. وُوفِّ وأقبل الصعب، فاستسهل عالية، ًة همَّ كانت ِرفاعة ة همَّ ولكن شاق!
والتي قرأَها التي الُكتب وعنيَّ دَرسها، التي والفنون العلوم رحلته يف ِرفاعة ذَكر وقد
قرأ فقد موسوعية، كانت ثقافته أن نلَحظ ومنها باريس. يف وهو يُرتِجمها بدأ أو ترَجمها
بهذا وبرهن وحده. أخرى كثرية كتبًا قرأ ثم أساتذته، مع العلوم ُمختِلف يف كثرية كتبًا
الروح بهذه تزويده عىل ساعد فقد عَجب وال ة. حقَّ جامعية بروٍح يتمتَّع كان أنه عىل
عليه أضفاها التي والنْفحة األزهر، يف العلم يطلب وهو اكتَسبه الذي امِلران أربعة: أمور
ورغبته الطموح العالية نفسه ثم بالتحصيل، وشَغفه للعلم العجيب وحبُّه العطار، أستاذه
محمد النعم» «ويل مرص يف الجديدة النهضة وباعث باِعِثه وإرضاء النفس هذه إشباع يف

عيل.
عن يقلُّ ال واالجتهاد الجدِّ عىل ِرفاعة بَعث آخر حافٌز أو آخر، عامٌل هناك وكان
جامعة أكرب يف دينية دراسة درس ِرفاعة أن ذلك منها. أقوى يكن لم إن السابقة العوامل
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العقيدة، متني اإليمان قوي كان كما األزهر، لشيخ تلميذًا وكان دينيٍّا، عاِلًما ج تخرَّ ثم دينية،
تقدُّم من املسيحية ديار به تتمتَّع كانت ما بني الكبري الفارق األوىل اللحظة منذ راَعه وقد
وُخمود ر تأخُّ من اإلسالم وديار مرص به تتمتَّع كانت ما وبني الحياة، نواحي ُمختِلف يف
املقارنات بهذه مليئة ورحلته العلمية. الناحية يف وخاصًة الحياة نواحي مختِلف يف وُجمود
يف كتاب قراءة من يفرغ كان ما أنه ذكرها التي جهوده يف نُحسُّ لهذا ذكرنا؛ أن سبق كما
العلم هذا وبنِيه اإلسالم لديار ينقل أن بذلك يُريد ترجمته؛ عىل يُقِبل حتى فن أو علٍم أيِّ
حضارًة املسيحية كأبناء يكونوا أن إىل بهم تنتهي جديدة نهضة إىل يبعثهم علَّه الجديد؛
أو كتبًا وترَجم بدأ فقد هذا ومع جميًعا؟ الكتب هذه لرتجمة الوقت له أنَّى ولكن وُرقيٍّا،
يعود حتى الباقي ترك قد به وكأني الكبرية. الكتب من فصوًال ترجم ثم صغرية رساالت
وهنا محدود، وقٌت ووقته محدود، إنسانيٌّ جهٌد ُجهَده ولكن فعل، وقد بدأ، ما فيُتمَّ ملرص
األلسن، مدرسة إلنشاء مرشوعه عيل محمد عىل فعَرض له سنَحت حتى الفرص ب ترقَّ
آماله. بعض ق يحقِّ أن ِرفاعة واستطاع الرتجمة، حركة إنشائها بعد واتسعت أُنشئت. وقد
التي الكتب هي األلسن خريجو ترجمها التي األوىل الكتب ُمعظم أن هذا رأِينا يف ويؤيِّدنا

بنفسه. يُرتِجمها أن يتمنَّى كان والتي باريس يف ِرفاعة قرأها
وعن قرأها، التي الكتب عن نفسه ِرفاعة تقرير هنا ننقل أن من أحسن ليس واآلن

رحلته: يف قال باريس، يف وهو والرتجمة الدراسة يف جهوده
فقرأناه اليونان فالسفة ِسرَي بِكتاب مًعا ُكنا حني األفنديَّة بيت يف «ابتدأنا التاريخ: يف
املرصيني قدماء ِسرَي عىل يشتمل ُمخترص عام تاريٍخ كتاب يف بعده ابتدأنا ثم ْمناه، وتمَّ
نُبذة آخره ويف والهنود، والرومانيني الَعَجم وقدماء واليونان الشام وأهل والعراقيني
مسيو عند قرأُت ثم وخرافاتهم، اليونان جاهلية يعني «امليثولوجيا» علم يف ُمخترصة
قرأت بعَده ثم ونوادر، وحكايات قصًصا ن يتضمَّ التاريخ، لطائف ى يُسمَّ كتابًا «شواليه»
الروم قيارصة دولة ِعظم سبب تاريخ ثم وآدابهم، وعوائدهم األمم أخالق ِسرَي ى يُسمَّ كتابًا
«سيغور» كتاب قرأُت ثم اليونان، بالد إِىل األصغر «أنخرسيس» رحلة كتاب ثم وانقراضها،
ى يُسمَّ كتابًا ثم واألنساب، التواريخ علم يف كتابًا ثم نابليون، سرية ثم العام، التاريخ يف
الدولة بالد يف امُلسافرين بعض صنَّفها رحلة ثم الدنيا، مرآة يعني العالم، «بانوراما»

الجزائر.» بالد يف رحلة ثم العثمانية،
.«Bezout «بزوت كتاب الحساب يف «وقرأت الرياضيات: يف

.«Legendre «لوجندر كتاب من األُول املقاالت األربع الهندسة: ويف
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الجغرافية عىل يشتمل جغرافية كتاب «شواليه» املسيو مع «وقرأت الجغرافيا: يف
الطبيعية الجغرافية يف أخرى رسالة قرأُت ثم والسياسية، والرياضية والطبيعية التاريخية
معلِّم مع بعينه األول الكتاب قرأُت ثم البلدان، معجم يعني الجغرافية يف لقاموس ُمقدمة
جغرافية من عظيمة ُجمًال «شواليه» مسيو مع أيًضا وقرأت «شواليه». مسيو غري آخر
هذا يف عديدة ُمؤلَّفات وحدي وقرأُت الدنيا. هيئة يف ِبنته لتعليم ألَّفها ورسالة «ملطربون»

الفن.»
واملعادن واألدب واالجتماع والقوانني والفلسفة كاملنِطق ُمختلفة وفنون علوم يف
ومسيو «شواليه» مسيو مع الفرنساوي املنطق علم يف ِكتابًا «وقرأت الحربية: والفنون
يف آخر وكتابًا املقوالت، جملتها من تروايال» «ليرب كتاب من مواضع وعدة «املونري»،
مسيو مع وقرأت أرسطو. منطق فيه غريَّ «Condillac «قندلياق كتاب له: يُقاُل املنطق
مجموع فمنها األدب، ُكتُب من كثريًا وقرأت وترجمتُه. املعادن، يف صغريًا كتابًا «شواليه»
وديوان «Racine و«رسني «Voltaire «ولتري ديوان من مواضع عدة ومنها «نويل»،
يُعَرف التي «Lettres Persanes الفارسية «مراسالته خصوًصا ،«Rousseau «روسو
واملرشقية. املغربية اآلداب بني بميزان أشبه وهي والعجم، الفرنج آداب بني الفرق بها
وتعليمه، ولده لرتبية شسرتفيلد» «القونت صنَّفها إنقليزية مراسالت وحدي أيًضا وقرأت
كثري عىل الفرنساوية اآلداب يف اطَّلعُت فقد وبالجملة الفرنساوية. َمقامات من وكثريًا
كتاب معلِّمها مع «Droit naturel الطبيعية «الحقوق يف وقرأت الشهرية، ُمؤلفاتها من
التحسني عن عبارة الفنُّ وهذا جيًدا. فهًما وفهمتُه وترجمتُه «Burlamaqui «برملاكي
رشعية. عندهم اة امُلسمَّ السياسية ألحكامهم أساًسا اإلفرنج يجعله العقليِّنْي والتقبيح
l’Esprit des الرشائع «روح ى يُسمَّ كتاب من ُجزأين «شواليه» مسيو مع أيًضا وقرأُت
أشبه وهو ،«Montesquieu «منتسكوا له: يقال الفرنساوية بني شهري ومؤلفه «lois
ب ويُلقَّ العقليني، والتقبيح التحسني عىل ومبنِيٌّ والسياسية، الرشعية املذاهب بني بميزان
أي الرشق منتسكو أيًضا ِعندهم له يُقاُل خلدون ابن أن كما اإلفرنجي، خلدون بابن عندهم
اإلنساني واالجتماع التآنُس «َعقد ى يُسمَّ كتابًا املعنى هذا يف أيًضا وقرأُت اإلسالم. منتسكو
الفلسفة يف وقرأت معناه. يف عظيم وهو «روسو»، له: يُقاُل ُمؤلِّفه ،«Le Contrat Social
عدَّة وقرأُت وَمواعظهم. وِحَكمهم وعقائدهم مذاهبهم عىل امُلشتمل امُلتقدم الفالسفة تاريخ
«قندلياق». فلسفة ُكتُب يف محالَّ وعدة «ولتري»، للخواجة الفلسفة معجم يف نفيسٍة محالَّ
وقرأُت للعمليات. تعرُّض غري من «شواليه» مسيو مع صغرية رسالًة الطبيعة فنِّ يف وقرأُت
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صفحة، مائة «شواليه» مسيو مع الضباط» كبار «عمليات ى يُسمَّ كتاب من العسكرية فنِّ يف
ما يوٍم كلَّ تذُكر التي والشهرية اليومية العلوم «كازيطات» يف كثريًا وقرأُت وترجمتُها.
غاية بها ُمتولًِّعا وكنت «البوليتيقة». اة امُلسمَّ والخارجية الداخلية األخبار من خربه يِصل
علمية مسائل منها أُترِجم كنُت وربما الفرنساوية. اللغة فهم عىل استعنُت وبها التولُّع،

املوسقوبية.» الدولة مع العثمانية الدولة ِحرابة وقَت خصوًصا وسياسية
أن سبق كما — تدلُّ وهي قرأها، التي والُكتب رفاعة، درسها التي العلوم هي هذه
قد دام ما الثقافة هذه ف يَتثقَّ أن له بدَّ ال كان وقد موسوعية. ثقافًة ثُقف أنه عىل — ذكرنا
العلوم من علٍم أي يف يُرتِجم أن عودته بعد له ُطِلب إذا حتى الرتجمة؛ يف ص للتخصُّ بُعث
الطب، بمدرسة ُمرتجًما عودته بعد ُعنيِّ فِإنه مثًال، حَدث ما وهذا األمر. ذ ونفَّ الطلب لبَّى
خريجيها أعمال عىل يُرشف كان األلسن أُنشئت وملا الحربي. طرة بمكتب ُمرتجًما نُِقل ثم

والفنون. العلوم هذه كلِّ يف ُكتبًا ترجموا الذين
فنجح السنة، هذه نهاية يف امتحان ولزمالئه له ُعِقد ثم باريس، يف سنة ِرفاعة قَىض
«رحلة كتاب وهي التفوق، جائزة البعثة مدير «جومار» مسيو إليه وأرسل ق، بتفوُّ ِرفاعة
وأرسل بالذهب»، ُمموَّهة التجليد جيدة ُمجلدات «سبعة وهو اليونان» بالد يف أنخرسيس
بذل ِلما وتقدير تشجيع كله ١٨٢٧م سنة أغسطس أول تاريخه خطابًا الجائزة مع إليه
بالتقدم الفرنساوية اللغة هدية يَت استحقَّ «قد فيه: جاء نجاح. من نال ولِما جهٍد من ِرفاعة
أُهنئ أن يل ُحقَّ ولقد األخري. العام االمتحان يف ِنلتَها التي وبالثمرة فيها، لته حصَّ الذي
شكَّ وال التعليم. يف التفاِتك عىل دليًال النظَّار األفندية من الهدية هذه لك بإرسايل نفيس
التي العظيمة املصاريف يُكاِفآن تعليمك وثمرة اجتهادك أن أُخرب متى يُرسُّ النعمة ويلَّ أن

«… باملودة مصحوبًا السالم منِّي وعليك وتعليمك. تربيتك يف عليك يِرصفها
يف جائزته وكانت سابقه، يف ُوفِّق كما فيه ق فُوفِّ ثاٍن امتحان ُعقد آخر عام وبعد
للطالب امُلفيد «األنيس وهما: سايس»، «دي الفرنيس امُلسترشق تأليف من كتابني املرة هذه

ومنثور». منظوم من الشذور و«جامع امُلستفيد»
املسيو وخاصًة الفرنسيني، امُلسترشقني بكبار ِرفاعة الشيخ اتَّصل باريس ويف
العاِلمني هذين وبني بينه ونشأت برسيڨال» دي «كوسان واملسيو سايس» دي «سلفسرت
وبينهم بينه تُبُودلت وقد وعلمه، التلميذ الشيخ جهد يقدِّر منهما كلٌّ وكان متينة، صداقٌة
مخطوطة عىل سفره ُقبيل أطلعهما وقد رحلته، يف ِرفاعة بعضها أثبت الرسائل من كثري
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مدير بصفته جومار للمسيو منهما كلٌّ وأرسل تقريًظا، عنها وَكتَبا بها فأُعِجبا رحلته
أحَسَن ِرفاعة مسيو «إن سايس: دي قال وكتابه. لرفاعة وتقريظ ثناء كله خطابًا البعثة
كلَّ منها وتمكَّن عظيمة معارف فيها اكتسب وإنه فرنسا، يف إقامته ُمدَة زمنه ْرصَف
وله نفس، طيب عن بذلك له شهدُت وقد بالده. يف نافًعا يكون ألن ل تأهَّ حتى التمكن
«الرحلة» التأليف هذا «إن برسيڨال: دي وقال «… جسيمة ومحبَّة عظيمة منزلٌة عندي
فإنه املؤلِّف؛ بلد ألهايل عظيم نفٌع به يكون وجٍه عىل مصنوع وإنه املدح، من كثريًا يستحقُّ
وملا دولتها. وسياسة أهلها وأخالق وعوائدها فرنسا فنون من صحيحًة نُبذاٍت لهم أهدى
عىل ف التأسُّ أظهر النافعة، والفنون البرشية العلوم يف أوروبا بالد من أدنى وطنه أن رأى
ويولِّد امُلفيدة، املعارف يف الرغبة عندهم ويُدِخل اإلسالم، أهل بكتابه يُوقظ أن وأراد ذلك،
املباني من عليه تكلم وما املعاش. صنايع يف ي والرتقِّ اإلفرنجي التمدُّن تعلُّم محبَّة عندهم
وما ذلك. تقليد لهم ينبغي أنه بلده ألهايل به يذُكر أن أراد وغريها، والتعليمات السلطانية
والتحامل. ف التعسُّ من وخلوِّه عقله سالمة عىل الغالب يف يدلُّ العبارات بعض يف فيه نظر
إلخ.» … لطيفة فهي ذلك ومع التنميق، فيها ُمتكلَّف غري أي بسيطة، الكتاب هذا وعبارة
«مجلًسا «جومار» املسيو فجمع النهائي، االمتحان لرفاعَة ُعقد سنوات خمس وبعد
يقول االمتحان.» رئيس املوسقوبي التعليمات وزير ُجملتهم ومن مشاهري، أناس عدة فيه
بها اشتغلُت التي الرتجمة صناعة يف الفقري قوَّة معرفة املجلس بهذا القصد «وكان رفاعة:

«… فرنسا يف ُمكثي َة مدَّ
السنوات هذه طوال الرتجمة يف مجهوداته بُخالصة االمتحان لجنة إِىل ِرفاعة وتقدَّم

بيانها: وهذا العربية، إىل الفرنسية عن ترَجمها رسالة عرشة اثنتا وهي الخمس،

القدماء. تاريخ من مأخوذة األكرب إسكندر تاريخ يف نبذة (١)
املعادن. أصول كتاب (٢)

مرص الستعمال «جومار» مسيو ألَّفه ١٢٤٤ه، سنة تقويم) (يقصد روزنامة (٣)
وتدبريية. علمية لشذََرات ُمتضمنًا والشام،

وعوائدهم. األمم أخالق يف العلوم دائرة كتاب (٤)
«دهنلبض». مسيو عىل حة ُمصحَّ طبيعية جغرافية ُمقدم (٥)

الجغرافية. يف «ملطربون» كتاب من قطعة (٦)
الهندسة. علم يف «لجندر» كتاب من مقاالت ثالث (٧)

الدنيا. هيئة علم يف نبذة (٨)
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العسكرية. ضباط رؤساء عمليات من قطعة (٩)
اإلفرنج. تَعتِربها التي الطبيعية الحقوق أصول (١٠)

وخرافاتهم. اليونان جاهلية يعني امليثولوجيا يف نبذة (١١)
الصحة. سياسات علم يف نبذة (١٢)

وذلك باريس؛ إىل رحلته مخطوطة فيها أخرى كراسة االمتحان للجنة ِرفاعة قدَّم كذلك
بها قصد العلوم، مختِلف يف ُمرتَجمة كثرية نُبَذ فيها بل كلها، تأليًفا ليست الرحلة هذه ألن
وَمدى العلمية الفرنسيني نهضة ورشح املرصي، القارئ إىل العلوم هذه تقريب إىل ِرفاعة
الذي الفرنيس الدستور ِرفاعة ترَجم أيًضا الرحلة هذه ويف والتحصيل. الدروس عىل إقبالهم
الفرنسية األشعار بعض ترَجم أيًضا وفيها «َرشطة». اه: وسمَّ عرش»، الثامن «لويس وَضعه
اة امُلسمَّ القصيدة «من أبيات وبعضه مجهولني، لشعراء الشعر هذا وبعض عربي، شعٍر إىل
وقد «… استيطانًا الفرنساوي ً منشأ املرصي يعقوب، للخواجة العود، كرس يف العقود نظم
باريس إىل وصوله بُعيد أي ١٢٤٢ه/١٨٢٦-١٨٢٧م، سنة يف ترجمها أنه ِرفاعة ذكر
فقال أخرى، إىل لغة من تُرجم إذا روعِته من كثريًا يفقد الشعر أن أحسَّ وقد بقليل.
اللغة من امُلرتجمة األشعار من كغريها القصيدة «وهذه ترجمها: التي القصائد نهاية يف
نفس علوُّ يظهر فال بالغتُها تذهب بالرتجمة ولكن أصلها، يف النفس عالية الفرنساوية
اللغات غالب إىل ترجمتها يُمكن ال فإنه العربية، القصائد لطائف ذلك ومثل صاحبها.

«… باردة صارت ربما بل حسنها، يذهب أن غري من اإلفرنجية
لتتأكد شفهيٍّا اختباًرا تَختربه أن ورأْت املكتوبة، الجهود بهذه االمتحان لجنة تَقنَع ولم
فرتجم بوالق يف املطبوعة الكتب بعض له فأحرضت الصحيحة، الرتجمة عىل َمقدرته من
كبري هو ما ومنها صغري هو ما منها مواضع، بالفرنساوي قرأ «ثم برسعة، فقراتها بعض

املرصية). الوقائع (يقصد بوالق» يف املطبوعة مرص «كازيطة» يف
العربي النصَّ اللجنة أعطته ثم الفرنسية، إىل العربية عن الرتجمة يف اختباره تمَّ وبهذا
اللجنة أعضاء أحد وأمسك العسكرية»، الضباط رؤساءِ «عمليات عن ترَجمها التي للرسالة
يُقابلون وامُلمتِحنون الفرنسية. إىل بيِده الذي النصِّ ترجمة ِرفاعة وأعاد الفرنيس، النصَّ
تخلَّص أنه اللجنة وقرَّرت ترجمته، يف ق وُوفِّ بأيديهم. الذي األصيل النصِّ وبني يقول ما بني
األصل معنى يف تغيري غري من حقها العبارات «فأدَّى حَسن وجٍه عىل االمتحان هذا من
بَدل مجاًزا يضع أن العربية اللغة اصطالح أحوجه «ربما أنه عليه أخذت ولكنها امُلرتجم.»
ُمشبع بمعدن العسكرية علم أصل تشبيه يف مثًال امُلراد. املعنى يف خلٍل غري من آخر مجاٍز
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وقد َرر. الدُّ منه تُستخَرج عظيم بحٌر العسكرية علم بقوله: العبارة غريَّ كذا، منه يُستخَرج
بني ة تامَّ ُمطابقة ترجمته يف يكون ال قد األحيان بعض يف بأنه االمتحان يف عليه اعُرتض
من ولكن بجملة، والكلمَة بجمٍل الجملة ترجم وربما كرَّر، ربما وأنه عنه، وامُلرتَجم امُلرتَجم
اآلن الشيخ عَرف وقد األصيل. املعنى روح عىل ُمحافظ دائًما هو بل الخلط، يف يقع أن غري
الحاجة عند يخِرتع أن وعليه التقطيع، يرتك أن له بدَّ فال علوم، ُكتُب يُرتِجم أن أراد إذا أنه

«… للمقصود مناسبًا تغيريًا
العام القاموس «ُمقدمة وهو: ترَجَمه، مما آخر كتاب يف اختُرب الطريقة وبنفس
ولكنها ضعيفة، الكتاب هذا ترجمة أن اللجنة والحظِت الطبيعية»، بالجغرافية امُلتعلِّقة
إىل حينذاك وصل قد يكن ولم فرنسا إىل وصوله بُعيد ترجمه ألنه الُعذَر لرفاعة التَمَست
ترجمته من أضعف الكتاب لهذا ترجمته كانت ولهذا الفرنساوية»؛ اللغة يف اآلن «درجته
وعىل أطرافها. بجميع األصل عبارة تأِدية عىل يُحافظ لم أنه عيبه «وكان السابق، للكتاب
امُلمتِحنون وتَفرَّق ُمناسبة.» كانت الرتجمة يف طريقته بل شيئًا، املعنى يف يغريِّ فلم حال كلِّ
بأن دولته يف ينفع أن يُمِكنه «أنه وعىل الرتجمة، صناعة إتقانه عىل ُمجِمُعون وهم أخريًا
«… املتمدِّنة البالد يف تكثريها يف واملرغوب العلوم نرش يف إليها امُلحتاج ة املهمَّ الكتب يُرتِجم
عىل فيها أقبل طوال سنواٍت خمس فرنسا يف قىض أن بعد االمتحان ِرفاعة اجتاز
شتَّى ُكتبًا السنوات هذه يف قرأ وقد لعمله. املحبِّ امُلجدِّ الطالب إِقبال والتحصيل الدرس
وبدراسته الخاص بَميلِه ُمتأثًرا — ولكنه الكتب، هذه من الكثري وتَرَجم ُمتباِينة علوٍم يف
نفسه ورشح والجغرافيا، التاريخ بعلَمي ُشِغف ما أكثر ُشِغف — األزهر يف األوىل األدبية
النعم ويلِّ بأنفاس تعاىل هللا شاء «وإن رحلته: خاتمة يف يقول فهو الِعلمني. هذين لرتجمة
ِعلَمي برتجمة لنا تكفَّ فقد … لُغتنا إىل الفرنساوية من منقوًال اختالفه عىل التاريخ يصري
العلوم ُمحبِّ السعادة صاحب ة وِبهمَّ تعاىل، بمشيئته السعيدة بمرص والجغرافيا التاريخ
مرص يف امُلتجدِّدة واملعارف العلوم بها خ تُؤرَّ التي األزمنة من دولته تُعد حتى والفنون،

«… بغداد خلفاء زمن يف تجدُّدها مثل
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سنة رمضان ويف فرنسا، إِىل ُمرتِحًال اإلسكندرية ِرفاعة غادر ١٢٤١ه سنة رمضان يف
وعلًما، عقًال الشيخ فيها تغريَّ كاملة سنوات خمس مرص. إىل عائًدا باريس غادر ١٢٤٦ه
إقامته تُؤثِّر «ولم مبارك: عيل يقول وأخالًقا. دينًا يتأثَّر لم بل يتغري، لم لكنه وآماًال، وتفكريًا

«… وعوائده أخالقه يف وال عقائده، يف تأثري أدنى بباريز
أثناء ا جمٍّ ثناءً عنه سمع ألنه به فرحب باشا، إبراهيم بُمقابلة ف ترشَّ اإلسكندرية ويف
وَعَده امُلقابلة ختام ويف وثيقة. معرفًة طهطا يف أرسته يعرف كان وألنه لباريس، زيارته
فكانت الخانقاه، يف فدانًا وثالثني بستٍَّة عليه وأنعم إليه»، االلتفات «بدوام باشا إبراهيم

قطرة. الغيث وأول واجتهاده. ِجدِّه عىل ِرفاعة نالها مادية مكافأة أول

الطب مدرسة يف (1)

عَرفه قد عيل محمد وكان باشا، عيل محمد النعم ويلِّ بمقابلة وحِظي القاهرة، إىل وسافر
وتقدير لجهوده وتقريظ مدح وكلها عنه، الكثرية «جومار» مسيو تقارير من أكيدة معرفة
إليه ميله من «ورأى وتشجيع عطٍف كلَّ مواله من ِرفاعة لِقي امُلقابلة هذه ويف لعمله.
بمدرسة ُمرتجًما بتعيينه العايل أمره وصدر والنهاية». البدء بنجاح الثقة عىل حمله ما
جميًعا امُلرتِجمني هيئة كانت فقد املدرسة؛ بهذه ُمرتجًما يُعنيَّ مرصي أول فكان الطب،
يتقن فهو عمله، يف عليهم ق تفوَّ أن ِرفاعة يلبث لم لهذا السوريني؛ من الوقت ذلك حتى
الفرنسية يُجيد وهو السوريني امُلرتجمني هؤالء من أحٌد فيه يُدانيه ال إتقانًا العربية اللغة
— السوريني كرتجمة — تحتاج ال سليمة صحيحة النهاية يف وترجمته يُجيدونها. مثلما

باملدرسة. امُلحرِّرين األزهر شيوخ من شيٍخ تصحيح أو ُمراجعة إىل
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املدرسة هذه يف كان أنه يبدو ولكنه سنتني، نحو الطب مدرسة يف ُمرتجًما ِرفاعة لِبث
الصغرية الرسالة غري الطب يف ترَجم أنه يُعَرف لم إذ ُمرتجًما، منه أكثر وُمحرًرا ُمصحًحا
كتاب بمراجعة الفرتة هذه يف قام ولكنه رحلته، نها وضمَّ باريس يف وهو ترجمها التي
حه وصحَّ فرعون يوسف ترجمه الذي البيطري، الطب يف الترشيح» أللفاظ «التوضيح
سنة األوىل جمادى ٢٠ يف الجهادية مجلس قرَّر فقد كساب. حسن مصطفى الشيخ
عىل املوافقة البيطري الطب مدرسة يف املشورة مجلس عىل ورد ما عىل «بناءً ١٢٤٨ه
وهرقل أفندي ِرفاعة الشيخ بمعرفة الرتجمة مراجعة بعد تُرِجم الذي الترشيح كتاب طبع
عرش التاسع يف ترجمًة تم أنه الكتاب خاتمة يف ذُكر وقد «… صحتها واتِّضاح البيكبايش

١٢٤٩ه. سنة صفر ُغرَّة يف بوالق يف طبًعا تم وأنه ١٢٤٧ه، سنة شعبان من

الطوبجية مدرسة يف (2)

بطرة الطوبجية بمدرسة ُمرتجًما ليكون الطب مدرسة من ِرفاعة نُقل ١٢٤٩ه سنة ويف
بعض برتجمة ِرفاعة قام املدرسة هذه ويف .«Koenig «كنيك الشاب للُمسترشق خَلًفا
فأتمَّ الحربية، املدارس من وغريها الطوبجية ملدرسة الالزمة والجغرافية الهندسية الكتب

١٢٤٩ه. سنة يف ُطبع الذي الهندسة» «مبادئ كتاب ترجمة أوًال
باريس، يف العلم ى يتلقَّ كان منذ ِرفاعة إىل الحبيب العلم وهو الجغرافيا، علم أما
حتى أيديهم ُمتناول يف يكن ولم الحربية، املدارس لتالميذ ورضوريٍّا ا هامٍّ علًما كان فقد
Don «سكويرابيك فأشار الرتكية، أو العربية باللغة العلم هذا يف واحد كتاٌب الحني ذلك
كشف يف امُلختار «الكنز كتاب طبع يُعيد بأن املدرسة ناظر «Antonio de Seguera Bey
أن وجد ِرفاعة أن غري مالطة. يف ُطبع أن سبق صغري جغرايف كتاب وهو والبحار»، األرايض
الثانية الطبعة خرجت حتى وتحريرها تصحيحها فأعاد وحشية»، «مالطية الكتاب عبارة
يعتِمد بأن يقنع لم ِرفاعة فإن هذا ومع وأجمل.» مالطة طبعة من أظرف للعبارة «بالنسبة
التي الجغرافية ُكتُب ينقل أن البعثة من عاد منذ عزمه يف كان وقد غريه، مجهود عىل
الجغرافية»، ملريد الشافية «التعريبات أسماه: خاص كتاب برتجمة فبدأ العربية، إىل قرأها
فرنسية ُكتٍب من تخريها العلم، هذا يف دروسه أصول — ُمقدمته من يتَّضح كما — وهو
ُملحقة يبدو فيما أُنشئت خاصة مدرسٍة تالميذ عىل وألقاها واحد، كتاب من ال مختلفة،
يتوَلون العلم هذا يف ني ُمختصِّ مدرِّسني ولتخريج الجغرافيا علم لتدريس طرة بمدرسة

األخرى. الحربية املدارس يف تدريسه
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والجغرافيا التاريخ مدرسة يف (3)

ولكن املدرسة، هذه إىل عيل محمد عرص يف التعليم تاريخ عن ُكتبت التي املراجع تُِرش لم
للكتاب مقدِّمته يف نفسه ِرفاعة الوجود هذا وأيَّد وجودها. إىل أشارت العرص وثائق بعض
اآلخرة جمادى ١٤ يف الجهادية ناظر إىل باشا عيل محمد من أمر صَدر فقد الذكر، السابق
بمكتب للجغرافيا «مدرًسا «عبده» بتعيني األلسن) مدرسة إنشاء (ُقبيل ١٢٥١ه سنة
بتدريس للقيام لطرة إرسالهم السابق مني امُلتمِّ األربعة ضمن من وهو بدمياط، البيادة
١٠ وإرسال رفاعة؛ الشيخ ربَّاهم الذين من وهم بمدرستها، الجغرافيا تعلُّم) (يقصد

«… لرتبيَتهم للشيخ شبان
لم ولكنها الصحيح، باملعنى مدرسة تكن لم السابق األمر نصِّ من يتَّضح كما وهذه
الجغرافية علم الطلبة بعض لتعليم ُخصص املدفعية بمدرسة ُملحًقا فصًال تكون أن تَْعُد
هذا ي يُسمِّ ِرفاعة أن غري األخرى. الحربية املدارس يف العلم لهذا مدرسني ليتخرجوا
والتاريخ، الجغرافيا لتعليم الجهادية» «مشورة بموافقة أُنشئت أنها ويذكر مدرسة، الفصل
فِإنها املدرسة؛ أو الفصل، هذا فتح إىل أدت التي األسباب رشح نحاول أن من إذن بأس فال

قليل. بعد األلسن مدرسة عنها نشأت التي النواة نظري يف
هذا ُعِرف فقد الطوبجية، مدرسة ناظر «سكويرابك» مع اتفاق عىل ِرفاعة يكن لم
ثقافة للمثقفني وبالتايل للفرنسيني، وبعدائه طبعه، وبحدَّة بنفسه، الزائد باعتداده الرجل
سالح يف «كولونل» برتبة ضابًطا مرص إىل حضوره قبل وكان األصل، إسباني فهو فرنسية،
الفضل «يرجع الكريم عبد عزت الدكتور يقول كما وإليه اإلسباني، الجيش يف املدفعية
كان ذكرها السابق لألسباب أنه غري بطرة.» املدفعية ومدرسة املرصية املدفعية إنشاء يف
الفرنساوي باشا سليمان يكره كان كما املدارس، مدير بك مختار ألوامر يستمع أن يرفض
املدفعية. فنِّ يف وخاصًة العسكرية معارفه يف ويطعن شديًدا ُكرًها الحربية املدارس مفتش
السنة تلك ففي ١٨٣٦م/١٢٥١ه، سنة يف عزله إىل الُخلق وهذا السياسة هذه أدَّت وقد
يكتب أن اللجنة ورأت مرص. يف التعليم لتنظيم لجنة بتكوين عيل محمد أوامر صَدرت
ولكن ُمجتمعني، املقرتحات هذه يف فينظرون األعضاء يجتمع ثم اقرتاحاته، فيها عضو كل
يراه ما إال يعمل وال غريه، لرأي يخضع ال إنه قائًال الرأي، هذا وحده رفض «سكويرابك»
وليس العايل، الجناب مصلحة عن أجنبيٍّا العتباره عزله سبب ذلك «فكان صالًحا، هو
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نظار بقية طاعة يف سببًا عزله كان كما املصالح، عىل امُلتجنِّب األجنبي ائتمان العقل من
1«… مقرتحاتهم ويدوِّنون القرار ذون ينفِّ فانرصفوا املدارس،

امُلتعجِرف. الناظر هذا وبني ِرفاعة بني العالقات تحُسن أن إذن امُلنتظر من يكن لم
التاريخ علَمي وترجمة بدراسة — باريس يف طالبًا كان منذ — ُشِغف قد ِرفاعة وكان
رحلته: يف قال فقد عودته. بعد فيهما الكتب برتجمة يقوم أن لنفسه ورسم والجغرافيا،
إىل الفرنسية عن منقوًال اختالفه عىل التاريخ يصري النِّعم ويلِّ بأنفاس تعاىل هللا شاء «وإن
بمشيئته السعيدة بمرص والجغرافيا التاريخ علَمي برتجمة لنا تكفَّ فقد وبالُجملة لغتنا،
يُدرِّس وهو — رفع فلعله «… والفنون العلوم محبِّ السعادة صاحب ة وبهمَّ تعاىل
يُنشئ بأن اقرتاحه الجهادية مشورة إىل أو باشا عيل محمد إىل — ُطرة بمدرسة الجغرافية
الفصل هذا إنشاء عىل وافقت املشورة ولعل وترجمتهما، العلمني هذين لتدريس مدرسًة
«التعريبات مقدمة يف ِرفاعة يقول اختصاصه. يف وزادت أكملتْه نجاحه تبنيَّ فإذا كتجربة،
وطريقة الكتاب هذا ترجمة من الغرض ومبينًا لها وداعيًا الفكرة لهذه موضًحا الشافية»
الجغرافيا لفنون أفتح أن الذكية، نية السَّ اآلراء ذات الجهادية، َمشورة سَمحت «ملَّا ترجمته:
إياالت يف الزاهرة، ثمراتها لتشتهر مؤسسة، العلوم هذه قراءة عىل تكون مدرسة، والتاريخ
عليه، والوقوف به العمل ويتأكَّد إليه، الحاجة تدعو مما ذلك فإن العامرة، الفاخرة أفندينا
أهل وأصول امللكية، واإلدارة التدبري وأصحاب املدنية، والسياسة الدولة ألرباب سيما ال
التجارية. واملهمات والِحرف الصنايع ذوي وكامل العسكرية، الطوائف وضباط املناصب
منها كثريًا أن عىل والرشف. الفضل مراتب أعىل إىل فيها ي ُرقِّ وعرف، فيها ل تأمَّ من فكل
ملثل فهو الربية. ملوك سائر بني وقوانني عرفية، وآداب وِحكم رشعية، أحكام عليه تُبنَى ما
املمدوح، املعنى لهذا تالمذة عدة أخذت املفرتض. من الصناعة أرباب عند يُعدُّ الغرض، هذا
يشء الجغرافيا ُكتُب من بيدي وليس مرشوح. بصدٍر لتعليمهم والَقاَلب بالقلب هت وتوجَّ
فلهذا اإلفرنجية؛ الُكتب يف ما نَسق عىل والرتتيب التفصيل عىل يحتوي العربية باللغة
باريس، بمدينة العلوم مبادئ ملدارس موضوًعا النفيس، الفن هذا يف ُموجًزا كتابًا اعتمدُت
الجد. يخيب وال السعي يضيع ال حتى القصد؛ لهذا درس بعد درًسا ترجمته يف ورشعت
وال داره تكن لم حيث غريها يف وأوجز وطنه، لكونها أوروبا يف أطنَب مؤلفه أن رأيت وملا

ص٤١٥-٤١٦. عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ الكريم: عبد عزت أحمد الدكتور 1
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عىل اطَّلعُت وكنت شافيًا. إليه امُلتطلِّعني لغليِل وال كافيًا، لنا يكون ال الوصف فبهذا سكنه،
إقامتي ة مدَّ رعايتها حقَّ وراعيتها منها كثريًا ومارست الجغرافية، العلوم ُكتب من غريه
املوازاة تحُصل حتى املقام؛ يُناسب ما بتلخيص امَلرام، م أُتمِّ أن أردت الفرنساوية، بمملكة
إِىل العربية اللغة من يُرتَجم هللا شاء وإن …» قال: أن إىل واملقارنة.» واملعادلة واملوازنة،

إلخ.» … جلية عامة ثمرته تكون حتى الرتكية، اللغة
نسخٍة ألف «بطبع ١٢٤٩ه سنة الحجة ذي ٥ يف عيل محمد من الصادر األمر ولعلَّ
بذلك خاص رفاعة.» الشيخ بمعرفة للعربية الفرنسية عن امُلرتَجم الجغرافيا كتاب من
أشري وقد الجغرافية. الكتب من تُرجم ما أول وهو ١٢٥٠ه، سنة يف طبعه تمَّ فقد الكتاب؛
وذلك املذكور.» بمعرفة ترجمته إتمام بعد األطلس من نسخة «ألف طبع إىل األمر نفس يف
أعثر لم أنني غري املدارس.» تالمذة عىل تعود التي الكلية املنفعة من الكتابني هذين يف «ِلما
لعلَّه أو ترجمًة، يَتم لم فلعلَّه األطلس، لهذا أثٍر عىل املطبوعة العربية الُكتب فهارس يف

يُطبع. ولم تُرجم
أسَلمه ثم ١٢٤٩ه، سنة من األخري الشهر يف الكتاب هذا ترجمة من ِرفاعة انتهى
التي الثالث السنوات هذه يف للمطبعة قدَّم قد وكان فُطِبع. ١٢٥٠ه، سنة أوائل يف للمطبعة
وهما: باريس، يف وهو تَرَجم ا ممَّ كتابني (١٢٤٦–١٢٤٩ه) فرنسا من عودته منذ مرَّت

الِقطع من صفحة ٤٧ يف صغرية رسالة وهو «فرارد»، تأليف النافعة، املعادن كتاب (١)
األفندية ناظر جومار مسيو جناب «بمشورة ترَجَمه أنه خاتمته يف ِرفاعة ذكر املتوسط.
يف بوالق يف الكتاب هذا طبع تمَّ وقد النعم.» ويلِّ وعزيزها املرصية الديار ومحبِّ بباريس،

١٢٤٨ه. سنة شوال
يف تقع أيًضا صغرية رسالة وهو واألواخر، األوائل عوائد غريب يف امَلفاخر قالئد (٢)
جومار. املسيو لطلب إجابًة ترَجَمها أنه كذلك ِرفاعة ذَكر املتوسط. القطع من صفحة ١١٢
اآلن امتازت قد اإلفرنج طائفة أن والعام الخاصِّ بني اشتُهر «قد ص٣: مقدمته يف قال فقد
وأحوالها البالد معرفة اتَّخذت لقد بل البالد، لسائر واملخالطة بالتجارات، الطوائف بني
يف الزيادة يف زالت وال وامِليقات، الجغرافيا يف معارفها فاتَّسعت نخبًا، بذلك وانتخبت سببًا،
ن عمَّ بنقلها إال والخالئق البلدان أحوال معرفة يف حينئٍذ سبيل فال األوقات، سائر عىل العلوم
اآلن فإنها اإلفرنسيس؛ طائفة وأحكمهم اإلفرنج أعلِم من أن شكَّ وال اإلفرنج. من َقها حقَّ
مَلكة وفيه اللغة، هذه معرفة للفقري كان وملَّا وتلبيس. شكٍّ غري من والصنائع الفنون بالد
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الطهطاوي رفاعة

تعليم مدير «جومار» الخواجة مني طلب السمني، من الغثِّ وتمييز ُكتبها عظيم ُمطالعة
الفرنسيس، كريس باريس، إىل النعمة ويلِّ حرضة طرف من املبعوثني املرصيني األفندية
فأجبته إلخ، … املفاخر قالئد ديوان معناه: بما ى يُسمَّ لطيًفا كتابًا العربية إىل أترجم أن
كان وملَّا وطنه. كأنها مرص لبالد ومحبٌّ النعم، ويل أفندينا محبَّة يف نُصوح بأنه علًما لذلك،
واستقباح استحسان عىل ُمشتِمل هو بل العوائد، نقل ُمجرَّد عىل مقصور غري الكتاب هذا
الحطِّ من الكتاب مؤلف يذُكره ما أحِذف أن املذكور التعليم مدير عيلَّ أشار بعضها،

إلخ.» … الكتاب هذا يف لذكره ثمرَة ال ا ممَّ أو اإلسالمية العوائد بعض عىل والتشنيع

من األوائل العرش من االثنني يوم يف ترجمته أتمَّ أنه الكتاب خاتمة يف ِرفاعة ذكر وقد
شعبان ُغرة يف بوالق يف طبًعا تمَّ وأنه باريس، يف وهو أي ١٢٥٤ه، سنة اآلخرة جمادى

١٢٤٩ه. سنة
املسترشق ح رجَّ وقد الكتاب. مؤلف اسم الخاتمة أو املقدمة يف ِرفاعة يذكر ولم
الذي بوالق مطبعة يف ُطبعت التي الكتب عن مقاله يف — «Bianchi «بيانكي الفرنيس
عند قال فقد ،Depping تأليف من أنه — ١٨٤٣ه سنة اآلسيوية الجمعية مجلة يف نرشه
Ceci est, Je pense, l’ouvrage de Depping, intitulé: “Moeurs et الكتاب: هذا ذكر

.usage des nations”
ُقبيل — وصلته رسالة ترجمة رحلته يف أوَرد فقد الرتجيح؛ هذا نفسه ِرفاعة أكَّد وقد
قد …» فيها: جاء ،«Reinaud «رينو مسيو الفرنيس امُلسترشق من — مرص إِىل عودته
األمم أخالق عىل امُلشتمل الصغري العلوم لكتاب ترجمتك عن أسأل أن «دبنغ» مسيو لني حمَّ
يف تنطبع ترجمتك كانت فإذا الكتاب. هذا مؤلف «دبنغ» مسيو ألن وآدابهم؛ وعوائدهم
بالرشاء؟» الكتاب هذا من نُسٍخ عدة لتحصيل اسمه يُقيِّد أن األصل ملؤلف يتيرس هل مرص،
فقد النشاط. دائب العمل، دائم عودته، قبل كان كما عودته، بعد ِرفاعة كان وهكذا
والجغرافية. الطب يف ُمرتجمة ُكتبًا يُراجع أن عودته تلْت التي الثالث السنوات يف استطاع
االجتماع، علم يف والثاني املعادن، علم يف أحدهما باريس: يف تَرَجم ا ممَّ كتابني للمطبعة وقدَّم
الجغرافية. يف وثانيهما الهندسة، يف أولهما بوالق: يف أيًضا ُطِبعا جديدين كتابني وترجم
التاريخ علَمي تدريس فيها وحده توىل صغرية مدرسة لفتح ق يُوفَّ أن كله هذا بعد واستطاع

«… والجغرافيا
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العودة بعد

األلسن مدرسة إلنشاء التمهيد (4)

البلدان من وكثري القاهرة يف وانترش الطاعون، مرض مرص يف ظهر ١٢٥٠ه سنة أوائل ويف
خاللها زار أشهر ستة نحو هناك ولبث طهطا، بلده إِىل وسافر إجازًة ِرفاعة فطلب األخرى،
جغرافية من األول الجزء معه حَمل بل بالراحة، خاللها يف ينَعم لم ولكنه واألقارب، األهل
ترجمة فأكمل باريس، يف وهو صفحاٍت منه فرتَجم بدأ قد وكان ،«Malte Brun «ملطربون
من غريه تراكم مع أشهر سبعة نحو يف ذلك «وكان املقدمة: يف يقول كله. األول الجزء
مقدمة من ويتَّضح «. يديَّ بني تعريبه وقت كان ما طبِع أو هندسة ترجمة من عيلَّ األشغال
الباشا منه فطلب الكتاب، هذا ترجمة يف رغبته عيل محمد عىل عرض ِرفاعة أن الجزء هذا
الجهد ِرفاعة بذل ولهذا السبعة؛ الشهور هذه عىل تزيد ال مدٍة يف الجزء هذا يُرتِجم أن
أمر الذي األكرم، النعم ويلِّ رضاء لكسِب «قصًدا وذلك: فعل، وقد بوعده، ليَِفي الجهد كلَّ
الرتجمة أثناء وتحريره الكتاب تَبييض يف عاونه وقد «… وحتَّم الزمن هذا نحو يف برتجمته
وربما ارتِياب، غري من وزيادة الوظيفة هذه بواجبات «فقام الطنتدائي هدهد محمد الشيخ
عىل فهمه يعُرس أنه يظنُّ ما بتغيري عيلَّ وأشار عبارات، بعض يف مشاورتي بعد ف ترصَّ
إلخ» … أمارات ذلك صحة عىل عندي قام حيث فأجبته علمه، الفنِّ هذا يف له يسِبق لم من
القبول، الكتاب فحاز عيل، محمد إىل العمومية الجغرافيا من الجزء بهذا ِرفاعة تقدَّم
بالُكتب — األوىل الشام حرب بدأت منذ — َمعنيٍّا عيل محمد كان فقد الرضاء؛ ِرفاعة وحاز
الرشق من هو أين — الجديد ُملكه يبني وهو — يعرف أن يريد الجغرافية، رات وامُلصوَّ
عىل كثرية شواهد امُلعارصة الوثائق ويف الناهض. الجديد الغرب من هو وأين امُلنحلِّ القديم
١٢٤٨ه سنة األوىل جمادى ١٢ يف الخديوي الديوان إىل بك سامي كتب فقد العناية؛ هذه
استدعاء وبوجوب واألناضول، الشام خرائط عىل االطِّالع يف العايل الجناب «برغبة يُخربه
يف أو العيني القرص خزينة يف أو األمتعة خزينة يف الخرائط هذه عن للتفتيش أفندي أرتني

«… آخر محلٍّ أي
إىل عيل محمد من أمر صدر األوىل) جمادى ٢٢) الخطاب هذا من أيام عرشة وبعد
واألناضول»، الشام برِّ عن رسم «خرائط منه طلب أن سبق أنه إىل فيه أشار أفندي حبيب
أطلس وجود «ُمتذكِّر أنه إىل األمر هذا يف وأشار ذلك.» وجود عَدم منه وَرد مما «علم وأنه
الكتابني هذين عن البحث فيجري األرضية؛ الكرة جميع رسم به فرنساوي وآخر فلمنك،

«… ُوجدت متى لطرِفه وإرسالها وجودها بمحلِّ أو األمتعة بخزينة
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«بوجوب يأمره بك سامي إىل باشا إبراهيم كتَب ١٢٤٨ه سنة القعدة ذي ١٨ ويف
حفر وبوجوب أفندي، وأرتني أفندي إستيفان بمعرفة والبحرية الربية الجغرافيتني ترجمة
الحجة ذي من ٥ ويف باريز.» من عاد الذي العطار أحمد الشيخ بمعرفة الالزمة الخرائط
كتاب من نسخة ألف بطبِع الجهادية وكيل إىل عيل محمد من أمٌر صَدر ١٢٤٩ه سنة
املذكور بمعرفة ترجمته إتمام بعد األطلس من نسخة ألف «وكذلك الجغرافية التعريبات

«… الكلية املنفعة من الِكتابني هذين يف ِلما
تقديم «تقتيض َسنية إفادة بك باغوص إىل أُرِسلت ١٢٥٠ه سنة القعدة ذي ُغرة ويف

إلخ. … إلخ … العايل.» املقرِّ إىل ونواحيه الفرات نهر خريطة
والرسوم بالدراسات العناية هذه معِنيٌّ عيل ومحمد — إذن سانحة الفرصة كانت
ذلك كان القديمة. أمنيته لتحقيق الجديد باقرتاحه ِرفاعة إليه يتقدم أن — الجغرافية
الرشقية األلسن فيها تُعلَّم للرتجمة مدرسة بافتتاح لرفاعة يؤذَن أن يف ص يتلخَّ االقرتاح
برتجمة خريجوها ليقوم والرياضة، والجغرافية كالتاريخ املساعدة املواد وبعض والغربية،

امُلختلفة. العلوم يف الكتب
تفصيل التايل الفصل ويف ١٢٥٠ه. سنة أوائل يف املدرسة وأُنشئت عيل. محمد ووافق

١٢٥٨ه/١٨٤١م. سنة يف لها ُملحًقا أُنشئ الذي الرتجمة َقَلم وعن عنها الحديث
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األلُسن مدرسة

التمهيدية الخطوات (1)

امللكية اإلدارة مدرسة (1-1)

يف ملساعدته جديدة ثقافًة فني امُلثقَّ املوظفني من كبري عدٍد إىل حاجة يف عيل محمد كان
األوىل، املحاولة فحاول بادر ولذلك وأقالم؛ ومصالح «دواوين» من حكومته أنشأت ما إدارة
ثالثون لها واختري امللكية، اإلدارة مدرسة ١٢٥٠ه/١٨٣٤م سنة األوىل جمادى يف فأنشأ
وإسطفان أفندي شكري أرتني بها للتدريس وُعنيِّ امللكية، الدرسخانة تالميذ من تلميذًا

املَلكية. اإلدارة دراسة يف صا تخصَّ اللذان فرنسا إىل البعثة عضوا أفندي رسمي
ثم الظهر، إىل الصباح من امللكية الدرسخانة يف يدرسوا أن التالميذ هؤالء عىل وكان
األمور لدراسة اإلعدادية املواد دراسة عىل الشمس غروب قبل ما إىل الظهر من رون يتوفَّ

والجغرافية. الهندسة ومبادئ واملحاسبة الفرنسية اللغة وأهمها امللكية.
أخرى جهوًدا يبذال أن — بالتدريس قيامهما جانب إىل — املدرسني هذين عىل وكان

عىل: املدرسة الئحة فنصت — امللكية اإلدارة فن — الفن هذا يف الرتجمة يف

ترجمته. إليهما يُحال ما برتجمة الصباح يف إليهما يُعَهد أن (١)
وإعدادها. املدنية اإلدارة يف دروس برتجمة يقوما أن (٢)

فإنه املدرسة، لتالميذ عملية دراسة الرتجمة مادة تُدرَّس أن عىل الالئحة ت نصَّ كذلك
فقد املرصية، اإلدارة لفروع وموظفني مرتجمني تخريج املدرسة أغراض من كان «ملا
سهلة، التاريخ يف ُكتُب الفرنسية اللغة يف تقدُّمهم بعد للتالميذ يقدَّم بأن الالئحة أشارت
طبعه. عىل املطبعة قامت وإصالحه الكتاب ترجمة تمت إذا حتى درًسا، درًسا لهم وترتجم



الطهطاوي رفاعة

الوقائع من نسختان للمدرسة تُقدَّم املرصية باملصالح التالمذة ائتالف حصول ألجل وإنه
أوروبا.»1 بجرناالت امللك عمارية عىل امُلشتملة املواد لتالميذها وتُرتَجم املرصية،

مدرسة إىل تالميذها ونُقل قليل، بعد أُلغيت فقد طويًال، ر تعمَّ لم املدرسة هذه أن غري
١٢٥١ه/١٨٣٦م. سنة آخر يف األلسن

والجغرافيا التاريخ مدرسة (2-1)

الوحيد ومدرسها ناظرها وكان املدفعية. بمدرسة وأُلحقت ١٢٥٠ه، سنة حدود يف أُنشئت
املدارس يف للجغرافيا مدرسني تخريج إنشائها من القصد وكان الطهطاوي. رافع ِرفاعة هو
الكالم لنا فصَّ وقد األلسن. مدرسة إنشاء عند املدرسة هذه أُلغيت وقد املختلفة. الحربية

السابق. الفصل يف عنها
األلسن. مدرسة إلنشاء التمهيديَّتني الخطوتني املدرستان هاتان كانت وبهذا

األلُسن مدرسة (3-1)

فأصبح اسمها ُغريِّ ثم الرتجمة، مدرسة باسم ١٢٥١ه/١٨٣٥م سنة أوائل يف أُنشئت
فندق حيث األزبكية بحي الدفرتدار ببيت املعروفة الرساي مقرُّها وُجِعل األلسن، مدرسة

اآلن. شربد
عيل يقول باشا. عيل ملحمد ِرفاعة به تقدَّم القرتاح تحقيًقا املدرسة هذه أُنشئت وقد
يمكن ألسن مدرسة س يُؤسِّ أن إمكانه يف أن العايل للجناب رفاعة) (أي عَرض «ثم مبارك:
األقاليم مكاتب إىل به ه ووجَّ ذلك، إىل فأجابه الدخيل، عن ويَستغِني الوطن بها ينتفع أن

املدرسة.» س فأسَّ املرشوع، به يتمُّ ما التالمذة من منها لينتخب
مكاتب من ُمعظمهم ِرفاعة اختار تلميذًا. ثمانني عهدها أول يف املدرسة تالميذ وكان
ذلك بعد زاد العدد هذا ولكن إلغائها، بعد امللكية اإلدارة مدرسة تالميذ إليهم وضمَّ األقاليم،
ويساعده أستاذه قسٍم كل ويرأس قسمني إىل ينقسمون وكانوا وخمسني. مائة أصبح حتى

امُلتقدِّمني. التالميذ بعض

عابدين). وثائق (عن ص٣٢٨ عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ الكريم: عبد عزت الدكتور 1
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األلُسن مدرسة

«لشورى كان أنه كما ست، إِىل تزداد قد سنوات ٥ باملدرسة الدراسة مدة وكانت
هذا وكان بها. الدراسة ِمنهاج تعديل يف الحق — إدارتها مجلس أي — الداخيل املدرسة
والجغرافيا، والحساب، والفرنسية، والرتكية العربية اللغات بها تُدرَّس أن عىل ينصُّ امِلنهاج
يف فرنسية ُكتٍُب لرشاء أوروبا إىل املدرسة وأُرِسلت التاريخ، دراسة ذلك بعد أضيفت ثم

والتاريخ.» والقصص األدب
فريٍق أول وخرَّجْت ِفَرق، ٥ بها وأصبح املدرسة، اكتملت ١٢٥٥ه/١٨٣٩م سنة ويف
واألدب، التاريخ يف ُكتبًا «يُرتِجمون األخرية) (أي األوىل الفرقة تالميذ وكان تالمذتها. من
فتُطبع املطبعة إىل تُقدَّم ثم رافع، ِرفاعة مدرستهم ومدير أستاذهم إصالحها عىل ويقوم

«… والتالميذ املدرِّسون يقرؤها ُكتبًا وتُنرش
كانت فقد واحدة؛ درجة يف تكن لم األلسن مدرسة يف اللغات بتدريس العناية أن غري
كل أن منها: واضحة، ألسباب وذلك والفرنسية؛ العربية اللغتني بتدريس كبرية العناية
ناظر أن ومنها الرتكية. يعرفون وال العربية يعرفون الذين املرصيني من كانوا التالميذ

اللغتني. هاتني يُتِقن كان ِرفاعة وأستاذها املدرسة
عزت الدكتور يُقرِّر كما األلسن بمدرسة ما وقتًا اإلنجليزية اللغة ُدرِّست فقد هذا ومع
اللغة قواعد يف وُكتبًا قصًصا التالميذ وقرأ إنجليزي، مدرس تدريسها عىل وقام الكريم، عبد
تالميذ عن كالمه عند — الزمن» «ِحْلية كتابه يف مجدي صالح السيد ذكر وقد اإلنجليزية.
سليمان أفندي «محمد األلسن خريجي من اإلنجليزية اللغة يف نبغ َمن بني ِمن أن — ِرفاعة
أما اإلنجليزية.» من الرتجمة يف برع من وأول الحربية، باملدارس اإلنجليزية اللغة مدرس
بمكان الصعوبة من «كان وألنه السابقة، لألسباب ضعيفة بها العناية فكانت الرتكية اللغة

جميًعا.»2 والفرنسية والرتكية العربية اللغات يحذق ُمرتجًما الحكومة تَِجد أن

املدرسة مدرسو

من: تتكون بها التدريس هيئة أن املدرسة الئحة يف ذُكر

مديرها. (١)
للمدرسة. ُمراقبان (٢)

ص٣٣٣. السابق، املرجع الكريم: عبد الدكتور 2
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الطهطاوي رفاعة

العربية. للغة أستاذان (٣)
الرتكية. للغة أستاذ (٤)

مدير أما والجغرافيا. والتاريخ والرياضة الفرنسية اللغة لتدريس أساتذة ثالثة (٥)
رافع ِرفاعة الكبري العاِلم عيل، محمد عرص يف العلمية النهضة زعيم فهو املدرسة

واجباته: من كان وقد الطهطاوي،

واإلدارية. الفنية الناحيتني من املدرسة عىل يُِرشف أن (١)
والغربية. اإلسالمية والرشائع األدب للتالميذ يُدرِّس أن (٢)

تالميذ من امُلرتجمني عىل ويوزعها ترجمتها، رضورة يرى التي الُكتب يختار أن (٣)
بالرتجمة، قيامهم أثناء توِجيههم عىل ويُرشف الرتجمة، بقلم امُللتحِقني وخريجيها املدرسة
يف األلسن خريجي أحد قاسم حسن يقول ترجمتها. بعد وتهذيبها الكتب بُمراجعة ويقوم
والتهذيب التصحيح بنظر لحظه التعريب هذا تمَّ «وملا فرنسا»: ملوك «تاريخ كتاب ُمقدمة

وأحكامه.» ألفاظه مبنَى فشيَّد الرتجمة، وقلم األلسن مدرسة ناظر بك ِرفاعة حرضة
فيسافر باألقاليم، املبتديان مكاتب تالميذ امتحان لجنة عام كل يرأس ِرفاعة وكان (٤)
التجهيزية باملدرسة ليُلِحقهم منهم امُلتفوِّقني ويصطحب تالميذها، ويمتَِحن النيل، يف إليها

األلسن. بمدرسة امُللحقة

فكان للدراسة، محددة بأوقاٍت التقيُّد عدم إىل يدفعه مِلهنته ِرفاعة إخالص وكان
يقول قبوال. تالميذه ويف رغبًة نفسه يف يِجد دام ما ساعات أربع أو ثالث الدرس يف يستمر
أراد التي الكتب من للتالميذ اختاره وفيما األلسن، مدرسة يف دأبه «كان باشا: مبارك عيل
عىل الليلة أو اليوم ذلك يف يِقف ال أنه خصوًصا، وتراجمه تأليفاته ويف منهم، ترجمتها
ومَكث األخري، الليل ثُلث عند أو العشاء بعد للتالمذة الدرس عَقد ربما فكان محدود، وقٍت
اإلِسالمية الرشائع أو اإلدارة فنون أو اللغة درس يف قدميه عىل ساعات أربع أو ثالث نحو
تدريس يف معهم دأْبه كان وكذلك تُطبع. لم مجاميع األوىل يف وله األجنبية، والقوانني
ِمرصهم، أُطُروفة ونثًرا نظًما اإلنشاءات يف جميعهم أمىس بحيث العالية، األدب فنون ُكتُب
والتأليف. بالرتجمة االشتغال عن يفُرت ال بشخصه هو كان ذلك ومع عرصهم. وتحفة

به.» إال تزُهو ال االمتحانات مجامع وكانت
ليقوم فرنسيٍّا ُمدرًسا املدارس ديوان له فعنيَّ ِرفاعة الكثرية األعمال هذه أرهقت وقد

امَلكتبة. وأمانة الدروس عىل والتفتيش املدرسة إدارة يف بمساعدته
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األلُسن مدرسة

وحبهم معرفتهم يف امُلمتازين األزهر مشايخ من نُخبًة فكانوا العربية اللغة مدرسو أما
مبارك: عيل منهم ذكر والتنقيب. والبحث للقراءة

الدمنهوري. الشيخ (١)
رفاعة). خال (ابن األنصاري الفرغيل عيل الشيخ (٢)

الغمراوي. حريز حسنني الشيخ (٣)
العدوي. قطة محمد الشيخ (٤)

الطهطاوي. الرحيم عبد أحمد الشيخ (٥)
الجرجاوي. املنعم عبد الشيخ (٦)

املدرسة). (باشخوجة أفندي حسن (٧)

فهم: الفرنسية اللغة مدرسو أما

دوده». «إسكندر وفاته بعد خَلفه وقد «كوت»، مسيو (١)
«بيتيري». مسيو (٢)

املكتبة. وألمانة ِرفاعة ملساعدة اختري الذي وهو «ديزون» مسيو (٣)

من امُلتقدمون فُعنيِّ املدرسة، إنشاء من الغَرض األلسن مدرسة خريجو حقق وقد
ويف املدرسة نفس يف والفرنسية العربية للغتني ُمدرِّسني ١٨٣٩م سنة يف تخرَّج فريق أول

املهندسخانة. مدرسة
املدرسة. خريجي كلُّ به أُلحق ١٢٥٨ه/١٨٤١م سنة أوائل يف الرتجمة قَلم أُنشئ وملَّا
وقد السامي». الرضا «يحوز كتابًا يُرتِجم حتى الرُّتبة يُمنَح يكن لم منهم الواحد أن غري

امُلختلفة. باملصالح ُموظفني أو األخرى باملدارس ُمدرسني منهم كثريون أُلحق

واتساعها املدرسة نمو

عىل يعمل فظل نجاح، من بلغته ما وأدرك جليلة، فوائد من للمدرسة ما للباشا وظهر
تنِميتها:

زعبل. أبي يف قبًال كانت التي التجهيزية املدرسة بها أُلحقت ١٨٤١م سنة ففي (١)
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الطهطاوي رفاعة

لتخريج امللكية اإلدارة لدراسة ِقسٌم باملدرسة أُنشئ ١٢٦٠ه/١٨٤٥م سنة ويف (٢)
خانة.» والضابط واملصالح امُلديريات «يف للعمل اإلداريني امُلوظفني

الخصوصية. الزراعية اإلدارة لدراسة ثاٍن قسٌم بها أُنشئ ١٢٦٢ه سنة نحو ويف (٣)
تالميذه عدد وكان الفقهية. العلوم لدراسة قسم بها أُنشئ ١٢٦٣ه سنة أواخر ويف (٤)
الحنفي املذهب عىل الفقه يف دروًسا ون ويتلقَّ تلميذًا، «أربعني الكريم عبد الدكتور يُقرِّر كما

علماء».» ليسوا القضاة أكثر إن «حيث باألقاليم ُقضاًة ُعيِّنوا دراستهم وا أتمُّ إذا حتى

ُمختلفة ِفَرٍق من التالميذ كان حتى بالطالب املدرسة ازدحام إىل النمو هذا أدَّى وقد
عىل ِرفاعة فعمل ُمتباينني، أساتذة عىل ُمتباينة علوٍم ي لتلقِّ واحدة حجرٍة يف يجلسون

مخصوص.» بباٍب مخصوص محلٌّ درٍس «لكل صار حتى املدرسة بناء تنظيم
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الرتمجة قلم

تعلَّموا طَلبَتها أن غري والقضاة. اإلداريني املوظفني لتخريج جميًعا الفروع هذه أُنشئت
وشاركوا القديمة، العربية العلوم جانب إىل حديثة جديدة علوًما وا وتلقَّ األجنبية، اللغات
الذي املدرسة فرع عن كلمًة هنا نذُكر أن الواجب من ولكن الرتجمة. حركة يف ما حدٍّ إىل

الرتجمة: قلم وهو بموضوعنا، وثيًقا اتِّصاًال يتَّصل
(١٨٤١م)، التعليم تنظيم لجنة إلشارة تنفيذًا ١٢٥٨ه/١٨٤١م سنة أوائل يف أُنشئ
سمو مآثر من خريية آثاًرا معدودًة ترجَمتُها الجاري الكتب كانت «ملَّا أنه اللجنة رأِت فقد
الواجب أن يف شكَّ فال اآلبدين، أبد إىل الكريم اسمه تخلَّد الذي األعظم الخديو موالنا
فلهذا، الخطأ. من سليمًة الصحة، من ها حقَّ ُمستوفية مضبوطة، الرتاجم تكون بأن يَقِيض
ُمتوقفة بل فحسب، اللغة معرفة عىل مقصورًة ليست والفنون العلوم ُكتُب ترجمة ولكون
الخاصة الرتجمة غرفة اللجنة أنشأت فقد كتابه، امُلرتَجم الفنِّ أو بالعلم اإلملام عىل أيًضا

«… بامُلرتجمني
أقالم: أربعة إىل الغرفة هذه وُقسمت

أفندي» بيومي محمد «البكبايش ورئيسه والرياضية، العلمية الكتب ترجمة قَلم (١)
األوىل. ِفرَقتها تالميذ من وخمسة األلسن مدرسة يف ُمتخرج «مالزم» يُعاونه

مصطفى «اليوزبايش عليه ويُرشف والطبيعية، الطبية العلوم ُكتُب ترجمة قلم (٢)
األلسن مدرسة من مالزم رئاسته وتحت البرشي، الطب مدرسة مدريس أحد أفندي» واطي

تالميذها. من وثالثة



الطهطاوي رفاعة

واألدب واملنطق والجغرافيا كالتاريخ «األدبيَّات» أو االجتماعية املواد ترجمة قلم (٣)
أحد أفندي محمود خليفة األول املالزم ورئيسه إلخ، … والفلسفة والقوانني والقصص

املدرسة. تالميذ من وثالثة ثاٍن مالزم به وأُلحق وخريجيها، األلسن مدرسة ُمدرِّيس
وتحت املدارس، بديوان امُلرتجم أفندي ميناس عليه ويُرشف الرتكية، الرتجمة قلم (٤)

املدرسة. تالميذ من أربعٌة إمرته

إىل وإرسالها ترجمتها بعد الكتب لتبييض امُلبيِّضني من عدٌد األقسام بهذه أُلِحق ثم
منها. القيِّم النافع بطبع يشري فكان عليها، لالطالع املدارس ديوان

املؤسسة هذه مصري (1)

العامة الثقافة شئون عىل تُسيِطر فيها بدأت عاًما عرش الخمسة نحو األلسن مدرسة عاشت
يكن ولم — األول عباس العرش ُويلِّ فلما الوفري. العلمي اإلنتاج إبانها يف وأنتجت مرص، يف
هذه عىل للقضاء سعيَه يسعى أخذ — ِرفاعة وخاصًة وعمه، جدِّه رجال مع انسجام عىل
عدٍد وفْصل املدرسة تالميذ بتصفية ثنَّى ثم باملدرسة، الفقه قسم بِإلغاء فبدأ املدرسة،
١٢٦٥ه/أكتوبر عام من األخري الشهر «ويف الكريم: عبد عزت الدكتور يقول منهم. كبري
وبذلك بالنارصية. امُلبتديان مدرسة مكان إىل األلسن مدرسة بنقل األمر صدر ١٨٤٩م
الكتبخانة نقل إىل اضُطروا حتى الجديد مكانها بها وضاق … مكانها من املدرسة ُحرمت
مدرسة أُلغيت حتى ذلك عىل أيام تمِض ولم ببوالق. املهندسخانة إىل واألنتيكات األفرنكية
ُقبيل التجهيزية إِىل تالِمذتها وُضمَّ ١٨٤٩م) سنة (نوفمرب ١٢٦٦ه سنة املحرم يف األلسن
ملدرسة وُمدرًسا ناظًرا ليكون الخرطوم إىل ِرفاعة سافر ١٢٦٦ه سنة أواخر ويف إلغائها.»

قليل. بعد نذكره ل ُمفصَّ حديث ولهذا االبتدائية؛ الخرطوم
إبراهيم فيها ُويلِّ التي القليلة الشهور يف جديدة لتجربة خضع فقد الرتجمة قلم أما
عليه ويُرشف الرتكية للرتجمة قلم قلمني: إىل جديًدا تقسيًما بتقسيمه األمر وصدر باشا،
لكاني الُعليا الرئاسة وُجعلت بك. ِرفاعة عليه ويُرشف العربية للرتجمة وقلم بك»، «كاني
١٢٦٤ه: سنة القعدة ذي ٢٦ يف الصادر ١٢٧ العدد يف املرصية الوقائع نرشت فقد بك،
العلوم وسائر واآلداب والرتاتيب القوانني عىل تشتمل التي املرغوبة الكتب ترجمة كانت «ملَّا
ُعظمى وسيلًة ونرشها وطبعها والعربية الرتكية إىل الفرنساوية اللغة من النافعة والفنون
إال يتأتى ال ذلك حصول وكان النُّهى، أُويل عند مسلَّمة وقضيًة امُلقتضية، املعلومات لتكثري
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الرتجمة قلم

واحد، محلٍّ يف واجتماعهم والعربي، والرتكي اإلفرنجي ألسنة يف البارعني امُلرتجمني بوجود
ديوان وكيل بك كاني اللواء أمري حرضة نظارة إىل هم وضمِّ ترجمة، قَلمي إىل وَقسِمهم
ذُِكر. كما القلمني فتح حصل والبالغة، بالسالسة املشهور الرتجمة، فن يف الفريد التفتيش
ديوان إىل التابعة األلسن مدرسة ناظر كان الذي اآلالي أمري بك ِرفاعة حرضة تعنيَّ وقد

«… إليه امُلوَمأ حرضة معية يف العربي الرتجمة قلم عىل ناظًرا املدارس
يف التعليم تاريخ عن بعد يُطبع لم الذي كتابه يف الكريم عبد عزت الدكتور ويقول
أثَّر قد شكَّ ال ١٨٤٩م سنة نوفمرب يف األلسن مدرسة إلغاء أن «عىل وسعيد:1 عباس عرص
يف عليها يرتَِكن كان التي القوية الدُّعامة حَرَمه فقد ورجاله، الرتجمة قلم يف بليًغا أثًرا
ِرفاعة ناِظُره ُحرم كما بامُلرتجمني. تغذيته عىل قائًما كان الذي املصدَر وُحِرم الفني عمله
السودان إىل ِرفاعة رحل أشهٍر وبعد التعليم. دوائر يف له كانت التي السامية املكانة بك

«… رجاله فتشتَّت ومديره سه ُمؤسِّ فقِد بعَد يِقف أن القلم يستِطع ولم

تاريخ عن األول كبريان: جزءان وهو امُلمِتع، القيِّم الكتاب هذا طبع اآلن املرصية املعارف وزارة تتوىل 1

أن أخريًا علمُت وقد توفيق. عرص وأوائل إسماعيل عرص يف عنه والثاني وسعيد، عباس عرص يف التعليم
طبًعا. يتمَّ أن أوشك الكتاب
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أخرى جهود

املختلفة الفنون يف املرتَجمة الكتب مراجعة (1)

قَلم عىل وُمرشًفا لها، ومديًرا بها، ومدرًسا لأللسن، ناظًرا ِرفاعة فيها ظلَّ عاًما عَرش ستَة
— إليه يلجأ كان فقد هذا ومع تالميذه. ترجمها التي الكتب لجميع ًحا وُمصحِّ الرتجمة،
ملراجعة األخرى الخصوصية املدارس يف الِبعثات أعضاء من امُلرتجمون — الفرتة تلك يف
يف ُمختلفة ُكتٍُب وتصحيح بمراجعة — األلسن يدير وهو — فقام ُكتُب، من يُرتجمون ما

والرياضيات. والجغرافية الطب
يف القَلم «تُحفة كتاب الفتاح عبد أفندي محمد ترجم ١٢٥٢ه/١٨٣٧م سنة ففي
الكامل، ة والُحجَّ الفاضل، الفرنيسالُعمدة أصِله عىل «وقابله بيطري)، (طب أمراضالقَدم»

رافع.» أفندي ِرفاعة حرضة ُمنازع، الفصاحة يف ينازعه ال من
وبعد املفاصل»، معرفة يف امَلحافل «نزهة كتاب املرتجم نفس ترجم ١٢٥٧ه سنة ويف
ُقدوة الفرنساوي أصله عىل «قابله كساب حسن مصطفى الشيخ تصحيحه عىل قام أن

رافع.» أفندي ِرفاعة البارع، اللوذعي األماثل، وعمدة األفاضل،
كتاب برتجمة املدارس ديوان إِليه عِهد الطبية بعثته من الرشيدي أحمد السيد عاد وملَّا
العربية، للغة وحذقه الرتجمة، يف امتيازه ومع الطبيعية». الجغرافيا يف األولية «الدراسة
ُكتبها وُمرتجم الجغرافيا مدرس يُراجعه أن بعد إِال املطبعة إِىل الكتاب يُقدِّم أال رأى
وتم تصحيًحا، الطاقة حسب ُكَمل وملا …» كتابه: خاتمة يف الرشيدي يقول أفندي. ِرفاعة
ترجمتها يف لست ذلك، ونحو وأنهار كثرية بالٍد أسماء عىل يحتوي رأيته وتنقيًحا، تهذيبًا
لم أنني إال باألوروبا الجغرافيا أصول درست كنت وإن ألني البضاعة؛ قوي العربية إىل
اللبيب، الحاذق الكامل، والسيد الفاضل، العمدة إال لها مردَّ ال أن فجزمت صناعة، أتَّخذها
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التآليف الفن هذا يف له ومن الطبيعية، الجغرافيا معلِّم أفندي ِرفاعة النجيب، والنحرير
لذلك فأُجبُت الُهمام، هذا مع مقابلته من بدَّ ال أن للديوان (كذا) فأعرضت البهية، والرتاجم

إلخ.» … واإلتقان االنتباه غاية مع أصله عىل وقابلته املرام، سؤيل من وبلغُت
١٢٥٤ه. سنة األول ربيع شهر يف الكتاب هذا ُطِبع وقد

امُلرضية «األقوال كتاب املدرسباملهندسخانة فايد أفندي أحمد تَرَجم ١٢٥٧ه سنة ويف
«ُقوبلت ثم الدسوقي، إبراهيم الشيخ تصحيحه عىل وقام األرضية». الكرة بنية علم يف
بأمر أفندي ورفاعة أفندي، بهجت مصطفى يد عىل االقتدار، حسب عىل بأصله ترَجمتُه

«… املدارس عموم ديوان مدير بك أدهم سعادة بالنفائس، املعارف من امُلختصِّ

املرصية الوقائع تنظيم (2)

املرصية الوقائع صحيفة بتنظيم ِرفاعة إىل ُعهد ١٢٥٧ه، سنة يف أيًضا، الفرتة هذه ويف
خطوات وبتحريرها بها وَخَطا ة جمَّ تغيريات فيها فأحدث تحريرها، عىل واإلرشاف
الرتجمان، والبك املدارس، مدير سعادة من مكونة لجنة اجتمعت السنة تلك ففي واسعات.
الجناب لرغبة تنفيذًا — للنظر وذلك وغريهم. اإليرادات، مدير بك ومحمود بك، وكاني
الحال هو كما األكمل الوجه عىل الوقائع صُدور تضَمن سديدة خطَّة وضع «يف — العايل
يناير ١٢٥٧ه/١١ سنة القعدة ذي ٢٧ يف اجتماعها بعد اللجنة ورأت األخرى.» املمالك يف
حتى الناس عىل الحديثة األخبار لنرش هو إنما الوقائع طبع من الغرض «أن ١٨٤٢م
الالزم من أصبح وقد فحسب. مرص أخبار بنرش االكتفاء يجب وال إنسان. كل منها يَستفيد
وحيث … وشوق برغبة الناس يتقبلها حتى الجريدة؛ يف الخارجية للحوادث بنٍد إضافة
أن ويستوجب الخارج، يف تُنَرش التي الجرائد قراءة عىل يتوقَّف األخبار هذه مثل نرش إن
تقرَّر فقد ذلك وعىل باللغتني. ا ُملمٍّ وتنظيمها الجريدة ترتيب عىل امُلرشف املوظف يكون
األدبية، الكتب من أدبيٍة ِقَطٍع بعض وعالوة الجرائد، من امُلناسبة املواد ترجمة أعمال إحالة
رفاعي الشيخ حرضة عىل عامة بصفٍة املرصية الجريدة وترتيب امللكية، أخبار وانتخاب
إن وحيث … املدرسة هذه يف جاهزين ُمرتجمني لوجود األلسن مدرسة ناظر أفندي (كذا)
إفراغ أعمال فتُحال العربية، اللغة بحسب الجريدة أصول سيضع رفاعي الشيخ حرضة
الرتكي النظام حسب املواد وتنظيم العربي، باألصل اإلخالل بدون حسن قالب يف الرتجمة
ُمعتاد األجنبية الحوادث إن وحيث … العامرة املطبعة ناظر أفندي حسني حرضة عىل
بانتخاب امُلرتجم البك فيكلَّف الرتكية، اللغة إىل ترجمتها بعد العايل الجناب إىل تقديمها
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الجريدة نرش يُمكن الطريقة فبهذه املدارس. ديوان إىل صورها وإرسال منها امُلناسب
1«… أسبوعيٍّا

الجرائد من املناسبة املواد ترجمة «أعمال القرار— لهذا تنفيذًا — ِرفاعة إىل ُعِهد وهكذا
بصفة املرصية الجريدة وترتيب امللكية، أخبار وانتخاب أدبية، بعضقطٍع وعالوة األجنبية،
ِبطابٍَع تحريره عهد يف الوقائع وطبََع قيام، خري الجديد العمل بهذا ِرفاعة قام وقد عامة.»
الجديد التأثري هذا قدَّر واسعة. وعربية فرنسية وثقافٍة طويلة بخربٍة هذا يف ُمستعينًا جديٍد
فقال: املرصية، الوقائع تاريخ عن كتابه يف عبده إبراهيم الدكتور الفذَّة الجهود وهذه
البالد لغة واحرتام واعتباِرها، الصحيفة تقدير يف كبري أثٌر الطهطاوي ِرفاعة ملكانة «وكان
الجريدة تتصدَّر اليُمنى الناحية يف العربية فأصبحت تبدَّل، قد اللغة مكان فإن فيها؛
ِرفاعة استطاع «وقد أيًضا: وقال «… اليسار مكان الرتكية وأخذت األربع، صفحاتها يف
بك ألرتني الحكومة تعيني من بالرغم الجريدة تحرير يف وشخصيته وجوده يفِرَض أن
ومن … عليه واالنتصار إهماله من تمكَّن بحيث بعد فيما الداخلية أخبارها عىل ُمرشًفا
بالنسبة الثانية امَلرتبة يف أصبح الوقائع ناظر أن الطهطاوي تعيني منذ الحظناه ما أهم
يليق تحويًرا رها وحوَّ فيها، وأضاف الصحيفة، رعاية يف جهده ِرفاعة بذل وقد مُلحرِّرها.
الشدياق، فارس أحمد أهمهم: املحررين، من بفئٍة ذلك يف واستعان بإدراكه. ويتَّصل بفهمه

ومساعده2 العطار تلميذ الدين شهاب والسيد
رئاسة عهد — الجديد عهدها يف الوقائع به ظهرت الذي ا حقٍّ الهام املظهر أن عىل
يقول كما — فجأًة انتقلت التي موضوعاتها يف الواضح التغريُّ هو — لتحريرها ِرفاعة
امَلحشوَّة الثقيلة واالفتتاحيات والحوادث األخبار تَواِفه «من — عبده إبراهيم الدكتور
الرشق يف ال خطرها، لها رئيسيٍة موضوعات إىل مربر، وبغري بمربٍر للوايل، وثناءً مديًحا

«… الوقت ذلك يف أوروبا يف بل وحده،

١٢٥٧ه. القعدة ذي ٢٧ تاريخ ص٨٢-٨٣، ٢٠٧٣ه، دفرت ،٥٨٤ رقم وثيقة عابدين، 1

اآلخر ربيع غرة بتاريخ املرصية الوقائع من ٦٢٣ العدد افتتاحية — القول هذا لتفسري — انظر 2

العصور يف وذلك ملوكهم». دين عىل «الناس املعروف: القول بتفسري بدأها فقد «تمهيد»، بعنوان ١٢٥٨ه
ما «وهذا والخارجية الداخلية األخبار عن دائًما يتحدَّثون كانوا عرصه يف الناس أن ذكر ثم املختلفة،
«بولوتيقة له يَُقال وامِللل الدول بني كان فما بوليتيقي، له يَُقال ذلك شأن يف واملتكلم بالبوليتيقة»، ى يُسمَّ
أن والغاِلب داخلية، بولوتيقة له يُقال وتدبريها بانتظامها يتعلَّق ا ممَّ واحدة دولٍة يف كان وما خارجية»،

إلخ.» … والخارجية الداخلية البوليتيقا من كلٍّ عن تتكلم التي هي والوقائع «الغازيتات»
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يدفعه وكان وتفكريه. وقته كلَّ لها وبذَل قيام، خري ة الشاقَّ الجهود بهذه ِرفاعة قام
لوطنه وحبٌّ الحي، ضمريه من قويٌّ وازٌع واجبه أداء يف والتفاِني عمله يف اإلخالص إىل
أنَعم ١٢٦٠ه سنة ففي وأوالده؛ باشا عيل محمد النعم» «ويل من مستمر وتشجيٌع وبنيه،
ملناسبة آالي أمري برتبة عليه أنَعم ١٢٦٣ه الحجة ذي ١٤ ويف القائمقام، بُرتبة ِرفاعة عىل
يُدعى أصبح األخري اإلنعام وبهذا «ملطربون». جغرافية من آخر مجلٍد ترجمة من انتهائه
باريس)، يف (وذلك ِرفاعة مسيو أو رفاعة، بالشيخ مَىض فيما يُدعى كان أن بعد بك، ِرفاعة

أفندي. ِرفاعة أو
نادرة حديقًة باشا إبراهيم وأقطعه فدانًا، وخمسني بمائتني عيل محمد عليه أنعم وقد
وإسماعيل فدان، بمائتي باشا سعيد عليه وأنعم فدانًا، وثالثني ستًة تبلغ الخانقاه يف املثال

فدانًا. وخمسني بمائتني باشا

46



السودان يف

نفس من ٢٧ ويف باشا. إبراهيم تُويفِّ ١٨٤٨م نوفمرب ١٢٦٤ه/١٠ سنة الحجة ذي ١٣ يف
مرضه من يعاني حيٍّا يزال ال عيل محمد وكان األول، باشا عباس مرص عرش توىلَّ الشهر
رمضان ١٢ ويف القديمة. األوضاع من تغيريه يُريد ما تغيري عىل عباس يجرؤ فلم األخري،
عباس فاستقلَّ األعىل، الرفيق إىل عيل محمد انتقل ١٨٤٩م أغسطس ١٢٦٥ه/٢ سنة

باألمر.
يُجِمع يكاد ولهذا منهما؛ النقيض عىل كان لعلَّه بل ه، وعمِّ كجدِّه عباس يكن ولم
أنه يرى بك الرافعي الرحمن عبد فاألستاذ والرجعية. بالجمود وْصفه عىل عرصه مؤرخو
عظيًما ملًكا منه تجعُل التي والصفات املزايا من ِخلًوا ه توالَّ أن وبعد الحكم واليته «قبل كان
ميزة له تكن فلم وبالُجملة … والنهضة التقدم سبيل بالبالد ويسلك الحكم بأعباء يضطلع
أن دون امللك هذا إليه فصار كبريًا، ُملًكا س أسَّ عظيم رجٍل حفيد أنه سوى النظر تلفت
بكفاءته ُمورِّثه جمعها ضخمة لرتكة الوارث شأن شأنه فكان ِسه، ُمؤسِّ مواهب إليه تئول

«… واملزايا املواهب من ِخلٌو هو ملن وتركها تدبريه وُحسن
الوحيش عباسعداؤه حكومة به تتَِّسم ما أظهر «أن «ساماركو»: اإليطايل خ امُلؤرِّ ويرى
كلَّ هو بذل والتي ه، جدِّ َمجد كوَّنت التي األعمال لجميع العنيف وكرهه الغربية، للحضارة

«… فشيئًا شيئًا تحِطيمها يف الجهد
لن أنه مرص يف الحكم توىلَّ منذ «أظهر عبَّاًسا أن الكريم عبد عزت الدكتور ويرى
يف «سريَته وأن نُظمه.» ويؤيِّد ساته ُمؤسَّ عىل ويحنو جدِّه سياسة يُتابع الذي الحاكم يكون
والسبب «… قصيًدا كان ُحكمه أن ذلك يف له يشفع وال متَّصًال. فشًال كانت الداخيل اإلصالح
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بذَلها التي الجهود تَسِفيه عىل قامت عباس «سياسة أن إىل يرجع نظره يف كله األسايسلهذا
كان يتمسَّ كانا أنهما اعتقد التي والسياسة الداخيل، اإلصالح ميدان يف وإبراهيم عيل محمد

«… األوروبية والدول العثمانية بالدولة مرص عالقات تَقريِبه يف إليها ويدعوان بها
ِلَم نفهم أن إذن العسري من يكن لم األساس، هذا عىل األول عباس سياسة فِهمنا فإذا
أُلغيت؛ مدرسة أول األلسن مدرسة وكانت عهده. أول يف الخصوصية املدارس ُمعظم أُقِفلت
لهذا لثقتهما؛ الحائزين وإبراهيم عيل ملحمد امُلقرَّبني من كانا وناظرها سها ُمؤسِّ أن وذلك

التفاهم. وسوء الكراهية من نوٌع ورفاعة عباس بني نشأ
دعا ا ممَّ الحقيقية، أسبابه امُلعاِرصون املؤرخون ح يوضِّ ولم نفسه ِرفاعة ح يوضِّ لم
أن يرى بك الرافعي فاألستاذ شتَّى؛ مذاهب تفسريه يف يذهبوا أن إىل امُلحدثني املؤرخني
الثانية للمرة ُطِبع أنه يخَفى ال إذ بنفيه؛ يتَّصل «سببًا اإلبريز» «تخليص ِرفاعة لكتاب
فيها يرَغب ال ومبادئ آراءً يحوي … والكتاب باشا. عباس عهد أوائل يف أي ١٢٦٥ه، سنة
لفتوا قد الُوشاة أنَّ بدَّ فال غشوًما، ا ُمستبدٍّ طبِعه يف كان األول باشا وعباس امُلستبد. الحاكم
ليكون الخرطوم إىل يُبِعده أن فرأى عباس، يروق ال ا ممَّ بك ِرفاعة كتاب يف ما إىل نظره
السلطان عهد عىل تركيا يف ظهر الكتاب هذا أن فلو ذلك، يف غرابَة وال له. منًفى السودان
عباس يكون أن الجائز فمن صاحبه، هالك يف سببًا يكون أن ق امُلحقَّ من لكان الحميد عبد
عن وثقافتهم أفكارهم ويُبِعد ليُبِعدهم السودان إِىل رفاعة وأمثال رفاعة نفَي رأى قد باشا

«… بالخرطوم مدرسة إنشاء وهي ظاهرًة صورًة لنفيهم واتَّخذ مرص،
السودان، إىل ِرفاعة إلبعاد احتماَلني هناك أنَّ فريى الكريم عبد عزت الدكتور أما
ِرفاعة عىل يَحِقد كان والذي باألطماع مليئًا أوروبا من عاد «الذي مبارك عيل سعي أولهما:
خَلفه فلما السودان، إىل ِرفاعة وأبعد مبارك عيل إليه عباس قرَّب وقد مكانة. من أصاَب ما
ِرفاعة يكون أن يُحتَمل ما والثاني: الِقرم. إىل مبارك عيل وأبعد ِرفاعة إليه قرَّب سعيد
يف َميدانهم عىل ًال ُمتطفِّ عدُّوه ربما الذين بني امُلتعصِّ املشايخ بعض ُمعارضة من لِقيَه قد

«… والفقه الرشيعة دراسة
وأصَدُق مادي. تاريخيٍّ سنٍد إىل تفتَقر اجتهادية أو احتمالية تفسريات كلها وهذه
األُمراء بعض «بسعي السودان إىل سافر أنه من نفسه ِرفاعة ذكره ما نظري يف منها
األمراء هؤالء أسماء يذكر لم كان وإن بالخرطوم.» مدرسة نظارة بوسيلة ُمستٍرت بضمرٍي

ِضدَّه. بها وَشوا التي الِوشاية ماهية أو
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السودان يف وهو نَظَمها قصيدة يف ُمسترت إيضاٍح يف وإليها إليهم فأشار عاد أنه غري
فيها: قال مرص، كتخدا باشا بحَسن فيه هو مما ُمستغيثًا

ِل��داد ألخ��ص��اٍم يُ��ص��ِغ��ي وال ذلِّ��ي يُ��ري��د ال��ع��زي��ز ِخ��ل��ُت وم��ا
ح��داِد ألل��س��ن��ٍة ص��َغ��ى ف��ك��ي��ف ح��داٍد ب��أل��س��ن��ٍة س��َع��وا ل��َدي��ه
ج��وادي يَ��ك��بُ��و ح��رِب��ه��م ف��ي وه��ل خ��اَدُع��ون��ي ال��ف��ض��ائ��ل َم��ه��اِزي��ل
ال��ُم��ن��اِدي ن��اَدى ت��ْزي��ي��ِف��ه ع��ل��ى َم��وَّه��وه إذْ ق��ولِ��ه��م وزخ��رُف
واالن��ت��ق��اِد االن��ِت��ق��اءِ ص��ح��ي��ِح ب��ص��ي��ٍر ال��م��ْع��نَ��ى ص��يْ��َرِف م��ن ف��ه��ل
بُ��ع��اِدي؟ ف��ي ال��ن��ت��ي��ج��ُة ف��م��ا ِب��م��ص��َر ع��ق��ي��ٌم ق��ال��وا م��َداِرس��ي ق��ي��اُس

… إلخ
وزن عىل القصيدة وضع فقد ماكًرا الشيخ «وكان بك: أمني أحمد األستاذ ويقول

وقافية:

تُ��ن��ادي ل��م��ن ح��ي��اَة ال ول��ك��ن ح��يٍّ��ا ن��اديْ��َت ل��و أس��م��ع��َت ل��ق��د

إىل ١٢٦٦ه سنة رجب شهر يف أوَعز قد عباًسا فإن الحقيقية، األسباب تكن ومهما
السودانية باألقاليم مدرسة س تُؤسَّ أن املجلس هذا واقرتح برغبته. املخصوص املجلس
ونظارتها تأسيسها عىل يقوم وأن الجهل، جحيم من بها واملستوطنني أهلها ألوالد إنقاذًا
عرص يف التعليمية العلمية النهضة أعالم من عَلم التدريس يف معه يشرتك وأن بك، ِرفاعة
أقالم أحد ورئيس املهندسخانة يف الرياضيات أستاذ بيومي أفندي محمد وهو عيل؛ محمد
يف فكرت من أول أنها عباس لحكومة نسجل أن ا حقٍّ الجميل من وإنه الرتجمة. غرفة
خدمة يف الرغبة صادق النيَّة خالص كان أنه لو السودان، ربوع يف مرصية مدرسة إنشاء
لم الخرطوم يف ابتدائية مدرسة إنشاء فإن وإال كذلك، يكن لم ولكنه وأبنائه، السودان
مرص: يف العلمية النهضة رجال كبريا فيها بالتدريس ويقوم عليها يُِرشف أن يَستلزم يكن
لنا وأظهر الحقيقية األسباب أخفى املخصوص املجلس قرار فإن هذا ومع وبيومي. ِرفاعة
كانت «ملا أنه: القرار هذا يف ذُكر فقد براقة؛ اذٍة أخَّ صورٍة يف املدرسة إنشاء من الغرض
مدرسة امُلتَّسعة الديار تلك يف أُنشئت قد يكن لم وملا الجسيمة، البالد من السودانية األقاليم
الديار تلك إىل ذهبوا الذين األتراك وأوالد أهلها، من وغريهم مشايخها، أوالد فيها يُربَى

49



الطهطاوي رفاعة

والكتابة والقراءة الفنون فيها ليتعلموا أحفادهم، وكذلك خلت، أعوام منذ بها وتوطنوا
عقدها التي جلسته يف تشاور قد املخصوص املجلس كان وملا وفطنة، ثقافة فيزدادوا
وتنويرهم الجهل ظلمات من أوالدها إنقاذ بُغية البالد بتلك مدرسة إنشاء أمر فقرَّر أخريًا،
الرعايا جميع شملت التي السنية واملكارم الخديوية الذات مراِحم بمقتىض املعارف بأنوار
نظامها يكون وأن الخرطوم، عاصمة يف املدرسة هذه تُفتَح أن عىل الرأي قرَّ فقد والربايا،
وأن والتجهيزية، املبتديان مدرستي ترتيب نمط وعىل املرصية املدارس ألصول موافًقا
بدنقلة القاطنني واألهلني املشايخ، أوالد من غالًما وخمسني مائتني نحو فيها ويسجل يُقبل
الديار بتلك توطَّنوا الذين األتراك أوالد من وكذلك وملحقاتها، وتاكة وسنار والخرطوم
ينبغي كما ترتيبها من ليتمكن املدارس بأصول ُملمٌّ ناظر عليها ويُوىلَّ هذا وأحفادهم.
بديوان الذي بك ِرفاعة اآلالي أمري اختيار املجلس فاستحسن وجه، أحسن عىل وتنظيمها
تحتاج الذين املعلمني وانتخاب الديار، تلك إىل وإرساله املذكورة للمدرسة ناظًرا املدارس

إلخ».» … إليه املشار البك برأي املدرسة تلك إليهم
السودان، يف ُكرًها ال األَمرَّين، فيها قاىس سنوات ثالث نحو السودان يف ِرفاعة قىض

والسودان: مرص لسان عىل القائل فهو

ال��ن��ط��اق ض��مَّ ال��ح��ب ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ـ��د ال��وج��ـ ع��اط��ف ��ن��ا ض��مَّ ُغ��ص��ن��ان ن��ح��ن
اإلن��ف��الق ك��وك��ب��ي��ة ُغ��رة وم��ن��ي م��ن��ك ال��زم��ان ج��ب��ي��ن ف��ي

مرض من زمالئه معظم أصاب ِلما وتأمله َمنِفي، بأنه شعوره السودان يف آمله إنما
وصاحبه العلمي، الجهاد يف ووفيُّه ومرص، باريس يف صديقه أفندي بيومي وخاصًة ووفاة،

إليها: اِإلشارة السابق قصيدته يف قوله هذا يؤيد والرضاء؛ الرساء يف

ال��ِح��داد ل��ب��س وظ��ي��ف��ت��ي ك��أن ص��ح��ب��ي ب��ن��ص��ي��ف ف��ت��ك��ه��ا وح��س��ب��ي

خري الخرطوم مدرسة يف بواجبه وقام واإلِيمان، بالصرب هناك تذرَّع فقد ذلك ومع
تُعدُّ كثرية قصائد يف شكواه بثَّ وقد والسودان. مرص أبناء بعض يديه عىل وتخرَّج قيام،
الرتجمة، وهو له، وأخلص أحبه الذي عمله أخريًا ينَس ولم شعر. من قال ما أجلِّ من
بريوت يف بعد فيما تالميذه أحد طبعها التي «تليماك» قصة برتجمة فراغه وقت فشغل
يف وهو يُحسُّ كان ما إىل مقدمتها يف أشار وقد تليماك»، وقائع يف األفالك «مواقع بعنوان
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السودان يف

الكتاب، هذا برتجمة باشتغاله األلم هذا ل تحمُّ عىل استعان وكيف ُمِمضٍّ ألم من منفاه
قال:

هللا قضاه فيما وليس السودان، بالد إىل والقدر بالقضاء هت توجَّ ملا فقط «وإنما
اإلقليم سعري يُتلفني كاد حتى ة، امُلِلمَّ هذه يف القريحة جامد الهمة، خامد بُرهًة أقمُت مفر،
بتعريب إال تَسلَّيُت فما … بخرطومه الكارس السودان فيل ويبَلعني وسمومه، ِبحرِّه الغائر

«… األفالك بدور الرجاء وتقريب «تليماك»،
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بالقلعة الحربية املدرسة ناظر

ِرفاعة فأرسع مرص، عرش باشا سعيد توىل ١٨٥٤م ١٢٧٠ه/يوليو سنة شوال ٢٠ يف
توليه عند عباًسا أن فكما القديمة؛ الرواية تكررت ما ورسعان مرص. إىل بالعودة ورفاقه
املهندسخانة ملدرسة ناظًرا وعيَّنه مبارك عيل إليه وقرَّب السودان إىل ِرفاعة أبعد قد الُحكم
قائًدا ليكون مبارك عيل فأرسل سعيد بدأ كذلك التعليم، شئون عىل باإلرشاف إليه وعهد

بعطفه. وحباه ِرفاعة إليه وقرَّب القرم إىل املرصية الحملة قواد من
القصائد الفرتة هذه يف ونظم العريضة. اآلمال ويعقد الخطط لنفسه يرسم ِرفاعة بدأ
أوامره أصدر أن يلبْث لم سعيًدا أن غري وعهده. بصفاته ويُشيد سعيًدا بها يمَدح الكثرية

حساباته. وتصفية املدارس ديوان بإلغاء ١٢٧١ه سنة األول ربيع ١٠ يف
املحمدي العهد عظماء من عظيم جانبه إىل كان فقد رفاعة، ييأس لم هذا ومع
هذا وكان عيل). محمد عهد (يف املدارس ديوان ناظر بك أدهم إبراهيم هو الَعلوي:
الشعب أفراد عامة بني التعليم لنرش مرشوًعا عيل محمد عهد أواخر يف وضع قد الرجل
أبَعد. فيمن أدهًما أبعَد الحكم األول عباس توىلَّ فلما امللة»، «مكاتب مرشوع وهو املرصي،
تنظيمه إعادة يف ِرفاعة معه وأرشك مرشوعه، يف النظر يعيد أدهم بدأ سعيد عهد ويف
عزت الدكتور يقول كما واقرتح باشا، سعيد الجديد الوايل إىل به تقدَّم ثم وتنقيحه،
ُمرتجمون به يُلَحق أن عىل املكاتب هذه عىل ا عامٍّ ناظًرا بك ِرفاعة «تعيني الكريم عبد
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من وغريه عيل، محمد عهد يف منه أجزاء ترجمة تمت الذي ملطربون كتاب ترجمة إلتمام
1«… الصالحة الكتب

ذلك يف مشغوًال كان أنه كما املرشوع، هذا بفائدة يؤمن يكن لم سعيًدا أن يبدو ولكن
الجيش، وإصالح السويس، كقناة امللة مكاتب مرشوع من أهمية أكثر يراها بأموٍر الحني

إلخ. … السعيدية القلعة وبناء
الضيق يُحسُّ فبدأ ما، بعمل إليه يُعَهد أن دون ينتظر ورفاعة والشهور األيام ومرَّت
القديم وتلميذه هو يُعنيَّ أن فيه يرجو بالتماٍس الحكومة إىل تقدَّم وأخريًا ومعنويٍّا. ماديٍّا
النافعة. الكتب برتجمة إليهما يُعَهد وأن املصالح من مصلحة أي يف محمود أفندي خليفة
فلم املختلفة، مرص أنحاء يف — جيشه من ِفَرق ومعه — التنقل كثري كان سعيًدا أن غري

فيه. والبتِّ االقرتاح هذا مثل يف للنظر الكايف الوقت يجد
إىل ١٢٧٢ه/١٨٥٥م سنة أوائل يف عهد ولهذا بجيشه؛ العناية شديد سعيد وكان
حرب أركان يكونون ضباط إلعداد جديدة حربية مدرسة بإنشاء الفرنساوي باشا سليمان
باشا سليمان التمس قليل وبعد له، وكيًال ِرفاعة وألحق املدرسة سليمان وأنشأ للجيش.

للمدرسة. ناظًرا ِرفاعة فُعنيِّ املعاش عىل إحالته
آالي، أمري لقب يحمل كان ِرفاعة أن مربراته ولكن غريبًا، التعيني هذا يبدو قد
محمد عهد يف العسكرية األلقاب يُمنَحون وعسكريني مدنيني جميًعا املوظفون كان فقد
الحربية للمدرسة ناظًرا — حاليًا آالي واألمري سابًقا الشيخ — ِرفاعة أصبح وبهذا عيل.
كان ُمذ مدنية أو األزهر، يف العلم يطلب كان ُمذ دينية وثقافته فاعل هو فماذا بالقلعة.

باريس؟ يف العلم يطلب
بها، واشتغل الرتجمة فنِّ يف ص وتخصَّ والفرنسية، العربية اللغتني ِرفاعة أتَقن لقد
يعيد أن سعيد عهد يف ق يوفَّ أن يرجو وكان األلسن، خريجو هم امُلرتجمني من جيًال وكوَّن
العربية إىل ُويرتِجم القديم نشاطه فيستأِنف حواليه تالميذه يجمع وأن عهدها، لأللسن

الحربية. للمدرسة ناظًرا به تُنصِّ األقدار هي وها الغربية. املعرفة كنوز
الحربية باملدارس قديمة ِصلة له كانت فقد الجديد، باملركز ب رحَّ بل رفاعة، ييأس لم
من معه بمن يستعني وبدأ باريس، من عودته بَُعيد الطوبجية بمدرسة ُمرتجًما كان منذ
وأقحم واضحة، مدنيٍة بِصبغٍة الجديدة املدرسة َصبغ حتى سعى ولكنه الجيش، رجال

اآلن). الطبع تحت (وهو املخطوطة من ص٨١٢ وسعيد، عباس عهد يف التعليم تاريخ 1

54



بك رفاعة اآلالي أمري

واجبة العربية اللغة دراسة فجعل إقحاًما، املنهاج يف إليها ويَميل يُتِقنها التي الدراسات
والرتكية، الفارسية الرشقيتني: اللغتني إِحدى اختيار حرية للتالميذ وترك الجميع، عىل

واألملانية. والفرنسية اإلنجليزية األوربية: اللغات وإحدى
إىل الحبيبة القديمة مدرسته عهد يُحيي أن امُلحاوالت بهذه يقِصد ِرفاعة كان ولقد
فرقة الجديدة باملدرسة أنشأ أن األوىل الخطوات هذه بعد يلبث لم فإنه األلسن؛ نفسه:
الذي القديم تلميذه لرياسته اختار للرتجمة قلًما قليٍل بعد بها أَلَحق ثم للمحاسبة، خاصة

بك. مجدي صالح السيد والحربية: الرياضية الكتب ترجمة يف ص تخصَّ
يُرِيض ما الدراسة ملناهج أضاف حتى رأينا كما واحتال الجديد، بمركزه ِرفاعة َقنَع
إليه فُعهد عرفناه، الذي القديم بنشاطه العمل عىل أقبل أن يلبَث لم ثم ورغباته، ميوله
النهضة أن رأى ثم األبنية. مصلحة وتفتيش والعمارة امللكية الهندسة مدرستَي بنظارة
املؤلفات إحياء عىل أيًضا تَعتِمد أن يجب بل وحدها، الرتجمة عىل تَعتِمد أن يجب ال العلمية
يقول كما األوامر وصدرت باشا. سعيد موافقة عىل حَصل حتى فسعى ونرشها، القديمة
وغريه، األزهر يف بها االنتفاع وعمَّ الحكومة طرف عىل عربية ُكتٍُب جملة «بطبع مبارك عيل
وغري الحريرية، واملقامات األدب، وخزانة التنصيص، ومعاهد الرازي، الفخر تفسري منها:

«… الوقت ذلك يف الوجود عديمة كانت التي الكتب من ذلك
وهما الحديثة، الثقافية النهضة َعَمد من لِعمادين واضع أول ِرفاعة يكون وبهذا
التأليف وهو الثالث العماد وضع يف أيًضا سيشارك أنه بعد فيما وسنرى والنرش. الرتجمة

إسماعيل. عهد يف ولكن
بعد أي الحربية، املدرسة هذه أُلغيَت ١٨٦١م ١٢٧٨ه/أغسطس سنة أوائل ويف
يقول كما ظهرت قد وكانت أُكلها، وتؤتي تثمر بدأت أن وبعد إنشائها، من سنواٍت خمس
أمىس وهكذا وقت.» أقرب يف جيدة استفادة واستفادتهم تالمذتها «نجابة مبارك عيل
سنة يف العرش إسماعيل ُويلِّ أن إىل السنتني نحو كذلك وظلَّ أخرى، مرًة عمٍل بال ِرفاعة

١٨٦٣ه.
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إسامعيل يفعهد الرتمجة قلم ناظر رفاعة

الحربية املدرسة إلغاء بعد الحكومة خدمة من ِرفاعة ُفصل ١٨٦١م سنة مارس ٧ يف
جديد. من األنظار إليه تتَّجه فبدأت إسماعيل، العرش ُويل أن إىل كذلك وظل بالقلعة،

ة حدَّ من ليِفلَّ مرص يف القضاء إصالح إىل الحكم توىلَّ أن يوم من يرِمي إسماعيل كان
الفرنسية، القوانني لرتجمة املرشوعات بوضع اإلصالح لهذا العدَّة يُعدُّ بدأ ولهذا األجانب؛
أُنشئ القوانني ولرتجمة الجديد. القضاء مناصب لتويلِّ يصلحون الذين املرصيني وإعداد

الجديدة. األلسن مدرسة أُنشئت الُقضاة وإلعداد الجديد. الرتجمة قلم
فاختار له، ناظًرا بك ِرفاعة وُعنيِّ إسماعيل، عهد أوائل يف الجديد الرتجمة قلم أُنشئ
عبد هم: القديمة، األلسن مدرسة خريجي الُقَدماء تالميذه من جماعًة العمل يف معاونيه
أفندي، الظ ومحمد أفندي، قدري ومحمد أفندي، مجدي صالح والسيد السيد، بك هللا
وبدأ املدارس، ديوان ُغَرف من ُغرفة يف القلم هذا واستقرَّ أفندي. السعود أبو هللا وعبد
قليلة أشهٍر وبعد .Code الفرنيس بالقانون وبدأوا واإلنتاج، العمل عىل رون يتوفَّ أعضاؤه
بنًدا عرش وخمسة خمسمائة يف املدني» القانون من األوىل «املقالة وهو األول جهدهم وا أتمُّ

باشا. إسماعيل الخديو إىل فرفعوها
السابق املدني القانون فرتجم الرتجمة، بقلم امُلرتجمني عىل الفرنيس القانون هذا ع ُوزِّ
أفندي، السالم وعبد أفندي حلمي وأحمد بك السيد هللا عبد مع باالشرتاك بك ِرفاعة الذكر

اآلتي: الرتتيب عىل ترجمتها إتمام بعد ِتباًعا األخرى القانون أجزاء ظهرت ثم

هللا عبد وترجَمه امُلعتادة، األهلية املعامالت يف وامُلخاصمات املحاكمات قانون •
أفندي. فهمي وحسن أفندي السعود أبو
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باشا. قدري محمد مة العالَّ ترجمه والجنايات، الحدود قانون •
ُطبعت وقد مجلدات)، ٣ (يف أفندي الظ محمد ترجمه البلديَّة)، (امَلشيخة قانون •

و١٢٨٥ه. ١٢٨٣ه سنتي بني بوالق يف جميًعا املجلدات هذه

هذا غري آخر أثًرا له تِجد ال ولهذا الجديد؛ الرتجمة لقلم األسايسُّ العمل هو هذا كان
األوامر فكانت كثرية راٍت لتطوُّ خضع قد القلم هذا أن نُالحظ أيًضا ولهذا القانوني؛ األثر
الغريبة فات الترصُّ هذه أثر يُحسُّ ِرفاعة وكان أخرى. أعماٍل إىل ُمرتِجميه بنقل تباًعا تصدر
محمد واملبيضان مجدي وسيد الظ محمد املرتجمان نُقل ١٨٦٤م سنة ففي ويشكو، فيتألم
(نجل فتحي بك بدوي بالقلم أُلحق قليٍل وبعد باملعية. الرتجمة قلم إىل أمني ومحمد بهائي

اليوزبايش. رتبة إىل ي وُرقِّ الحربية املدرسة يف تخرَّج أن بعد بك) ِرفاعة
عضوية إىل بك السيد هللا عبد وهو القلم أعضاء أهم من عضو نُقل أن يلبث لم ثمَّ

ضعف. عىل َضعًفا بذلك الرتجمة قَلم فازداد األحكام، مجلس
ُملحٍق للرتجمة قلٍم إنشاء الحربية املدارس ناظر بك» «مريشري اقرتح الِحني هذا ويف
بل اقرتاحه عىل يوافق لم املدارس ديوان أن غري العسكرية. الُكتب لرتجمة املدارس بهذه
(نجل أنيس أفندي محمد فُعنيِّ باملرتجمني، وإِمداده املوجود الرتجمة قَلم بتقوية أشار
من إليه يُرَسل ما ترجمة من القلم ليتمكن وذلك به؛ ُمرتجًما أفندي) السعود أبي هللا عبد

الحربية. الكتب
القوانني ترجمة عىل يعملون املرتجمون كان فقد بالقلم، يزداد العمل كان وهكذا
بباريس. املرصية البعثة وحسابات العسكرية، والجريدة العثماني، والدستور الفرنسية،
يف بك ِرفاعة كتاب برتجمة يقوم — أفندي رشدي محمد وهو — ُمرتِجميه أحد كان كما

الرتكية.1 اللغة إىل مرص تاريخ
أن إليه ُطِلب ثم بك، ِرفاعة غري املرتجمني من خمسٌة الشاقِّ الجهد بهذا يقوم كان
يرحب أن املنتظر من وكان ملطربون. جغرافية من تُرتَجم لم التي األجزاء إتمام عىل يعمل
به يبَق لم القلم ألن يَعتِذر وأرسل بالشكوى، وضجَّ به ضاق ولكنه الطلب، بهذا ِرفاعة

الجبييل. وحسن مجدي وصالح السعود أبو هم مرتجمني ثالثة غري

ص١١١. إسماعيل، عرص يف التعليم تاريخ الكريم: عبد عزت الدكتور 1

58
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إىل أُحيل كلما كان ولهذا املرتجمني؛ لقلَّة يوٍم بعد يوًما ضعًفا يزداد القلم كان وهكذا
اللوائح بعض إليه أُحيلت أن حَدث فقد أدائه. عن باالعتذار ِرفاعة بادر جديد عمل القلم
الطبية املصطلحات من بها ما بكثرة ُمعتذًرا ِرفاعة فردَّها لرتجمتها الصحية واإلرشادات

الطب. مدرسة إىل إِحالتها ُمقرتًحا
كان ما رغم القلم هذا إضعاف إىل أدَّت التي األسباب نُناِقش أن هنا الواجب ومن
دفع الذي األسايس الغرض أن نرى فيما األسباب هذه وأهم آمال. من ِرفاعة عليه يعِقده
قلَّت القوانني هذه ترجمة ت تمَّ فلما الفرنسية القوانني ترجمة هو كان إلنشائه الحكومة

بالقلم. الحكومة عناية
قلم أن يف ص فيتلخَّ — األول السبب من وأقوى أهم ولعلَّه — الثاني السبب أما
الحال كان كما الصالحني باملرتجمني تُمدُّه التي املدرسة جانبه إىل تَُقم لم الجديد الرتجمة
كانت ولكنها لأللسن مدرسة إسماعيل عهد يف أُنشئت لقد حقيقًة عيل. محمد عهد يف

عيل. محمد عهد يف سابقتها عن كبريًا اختالًفا تختِلف
يف إال األلسن مدرسة تُنًشأ ولم ١٨٦٣م، سنة يف إسماعيل عهد يف الرتجمة قلم أُنشئ
برامجها وكانت واأللسن، اإلدارة مدرسة باسم الجديدة املدرسة يت ُسمِّ وقد ١٨٦٨م. سنة
املرتجمني؛ إعداد ال القانون ورجال القضاة وإعداد القوانني بدراسة العناية إىل ترمي
أيًضا ولهذا الحقوق»؛ «مدرسة أصبحت حتى املدرسة هذه تطوَّرت أن تلبث لم ولهذا
املدرسة هذه فأنشأت املرتجمني، إلخراج خاصة مدرسة إىل حاجتها تُحسُّ الحكومة بدأت
وفاة وبعد إسماعيل عهد أواخر يف أي ١٨٧٨م، سنة يف ولكن األلسن» «مدرسة باسم
مدرسًة فتصبح الزمان مع ستتحوَّل التي هي املدرسة وهذه سنوات. خمس بنحو ِرفاعة

للمعلمني.
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اندثرت التي الظريفة العادات من «كان رفاعة: عن َمقاالته يف بك أمني أحمد األستاذ يقول
يف رمضان ليايل من ليلٍة يف والتُّجار واألغنياء واألمراء العلماء من الغفري الجمُّ يجتمع أن
مجِلَسه السادات شيخ النسيب الحسيب الرشيف ويجلس الفيل»، «بركة يف السادات بيت
«باشا» وال «بك» رتبة ليست ولكن الزوار، من شاء ملن واأللقاب الرُّتَب يمنح الوقور الفخم
فهذا اللُدنِّي؛ واإللهام الصويفِّ الوحي من يستِمدُّها وُكنًى ألقاٌب هي إنما ذلك، نحو وال
الليايل هذه من ليلٍة ففي الخري. أبو وهذا الربكات، أبو وهذا الوفاء، أبو وهذا األنوار، أبو
إليه ونظر السادات، شيخ فيه فتفرَّس رفاعة، الشيخ شيخنا الزوار من كان الرمضانية
صفات فأبرُز قة، موفَّ ُكنيًَة وكانت كان، وكذلك العزم»، أبو فأنت «اذهب له: قال ثم بقلبه،

عزمه.» ِرفاعة الشيخ
وقد يفل. وال يكلُّ ال الذي القوي وعزمه عزمه، ِرفاعة صفات أبرز كانت فقد أجل،
هذه ظلَّت وقد حياته. أدوار كلِّ يف النشاط جمَّ العمل دائَب الرجل كان كيف الحْظنَا
رغم الرتجمة قلم يف بعمله يَقنع لم أنه فنالحظ حياته، سِني آخِر حتى تُالزمه الصفات
وبالتأليف وإصالحه بالتعليم كلها تتَّصل كثرية أخرى ميادين إىل نشاطه فامتدَّ كثرته،

والرتجمة.
الذي املجلس وهو املدارس»، «بقومسيون دائًما عضًوا ِرفاعة ُعنيِّ العهد هذا ففي
وكان للمدارس، والربامج والقوانني النظم ويضع للتعليم العليا السياسة يف ينظر كان
املدارس نظار فهم األعضاء بقية أما «القومسيون»، بهذا الوحيد الدائم العضو ِرفاعة
الرضورة اقتضت كلما يُستَدَعون كانوا أنهم كما والحني، الحني بني ون يتغريَّ وكانوا العليا،

استدعاءهم.
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طيِّبٌة ومحاوالت العربية اللغة تدريس تنظيم يف مشكور جهد لرفاعة كان وقد
األكفاء بينهم من ليَتخريَّ عام كل والفقهاء الشيوخ يَمتَِحن فكان التدريس، هذا إلصالح

التدريس. لوظائف الصالحني
لهم يرتك ثم كفايتهم، واختبار امُلدرسني هؤالء عىل للتفتيش املدارس يزور وكان
اتباعها امُلمِكن الوسائل لخري إرشاديٌّ بياٌن وفيها الصالحة التقارير املدرسة ُمغادرة قبل
ومدَّة التالميذ وسن املدرسة كنوع امُلختلفة الظروف مراعاة مع العربية اللغة لتدريس

إلخ. … الدرس
غري ُكتُب التالميذ أيدي بني التي الكتب أن التفتيشية الجوالت هذه بعد ِرفاعة والحظ
بالكتب النهضة سبيل يف بحقٍّ األوىل الخطوة هي جديدة ُكتبًا بنفسه يضع فبدأ صالحة،
دَرس وما رأى بما الجديد عمله يف يَسرتِشد ِرفاعة وكان التعليمي. تاريخنا يف املدرسية

فرنسا. يف العلم يه تلقِّ أثناء فرنسية ُكتٍُب من
التالميذ يَستعِملها التي القديمة األزهرية الكتب أن فالحظ النحِو بُكتِب ِرفاعة بدأ
يف املكتبية «التحفة أسماه جديًدا كتابًا فوضع الحديث، للعرص تصلح تُعد لم عقيمة ُكتُب
النحوية القواعد تبسيط فيه حاول ُمرضية»، بطريقة النحوية واألصول واألحكام القواعد

وحفُظها. فهُمها الطلبة عىل ليسُهل ُمختلفة جداول شكل يف وجعله
التي فائدتها مع للُمطالعة ُكتُب التالميذ أيدي بني يُوَجد ال أنه أيًضا ِرفاعة والحظ
املرصية األلباب «مباهج الطريف كتابه فوضع العامة، باملعارف األوالد تزويد يف تُنَكر ال
نفوس يف يبُثَّ أن مرة ألول فيه وحاول النقص، هذا به ليسد العرصية» اآلداب مناهج يف
وينقل العامة» «املنافع عن ًال ُمفصَّ حديثًا فيه يتحدَّث فهو والوطنية، الوطن معنى النشء
ويختم الفرنسية، اإلسالمية ثقافته ذلك يف تُسعفه والغرب، الرشق من الشواهد حديثه يف

امُلستحَسنة.» األمور من أبنائه عىل الرشيف «للوطن يجب عما بفصٍل الكتاب
ذكر فقد كله؛ الرشق يف بل مرص يف املرأة لتعليم داعية أول بحقٍّ ِرفاعة ويُعتَرب
سنة يف التعليم تنظيم لجنة أن مرص يف العام التعليم عن كتابه يف باشا أرتني يعقوب
كان وقد مرص، يف البنات لتعليم العمل اقرتحت باشا) عيل محمد عهد يف (أي ١٨٣٦م
لم املرصي امُلجتمع ألن ذ يُنفَّ لم االقرتاح هذا أن غري اللجنة. تلك أعضاء من عضًوا ِرفاعة
والقاِبالت. امُلولِّدات مدرسة بإنشاء واكتُِفي الفكرة، هذه لقبول وقتذاك استعداٍد عىل يكن
سنة ففي لها، الداعني أكرب من ِرفاعة وكان الفكرة، تجدَّدت إسماعيل عهد ويف
إحدى هانم» آفت «جشم أنشأتها مرص، يف البنات لتعليم مدرسة أول أُنشئت ١٨٧٣م
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«املرشد كتابه ِرفاعة أخرج واحدة بسنة املدرسة إنشاء وقبل إِسماعيل. الخديو زوجات
الهمة رصف «ينبغي فيقول: لظهورها د ويُمهِّ للفكرة يدعو وفيه والبنني»، للبنات األمني
والكتابة القراءة البنات فتتعلم األزواج، معارشة لُحسن مًعا والصبيان البنات تعليم يف
أهًال، باملعارف ويَجعلهن وعقًال، أدبًا يَزيدهنَّ مما هذا فإن ذلك، ونحو والحساب
، مقاُمهنَّ ويعظم قلوبهم، يف فيعُظمَن والرأي، الكالم يف الرجال ملشاركة به ويُصِلحهنَّ
مثلها، المرأة الجاهلة املرأة معارشة من ينتُج والطيشمما العقل سخافة من فيهن ما لزوال
عىل الرجال يتعاطاه ما واألعمال األشغال من تتعاَطى أن الحال اقتضاء عند املرأة وليمكِّن
أن شأنه من وهذا بأنفسهن، يباِرشنَُه العمل من النساء يُطيُقه ما فكل وطاقتها، قوَّتِها قدر
وقلوبهن باألباطيل، ألسنتَهنَّ يشغل العمل عن أيديهن فراغ فإن البطالة، عن النساء يَشَغل
وإذا الفضيلة. من ويقرِّبها يَليُق ال عما املرأة يصون فالعمل األقاويل، وافتعال باألهواء
التي املرأة فإن النساء، حقِّ يف عظيمة ة َمذمَّ فهي الرجال حقِّ يف مذمومة البطالة كانت
ويلبسون ويرشبون، يأكلون وفيما جريانها، حديث يف خائضة الزمن تقِيض لها، عمل ال
الكتابة النساء تعليم ينبغي ال بأنه القول أما وهكذا. وعندها، عندهم وفيما ويفرشون،
وال عمومه. عىل ذلك يكون أال فينبغي اآلثار بعض عىل ارتكانًا هن حقِّ يف مكروهة وأنها
ربما والكتابة القراءة فتعليم وامُلداهنة والدهاء املكر طبعهن من إن قال من إىل نظر
هذه عىل النساء جميع أن تُفيد ال األقوال هذه فمثل … امُلرضية غري الوسائل عىل حَمَلهنَّ
الغنى، من والتحذير السالطني كُمقاربة اآلثار به وَرَدت نهٍي من وكم املذمومة. الصفات

رضُره. ُق يتحقَّ ال البنات وتعليم ، ُمحققٌّ ورضر رشٌّ يعُقبُه ما عىل ذلك كلُّ ُحِمل وقد
إلخ.» … وعائشة كحفصة ويقرأ يكتب من ملسو هيلع هللا ىلص أزواجه من كان وقد ذلك وكيف

أمني قاسم قبل وذلك البنت لتعليم ِرفاعة دعاها التي الجريئة الدِّعاية ملخص هذا
عاًما. وثالثني بنيٍِّف

جانب إِىل فبدأ الثانية، الخطوة ِرفاعة َخطا كيف نلَمح السابقة الجهود هذه ومن
يف جهوده تُفوق إسماعيل عرص يف التأليف يف جهوده إن بل ويصنف، يؤلِّف الرتجمة
بل فحسب، والتعليمية املدرسية الكتب عىل امليدان هذا يف جهوده يُقرص ولم الرتجمة،
ولكنه عهده، إىل العصور أقدم من مرص تاريخ يف كبري مؤلَّف إلخراج مرشوًعا وضع
وتوثيق مرص أخبار يف الجليل توفيق «أنوار وعنوانه: األول الجزء إال منه يخرج لم
اإلسالم. قبل العرب وتاريخ القديم مرص تاريخ عن الكالم فيه تناول وقد إسماعيل»، بني
عليه. نعثر لم ولكننا الثاني، الجزء أتمَّ إنه بك مجدي صالح حياته ومؤرِّخ تلميذه ويقول
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السالم، عليه الرسول سرية عن آخر تاريخيٍّا مؤلًَّفا ِرفاعة أخرج أيًضا العهد هذا ويف
روضة مجلة يف فصوًال نَرشه قد وكان الحجاز»، ساكن سرية يف اإليجاز «نهاية وعنوانه:

املدارس.
األبحاث فيها تُكتب علمية مجلة إصدار يف باشا مبارك عيل فكَّر النشاط هذا غمرة ويف
املجلة تحرير برئاسة وعهد التنفيذ، حيز إىل فكرته أخرج أن يلبث ولم العربية، باللغة
واأللسن اإلِدارة بمدرسة اِإلنشاء ُمدرِّس ِرفاعة فهمي بك عيل ابنه يُعاونه بك ِرفاعة إىل

وقتذاك.
املحرم ١٥ يف منها األول العدد صدر وقد مرصية، مجلة أول املدارس روضة هي تلك
أعدادها تحرير يف اشرتك وقد سنوات، بثالث ِرفاعة وفاة قبل أي ١٢٨٧ه/١٨٧٠م سنة
باشا، مبارك عيل أشهرهم: املايض، القرن يف املرصيني أعالم من طيبة نخبة املختلفة
الفلكي ومحمود باشا، قدري ومحمد املرصفي، حسني والشيخ باشا، فكري هللا وعبد
القديم، املرصي اللسان مدرسة ناظر بروكش واملسيو باشا، الفلكي وإسماعيل باشا،
أفندي، السعود أبو هللا وعبد بك، مجدي وصالح الكبري، النباتي العاِلم بك ندا وأحمد
والشيخ هللا، فتح حمزة والشيخ اإلبياري، نجا الهادي عبد والشيخ النواوي، حسونة والشيخ
والعلمية األدبية والدراسات النواحي تتناول متنوِّعة موضوعاتها وكانت مدوخ. عثمان
وخاصًة الشعرية املقطوعات بعض بها تُنرش كانت كما والتاريخية، واالجتماعية والفقهية

اإلدارة». مدرسة تالمذة أحد صربي أفندي إسماعيل النَّجيب «للشاب
بك عيل ابنه بعده من ها فتوالَّ مات أن إىل الروضة تحرير رئاسة يتوىلَّ ِرفاعة وظلَّ

فهمي.
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يف جهوده أن والحْظنَا والنرش، والرتجمة التأليف يف ِرفاعة جهود سَلف فيما أحَصينا
والهندسة واملعادن الطب يف مختلفني ملؤلِّفني ترَجم فقد التأليف، يف جهوده تفوق الرتجمة
ترَجم قد ِرفاعة أن إىل تُشري التي األقوال بعض عىل عثرنا أننا غري والجغرافيا. واالجتماع

فيها. الحقِّ وجه لنرى نُناِقشها أن فأحببْنَا ملونتسكيو
«مونتسكيو»، عن ترجم أنه إىل السودان يف قاله الذي شعره بعض يف ِرفاعة أشار

فقال:

ج��ه��اد أو س��ل��م ب��ف��ن��ون ت��ف��ي م��ع��رب��ات��ي ال��ت��وات��ر ع��دد ع��ل��ى
ت��م��ادي ب��ال يُ��ق��رُّ وم��ن��ت��س��ك��و ع��دل وه��و يَ��ش��ه��د وم��ل��ط��ب��رون

أرشف الذي الطهطاوي كشك محمود الشيخ وفاته بعد أكَّدها واضحة، إشارة فهذه
بك محمد بجهد آخره يف أشاد فقد األلباب»، «مناهج كتاب من الثانية الطبعة تصحيح عىل
إنجاز «عند تقف لم ته همَّ أن إىل وأشار الكتاب، هذا لنرش وسعيه بك) ِرفاعة (حفيد ِرفاعة
الفرنساوية عن جدُّه ترَجَمها التي الُكتب باقي إحياء عىل حرضته عزم بل األثر، هذا طبع
وغري «مونتسكيو»، وترجمة «ملطربون»، وترجمة الشهرية، «تليماك» كرواية العربية إىل

إلخ.» … ذلك
بتاريخ ِرفاعة حفيد إىل سليمان الكريم عبد الشيخ كتبه ما صورة ذلك بعد وأْوَرد
عملك تقريظ عىل قاٍرص غري هذا كتابي «فاجعل فيه: قال ١٣٣٠ه، سنة األوىل جمادى ١٦
مونتسكيو)، وترجمة ملطربون (ترجمة ْفرين السِّ ذَيْنك إيجاد إىل ه وُمدَّ امُلفيد، الجديد
ترجمهما، — مثواه هللا أكرم — األكرم والده أن — هللا رحمه — األعزِّ ك عمِّ عن رويت ولقد
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طيَّب — أنه عىل يُربِهن ا ممَّ اآلن إىل حاِفَظه بَِقيُت ما وأسَمَعِني موجودة، نُسختَهما وأن
وهو: تَرَجَمهما، — ثراه هللا

يُ��م��اِري.» وال ي��ق��ول وم��ن��ت��س��ك��ي��و ِح��ب��ر وه��و ي��ش��ه��ُد وم��ل��ط��ب��رون

هذين أصل بوجود الجمهور إىل البرشى نزفُّ «ونحن بقوله: الخطاب هذا عىل وعلَّق
لطلب إجابة طبعهما عىل األكرم حفيده حرضة وتعويل املؤلِّف، ُكتُب خزانة يف الكتابني

«… العرص ألبناء النفع تعميم يف وحبٍّا األستاذ، فضيلة
عهَدي يف ُكتٍُب من ِرفاعة تَرَجم ما ثَبت إىل رَجْعنا إنَّنا نقول أن نَستطيع ما وغاية
ُكتبه قرأ أنه نعرفه ما وكل ملونتسكيو، كتابًا بينها من نِجد فلم وإسماعيل، عيل محمد
املرصية» األلباب «مناهج كتاب وخاصًة ُكتبه، بعض يف كثريًا بها وتأثر باريس يف وهو
مدرسة يف تالميذه يُرتِجم لم كذلك الرشائع». «روح «مونتسكيو»: بكتاب فيه ُمتأثِّر فهو
واختالل استكمال يف الربهان وبيان البيان «برهان كتاب إال «مونتسكيو» ُكتُب من األلسن
أستاذه إرشاف تحت الرتجمة وكانت الجبييل، أفندي حسن ترجمه فقد الرومان»، دولة
والكامل اللبيب، الفاضل مراجعة عن أغفل «ولم مقدمته: يف امُلرتِجم قال فقد رفاعة،
ما وفكِّ ُمشكالته، بعض حلِّ يف أفندي، ِرفاعة سيدي علمه، الكثري فهمه، الدقيق األريب،

«… معضالته من فهمه عيلَّ عُرس
وفاة بعد ١٢٩٠ه سنة اآلخر ربيع من عرش الثاني يف إال ترجمته من ينتِه ولم

١٢٩٣ه. سنة القعدة ذي يف سنوات ثالث بعد الكتاب طبع وتم رفاعة. أستاذه
وأجزاء «مونتسكيو»، ُكتُب بعض ا حقٍّ ترَجم قد ِرفاعة يكون أن إال إِذن يَبَق لم
تزال ما الُكتب هذه ُمسوَّدات وأن — ُطبعت التي غري — «ملطربون» جغرافية من أخرى

مكتبته. يف مخطوطة
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اثنني: َغرَضني تحقيق إىل ترِمي إنشائها منذ األلسن مدرسة كانت

والعلوم. الفنون مختِلف يف ُمرتجمني إعداد (١)
والخصوصية. التجهيزية املدارس يف الفرنسية للغة ُمدرِّسني إعداد (٢)

املتَّصل، وجهده امللل تعرف ال التي ِرفاعة ِة بهمَّ الغَرَضني هذين املدرسة حققت وقد
«ِحلية كتابه يف بك مجدي صالح ذكر وقد واملدرسني. باملرتجمني واملدارس مرص ومألت
سبعة هؤالء ُة وعدَّ األلسن، مدرسة يف ِرفاعة تالميذ من نبغوا الذين النابهني أسماء الزمن»
سبعني نحو سنوات عرش مدى يف خرَّجت املدرسة أن «Dunne «َدن املسرت وذَكر وستون.
فيها تخرَّجت التي السنة (وهي ١٢٥٥ه سنة منذ األلسن خريجي أن يل ويبدو ُمرتِجًما.
فيها وأُلغيت عيل محمد فيها تُويفِّ التي السنة (وهي ١٢٦٥ه سنة إىل األوىل) الدفعة
املدرسة خريجي أحد — أفندي السعود أبو ذكر فقد املائة؛ نحو يبلُغون كانوا األلسن)

عرشة.» عام كل منها يُخرَّج «كان املدرسة أن — ِرفاعة وتالميذ
التي الُكتب — باشا قدري محمد — املدرسة خريجي من آخر ِخرِّيج قدَّر وقد

كتاب. ألفي بنحو — يُطبع لم وما منها ُطبع ما — األلسن خريجو ترجمها
هذا يف ِرفاعة أشاع فقد تُرِجمت، التي الُكتب عدد أو الخريجني عدد كان ومهما
ثم عيل، محمد عهد يف النهضة أركان فكانوا نشاطه، من ونفحًة روحه من قبًَسا الرعيل
يف القول ِرفاعة أْجمَل وقد إسماعيل، عهد يف عليها واإلرشاف إحيائها عىل القائمني كانوا
املرصية الحكومة بِعناية تقلَّدُت «لقد قال: تليماك، لقصة ُمقدمته يف وجهودهم ُجهده
األعصار، سائر عىل السامي الَعلوية املحمدية ة امُلدَّ عرص يف األمصار، سائر عىل الفائقة
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وتقويًما، وتعديًال وتعليًما، نظارًة عديدة، وسنني مديدة، ًة مدَّ التالميذ تربية بوظيفة
بِق السَّ ِمضمار يف لهم رجال امُلتفنِّنني من تعليمي نظارات من وتخرَّج وتنظيًما، وترتيبًا
وأزهى رويٍة وأبَهى بديهٍة أبْهر والنظم النثر صناعة ويف َمجال، َوِسيُع املعارف وميدان
الفرنساوية من لتعليمهم وعرَّبت سجال، وال نضاٍل يف يباَرون ال صفوٍف وحماة ارتجال،
املنافع، عظيم كتاٍب كل من املهمة، الُكتب ُمرتجمات لهم حُت وصحَّ ة، الجمَّ املؤلفات
ذوقها مطبوع إِىل الجميع طباع ومالت وطبعها، الحكومة مطبعة يف تمثيلها حسن وتَوفَّق
وقصدها واٍد كل يف الحادي بها وَحدا البلدان، سائر يف الرُّكبان بها وسارت وطبعها،
مجاراة معروًفا، بذلك وَديَدني مرصوًفا، ذلك إىل زمني وكان حسان، قصائد كأنها اد الُقصَّ
… اإليمان ُشَعب من حبُّه الذي الوطن، حال تحسني عىل عيل)، محمد (يقصد الزمن ألمري

إلخ.»
ونثًرا، نظًما اإلنشاءات، يف «جميعهم كانوا بأنهم األلسن خريجي مبارك عيل ووصف

«… عرصهم وتحفة مرصهم، أطروفة
باريس، يف الِعلم ى يتلقَّ وهو نفسه به هو أَخذ بما األلسن يف تالميذه ِرفاعة أَخذ وقد

أَخذَهم: أنه أي
والليلة اليوم يف يقف «ال فكان األوىل، اللحظة منذ التحصيل يف والنشاط بالِجدِّ أوًال:
األخري، الليل ثلث عند أو العشاء بعد للتالمذة الدرس عقد وربما … محدود وقت عىل
والرشائع اإلدارة فنون أو اللغة درس يف قدميه عىل ساعاٍت أربع أو ثالث نحو ومكث
من النابغني لبعض يعَهد أن استطاع وبهذا إلخ.» … األجنبية والقوانني اإلسالمية
بعض نرى أن عجب ومن املدرسة. إنشاء من األوىل السنوات يف الكتب برتجمة تالميذه
أي ١٢٥٢ه، سنة ففي األوىل؛ دفعتها املدرسة ج تخرِّ أن قبل وُطبعت تُرِجمت قد الكتب
بقلم ُمرتَجًما اليونانيني الفالسفة تاريخ كتاب ظهر واحدة، بسنة املدرسة إنشاء بعد
األلسن بمدرسة ترجمته وقَت «وكنت ُمقدِّمته: يف يقول الذي حسني أفندي هللا عبد

بها. تلميذًا يزال ال كان أي باألزبكية»،
وهما: آخرين، كتابني أخَرَجْت (١٢٥٤ه) املدرسة إنشاء من سنوات ٣ نحو وبعد
وهداية الُقَدماء و«بداية محمود، أفندي خليفة ترجمة املنطق» بعلم املرشق «تنوير
أفندي، الرازق عبد ومحمد أفندي، الزرابي مصطفى ترجمته يف اشرتك وقد الُحَكماء»

املدرسة. تالميذ من جميًعا وهم أفندي، السعود وأبو
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يف الرتجمة عىل إقباٍل من قبل، من نفسه به أَخذ بما أيًضا تالميذه ِرفاعة وأخذ ثانيًا:
ترجمة يف ص التخصُّ خريجوها يعِرف ولم املدرسة تعِرف فلم والفنون، العلوم ُمختِلف
برتجمة إليه فيُعَهد التاريخ يف كتاب ترجمة من أحدهم يَفَرغ كان وإنما بعينه، علم
ميول أن نُالحظ ولكننا وهكذا. الجغرافيا يف أو الكيمياء يف ثالٍث ثم الطب يف آخر
منهم كالٍّ هْت وجَّ قد تخرُّجهم بعد تولَّوها التي الرتجمة ووظائف الخاصة الخريجني
خليفة محمود فاتَّجه العلوم، من علٍم يف التأليف أو الرتجمة يف ص التخصُّ من نوٍع إىل
التاريخية، الكتب ترجمة إىل البياع مصطفى ومحمد الزرابي ومصطفى السعود وأبو
والحربية، الهندسية الُكتب ترجمة إىل الطهطاوي عبيد وأحمد مجدي صالح واتَّجه
هللا وعبد الرياضية، الُكتب ترجمة إىل الديك عيل وحسني عمارة والسيد الشيمي ومحمد

وهكذا. … فيها والتأليف القانونية الُكتب ترجمة إىل باشا قدري ومحمد السيد بك
كانت وقت، أرسع يف الرتجمة وإِنجاز الُكتب من ُممكن عدٍد أكرب ترجمة يف ورغبًة
إذا فصوًال أو كثرية، أجزاءٍ من يتكوَّن الكتاب كان إذا أجزاءً امُلرتجمني عىل تُوزَّع الكتب
كرب حسب الرتجمة إلنجاز معنيَّ وقٌت ُمرتِجم لكل يُحدَّد وكان واحًدا. جزءًا الكتاب كان
أشهر. وخمسة شهًرا عرش أربعة بني املدَّة هذه ترتاوح وكانت صغره، أو الفصل أو الجزء
كلها. يكن لم إن الكتب، ُمعظم وتصحيح ُمراجعة عىل بنفسه يُِرشف ِرفاعة وكان
يقول حسني هللا عبد فهذا ُكتِبهم؛ مقدِّمات يف جميًعا تالميذه من امُلرتجمون بذلك يَشَهد
تلك بمدير ترجمته وتحرير الكتاب مشكالت يف «فاستعنت الفالسفة: تاريخ مقدمة يف
الجمعيات بتقدُّم األَِلبَّا امللوك «إتحاف مقدمة يف يقول محمود خليفة وهذا البهية.» املدرسة
وُمختَرصات التآليف، ُمستْصَعبات من الفرنساوية باللغة إنها «وحيث أوروبا»: بالد يف
مدِحه يف القَلِم لساُن َمن بمراجعِة نقابها، وكشِف صعابها، تَذِليل يف استعنُت التصانيف،
ِرفاعة حرضة كثري، من بيسري آٍت هو فإنما مقاٍل بأبدَِع مدحه يف أتى ومن قصري، ووصِفه
َحها صحَّ الذي أيًضا وهو ذلك، إىل والحاجة ف التَوقُّ حيث األلسن، مدرسة مدير أفندي
لم إنه حيث أمثايل؛ من سيما ال ترجمة، خري كانت فبهذا امُلقابلة. كلَّ وقابلها أصلها عىل
مقدمة يف وقال إلخ.» … اللغتني بهاتني اشتغايل يف سنتني، غري األلسن مدرسة يف يل يُكن
وتنِقيحه تعريبه يف ة الهمَّ «بذلُت شارلكان»: اإلمرباطور بتاريخ الزمان ملوك «إتحاف
مفاتيح الفنِّ هذا يف أُوتِي من والتدقيق، البالغة ربِّ مع بمقابلته تهذيبًا وازداد وتهذيبه،

إلخ.» … الرتجمة قَلم ناظر أفندي ِرفاعة حرضة والتحقيق، الحقيقة كنوز
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عىل — املرتجمة الكتب كل وتصحيح بمراجعة ِرفاعة يقوم أن امُلستَطاع من يُكن ولم
ُمدرِّيس بعض العمل هذا يف معه يُِرشك حني بعد أخذ ولهذا بنفسه؛ — واختالفها كثرتها
يف الطهطاوي عبيد أحمد قال العدوي. قطة محمد الشيخ وخاصًة حيها، وُمصحِّ املدرسة
يف رصفُت لقد ُمرتِجمه: «يقول األكرب»: بطرس تاريخ يف األزهر «الروض كتاب خاتمة
واستعنُت ة، امُلدلِهمَّ الليايل وَفهمه ُمطالَعته يف وسهرُت الهمة، — ُصعوبته عىل — ترجمته
الرفعة صاحب بمراجعة — امُلعِضالت من عليه اشتمل وما املشكالت، من حواه فيما —
العدوي.» قطة محمد الشيخ مة العالَّ بمعرفة غاِلبه وتصحيح الرتجمة، قلم ناظر بك ِرفاعة
… الفائق الكتاب هذا تصحيح «وكان فرنسا»: ملوك «تاريخ كتاب يف قاسم حسن وقال
بربه املستنرص يد وعىل األمجد، بك ِرفاعة املرياالي سعادة األْوحد، مة العالَّ حرضة بمعرفة

«… الرتجمة قلم ح ُمصحِّ العدوي، قطة محمد القوي،
مدرسة يف تُرجمت التي الكتب وتصحيح ُمراجعة يف ِجدِّية مشاركًة شارك وممن
فقد األلسن، حي ُمصحِّ كبري الطهطاوي الرحيم عبد أحمد الشيخ الرتجمة: وقلم األلسن
وقابله حه، وتصفَّ طاَلَعه «إال كتاب ُكتبها من يُطبَع ولم إنشائها، منذ املدرسة يف ُعنيِّ

«… ونهاًرا ليًال يشتغل وهو َحه، وصحَّ
ذَكْرنا كما بدأ وقد بك. لرفاعة َموكوًال كان فقد تُرتَجم التي الكتب اختيار أما
الفالسفة «تاريخ ككتاب باريس يف وهو ودَرسها قَرأها التي الكتب بعض لتالميذه فاختار
الذي املنطق يف مارسيه» «دي وكتاب الحكماء»، وهداية القدماء «بداية وكتاب اليونانيني»،

إلخ. … إلخ … املنطق» بعلم املرشق «تنوير بعنوان: تُرِجم
برتجمة ُمشريًا األلسن مدرسة إىل املدارس ديوان يَكتب أن أحيانًا يَحُدث كان أنه غري
كان فقد بك، أدهم ُمديره الواقع يف نعِني فإنما املدارس ديوان ُقلنا وإِذا معينة. ُكتٍُب
ولهذا والحربية؛ الرياضية والعلوم الفرنسية اللغة يف وخاصًة الثقافة، واسع ًفا مثقَّ رجًال
وإما رياضية ُكتبًا إما كانت برتجمتها املدارس ديوان أشار التي الُكتب معظم أن نالحظ
أخذ فنِّ يف العبارات «تهذيب كتاب مقدِّمة يف عمارة أفندي السيد قال الرحالت. يف كتبًا
العربية اللغة ثَمر من اجتنَيُت (األلسن) املدرسة بتلك كغريي حللُت «فُمذ املساحات»:
السيد مة العالَّ … ِعقدها َجْوهر وناظم بُردها، ُحلَّة ناِسج بإرشاد أنَفَسه، والفرنساوية
إْمداده، فضله من حباني … التحصيل يف الرغبة منِّي عِلم ا فلمَّ رافع، بدوي أفندي ِرفاعة
— املرصية املدارس ديوان من صَدر بما عمًال — وأَمَرني وزيادة، املأمول بلغُت أن إىل
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إلخ.» … املساحات أخذ وفنَّ املسافات بيان ن يتضمَّ «لوكوه» للمؤلِّف كتابًا أُترِجم أن
تراكيبه، وتفسري بتعريبه، األمر صَدر «قد أمريكا»: يف «سياحة ُمقدمة يف نعام سعد وقال
البك حرضة ُمِديرها بأنفاس َحِريَّة، العلوم بكْسِب هي التي املرصية، املدارس ديوان من

إلخ.» … أدهم إبراهيم مرياللوا سعادة م، امُلفخَّ
خدمة «هذه الهند»: يف «سياحة ُمقدمة يف (الصغري) البياع مصطفى إبراهيم وقال
الهند، بالد إىل سياحته يف ألَّفها ثرولد»، «أوبري للمؤلِّف صغرية، رحلة وتعريب يسرية،
… بك أدهم اللواء أمري سعادة … املدارس مدير م امُلفخَّ البك حرضة ُكتبخانة يف ُوجَدت
الرشف َمراِقي يف َرِقي من الزمان، مة عالَّ حرضة إىل الديوان، من برتَجمتها األمر فصدر
حفظه — فعيَّنني الرتجمة، قلم ناظر بك ِرفاعة اآلالي أمري حرضة وأعظمه، محلٍّ أرفع

إلخ.» … لرتجمتها — هللا
اختيار يف واملدارس والحكومة الوايل وحاجات رغبات يُراِعي كان ِرفاعة أن يل ويبدو
لنفسه؛ رسمها خاصة لخطٍَّة تبًعا التاريخية الكتب يَتخريَّ كان ولكنه تُرتَجم، التي الكتب
تاريخ تُغطِّي ُمختلفة ُكتبًا يُرتِجم أن يُريد كان أنه الكتب هذه ُمراجعة من يتَِّضح فإنه
بعناية منه َحِظي قد فرنسا تاريخ كان وإن أحَدِثها. حتى العصور أقدم منذ العالم
إىل وميله الفرنسية ِرفاعة لثقافة راجع هذا ولعلَّ كتاب، من أكثر فيه تُرجم فقد خاصة،
الحملة، بأراضيها نزلْت منذ وفرنسا مرص بني تربط كانت التي للعالقات أو الدولة، هذه
البعثات ُمعظم بإيفاد فرنسا وإيثاره إصالحاته يف بالفرنسيني عيل محمد السِتعانة أو

إليها.
الكثرية الكتب برتجمة تالميذه إىل وعِهد العناية، هذه التاريخ بعلم ِرفاعة ُعني وقد
محمد شَغف من ه يُحسُّ كان ما وأهمها وثانيها الخاص، ميله أولها كثرية، ألسباب فيه
الحرَص حريٌص ورفاعة الرجال. عظماء وتراجم األمم حوادث بدراسة الشديد باشا عيل

النِّعم». «ويلَّ يُرِيض أن عىل يعمل ما كلِّ يف كلَّه
من القديمة: والشعوب الدول تاريخ يف كتابًا فاختار الخطة، هذه بتنفيذ ِرفاعة بدأ
يف تالميذه إىل وعِهد إلخ، … ويونانيني وُفرس، وأكراد، وبابليني، ورسيانيني، مرصيني،
الخليقة تاريخ «ناقًصا الفرنيس أصله يف الكتاب هذا كان وملا برتجمته، األلسن مدرسة
أضاف فقد باألرب.» يِفي ما حماة سلطان الفداء أبي الدين عماد كتاب يف وكان والَعرب،

املرغوب». وبلوغ املطلوب «ِلكمال الكتاب: هذا من فصوًال إليه ِرفاعة
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ولهذا الكتب؛ من بسلسلة العالم تاريخ تغطية هو حنا رجَّ كما واملرغوب واملطلوب
عربية ُكتٍب من أجزاءٍ إِضافة لنفسه يُبيح بل الرتجمة، عند املؤلِّفني بنصوص يتقيَّد ال نراه

لنفسه. رسمها التي خطَّته ق وليحقِّ نقٍص من الكتب هذه يف ما بها ليُكِمل قديمة
مدرسة تُرتِجمه تاريخي كتاٍب أول وهو — الكتاب لهذا ُمقدِّمة ِرفاعة كتب وقد
وأوضح التاريخ، لدراسة دعوته فيها فْلَسف — ١٢٥٤ه سنة يف ُطبع فقد األلسن،
ال طيِّبة ُمقدِّمة وهي العلم، بهذا عيل محمد شَغف إىل وأشار دراسته، من األغراض
هذا إىل ُمضطرٍّا كان ولكنه فقراتها، يف السْجع التزامه إال — نرى فيما — يَُشوبها
أن املعلوم «من املقدمة: هذه يف قال األدبية. العرص بتقاليد ُمتأثًرا كان فقد اضطراًرا،
السياسة إىل ُمضطرٌّ وفرعه، بأصله والعمران التآنس إىل مائل بطبعه، مدنيٌّ اإلنسان
أسباب ومعرفة كماله، اسِتْجالب به يكون وما والكياسة، االجتماع وُحسن والرياسة،
وعمارة رعيته، مع أو نفسه يف امللك حال عليه يكون وما وانتقاله، تحوُّله أو حفظه
راجٍح وجٍه عىل املهمات وضبط املصالح، تنظيم ذلك إىل احتاج حيث َمملكته؛ مدائن
مصادره نُصَب التجارب تدريب كان من فوائده، كمال ذلك من يُستنبَط أنه ملا ناجح،
من تضلَّع حتى سَرب، وللتواريخ رَي وللسِّ اختَرب، لألخبار َمن إال ذلك يَشمُّ وال وموارده،
ُطروق عن ورجع واملشارب، األذواق بأنواع ُمحيطها من وتجرَّع واملغارب، املشارق وقائع
ما بذكر يُجود أنه ِلما والفكر، بالهمة التاريخ طرق إىل وُهِرع الذكر، أهِل إىل به الشُّ
العيان. حيِّز إىل الخفاء حيِّز من ويُخِرجها الحدثان، حوادث ويُجيد النسيان، عليه جرى
فمنفعته الرياح، تذُروه هشيًما مىض ما ألصبََح االسِتْصباح، به التاريخ ِمصباح أن ولوال
وظهري وزير، كلِّ وَسمري ُمِشري، كلِّ وأمري أمري، كلِّ ُمِشري وهو والعامة، للخاصة عامة،
وتلتَاح الفاضلة، األرواح به ترتاح الُعجاب، العَجب وأبدى أجاب، ُسئل إذا سمري، كلِّ
نظر َمطَمح كانت فلذا والسالطني؛ وامللوك واألساطني، الحكماء من الكاملة، النفوس إليه
مرص، سيد الفخر، أنموذج الدهر، نادرة األفخم، الداوري برص وَملَمح األعظم، الخديو
والحسنات تُواَرى، ال التي البيضاء اليد صاحب التعجب، مغناطيس العرص، وصاحب
باشا، عيل محمد املمالك ويل أفندينا وتالىش، الظلم اضمَحلَّ به من تُجارى، ال التي ة الجمَّ
أوروبا، ملوك عند سيما ال األلقاب، بأعظم ب وتلقَّ … ناد كلِّ يف بِذكره الرُّكبان سارت الذي

«… األوهام تمكُّن وُمبيد اإلسالم، تَمدُّن ُمعيد عنَدهم ب يلقَّ أنه أََوليس
يف وله َمزيًدا، املاضني امللوك ألخبار وتطلُّعه شديًدا، بالتواريخ تولُّعه كان «وملا
ادة، الوقَّ والقريحة الطوىل، واليد الغزيرة املادة األوىل، القرون رجال فحول معرفة
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سيما ال القصور، غاية يف الَعربية بالُكتب العصور، تلك تاريخ وكان ادة، النقَّ والبصرية
يقوم من األلسن بمدرسة وكان … األزمان تلك رجال فحول عىل امُلشتِمل اليونان، تاريخ
ميعاد أقرب يف املراد، لتعريب أفراد، لعدة أعطيتُه َصَدفه، من ُدرَّه ويُخرج طرفه، بتعريب

إلخ.» …
الرازق عبد ومحمد أفندي، الزرابي مصطفى الكتاب هذا ترجمة يف اشرتك وقد

أفندي. السعود أبو هللا وعبد أفندي،
آخر كتابًا ِرفاعة تخريَّ القديم، العالم تاريخ يف الكتاب هذا ترجمة من االنتهاء وبعد
كبريًا كتابًا فخرج برتجمته، أفندي الزرابي ملصطفى وعِهد الوسطى، العصور تاريخ يف
بما ِرفاعة له وقدَّم صفحة، ٣٥٩ يف والثاني صفحة، ٢٦٨ يف األول الجزء يقع ُجزءين، يف
مدرسة ناظر رافع ِرفاعة تعاىل هللا إىل الفقري يقول …» قال: زعمنَاها، التي خطَّته يُؤكد
ويلُّ طبََعه الذي القدماء لتاريخ تكملة طة امُلتوسِّ القرون تاريخ يف رسالة هذه األلسنة:
ما ِبِسرَي والعيون النفوس «ُقرَّة الكتاب: هذا ي ُسمِّ وقد «… والكرم الجود صاحب النعم،

القرون». من ط توسَّ
العالم انقسم وقد واملتوسطة. القديمة العصور يف العالم تاريخ الكتابان هذان تناول
بتاريخ ِرفاعة ُعِني وقد تاريخها، دولة ولكلِّ ُمختلفة، كثرية ُدَوٍل إىل الحديثة العصور يف
السعود أبي — تالميذه من النابغني أحد إىل فعهد ذكرها، امُلتقدِّم لألسباب خاصة فرنسا
فرتجمه امللوك»، من فرنسا َحكم فيمن السلوك يف الآللئ «نَْظم كتاب برتجمة — أفندي

١٢٥٧ه. سنة بوالق يف وُطبع
كتابه «مونيقورس» الفرنيس املؤرخ أهدى الكتاب هذا ترجمة من قليلة سنواٍت وبعد
البك حرضة مع «وبامُلذاَكرة املالية»، عموم «مدير باشا رشيف إىل فرنسا» ملوك «تاريخ يف
ة ذمَّ عىل يُطبَع وأن طبعه، عىل الرأي استقرَّ أدهم، إبراهيم املدارس عموم مدير م، امُلفخَّ

«… اإلهداء نظري يف ملؤلِّفه مكافأة إليه، املشار الباشا حرضة
سنة يف بوالق يف وُطبع األلسن، خريجي أحد أفندي قاسم حسن برتَجمته قام وقد

١٢٦٤ه.
امللوك من أمثاله ِسرَي بدراسة خاصة عنايًة يُعنَى عيل محمد أن ِرفاعة عَرف وقد
من ملٍك تاريخ «اختار لهذا التاريخ؛ يذُكرها نهضاٍت بأَُممهم نَهضوا الذين امُلصلحني
بني َفْضله الذي األكرب، بطرس تاريخ وهو املريخ، عىل بينهم ته ِهمَّ تعلو اإلفرنج، ملوك
وهو — ومواطنيه تالميذه من آخر نابٍغ إىل وعِهد يُذَكر.» أن من أشهر أوروبا ممالك
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املعروف الفرنيس الفيلسوف تأليف من والكتاب برتجمته. — أفندي الطهطاوي عبيد أحمد
«فولتري».

الِسرَي شموس «مطالع كتاب كذلك: األلسن خريجو عرَّبها التي اجم الرتَّ ُكتُب وِمن
ترجمته «وكانت أفندي، الزرابي مصطفى محمد ترَجَمه عرش»، الثاني كارلوس وقائع يف

والنفائس.» َرر الدُّ إلِبراز ُمختاًرا زال ال املدارس، مدير بأواِمر
عرش، الثاني كارلوس عهد حتى — السويد — «أسوج» ململكة يؤرِّخ الكتاب كان وملا
من بعده َحَكمها من فيه يذُكر لطيٍف «بتذِْييٍل يُذيِّله أن امُلناسب من أنه امُلرتِجم رأى فقد
تلك أحوال لتُعَلم اإليجاز، طريق عىل — ١٢٥٧ه يف الكتاب ُطبع — هذا َعهِدنا إىل امللوك
«كتاب من التذييل هذا امُلرتِجم انتَخب وقد «… الكتاب فائدة بذلك وتَتمَّ الشمالية، البالد

عرش». الثامن القرن أحوال يف راغوان املؤلِّف
السبعني بني يرتَاوُحون سنواٍت عرش نحِو يف األلسن ِخريجي أن هذا قبل ذََكرنا
هؤالء لجميع هنا نُرتِجم أن العسري ومن كتاب. األلَفي من يقُرب ما تَرجموا وأنهم واملائة،
التي العامة التيارات بعْرض فاكتفينا العلمية، جهودهم بالتفصيل نذُكر أن أو الخريجني
عن ُموجًزا حديثًا ثنا وتحدَّ باأللسن. امُلْلَحق الرتجمة َقَلم يف ِرفاعة تالميذ ه تُوجِّ كانت
هؤالء أعالم من عَلَمني هنا وسنتخريَّ التيارات، هذه َضوء تحت التالميذ هؤالء جهود بعض

وجهودهما. حياتهما عن فنتحدَّث التالميذ
(بك أفندي مجدي صالح والسيد أفندي، السعود أبو هللا عبد هما: العَلَمان هذان
ِرفاعة بأستاذهم اتِّصاًال الخريجني أكثر كانا أنهما اختيارهما إىل دفَعنا وقد بعد)، فيما
بل وترجمًة إنتاًجا الخريجني أكثر كانا وأنهما إسماعيل، عهد يف ثم عيل محمد عهد يف

بعد. فيما وتأليًفا
ثم قاضيًا، والده وكان ١٢٣٦ه، سنة دهشور يف ُولِد فقد أفندي السعود أبو أما
سنة يف وذلك البدرشني، مكتب وهو عيل، محمد أنشأها التي املكاتب ألحد ناظًرا اختري
ليكون ١٢٥٠ه سنة يف بك ِرفاعة اختاره ومنه املكتب، بهذا تلميذًا ابنه فألَحَق ١٢٤٨ه،
سنة يف فاختري العربية، اللغة يف وخاصًة أقرانه عىل ق تفوَّ وفيها األلسن. بمدرسة تلميذًا
امُلالزم رتبة وُمنح الغمراوي، حسنني الشيخ ألستاذه خَلًفا اللغة لهذه مدرًِّسا ١٢٥٤ه

الثاني.
يدرِّس فكان املهندسخانة مدرسة إىل ونُقل األول، املالزم ُرتبة إىل ي ُرقِّ قليٍل وبعد
ولم مدرسوها. يُرتِجمها التي الرياضية الُكتب تصحيح يف ويشرتك الفرنسية، اللغة بها
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الفقه دروس يحُرض كان بل األلسن، يف اها تلقَّ التي بالثقافة السنوات هذه يف يكتِف
املرصفي، أحمد والشيخ الرشيدي، خليل الشيخ هناك: أساتذته ومن األزهر، الجامع يف
قَلم تنظيم أُعيد عندما ١٢٥٩ه، سنة ويف املغربي. التميمي والشيخ املنصوري، والشيخ
السعود أبو إليه نُقل بك، كاني ونظارة بك ِرفاعة رئاسة تحت باأللسن امُللَحق الرتجمة
فرنسا حكم فيمن السلوك يف الآللئ «نظم كتاب إال الفرتة تلك يف يُرتِجم ولم أفندي،
الفرنسية عن ُمرتَجمان الكتاب من األوَّالن والثلثان امللوك». من مرص عىل َقابََلهم ومن
أما فيليب». «لوي امللك عهد إِىل «املريوفنجية» الدولة من فرنسا ملوك تاريخ وموضوعهما
بكر أبي الخليفة عهد منذ ووالتها مرص حكام تاريخ نه ضمَّ وقد وْضِعه فِمن األخري الثلُث

١٢٥٧ه. سنة بوالق يف الكتاب هذا ُطبع وقد املجيد. عبد السلطان عهد إىل الصدِّيق
نشاط. وال له ُجهد ال عاديٍّا ُموظًَّفا أفندي السعود أبو انَزوى األول عباس عهد ويف
الحياة، إىل السعود أبو عاد الحكم باشا سعيد توىلَّ ا فلمَّ رفاعة، تلميذ فهو عَجب وال
بالخارجية. الرتجمة بقلم ُعنيِّ عودته وبعد ملعيَّته، كاتبًا السودان إىل الوايل مع وسافر
جديد من ليعمل املدارس بديوان امُللَحق الرتجمة قلم إىل عاد إسماعيل عهد أوائل ويف

بك. ِرفاعة القديم أستاذهما رئاسة تحت مجدي صالح زميله مع باالشرتاك
يف ُمعظمها ُكتُب، سبعَة فرتَجم أَْوَجه، والتأليف الرتجمة يف نشاطه بلغ العهد هذا ويف
القانون أو الكيمياء أو الزراعة يف وبعضها — فيه ص تخصَّ الذي الِعلم وهو — التاريخ

الجغرافيا. أو
صحيفٍة أول مرص يف فأنشأ جريئة، خطوًة السعود أبو خطا أيًضا العهد هذا ويف
التمهيد يف كبريٌ شأٌن الصحيفة لهذه كان وقد النيل». «وادي جريدة هي شعبية، وطنيٍة

إسماعيل. عهد يف الوطنية للحركة
وهي الوقت، ذلك يف ظهرت مرصية مجلٍة أول تحرير يف السعود أبو َساَهم وقد
ثم رفاعة، ألُستاذه خَلًفا الرتجمة لقلم ناظًرا أيامه أُخريات يف اخِتري ثم املدارس»، «روضة
الثامن يف تُويفِّ أن إىل االستئناف بمجلس وعضًوا العلوم، دار بمدرسة للتاريخ ُمدرًِّسا كان

١٢٥٩ه. سنة صفر من
من رجوان أبي قرية يف ُولِد األصل، عربية أرسة من فهو مجدي صالح السيد أما
مكتب يف األوىل علومه ى وتلقَّ ١٢٤٣ه، سنة أو ١٢٤٢ه سنة يف الجيزة مديرية أعمال
بمدرسة تلميذًا ليكون — السعود أبو زميله اخِتري كما — اخِتري ومنه األمريي، حلوان

١٢٥٢ه. سنة يف بها فأُلحق األلسن،
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أُنشئ فلما والفرنسية، العربية اللغتني يف نُبوغه ظهر املدرسة بهذه تَْلَمذته عهد ويف
تحت الرياضية الكتب لرتجمة قسم أقسامه من وُجعل ١٢٥٨ه، سنة يف الرتجمة َقَلم
كتابني: ترجم وفيه القسم، لهذا وكيًال مجدي صالح السيد ُجعل أفندي، بيومي رئاسة

والفنون. امليكانيكا عىل الهندسة تطبيق وثانيهما املهندسني، جداول أحدهما
الذي السعود أبي لزميله خَلًفا املهندسخانة، مدرسة إىل نُقل ١٢٦٠ه سنة ويف
مجدي ُعنيِّ املدرسة هذه ويف ١٢٥٩ه. سنة يف الرتجمة قلم إىل امُلَهندسخانة من نُقل
وتعريب الرتجمة، فنَّ تالمذتها نُجبَاء وتعليم والعربية، الفرنساوية اللغتني «لتدريس
ُخَطِطه: يف مبارك عيل ويقول العربية.» القواعد عىل بها تُدرَّس التي الرياضيات فروع
وصديًقا، صاحبًا يل واتَّخذتُه فيها امُلرتِجم فعرفُت املدرسة، هذه رجال من كنُت قد «إني
من ٍة عدَّ مع للسفر املدرسة بتلك فيها هو التحق التي ستِّني سنة يف تَعيَّنت قد وكنت
امُلتعلِّقة العسكرية الفنون وتحصيل الرياضية العلوم لتكميل الفرنسيس مملكة إىل أمثايل
إىل وصل قد وجدتُه سنني خمس بعد مرص إىل رجعُت فلما واالستحكامات، بالطوبجية
ُكتُب عدة امُلدَّة هذه يف عرَّب وأنه ١٢٦٢ه، سنة يف أحرزها أنه وأخربَني يوزبايش ُرتبة
نظرية، ميكانيكا وكتاب والچيودوزيه، الطبوغرافيا يف كتاب منها الرياضيات، فروع يف
وكتاب طبيعة، وكتاب آالت، حساب وكتاب أدروليكا، وكتاب عملية، ميكانيكا وكتاب
«أرجو». الشهري تأليف الفلكية األرصاد يف ورسالة اآلبار، حفر يف وكتاب وصفية، هندسة
من انتقايل بعد وستِّني ستٍّ سنَة معها وما املهندسخانة نظارة ُعهدتي عىل أُِحيلت وملَّا
وطاملا بوظائفه. قيامه مع رفيًقا امُلرتِجم يل كان أمرياالي رتبة إىل أغايس صاغقول رتبة
عدَّة امُلدَّة تلك يف ترَجم وقد شتَّى. فنوٍن يف ُمتنوعة ُكتٍُب تأليف عىل بَقَلمه استعنُت
عىل الجرب تطبيق يف وكتاب الجرب، يف وكتاب الحساب، يف كتاب منها الرياضة، يف ُكتٍُب
الهندسة يف وكتاب امُلثلثَّات، حساب يف وكتاب واملنظور، الظلِّ يف وكتاب الهندسية، األعمال
يف اآلن إىل العَمُل عليها جاٍر ُكتُب وهي واألخشاب، األحجار َقْطع يف وكتاب الوصفية،

«… الحرص عن تَِجلُّ التي الُكتُب من ذلك غري وله املدارس.
معرفته له دت َمهَّ فقد السعود؛ أبي صديقه من حظٍّا أْسعَد مجدي صالح كان وهكذا
املدرسة هذه ويف عباس. عهد يف امُلهندسخانة مدرسة يف البقاء إىل السبيل مبارك بعيل

الضخم. اإلنتاج هذا فيها أنتج سنواٍت عرش نحو قَىض
فنُِقل عاطًال، ًة مدَّ ظلَّ أنه غري السودان. من ِرفاعة أُستاذه عاد باشا سعيد عهد ويف
إِليه وُعهد السعيدية، بالقلعة الطَّوابي أشغال ملأمورية وكيًال ١٢٧٢ه سنة يف مجدي
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ِرفاعة جذَبَه أن يلبْث لم ثم بوالق. مطبعة يف طبْعها ُمبارشة ثم العسكرية الكتب برتجمة
ِنظاَرتَها يتوىلَّ كان التي بالقلعة الحربية باملدرسة امُللَحق الرتجمة لَقَلم ناظًرا فنُِقل إليه،

رفاعة.
وتوىلَّ املدارس، بديوان امُللَحق الرتجمة قَلم إنشاء أُعيَد إسماعيل عهد أوائل ويف
مجدي، وصالح السعود أبو ُمرتِجميه من وكان بك، ِرفاعة القديم رئيسه عليه اإلرشاف
لهما ثالث وزميل صاِحبَيْنا غري امُلرتِجمني من به يكن لم وقٌت القلم هذا عىل أتى لقد بل
أفندي حسن وهو عيل محمد عرص يف التاريخية الكتب ترجمة يف شأٍن أيُّ شأٌن له كان

الجبييل.
التحرير يف — السعود أبي وزميله ِرفاعة كأُستاذه — الفرتة تلك يف مجدي شارك وقد
ترجمة ويف ،«Code du Napoleon نابليون «قانون ترجمة يف ثم املدارس، روضة يف
يتقلَّب وظلَّ إسماعيل. عهد يف العربية اللغة إىل نْقلُها تمَّ التي األخرى امُلختلفة القوانني
هذا يشغل ولبث مرص، بمحكمة قاضيًا ١٢٩٣ه/١٨٧٥م سنة يف ُعنيِّ حتى الوظائف يف

١٢٩٨ه. سنة الحجة ذي يف تُويفِّ حتى املنصب
تأليف يف وعلمه وبجهوده به يَستَعني مبارك باشا عيل كان العهود تلك كلِّ ويف
األلف بعد ومائتني وثمانني ثالٍث سنة «ويف الُخطط: يف قال فقد ُكتبه؛ ُمعظم وتصنيف
الِهجاء كتاب تأليف مأمورية — الخريية القناطر ناظر ذاك إذ وأنا — ُعهَدتي عىل أحيلت
معي واشتََغل عندي، فحَرض عال، بأمٍر املدارس ديوان من امُلرتجم فطلبُت والتمرين،
خمسة عىل نَُسخه زادت حتى طبعه وتكرَّر … حال أحسن عىل تمَّ حتى املذكور بالكتاب
واحد آٍن يف ومصالح دواوين عدَّة نظارة ُعهَدتي عىل أُحيلْت «وملَّا قال: ثم «… ألًفا عرش
أيًضا: وقال «… املصالح هذه إلدارة نافعة وترتيباٍت لوائح ة ِعدَّ تحرير عىل بقَلمه استعنُت
رسائل وبعض مجلدات، عدَّة يف املرصية للديار عملتُه الذي التاريخ بعَض معي «وبارش

«… املدارس روضة جرنال يف بمعرفته وُطبَعت جمعتُها،
عيل أي — أنهما ديوانه مقدِّمة يف ها نَرشَ التي والده ترجمة يف مجدي محمد وقال
والبطالسة واألكارسة بالفراعنة يتعلَّق «ما الكتاب: هذا من ا أتَمَّ — مجدي وصالح مبارك
الهجرة، من األلف بعد ومائة ستِّني سنة إىل اإلسالم مدَّة يف فيه ووصال والرومانيني.
مبارك عيل سعادة لدى اآلن وهو كراسة. أربعمائة نحو امُلجلَّدات من فيه ُجمع ما وبلغ
كتاب هو الكتاب بهذا املقصود أن البعض ظن وقد «… للطبع ٌ ُمهيَّأ أنه والغالب باشا،
١٣٠٤–١٣٠٦ه/١٨٨٦–١٨٨٩م، سنة يف طبعها تمَّ الُخطط أن غري التوفيقيَّة. الُخطط
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سنة يف للطبع ً ُمهيَّأ كان الذي الكتاب فكأن ١٩١١م، سنة يف ُطبع مجدي صالح وديوان
العصور ُمختِلف يف مرص تاريخ هو موضوعه أن وخاصًة قطًعا، الُخطط غري هو ١٩١١م
وصالح ُمبارك عيل من كلٌّ ألَّفها التي املطبوعة قائمة إِىل رجعُت أني غري طوبغرافيتها. ال

يُطبَع. لم فلعلَّه مرص، تاريخ يف كتابًا بينها من أِجد فلم مجدي،
ويؤلِّف يُرتِجم كله الُعُمر قىض فقد جهوده، عن ُموَجٌز وهذا مجدي، صالح هو هذا
كتابًا وستِّني خمسٍة «عىل — مبارك عيل يقول كما — ومؤلَّفاته ترجماته زادْت حتى

ورسالة».
خري وهما األلسن، ِخرِّيجي أعالم من ُقلنا كما عَلَمان مجدي وصالح السعود أبو
ومن والتأليف. الرتجمة يف الجهد إخوانُهما بذَل ِمثاِلهما وعىل الخرِّيجني. لهؤالء نموذجني

القانون. ميدان يف باشا وقدري األدب، ميدان يف جالل عثمان محمد صنفهما:
قَلم يف معه فَعِمال رفاعة، أستاذهما وبني العَلَمني هذين بني الحوادث ربَطِت وقد
ويف املدارس روضة تحرير يف معه واشرتكا وإسماعيل، عيل محمد عَرصي يف الرتجمة
فقد أخرى، ميادين يف اآلخر عن الواحد اختََلفا هذا رغم أنهما غري نابليون. قانون ترجمة
ولهذا والعسكرية، الرياضية وثقاَفته دراساته يف مبارك عيل إىل أقَرَب مجدي صالح كان
هذا ومع رفاعة. أستاذه مع تعاُونِه من أكثَر مبارك عيل مع العلمي إنتاجه يف تَعاُوٌن
مدرسة يف اها تلقَّ التي والعربية الفرنسية ثقافته فإن كبريًا، عليه ِرفاعة فْضُل كان فقد
التي وهي وإسماعيل، عيل محمد عهَدي يف الرتجمة قلم يف للعمل حتْه رشَّ التي هي األلسن
يف القانونية وثقافته وعباس. عيل محمد عهدي يف امُلهندسخانة مدرسة يف للعمل حته رشَّ
عرص يف القضاء وظيفة لتويلِّ ثم القوانني ترجمة يف للعمل حته رشَّ التي هي أيًضا األلسن
الذي ِرفاعة تالميذ بني من الوحيد فهو بأستاذه، التالميذ أبرَّ مجدي كان لهذا إسماعيل؛
َمناِقب ِبِذْكر الزمن «ِحلية — صغره رغم — القيِّم كتابَه عنه فكتب وفاته، بعد له َخ أرَّ

الوطن». خاِدم
كأستاذه شِغًفا األلسن من تخرَّج فقد بأُستاذه، تأثًُّرا أكثر فكان السعود أبو أما
وقد الِعْلَمني. هذين يف ومؤلفاته ُمرتجماته ُمعظم كانت ولهذا والجغرافيا؛ التاريخ بِعلَمي
يف الجغرافية يف عرَّبه كتاٍب ُمقدِّمة يف امليدان هذا يف به وتأثُّره عليه ِرفاعة بفضل اعرتَف
عنوان: تحت ِحدٍة عىل طبََعه ثم النيل، وادي صحيفته يف بالتَّتَابُع ونرشه إسماعيل، عرص
انتهاج يف سبََقني قد «وكان قال: الجديد». الجغرافيا علم يف املفيد املخترص «الدرس
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باشا عيل محمد املرحوم عهد وأول (١٩) األخري القرن هذا ُمنتَصف يف … املنهاج هذا
السبق، فضل له يَزل لم كان وإن وهو الشهري. أفندي بك ِرفاعة أستاذي حرضة الكبري،
وتَزيَّى بالرَّثِّ وتَزيَّيُت بالسمني، وجاء بالغثِّ جئُت ولربما أََحق، والتبجيل باالحرتام وكان
الرسيع العالم هذا أحوال حقيقة استقصاء عن عبارًة العلم هذا كان ملَّا أنه غري بالثمني،
املوالية التقلُّبات من ذلك وغري والِنحل، امِللل ل تنقُّ واستمرار حال، إىل حاٍل من االنتقال
عىل ِخدمته يف ويبذل بامِلرصاد، له يِقُف ملن العلم هذا احتاج واللحظات، األوقات َمَمرِّ عىل
األثَر، أستاذي من َقفوُت فلذلك االجتهاد؛ كل — امُلتمدِّنة البالد يف كالحاصل — الدَّوام
األُُكل هذا من أتى قد هللا حِفَظه أستاذي كان وإذا … السفر ذلك ة مشقَّ يف َحذْوه وَحذوُت
وإذا والقَمر. بالشمس جئُت فقد بالبْدر بَدر قد كان أو الثَمر، بوفرة أتيُت فقد بالباُكورة
الخالصة هي هللا بحمد الرسالة فهذه الجغرافيا، علم يف الشاِفية بالتعريبات جاء قد كان

«… الكافية
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الغرب علوم هو إِنما الرشق عىل الغرب ق تفوُّ رسَّ أن مرص إىل َقِدم منذ عيل محمد آمن
النظم وهذه العلوم هذه نْقل إىل كلها اإلصالحية جهوده اتَّجهت ولذلك الجديدة؛ ونُظمه
ولم مرص إىل الغرب نقل ألنه هذا، يف كلها الحكمَة حكيًما عيل محمد كان ولقد مرص. إىل
برشِقيَّتها. — حضارته الغرب عن تَنِقل وهي — مرص فاحتفظت الغرب، إىل مرص ينِقل
يُخرِّجه أن عيل محمد أراد الذي للرجل نموذج خري الطهطاوي رافع ِرفاعة وكان
قبَسنْي: قبَس قد فهو الجديدة، العلوم املرصيني وتعليم مرص حكم يف للمشاركة ويكوِّنه

الغرب. علم من وقبًَسا الرشق علم من قبًسا
تالميذه وخرج األلسن، يف تالميذه مع فاتَّبَعها سياسته عيل محمد عن ِرفاعة فِهم وقد
وعلومها؛ األجنبية واللغات وعلومها العربية اللغة يُتِقنون منه ُصوًرا — جملتهم يف —
التاسع القرن يف املرصية الثقافة يَصِبغا أن ِرفاعة واستطاع عيل محمد استَطاع وبهذا

الطيبة. الصالحة الِوْجَهة اليوم حتى هاها ويُوجِّ عرش
أصدقاؤه كان باريس إىل سافر ا فلمَّ رفاعة»، «الشيخ ونه يسمُّ ِرفاعة أصحاب كان
املدارس يف وُعنيِّ مرص إىل عاد وملا رفاعة». «املسيو ب يناُدونَه وامُلسترشقني الفرنسيني من
فأصبح القائمقام ُرتبة إىل ذلك بعد ي ُرقِّ ولكنه أفندي»، «رفاعة الحكومة ته سمَّ الجديدة
العسكرية الرتب ُسلَّم يف — باريس من عاد منذ — ِرفاعة ي ُرقِّ وقد بك». «رفاعة لقبه

اآلالي. أمري إىل الثاني امُلالزم من
ومع اإلنتاج، كثري الذكاء، وافر العلم، واسع النشاط، داِئب العمل، دائم ِرفاعة كان
أمر وهذا «النِّظارة»، مرتَبة إىل كغريه يِصل ولم «الباشوية» لقب حياته يف يُمنح لم هذا
من ِرفاعة به يَْمتاز كان بما يُعلِّله بك الرافعي الرحمن عبد األستاذ كان وإن غريبًا. يبدو
والَجَدارة؛ الكفاءة ناحية من ذلك كلِّ تعليل يُمِكن «وال يقول: فهو وشهامة، وإباء َشمٍم
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يف فبقاؤه الجميع، من بها ُمعرتٌَف وَجَدارته النظري، ُمنقِطعة كانت بك ِرفاعة كفاءة فإن
من إليها يتطلَّع التي النهاية وهي — الوزارة مرتبة بلوغه وعدم الرتجمة» قلم «نظارة
ِرفاعة به اتََّصف ما إىل راجًعا ذلك يكون أن بدَّ ال — الحكومية املناصب سلك يف ينتظمون
ُمحبَّبة ليسْت الفضائل أسَمى من كونها عىل الصفات هذه فإن واإلباء؛ َمم الشَّ من بك
امَلناصب إسناد إىل بهم تَميل وال أصحابها، يف كثريًا بهم تُرغِّ وال األمر، ووالة الرؤساء إىل

إليهم.» الرفيعة
واِسع عظيًما، القامة، «قصري كان بأنه ِرفاعة أُستاذه بك مجدي صالح وصف
وجرأة وحزم، دهاءٌ فيه وكان السكون. ثاِبت اللون، أسمر األعضاء، ُمتناِسب الجبني،
وكان األمور. يف وتفرُّس السياسة، أحوال عىل تامٌّ ووقوٌف ورياسة، وإقدام وعزم، وثبات
بالغٍة وفريد وسماحة، كرٍم زيادُة فيه «وكان قال: ثم الرسيرة.» حسن السرية، حميد
املناصب، أسنى إىل ارتَقى ُكلَّما وكان للخري. ُمحبٍّا األدب، جمُّ التواضع كثري وفصاحة،
قضاء يف سعيُه وتضاعف والوضيع، للرفيع تواُضعه ازداد املراتب، أسَمى عىل وجلس
التأليف يف االنِهماك كثري النوم قليل وكان وزخرفها. نيا الدُّ بزينة يغَرتَّ ولم الجميع، حوائج

«… بمالبسه يعتَِني كان ما إنه حتى والرتاجم
وأقرب ِرفاعة تلميذ فراِسُمها للحقيقة؛ ور الصُّ أقرب هي لرفاعة تقريبية صورة هذه
عاش الذي الحقِّ للعاِلم صادقة صورة هذا إىل وهي معه. تَعاونًا وأكثرهم إليه الناس
التواضع وخاصًة الطيبَة، العلماء صفاِت العلم أكَسبَه والذي العلم، سبيل ويف للِعلم ومات

وزينتها. الدنيا ُزْخرف عن والبعد الخري وحب
ومع السودان. يف قضاها التي السنوات يف وخاصًة حياته يف كثريًا ِرفاعة قاَىس وقد

الرجال. من العظماء شأَن وصٍرب قوٍة يف األلم احتََمل فقد هذا
الرائد فيها كان فقد والتسجيل؛ االلتفات تستِحقُّ ِرفاعة صفاِت من هامة ِصفٌة وهناك
ِرفاعة كان القوية. الوطنية عاِطفته هي تلك الحديث، العرص يف جميًعا للمرصيني األول
أداء يف والتفاني عمله يف اإلخالص إىل له الداِفَع وكان نفسه، عليه مَلَك قويٍّا حبٍّا مرص يُحبُّ
ُمعظم إِنَّ ُقلنا إذا الحقيقة نعُدو ال نحن بل ِشعره، يف كثريًا الحبِّ بهذا تغنَّى وقد واجبه.
املرصيني. من أحٌد مثلها إىل أو إليها يَسِبقه لم وطنية وأناشيد ومقطوعات قصائد ِشعره
وتحليل والوطنية الوطن عن للتحدُّث الطوال الفصول يعِقد كان امُلختِلَفة ُكتُبه ويف
العاطفة هذه أثار أوطانهم. سبيل يف وا وَضحَّ عاشوا بَمن األمثلة وْرضِب املعنَى هذا
الفلسفية للعلوم ودراسته باريس يف الواسعة ثقافته وقوَّاها ة، الخريِّ طبيعتُه نفسه يف
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سنة يف الفرنيس عب الشَّ ثورة شاَهَد أنه أيًضا وأذكاها هناك، والسياسة واالجتماعية
يَّتهم. وحرِّ وطِنهم سبيل يف أرواحهم الفرنسيون يَبِذل كيف بعينِه رأى فقد ١٨٣٠م

مرص إحياء يف الكبري عيل محمد بذََلها التي الجبارة الجهود ِرفاعة الحظ مرص ويف
واإلصالح، للخري حبَّه البطل هذا من وأعجبه واقتصاديٍّا، وثقافيٍّا حربيٍّا بها والنهضة
الشعراء مرتبة إىل يرفعه ال ِرفاعة وِشعر بفضله. واإلشادة مْدِحه يف الكثري الشعر فقال
عن به ارتفع فقد ُمعاِرصيه، ِشعَر كثريًا يفُضل ولكنه ومدرسته، كشوقي امُلمتازين
املرأة يف الرخيص والغزل املنشآت وتاريخ والرثاء كاملديح — أيامه يف امُلتَداَولة األغراض
جيشها وذكر بذكرها واإلشادة مرص بحبِّ التغنِّي من السامية أغراضه إىل — الغلمان أو
حتى — ُمبْعثر ِرفاعة وشعر إلخ. … إلخ … الصناِديد وأبطاله الحاسمة ومواقعه امَلجيد
ويُعنَى خاصٍّ ديواٍن يف يجمعه من إىل رأيي يف ويحتاج وامُلرتَجمة، املؤلَّفة ُكتُبه يف — اآلن
الوطنية ِرفاعة مقطوعات من أبياٍت بعض هنا وسننِقُل القراء. إىل وتقديمه بدراسته

«وطنية»: عنوانها قصيدة يف قال لشعره. كنماذج

َم��ْح��ِت��د وأزه��ى ل��ن��ا م��ول��د أب��َه��ى وم��ص��ر
ل��ل��بَ��َدن أو ل��ل��روح وم��ع��ه��د وَم��ْربَ��ٍع
… … … … … …
ال��ب��الد ع��ل��ى ُع��ْل��ي��ا أي��ادي ل��ه��ا م��ص��ر
َدي��َدِن��ي إال ال��م��ج��د م��ا ي��ن��ادي وف��خ��ره��ا
اح��تَ��ب��س ع��ن��ه وم��ا ن��وًرا اق��ت��ب��س م��ص��ر م��ن ال��ك��ون
َدِن��ي وْغ��ٍد ع��ل��ى إال ال��تَ��بَ��س ُم��خ��ت��اره��ا وم��ا
… … … … … …
ال��رف��اه��ي��ة وم��ع��ِدن زاه��ي��ة ن��ع��ي��ٍم دار
ال��ُم��دن ل��ك��لِّ ِق��ْدًم��ا ون��اه��ي��ة آِم��رٌة

∗∗∗
ال��غ��ري��ب ل��دى ت��ح��ل��و ال��ق��ري��ب ع��ل��ى ت��ح��نُ��و
األع��ي��ن ب��س��ه��م ش��زًرا ال��رق��ي��ب إل��ى تَ��رنُ��و
… … … … … …
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ح��دي��د وق��ل��ب��ه ِص��ن��دي��د وج��ن��ُده��م1
ك��َف��ن ف��ي ُم��دَرٌج ب��ل َط��ِري��د وخ��ص��م��ه

∗∗∗
ال��ن��ي��ل وادي ي��ع��ش��ق ج��ل��ي��ل ف��تً��ى ك��ل
وط��ن��ي م��ص��ر ي��ق��ول نَ��ِزي��ل م��ن ف��ي��ه ك��م

املرصي: الجيش بعظَمة يُشيد وقال

ال��ف��ه��م��ا يُ��ع��ِج��ز ع��ج��ي��بً��ا ن��ظ��ًم��ا ُج��ن��دن��ا نُ��نَ��ظِّ��م
يُ��ن��اِض��ل��ن��ا ي��ق��وى ف��م��ن ال��خ��ص��م��ا تُ��رِع��ب ب��أُس��ٍد
ال��ُع��َدد ن��ظ��ام��ه��ا ك��م��اُل َع��دُد ل��ه��ا م��ا رج��اٌل
ع��اِم��لُ��ن��ا ال��رم��ح س��ن��ان وال��زََّرد ال��دِّرع ُح��اله��ا

∗∗∗
ُش��بَ��ٌه ب��ه��ا م��ا ك��رائ��م َش��بَ��ٌه ل��خ��ي��ول��ن��ا وه��ل
أص��اِئ��لُ��ن��ا ت��ْخ��َف��ى وه��ل ُم��ن��تَ��ِب��ه ال��ك��ل إِل��ي��ه��ا

∗∗∗
ش��اُن ال��ل��ق��ا ع��ن��د ل��ه��م ف��رس��ان ال��ج��ي��ش ف��ي ل��ن��ا
ص��واِه��لُ��ن��ا ب��ه تَ��ِه��ي��م ع��ن��وان ال��ه��ي��ج��اء وف��ي

∗∗∗
ِف��ي��ه��ا ف��ي ال��ح��تْ��ِف وُح��ك��م ف��ي��ه��ا ال��َق��َض��ا َم��َداف��ع��ن��ا
َم��ع��اِم��لُ��ن��ا ب��ه ت��ج��ود وج��اِف��ي��ه��ا وأه��ونُ��ه��ا

∗∗∗
ج��ال��وا أي��ن��م��ا رج��اٌل أب��ط��ال ال��رؤس��اء ل��ن��ا

املرصيني. جند أي 1
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ص��اِئ��لُ��ن��ا ال��ح��دَّ ي��ف��وق ص��ال��وا َع��يْ��ل��م ِب��َص��وَل��ة

∗∗∗
وت��ح��س��ي��ن وت��ن��ظ��ي��م ت��ح��ص��ي��ن ال��ُم��دن ف��ي ل��ن��ا
م��ع��اِق��لُ��ن��ا َم��ن��ي��ع��اٌت وت��م��ك��ي��ن وت��أي��ي��ٌد

املرصيني: بها يُخاطب التي األنشودة هذه إىل أخريًا واستمع

األس��ود وال��ق��ادة ال��ج��ن��وُد ي��أَي��ه��ا
ال��م��ْدم��ِع َه��اِم��ي ي��ع��ود ح��س��وُد ��ك��م أَمَّ إْن
ت��ئ��وب ب��نَ��ص��ِرك��م ح��روب ل��ك��م ف��ك��م
َم��ع��َم��ع اق��ت��ح��ام وال خ��ط��وب تُ��ث��ِن��ك��م ل��م
بَ��َغ��ى َم��ن ه��زم��ت��م وك��م وَغ��ى ِم��ن ش��ه��دت��م وك��م
يُ��ص��َرع ِح��م��اك��م ع��ل��ى وط��غ��ى ت��ع��دَّى ف��م��ن

إلخ. … إلخ
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والعمل العمل، يف حياته قَىض البطل. بل الرَُّجل، ِرفاعة عن ُموجٌز هو فهذا وبعُد،
منه فنالْت والسبعني الخامسة عىل أْوَىف حتى اإلنتاج عىل وَدأَبه نشاطه عىل وظلَّ النافع،
حان حتى مدًَّة منه يُعاَلج ولِبَث املثانة يف بالتهاٍب فأُِصيَب املرض، منه وناَل الشيخوخة
سنة الثاني ربيع أول يف ذلك وكان بارئها، إىل الروح فأسلم امَلحتوم، األَجل وواَىف الحني
ِرفاعة فهمي بك عيل ابنه ونرش ملوته، كلها مرص فاهتَزَّت ١٨٧٣م سنة مايو ١٢٩٠ه/٢٩
ليُحِزنني «إنه قال: املدارس، روضة مجلة من الرابعة السنة من السابع العدد يف نَعيَه
إيذانًا الشهري1 األستاذ ُمحرِّرها حرضة كتَبَه ما األخري املرصية الوقائع عَدد من أنِقل أن
دموع كانت وحيث ومثواه. ُمتَقلَّبه الجنَّة وجعل ثراه، طاَب رافع بك ِرفاعة والدي بوفاِة
اآلن وسعي يف فليس بعده، من عيلَّ الواجبة بحقوقه القيام عن يل شاغلًة فْقِده عىل األسف

والرضوان.» بالرحمة له الدعاء إالَّ
قول من خريًا لوفاته أَلٍم من الناس أصاب وما لجنازته وصًفا أخريًا أِجد ولست

قال: رفاعة، عن مقاالته خاتمة يف بك أمني أحمد الجليل أستاذنا
من املؤلفة األلوف جنازته لتشييع واحتشد رفاعة)، (أي ملوته مرص اهتزت …»
يردُّون بالناس الشوارع وازدحمِت املدارس، وتالميذ والنُّبَالء واألُمراء املعارف رجال
أبوهم، أنه عىل املدنيُّون وامُلتعلِّمون ابنهم، أنه عىل األزهريُّون يذُكره َجميله: بعض
وكلهم نْهضِتهم. س ُمؤسِّ أنه عىل كلُّهم واملرصيون أخوهم، أنه عىل الفرنسية والجالية
كان املدينة قاَرب إذا حتى بامَلهمشا منزله من امَلشهد وسار بذكره. ويُِشيد لفْقِده ع يتوجَّ

الطهطاوي. الرحيم عبد أحمد الشيخ ومواطنه رفاعة صديق هو 1
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يف النْعش وُوِضع الجنازة، تشييع يف فاشرتكوا وطلبته، وعلماؤه األزهر شيخ ينتظره
والُخطب، بالقصائد رثائه يف األفاضل وأخذ لعظيم، إال ذلك يكون وال الجديدة، الِقبلة
وتتزايد تَعُظم خالدة آثاره وبِقيَْت صحيفتُه، ُطويْت حيث العلماء» «بستان إىل ُحِمل ثم

«… كثريًا ِته ألُمَّ صنع فقد هللا رِحَمه وتتواَلد.
… كثريًا ألمته صنع فقد واسعًة رحمًة ِرفاعة هللا رِحم أجل،
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البحث مراجع من

أن رأينا ثم منها، أَفْدنا التي الكثرية املراجع أسماء امُلختلفة الكتاب صفحات يف ذكرنا
املراجع: هذه أهم عن كاملة بيانات هنا نذُكر

العربية املراجع (1)

مخطوطات (1-1)

مرص، محيي تاريخ بمنتقى العرص أهل منحة أفندي»: هللا «عبد السعود أبو (١)
٤٦٤٠ج. رقم بإسكندرية، البلدية مكتبة مخطوط،

إىل ترجمه العلوية، املحمدية الدولة عهد يف املرصية الديار تاريخ ترجمة برنار: (٢)
٣٣٤٤ج. رقم بإسكندرية، البلدية بمكتبة مخطوط أفندي، السعود أبو العربية

الفرنسية. الحملة عهد يف الرتجمة تاريخ الدين»: «جمال الشيال (٣)
عيل. محمد عهد يف الرتجمة تاريخ (٤)

قريبًا). وسيُطبعان الكاتبة، اآللة عىل (نسختان
وسعيد. عباس عرص يف التعليم تاريخ عزت»: أحمد «الدكتور الكريم عبد (٥)

توفيق. حكم وأوائل إسماعيل عرص يف التعليم تاريخ (٦)
الطبع). تحت اآلن وهما الكاتبة، اآللة عىل (نسختان

الطهطاوي»، «رفاعة الوطن خادم بمناقب الزمن حلية بك»: صالح «السيد مجدي (٧)
تاريخ. ١٠٢٦ رقم بالقاهرة، امللكية الكتب بدار مخطوط
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مطبوعة وثائق (2-1)
مقاصد ح ويوضِّ فهمها عىل يساعد وما الشام بوثائق بيان أسد»: «الدكتور رستم (١)
–١٩٤٠ بريوت مجلدات، ٤ بعابدين)، املرصية امللكية املحفوظات (عن الكبري عيل محمد

١٩٤٣م.
الكتب، دار مطبعة عيل، محمد وعرص النيل تقويم باشا»: أمني «املرحوم سامي (٢)

١٩٢٨م. القاهرة

مطبوعة عامة مراجع (3-1)
أجزاء، ٤ واألخبار، الرتاجم يف اآلثار عجائب الرحمن»: عبد «الشيخ الجربتي (١)

١٣٢٢ه. القاهرة األهلية، املطبعة
عرص الثالث، الجزء القومية، الحركة تاريخ بك»: الرحمن عبد «األستاذ الرافعي (٢)

١٩٣٠م. القاهرة عيل، محمد
١٩٣٢م. القاهرة جزءان، إسماعيل، عرص (٣)

١٩٣٧م. القاهرة الثانية، الطبعة ج٤، العربية، اللغة آداب تاريخ «جورجي»: زيدان (٤)
١٩٠٢-١٩٠٣م. القاهرة جزءان، ،١٩ القرن يف الرشق مشاهري تراجم (٥)

١٩١٧م. القاهرة املعارف، مطبعة مرص، يف التعليم باشا»: «أمني سامي (٦)
بريوت جزءان، عرش، التاسع القرن يف العربية اآلداب لويس»: «األب شيخو (٧)

١٩٠٨–١٩١٠م.
القاهرة باريز، تلخيص إىل اإلبريز تخليص بك»: رافع ِرفاعة «الشيخ الطهطاوي (٨)

(١٩٠٥م). ١٣٢٣ه
(١٩١٢م). ١٣٣٠ه القاهرة العرصية، اآلداب مباهج يف املرصية األلباب مناهج (٩)

١٢٨٩ه. امللكية، املدارس مطبعة والبنني، للبنات األمني املرشد (١٠)
عباس عهدي يف ثم عيل محمد عهد يف العلمية البعثات باشا»: عمر «األمري طوسون (١١)

١٩٣٤م. اإلسكندرية وسعيد، األول
القاهرة عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ عزت»: أحمد «الدكتور الكريم عبد (١٢)

١٩٣٨م.
١٩٤٢م. بوالق املرصية، الوقائع تاريخ إبراهيم»: «الدكتور عبده (١٣)

١٩٤٤م. القاهرة الكبري، عيل محمد بك»: شفيق محمد «األستاذ غربال (١٤)
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البحث مراجع من

رافع ِرفاعة الفرنسية عن ترجمه تليماك، وقائع يف األفالك مواقع فنلون: (١٥)
تاريخ». «بدون بريوت الطهطاوي،

أبو العربية إىل ترجمه الجديد، الجغرافيا علم يف املفيد املخترص الدرس قورتنبري: (١٦)
١٢٨٦ه. القاهرة أفندي، السعود

١٣٠٤–١٣٠٦ه. بوالق جزءًا، ٢٠ الجديدة، التوفيقية الخطط باشا»: «عيل مبارك (١٧)
١٣١١ه. بوالق بك، مجدي صالح السيد ديوان بك»: صالح «السيد مجدي (١٨)

ومجالت صحف مقاالتيف (4-1)

.٢٣٠–٢٣٥ األعداد: الثقافة، الطهطاوي، ِرفاعة الشيخ بك»: أحمد «األستاذ أمني (١)
،٦٤ العدد األسبوعية، السياسة بك، ِرفاعة بك»: الصادق محمد «األستاذ حسني (٢)

١٩٢٧م. مايو ٢٨
ومحمد الطنطاوي عياد محمد والشيخان برُّون الدكتور الدين»: «جمال الشيال (٣)
١٩٤٤م. الثاني، املجلد بإسكندرية، األول فاروق بجامعة اآلداب كلية مجلة التونيس، عمر
العددان الثقافة، السودان، يف مرصية مدرسة أول العزيز»: عبد «األستاذ املجيد عبد (٤)

و٢٢٥. ٢٢٤
منها. مختلفة أعداد املرصية، الوقائع (٥)

األجنبية املراجع (2)

(1) Bowring: Report on Egypt and Candia, London, 1840.
(2) Artin “Yacoub Pacha”: I’ Instruction Publique en Egypte, Paris, 1890.
(3) Carra De Vaux “Baron”: Les Penseurs de I’ Islam, t. v. Paris, 1926.
(4) Hamont: I’ Egypte Sous Med Ali, 2ts, Paris 1843.
(5) Lane “ed. W.”: The Manners and Customs of Modern Egyptians, Lon-

don, 1860.
(6) Dunne “J. Heyworth”: Printing and Translations under Med Ali of

Egypt. (Journal of the Royal Asiatic Society July 1940).
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