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  ٣٧فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

..........................................  

 تاريخ نگاري مصر در قرن نوزدھم

  )١(الدين الشیالجمال

  )٢(غالمحسین نوعي: مترجم

  ۵/٩/٨٧: تاريخ تأيید ۴/٧/٨٧: تاريخ دريافت

در وھله اول، مراحل متوالي اين . استموضوع پژوھش، بررسي سه جنبه از جنبش تاريخ نگاري مصر در قرن نوزدھم 

سپس تصويري روشن از موضوعات مختلفي كه . ھاي مختلف آن خاطر نشان شده استجنبش رديابي و گرايش

ھاي فرھنگي اثرگذار بر روش تحقیق آنھا برشمرده موضوع تحقیق مورخان مصري در اين قرن بوده ارائه و پیش زمینه

  .نبش و تأثیرات آن بر جامعه مصري پرداخته شده استشده و در پايان به اھداف اين ج

  .ھاي ملي، مطبوعاتشناسي، جنبشنگاري، مصر، باستانتاريخ: ھاي كلیديواژه

  ھاي قرن ھیجدھمطلیعه احیاي فرھنگي در واپسین سال

جنبش  اين. ھاي احیاي رونق فرھنگي را مشاھده كردتوان اولین نشانهھاي قرن ھیجدھم ميدر واپسین سال

بانیان اين جنبش، گروھي . نپذيرفته بود - خواه غرب و خواه شرق  –فرھنگي، از درون مصر برخاست و تأثیري از بیرون 

ھاي پیش، از البته اين نويسندگان نسبت به سده. از نويسندگان مصري بودند كه در صحنه فرھنگي خودنمايي كردند

در حوزه . شناسي روي آورده بودالجبرتي به جبر و ستاره؛ حسنبودند شان نابرابرحیث تعداد و موضوعات مورد عالقه

- الخشابي فعالیت ميو اسماعیل) االزھر بودكه زماني شیخ( العطار الشبراوي، حسنادبیات نويسندگاني چون محمد

الجبرتي از الزبیدي و در تاريخ عبدالرحمنشناسي محمد مرتضيشناسي و دينھاي زباندر حوزه پژوھش. كردند

به احتمال فراوان، اين بیداري به صورت يك جنبش احیاي ملي درآمده بود كه خواھان . مشاھیر دوره مورد بحث بودند

پس از ورود . اما اين بیداري با ھجوم فرانسويان دچار اختالل شد. اي مصر بودبازگشت شكوه و جالل گذشته افسانه

اتي پرداختند كه تا زمان مصريان آشنايي با آنھا نداشتند و اين موضوعات فرانسويان، دانشمندان فرانسوي به موضوع

ھا و ھا، كتابخانهتعدادي از علماي مصر با ايجاد ارتباط با اين دانشمندان از مؤسسه. ھا تازگي داشتكامًال براي مصري

حور اين مقوالت شدند و به مقايسه علماي مصري مس. اندازي كرده بودند بازديد كردندمطبوعاتي كه اينان در قاھره راه

. ھاي فراواني در مصر حادث شدپس از اين اتفاق، پیشرفت. فرھنگ خود با نمودھاي فرھنگي فرانسه پرداختند

ھاي دروني ترك كردند و محمد علي حاكم مصر شد و رژيم جديدي در اين فرانسويان مصر را پس از يك سري آشوب

ھاي غرب ندارد، چرا كه از برداري از پیشرفتت كه براي احیاي مصر گريزي جز نسخهحاكم جديد درياف. كشور پا گرفت

در اين راستا مدارس جديد تأسیس شد و . شد مصر را در جاده پیشرفت نگه داشتنظر او، فقط از اين راه بود كه مي

ر ھمین شرايط بود كه د. ھاي تحقیقاتي در غرب گسیل شدنددانشجويان فراواني براي كسب دانش غربي به فرصت

  .اين وضعیت تا آخر حاكمیت محمد علي ادامه داشت. جنبش تألیف، جاي خود را به جنبش ترجمه داد
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  ھاي تاريخي در مصر قرن نوزدھم پیشرفت پژوھش

دارد در وھله اول برآورد جايگاھي است كه تاريخ، به ھاي تاريخي توجه ما را به خود جلب ميآنچه در پیشرفت پژوھش

-به اعتقاد من احیاي فرھنگي توسط. نگاري استعنوان يك موضوع، اشغال كرده و در وھله دوم رديابي جنبش تاريخ

عالقه  –دو دوست الجبرتي  –العطار الخشاب و حسناسماعیل. رو او شدندالجبرتي شروع شد و مورخان ديگر دنباله

گويا . عالقه الخشاب با نگارش كتابي در باب تاريخ آغاز گشت. ندنگاري روي آوردخود را به تاريخ نشان دادند و به تاريخ

العطار نیز عالقه فراواني به . وي توفیق تكمیل اين كتاب را نیافت و از كتاب او به ھر روي اكنون اثري در دست نیست

اين . كردب ميمطالعه كتب تاريخي و جغرافیايي داشت و ھمواره دانشجويان و طالب خود را به خواندن تاريخ ترغی

امكان نیز وجود دارد كه برخي از دانشجويان العطار مانند رفاعه الرافع الطھطاوي، محمد عیاد الطنطاوي و محمد 

رفاعه سفر . اندھر يك از اينان به نوعي عالقه خود را به تاريخ نشان داده. نگاري روي آورده باشندعمرالتونسي به تاريخ

قرار داد و افزون بر آن، با ھمكاري دانشجويانش در » تلخیص االبريز في تلخیص البارز« خود به پاريس را موضوع كتاب

الطنطاوي نیز عالقه خود به تاريخ را با . ھاي تاريخي فراواني را به عربي ترجمه كردندھاي خارجي، كتابدانشكده زبان

عالقه، نگارش كتبي تاريخي در زمان اقامتش در نمود آشكارتر اين . اش در االزھر نشان دادانتخاب موضوع سمینار ادبي

اولي به  –التونسي نیز عالقه خود را به تاريخ در كتابي نشان داده كه درباره سفرھايش به سودان . روسیه است

اما دو عامل ھجوم . بار به تاريخ سودان پرداختھا براي اولینتألیف كرد و در اين كتاب –دارفور و دومي به وادي 

نگاري را در زمان محمد علي متوقف كرد و تمام توجھات را معطوف به ترجمه يان و نھضت ترجمه، جنبش تاريخفرانسو

ھاي ھاي علمي و موضوعات نظامي بود، اما ھنگامي كه دانشكده زباننھضت ترجمه در بدو امر محدود به كتاب. نمود

علي، در زمان حكمراني محمد. جھان را آغاز كرد ھاي مھم تاريخيخارجي تأسیس شد، رفاعه ترجمه شماري از كتاب

رفت آنھا بتوانند خیلي زود گام دوم را بردارند و با در ابتدا امید مي. رفاعه و دانشجويانش جذب نھضت ترجمه شدند

اي نهپشتوا شدن از ترجمه، تألیف كتب تاريخي را شروع كنند، چرا كه پس از ترجمه و مطالعه آثار فراوان اروپايي، رھا

با اين حال اين جريان كه باعث شده بود نھضت ترجمه، نھضت فرھنگي غالب باشد در زمان حكومت . عظیم داشتند

ھنگامي كه اسماعیل جانشین خديوھا شد رفاعه و شاگردانش ھّم خود را صرف تألیف . عباس اول ھم تداوم يافت

اين گروه اعضاي . نگاري پرداختندعلي مبارك نیز به تاريخكردند و اين بار ديگر تنھا نبودند و گروه جديدي به رھبري 

شناسي در اروپا به ھاي مختلف از مھندسي گرفته تا باستانھاي آموزشي بودند و تحصیالت خود را در تخصصھیأت

یمات گروه رفاعه داراي پشتوانه فرھنگي اسالمي در االزھر بودند و بعدھا كه اين گروه با تعل. پايان رسانده بودند

اما گروه مبارك . ھاي خارجي خود را سرگرم كردندفرانسوي آشنا شدند، سر از پاريس درآوردند و در دانشكده زبان

شناسي و ، ستارهھاي مھندسيآنھا در رشته. تحصیالت اين دسته علمي بود. پشتوانه فرھنگي متفاوتي داشت

به ھمین دلیل معتقديم . دپاي فرھنگ فرانسوي آشكار بوددر تمام اين تحصیالت ر. شناسي تحصیل كرده بودندباستان

-ھاي ادبي و علمي فرھنگ فرانسه بودند و اين تأثیرنگاري خود متأثر از جنبهھاي تاريخاعضاي اين دو مكتب در سنت

كم، عبدالحھاي اين مورخان ھمان قدر كه به الطبري، ابندر نوشته. ھاي آنھا كامًال مشھود استپذيري در نوشته

شود به ھمان میزان نیز ارجاعاتي به ولتر، روسو و مونتسكیو نیز مشاھده خلدون و السیوطي اشاره ميمسعودي، ابن

البته اگر چه آنھا از . ھاي مورخان مصري قرن نوزده شمرده شده استدر واقع، ھمین مورد يكي از ويژگي. شودمي

  ؛گاه از پرداختن به كشور و تاريخ كشور خود غفلت نكردندا ھیچاند، امھاي فراواني بردهاين فرھنگ آمیخته بھره

، آموزش ديدن در اروپا باعث شد توجه بیشتري به تاريخ كشور خود كنند و به خوبي دريابند كه بايد در پرتو برعكس

مین دلیل است به ھ. شناختي غرب به بررسي تاريخ كشور خود بپردازدھاي تاريخي و باستانھاي پژوھشآخرين يافته
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نگاري خود نه به تاريخ اروپا پرداختند و نه تاريخ جھان بلكه تنھا تاريخ كشور خود را مورد مطالعه كه آنھا در شروع تاريخ

، رفاعه اولین كتاب خود را به تاريخ مصر از ابتدا تا دوره خود اختصاص داد، ھر چند فقط به تكمیل در اين راستا. قرار دادند

ترين و معتبرترين كتابش مھم  در مورد گروه دوم ھم شايان ذكر است كه مبارك،. ين مجموعه موفق شددو جلد از ا

  .درباره تاريخ تپیوگرافیك مصر است

  نگاري سده نوزدھمگذار برتاريخھاي تأثیرجريان

  جنبش ھاي ملي .١

ين جنبش، انقالب عورابي در زمان پیامد ا. گذار بعدي، جنبش اصالحات در پايان حكومت اسماعیل بودعامل تأثیر

ھا حس نفرت مصريان از بريتانیايي. ھا و اشغال مصر توسط آنان خاتمه يافتحكومت توفیق بود كه با مداخله بريتانیايي

، تأثیري مشھود اين جنبش ملي با دو شاخه مختلفش. باعث ايجاد جنبش ملي ديگري به رھبري مصطفي كامل شد

نويسندگان اين دوره عمده توجه خود را معطوف به مسائل روزمره و خود . قرن نوزدھم گذاشت نگاري پايانبر تاريخ

افزون بر اين، آنھا در مورد خودشان و نیز سلسله حكومتي محمد علي آثار زيادي را به جاي . جنبش ملي كردند

داشتند، چرا كه ھمین جھان خارج  با اين وصف، عالوه بر خود و كشورشان، نگاھي نیز به جھان خارج از مصر. گذاشتند

اين نگاه به خارج در آثار اين نويسندگان ھم بروز يافته . بود كه آنھا را در مسیر پیشرفت انداخته بود –به ويژه اروپا  –

يابیم كه اين آثار نه تنھا درباره تاريخ مصر بلكه اگر نگاھي به كتب تاريخي پايان قرن نوزدھم بیندازيم در مي. است

الذخیر تألیف محمد فھیمي و توان به البحربراي نمونه از كتب تاريخ جھان اين دوره مي  باره تاريخ جھان نیز است؛در

  .الكافي تألیف شاروبیم اشاره كرد

  تحقیقات باستان شناسي. ٢

رن گذاشت شناسي اروپايیان در خالل سده نوزده تأثیرات عامي بر مورخان مصري نیمه دوم اين قھاي باستانپژوھش

اي آثار ويژه  اما جداي از اين تأثیرات عام،. كه مي توان رّد آنھا را در جاي جاي آثار تاريخي مصر در اين قرن مشاھده كرد

  .نگاري مصر در اين سده گذاردھاي خود را بر توسعه تاريخنیز گذاشت كه نشانه

  .انديشید شناسايي تاريخ به عنوان علمي كه بايد در دانشگاه ھا به آن. ٣

-براي اولین. ھا اين بود كه تاريخ به عنوان يك علم مستقل به رسمیت شناخته شدھاي اروپايييكي از تأثیرات پژوھش

ھا را شكل داد و معلماني مختص تدريس تاريخ آموزش ديدند و كتب ، بخشي از برنامه درسي دانشگاه، درس تاريخبار

اين ثمرات حاصل تالش ھاي رفاعه . گاه ھا تألیف يا ترجمه گرديددرسي خاصي براي تدريس درمدارس و دانش

از آن پس بود كه تاريخ در . ھاي خارجي را شروع كردبار تدريس تاريخ در دانشكده زباناو براي اولین. الطھطاوي بود

موزش عالي مدارس راھنمايي و دبیرستان و سپس در مدرسه زبان مصري باستان در دارالعلوم و سرانجام دركالج آ

التحصیالن اين كالج براي ادامه تحصیل و كسب تخصص در رشته تاريخ عازم اروپا بعضي از فارغ. مصر تدريس گرديد

، التحصیالن دانشگاه مصر نیز به ھمین منظور عازم اروپا گرديدند و اكثر آنھا پس از بازگشتبعدھا بعضي از فارغ. شدند

، مطالعات تاريخي از به پاس وجود ھمین اساتید. مصر را به دست گرفتند ھايھاي درس تاريخ در دانشگاهكرسي

  .حیث روش و سبك تحقیق دستخوش تغییري اساسي گرديد و به موضوع پژوھش راستین در شأن تاريخ رسید
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  چاپ . ۴

اولین چاپ . است نگاري داشت ظھور و رواج صنعت چاپ در مصر قرن نوزدھمناپذير بر تاريخعامل ديگري كه تأثیري انكار

ھا ھمزمان با تخلیه مصر و بازگشت به اما فرانسوي. در مصر انجام گرفت ١٧٩٨ھا در سال عربي به دست فرانسوي

علي براي اولین بار يك چاپخانه مصري با نام انتشارات ٌبالغ را لكن محمد. كشور خود تمام تجھیزات چاپ را با خود بردند

ھاي فراوان ديگري بود كه تحت حمايت س اين چاپخانه سرآغاز تأسیس چاپخانهتأسی. تأسیس كرد ١٨٢٢در سال 

توانست از شد و ميچاپ مي –تألیف و ترجمه  –ھا كتب تاريخي در اين چاپخانه. ھا ايجاد شدندھا و دانشگاهوزارتخانه

 –به ويژه كتب درسي  –كتاب گونه ھزاران نسخه از ھر بدين. طريق ھمین چاپ، در دسترس تمام مردم مصر قرار گیرد

شد به برداري ميھا فقط به صورت دستي نسخهاگر به اين نكته توجه كنیم كه تا قبل از آن زمان كتاب. شدچاپ مي

 –ده نفر تا حداكثر بیست نفر  –خوانند و كتابي كه فقط چند نفر توانیم بین كتابي كه ھزاران نفر آن را ميراحتي مي

  .مخواندند دريابیمي

  مطبوعات .  ۵

نگاري وارد مصر در ھمین سده روزنامه. نگاري داشت مطبوعات استعامل بسیار مھم ديگر كه تأثیر بسزا در روند تاريخ

رسید و نه اخبار به ھمین دلیل، در ھاي قرن نوزده مصر عمدتًا مقاالت به چاپ ميشد و جالب آن كه در روزنامه

. ده مقاالت فراوان و حتي گاه كتاب به صورت ترجمه يا تألیف به چاپ رسیده استھا و مجالت مصري قرن نوزروزنامه

به ھمین روش و به صورت ) نامه پیامبرزندگي(كتاب معروف رفاعه با نام منتھي االعجاز في سیرة ساكن الحجاز 

- ند درباره سازمانھاي ديگري كه به ھمین سیاق چاپ شدكتاب. المدارس به چاپ رسیدوار در مجله روضات سلسله

توان به ھا مياز جمله اين كتاب. ھا و ايرانیان بود كه ھمگي از فرانسوي ترجمه شده بودنددھي پلیس اعراب، ترك

- بار به صورت سلسله مقاالتي در مجله روضاتكتاب حقائق االخبار لوصف البحار اثر مبارك اشاره كرد كه براي اولین

ھاي كتب فراوان ديگري نیز به ھمین روش در روزنامه. ه صورت كتابي مستقل درآمدالمدارس به چاپ رسید و بعدھا ب

  .المدارس، المقتطف، الھالل و غیره به چاپ رسیدندوادي النیل، اللوا، المؤيد و مجالت روضات

  ويرايش نسخه ھاي خطي مربوط به تاريخ كھن مصر .  ۶

اين فرصت را در اختیار  –ھاي خصوصي ھاي دولتي و خواه روزنامهمهخواه روزنا –ھاي مصري در قرن نوزده اكثر روزنامه

  .مردم مصر گذاشتند كه بیش از پیش با تاريخ پیشین و كھن خود آشنا شوند

  

اين دستاورد . آيد ، ويرايش و چاپ كتب كھني بود كه میراث مصريان به شمار مينقطه شروع اين آشنايي با گذشته

او موفق شد سعید پاشا را براي پذيرش اين كار متقاعد كند و به قول علي مبارك، . بود ھاي رفاعهنیز حاصل تالش

اين كتاب ھا در االزھر و جاھاي ديگر رواج » .ھاي كھن عربي فراوان با ھزينه دولت چاپ شودكتاب«ترتیبي اتخاذ كند تا 

االدب، مقامات التخصیص، خزانةفخر رازي، معاھد ھا عبارت بودند از تفسیرترين اين كتابمھم. و كاربرد فراواني يافتند

  .حريري و كتب فراوان ديگري كه تا آن دوره در دسترس عموم قرار نداشت

  

عبده در سال . ھر چند او ھیچ اتكايي به حمايت دولت نداشت. ھاي مشابھي برداشتبعدھا محمد عبُده نیز گام
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اين انجمن اقدام به چاپ آثار عربي كھن . تأسیس كرد» ربيانجمن احیاي پژوھش ھاي ع«انجمني را با نام  ١٩٠٠

  .اللغه، ادبیات و تاريخ نمودفراواني در زمینه ھاي فقه، فقه

  

نگاران و اديبان، روزنامه  شماري از ناشران،. ھاي ديگري بود كه در ھمین راستا برداشته شدگونه اقدامات منشأ گاماين

اثیر، توان به آثار ابنآن میان مي  راستا آثار نويسندگان كھن به چاپ رسید كه از در اين. كتب ديگري را منتشر كردند

  . و الجبروتي اشاره كرد  السخاوي، السیوطي،  بالذري، المقريزي، اياس، بطوطه، ابنابن  حجر،جوزي، ابنخلدون، ابنابن

راموش شده خود آگاه شدند و دريافتند كه مردم مصر به تدريج به مطالعه اين كتاب ھا روي آوردند و از گذشته ف

وجدان تاريخي جديدي در   در نتیجه اين اقبال،. فرھنگ و تمدن داشته اند  گذشتگان آنھا افتخارات زيادي در زمینه جنگ،

  .میان مصريان بیدار شد و به تقويت روح ملي آنان انجامید

  انجمن علمي و تاريخي. ٧

ھاي بود كه باعث تقويت وجدان تاريخي مصريان شد و ھمین افزايش پژوھش انجمن علمي و تاريخي، عامل ديگري

. ھايي در مصر تا قبل از قرن نوزدھم اصًال وجود نداشتچنین انجمن. ھاي علمي دامن زدتاريخي به ايجاد انجمن

اريخ مصر در ادوار ھايي كه اين انجمن چاپ كردند عمدتًا حول تھا ھدايت شد و كتابھايي كه توسط اين انجمنپژوھش

  .مختلف بود

  

اكثر اعضاي اين مؤسسه . تأسیس كرد ١٧٩٨بود كه ناپلئون در سال » انستیتو مصر«اولین انجمن از اين دست، 

مجموعه   نتیجه تحقیقات علمي اين محققان،. دانشمندان فرانسوي بودند كه با اشغال مصر به اين سرزمین آمده بودند

مؤسسه مصر . اين مؤسسه در پي خروج فرانسويان از مصر تعطیل شد. است» صیف مصرتو«عظیم و بسیار ارزشمند 

اين بار، اعضاي . در زمان حكومت سعد در اسكندريه افتتاح شد و بعدھا به قاھره منتقل گرديد ١٨۵٩بار ديگر در سال 

ھر دوي . ساالنه داشتاين مؤسسه يك بولتن علمي و يك مجله . مؤسسه ھم دانشمندان اروپايي و ھم مصري بودند

مؤسسه مصر ھنوز ھم داير است و بولتن . كردنداين نشريه مقاالت فراواني درباره تاريخ و به ويژه تاريخ مصر چاپ مي

  . شوداين مؤسسه ھنوز ھم به طور منظم چاپ مي

  

را در مصر » صريجامعه م«در زمان محمد علي تعدادي از شرق شناسان و دانشمندان اروپايي انجمن ديگري به نام 

ھايي است كه دكتر پرون خطاب به دوستش خوريم نامهبیشترين جايي كه به نام اين انجمن برمي. تأسیس كردند

اش تأسیس شده و ھدف اولیه ١٨٣۵كند كه انجمن مذكور در سال ھا ذكر مياو در اين نامه. مول نوشته استژول

ادبیات، آداب و رسوم شرق  ھاي مربوط به شرق، جغرافیا، جود در حوزهھاي مواي بوده كه حداكثر كتابساخت كتابخانه

ھاي اين انجمن گسترش يافت و اھداف و سیاست  شش ھفت سال پس از اين تاريخ،. و غیره در آن گردآوري شود

خود را  بعدھا مصريان فراواني كه تحصیالت. ھاي اين انجمن گرديدچاپ و انتشار كتب مرتبط با شرق جزئي از سیاست

اش اما اين انجمن در ربع پاياني قرن نوزده منحل شد و كتابخانه. در اروپا به پايان رسانده بودند به اين انجمن پیوستند

  .به دارالكتب مصر واگذار گرديد ١٨٧۴در سال ) حكاكیان، بك، كاني بگ و توربورن(به توصیه آخرين اعضايش 

  

اين انجمن كه به دست . در زمان حكومت اسماعیل تأسیس شد ١٨۶٨ است در سال» جمعیه المعارف«انجمن ديگر 
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اي از فرھیختگان فرھنگي مصر تأسیس شد ھدفش تأسیس انجمن صرفًا مصري بود كه خود را فقط معطوف مصر عده

ز اين ھاي تاريخ، حقوق و ادبیات را به چاپ رساند كه اانجمن مذكور تعداد فراواني از كتب قديمي عربي در حوزه. كند

  . توان كتاب ھاي اسدالغابه تألیف ابن اثیر الفتح الوھبي و المختصر تألیف ابوالفداء و تاريخ ابن وردي را نام بردمیان مي

  

يكي ديگر از ھمین انجمن ھاي علمي و فرھنگي است كه در زمان حكومت اسماعیل در » جامعه جغرافیاي خديوي«

یايي تأسیس شد و كتاب ھاي علمي فراواني را در اين حوزه به چاپ با ھدف ترويج پژوھش ھاي جغراف ١٨٧۵سال 

اين انجمن داراي يك مجله علمي بسیار ارزشمند ومغتنم بوده و ھست كه مقاالت علمي فراوان در حوزه . رساند

ه از قرن شناسي نیز پرداختمجله مذكور كه عالوه بر جغرافیا، به تاريخ و باستان. جغرافیا در آن به چاپ رسیده است

  . نوزده تا كنون به طور منظم چاپ شده است

  

- ھايي كه ذكرشان رفت به چاپ ميمورخان مصري و اروپايي مقاالت و يافته ھاي خود را در ھمین مجالت و گاھنامه

 توان به كاسانوا، ھرتز، ماريته و بورگس، و از مصريان به محمد الفلكي،رساندند؛ از جمله اين مورخان اروپايي مي

  .يعقوب آرتین، محمد مختار، احمد كمال و علي بھجت اشاره كرد

  تأثیر عوامل مذكور بر تاريخ نگاري 

ھا را دارد، رواج ايجاد مكاتب جديد، به رسمیت شناختن تاريخ به عنوان موضوعي كه ارزش تدريس مستقل در دانشگاه

ھاي خطي قديمي و باستاني، عالقه  صنعت چاپ، تشكیل انجمن ھاي علمي و تاريخي، تصحیح و ويرايش نسخه

مندي به باستان شناسي و بیداري فرھنگي عواملي بودند كه تأثیري عمیق بر تاريخ نگاري مصر گذاشتند و زمینه ساز 

در اين زمان كتب تاريخي . كنیمياد مي» بیداري تاريخي«پديده اي شدند كه در اشاره به قرن نوزدھم، از آن با اصطالح 

شته شد و تحقیقات تاريخي، دامنه بسیار وسیعي يافتند؛ مورخان ديگر خود را محدود به تاريخ مصر و بي شماري نو

- در ادامه موضوعاتي را مطرح مي. اسالم نكردند بلكه به موضوعات ديگري نیز كه در عصر اسالمي مطرح بود پرداختند

  .كنم كه مورخان مصري در آن دوره به تحقیق درباره آنھا راغب شدند

  موضوعات مورد عالقه مورخان مصري 

  تاريخ جھان . ١

در اين قرن براي اولین بار مورخان مصري به تاريخ جھان . يكي از موضوعات مورد عالقه مورخان مصر، تاريخ جھان بود

 مصريان. اين پیشرفت پیامد طبیعي محیط جديدي بود كه طي آن، مصر گام در راه خود شناسي برداشته بود. پرداختند

كه در سراسر دوران امپراتوري عثماني مصر چنین وضعي  اي بريده از دنیا ببینند، گو اينديگر نمي خواستند خود را تكه

اما در . ھاي شانزده، ھفده، ھجده نمي توان ذكري از يك فرد مصري يافت كه اروپا را ديده باشددر تمام قرن. داشت

زده مصريان فراواني براي ادامه تحصیل، به ايتالیا، فرانسه، آلمان و در نیمه اول قرن نو. قرن نوزدھم چنین نبود

ھا، بسیاري ديگر نیز در نیمه دوم قرن نوزده براي ادامه تحصیل، بازديد از موزه ھا و كتابخانه. انگلستان گسیل شدند

كم به مطالعه تاريخ جھان يده كممصريان اروپا د. حضور در كنفرانس ھا و يا صرفًا با اھداف توريستي به اروپا روانه شدند

نگاري در ھاي فعال تاريخدر خالل ھمین مطالعات بود كه اينان با جنبش. ھاي اروپا روي آوردنددر مدارس و دانشگاه

ھا، طبیعي بود كه مصريان اروپا ديده، عالقه زيادي به مطالعه پس از اين آگاھي. اروپاي قرن نوزده از نزديك آشنا شدند
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  .ه از تاريخ نشان دھنداين حوز

  

در اين راستا رفاعه با ھمكاري شماري از شاگردانش تعداد زيادي از كتب فرانسوي مربوط به تاريخ جھان در اعصار 

-١٧٩٣(يكي از اين كتاب ھا تاريخ چارلز پنجم است كه مورخ اسكاتلندي، ويلیام رابرتسون. مختلف را ترجمه كردند

  .تألیف كرده بود) ١٧٢١

  

يكي از اين نويسندگان، محمد . اخر قرن نوزده، دو نويسنده مصري كتاب ھايي درباره تاريخ جھان تألیف كردنددر او

نويسنده . فھمي رئیس انقالب عربي است كه كتاب البحر الذخیر را در چھار جلد در زمان تبعیدش در سیلون تألیف كرد

ھاي ھر دو نويسنده در كتاب. ام الكافي في التاريخ نوشتديگر، میخائیل شاروبیم است كه كتابي در ھمین حوزه با ن

  .خود اتكاي فراواني به منابع اروپايي داشتند

  

درست است كه مصريان و مورخان اسالمي متقدم نیز در باب تاريخ جھان قلم فرسايي كرده بودند، اما مرزھاي جھان 

در مورد ملت ھايي خارج از جھان اسالم نكرده  آنھا ھیچ كوششي براي تحقیق. آنان فقط مرزھاي جھان اسالم بود

بودند و موارد استثنايي ھم مربوط به كشورھايي مانند ھند و تركیه و بیزانس است كه در مجاورت جھان اسالم واقع 

مسلمانان معتقدند بودند . شده بودند مسلمانان ديدگاھي منفي و تحريف شده در مورد كشورھاي اروپايي داشتند

كنند و چیزي براي عرضه به مردماني جاھل و بدوي ھستند كه دور از تمدن درخشان اسالمي زندگي مياروپايیان 

اين ديدگاه را مي توان به راحتي در نوشته ھاي مورخین و جغرافي دانان عرب در قرون وسطي . مسلمانان ندارند

  : نويسددان قرن دھم ميمسعودي جغرافي. مشاھده كرد

  

تابد و از ، خورشید بر اين مردمان با حرارت كمتري مياند كه فاصله شان با خورشید زياد استانيمردمان شمال، مردم

كنند و مردماني فاقد شور و حرارت اند، بدن ھاي آنان بزرگ است و طبعي گیاه اين رو اينان ھمواره با برف و يخ سر مي

ھر چه بیشتر به طرف شمال پیش رويم بر ... كمي ندارند گونه دارند و دركي پايین و زباني ثقیل دارند، اينان دين مح

  .شودحماقت و گیاه گونه و بي ايماني اينان افزوده مي

  

ھا، ھنديان، پارسیان، چالدي«يك قرن بعد، ابن سعید اندلسي كه يك قاضي اھل تولدو بود در كتاب طبقات االمم، 

را » ھاچیني ھا و ترك«كند و توصیف مي» اني با دانشي يكسانمردم«را » مصريان و اعراب عبريان، يونانیان، رومیان، 

ھاي داراي پیكرھايي بزرگ، رنگ«كند، اما در وصف ساير مردم جھان، آنھا را معرفي مي»نزديك ترين مردم به آنان«

  . شمردبرمي» و مصداق حماقت و كوري و ناداني  فاقد ھوش و شعور،  پريده و موھاي بلند،

  

ين توصیفات درباره اروپايیان قرون وسطي صادق باشد، اما در قرن شانزدھم اين وضعیت كامًال دگرگون البته شايد ا

در اين دوره، مصر و مسلمانان خاور نزديك از بقیه جھان جدا شده بودند و خود، در ھمان جھل و تاريكي به . شده بود

گري دست یره كننده در علم، اقتصاد و نظامياز سوي ديگر، كشورھاي اروپاي غربي به پیشرفتي خ. بردندسر مي

مصريان قرن نوزده به فراگیري علم . بنابراين طبیعي بود كه مصريان قرن نوزده به شناخت غرب روي آورند. يافته بودند
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 اروپايي و يادگیري زبان آنان روي آوردند و مورخانشان دست به ترجمه كتاب ھايي درباره تاريخ جھان و به ويژه تاريخ

  . شدھايي بود كه درباره تاريخ اروپا به زبان عربي چاپ مياينھا اولین كتاب. اروپا زدند

  تاريخ كشورھاي ھمسايه . ٢

غیر از كتاب ھايي با موضوع تاريخ عمومي جھان، مصريان عالقه زيادي به نوشتن درباره تاريخ ھمسايگان مصر از خود 

پاشا در كتاب حقايق االخبار عن دول البحار به تاريخ كشورھاي قدرتمند نشان دادند؛ براي مثال، اسماعیل سرھنگ 

. محمد فريد نیز به اين حوزه كمك كرد. حاشیه درياي مديترانه پرداخت و مصر را نیز يكي از ھمین كشورھا دانست

مصطفي كامل نیز دو . پرداختكتاب او درباره امپراتوري عثماني اولین كتاب تا آن زمان بود كه به تاريخ عثمانیان مي

در ھمین زمان جرجي زيدان نیز كتابي در باب تاريخ بريتانیا . كتاب، يكي درباره ملل شرق و ديگري درباره ژاپن نوشت

  .تألیف كرد

  

دو كتاب عمده در اين باره . تاريخ سودان از ديگر موضوعاتي بود كه مورد توجه مورخان مصري در آن عصر قرار گرفت

مؤلفان ديگري . است كه در قالب سفرنامه، ماجراي سفر خود به دارفور و واداي را تشريح كرده است نوشته التونسي

  .ھايي درباره تاريخ سودان تألیف كردندھمچون نائوم ُشَقیر و ابراھیم فوضي نیز كتاب

دگي نامه پیامبر را نوشت در اين مورد، رفاعه زن. از جمله موضوعات مورد اقبال مورخان مصري، تاريخ اعراب و اسالم بود

بعضي از اين . و جرجي زيدان كتاب ھايي درباره اعراب قبل از اسالم، تاريخ تمدن اسالمي و تاريخ ادبیات عربي نگاشت

موضوعات براي اولین بار بود كه در جامعه عرب مطرح مي شد و به لطف مورخان مصري، اعراب براي اولین بار كتاب 

از اين موضوعات به ويژه مي توان به تاريخ امپراتوري عثماني، اروپاي . ا مطالعه مي كردندھايي عربي در اين حوزه ھ

  .شرقي، ژاپن، انگلستان و سودان اشاره كرد

  خاطرات شخصي. ٣

دلیل رواج . ھاي تاريخ نويسي كه براي اولین بار در قرن نوزده در مصر رواج يافت خاطره نويسي بوديكي ديگر از قالب

تاريخ نويسي اين واقعیت بود كه در آن زمان، مصريان براي اولین بار صورت جديد و مدرن حیات سیاسي را اين قالب 

. آنھا در وقايع سیاسي مشاركت كردند و مسئولیت حكمراني بر افكار عمومي را به رسمیت شناختند. تجربه كردند

 –بده، عبداهللا النديم و محمد فھمي مانند اعرابي، محمد ع –تحت ھمین شرايط بود كه بسیاري از بزرگان 

  .سیاستمداران و رھبران افكار عمومي بودند

  تاريخ عمومي مصر. ۴

جداي از موضوعات جديدي كه مصريان براي اولین بار به آنھا پرداختند، مورخان مصري قرن نوزدھم موضوعات فراوان 

بعضي از مورخان اين عصر به تاريخ عمومي . ده بودديگري را نیز مورد عنايت قرار دادند كه پیش از آنان نیز مطرح ش

توان در ھمین دسته از كتاب رفاعه را نیز مي. ھا، يا از زمان فتح اعراب تا عصر خود پرداختندمصر از نخستین دوره

وي قصد داشت در اين كتاب تاريخ مصر در اعصار مختلف را بررسي كند، اما تا زمان مرگش فقط . موضوعات جاي داد

كند و جلد انست دو جلد از اين مجموعه را بنويسد؛ جلد اول اين مجموعه از دوره فراعنه تا فتح اعراب را بررسي ميتو
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او نیز در كتاب خود . گیردالجبرتي نیز در ھمین دسته از كتاب ھا جاي ميتاريخ. پردازدمي• دوم به زندگي حضرت محمد

كند و سپس به تفصیل، تاريخ مصر در قرن ھیجدھم و اعراب را بیان مي ابتدا شرح مختصري از تاريخ مصر از زمان فتح

او ھم تايخ مصر را از زمان . توان كتاب جرجي زيدان را نیز افزودبه اين لیست مي. ربع اول قرن نوزدھم را تبیین مي كند

  . ر الحديث نام داردكتاب زيدان كه در دو جلد تألیف شده تاريخ مص. فتح اعراب تا دوره خود بررسي كرده است

  تاريخ قوم نگاري و تاريخ شھرھا . ۵

اين حیطه از تاريخ . شاخه ديگري كه مورخان مصري قرن نوزده بدان پرداختند تاريخ قوم شناسي و تاريخ شھرھا بود

راواني در ھاي فنگاري بود كه مورخان پیشین مصري آغازگر آن بودند و كتابھاي تاريخترين گونهنگاري، يكي از قديمي

اولین مورخي كه در اين حیطه مطلب نوشته بود ابوعمرو الكندي وآخرين مورخ اين عرصه، . اين حوزه تألیف شده بود

ھا يكي پس از ديگري اين سنت تاريخ نگاري را حفظ كرده بودند و به مورخان اين عرصه، قرن. الدين المقريزي بودتقي

در قرن نوزدھم اين . سبك تاريخ نگاري در ھمه اعصار وجود داشته است استثناي سه قرن سلطه تركان عثماني اين

اودر كتاب ارزشمند الخطه التوفیقیه الجديدة تاريخ قاھره و تمام شھرھاي ديگر . سنت به دست علي مبارك احیا گرديد

مصر تا زمان خود را  مبارك كتاب الخطط المقريزي را مبنا و الگوي كار خود قرار داد و تاريخ شھرھاي. مصر را نوشت

بعضي از معاصران او نیز درباره . بررسي نمود و در اين راه از يافته ھاي باستان شناسان قرن نوزدھم نیز بھره فراوان برد

به طور جداگانه قلم فرسايي  –خواه اين شھرھا در آن دوره وجود داشتند و يا از بین رفته بودند  –تاريخ شھرھا 

حمد كمال، تاريخ ممفیس و عین شمس را نوشت و علي و محمد مسعود تاريخ مختصر اسكندر را در اين راستا ا.كردند

  .با نام المنھا الدھريه في تاريخ مدينة االسکندرية نوشتند

  تاريخ مصر در قرن نوزدھم در زمان حكمراني سلسله محمد علي

الجبرتي با . صر و سلسله حاكمان معاصر بودسوژه ديگري كه مورخان مصري آن عصر بدان پرداختند تاريخ قرن نوزده م

التقديس آغازگر اين مجموعه كتبي بود كه در اين حیطه نگارش يافتند االخبار و مظھرھاي عجائبنگارش دو كتاب به نام

خلیل الرجبي كتابي درباره تاريخ زندگي محمد علي نوشت كه اين كتاب ھنوز به . و مورخان ديگر گام در راه او نھادند

سه جلد اول از اين . للمصريین اين راه را ادامه دادسلیم نقاش با كتاب مصر. صورت نسخه خطي باقي مانده است

به تاريخ سلسله محمد علي تا زمان اسماعیلیان پرداخته و شش  –كه اكنون در دست نیست  –مجموعه نه جلدي 

ندگان ديگري كه در اين عرصه قلم فرسايي كردند نويس. پردازدجلد ديگر به دوران حكومت توفیق و انقالب عربي مي

و جرجي زيدان با كتاب تاريخ   عبارتند از محمد فريد با كتاب البھجه التوفیقیه درباره تاريخ زندگي محمد علي،

  .مصرالحديث كه در جلد دوم كتاب به تاريخ مصر جديد پرداخته است

  زندگي نامه . ۶

كتاب ھاي عمومي زندگي . كه مورخان مصري قرن نوزده بدان اقدام كردند زندگي نامه نويسي ھم از كارھايي بود

شماري از مردان معروف مصر، خواه متعلق به قرن نوزده و خواه اي در اين قرن وجود دارد كه شامل زندگي نامهنامه

یاسیه به قلم توان به اشھار مشاھیر االسالم في الحرب والساز جمله اين كتاب ھا مي. متعلق به گذشته، است

ھردوي اين كتاب به . رفیق الفطم درباره رھبران معروف اسالم و كتاب حماة االسالم تألیف مصطفي نجیب اشاره كرد
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-گیرند عبارتند از مشاھیركتاب ھاي ديگري كه در ھمین طبقه جاي مي. شرح زندگي قھرمانان صدر اسالم مي پردازند

و تراجم اعیان القرن   القرن التاسع نوشته توفیق اسكاروس،و مشاھیرھم فيالشرق نوشته جرجي زيدان نوابغ االقبات 

دسته ديگري از اين كتاب ھا به زندگي نامه ھاي . نوشته احمد تیمور) زندگي نامه بزرگان قرن سیزده ( الثالث العشر

له اين كتاب ھا كه ھمگي از جم. مؤلف، فقط زندگي نامه يك نفر را بررسي كرده است  دراين دسته،. فردي تعلق دارد

-الزمان اشاره كرد كه به قلم شاگردش صالحتوان به زندگي نامه رفاعه با نام حیاتبه بزرگان قرن نوزده تعلق دارند مي

زكي و زندگي نامه  كتاب ھاي ديگر، زندگي نامه محمود پاشا الفلكي به قلم احمد. المجیدي نوشته شده است

زندگي نامه ابوالمسعود به قلم فرزندش محمد . ه مصر به قلم محمد لبیب استاسماعیل الفلكي مؤسس دانشگا

  .گیردالنسي نیز در ھمین دسته جا مي

  

زندگي نامه خود   يكي از بھترين نمونه ھاي آن،. آخرين دسته از زندگي نامه ھا، زندگي نامه ھاي خود نگاشته است

گنجانده » عبار«در قسمت معرفي و توصف زادگاه خود  نگاشته علي مبارك است كه در بخشي از كتاب خطه خود

و زندگي نامه ) تشحیذ االذھان؟(دو نمونه عالي ديگر، زندگي نامه محمد عمرالتونسي با نام تشحیث االذين . است

  . عبداهللا النديم تحت عنوان كان و يكون است

  رمان تاريخي.  ٧

انواع ادبي است كه نويسندگان مصري براي اولین بار در اواخر  رمان تاريخي يكي از. رمان تاريخي است  آخرين مورد،

او ھیجده رمان نوشت و كوشید در آنھا . اولین گام در اين مسیر را جرجي زيدان برداشت. قرن نوزده با آن آشنا شدند

قبل  م يك اثر ادبي، درست است كه خود رمان در مقا. تاريخ اسالم و مسلمانان از زمان پیامبر تا قرن نوزده را روايت كند

بن ھاشم محمد المويلیحي آغاز گشته بود، اما اين جرجي زيدان بود كه براي اولین بار، از آن در مصر با كتاب عیسي

  . ھاي خود كردوقايع تاريخي را مبناي موضوع رمان

  

ز جمله محمد فريد ابو ا –اين ھنر به سرعت جاي خود را در میان مصريان قرن بیستم باز كرد و نويسندگان فراوان 

شھرت خود را قبل از ھمین سبك نويسندگي كسب  –حديد، نجیب محفوظ، علي احمد باكثیر و محمد سعید العیريان 

  .كردند

  تاريخ نگاري به زبان ھاي خارجي.  ٨

به  آخرين ويژگي كه معرف جنبش تاريخ نگاري مصر در قرن نوزده است تألیف كتب و مقاالت به زبان ھاي اروپايي

- اين نكته ھنگامي مشھودتر مي. اين ويژگي ھرگز تا آن زمان در میان مصريان سابقه نداشت. خصوص فرانسه است

  .شود كه بدانیم مورخان و متفكران اسالمي با زبان ھاي خارجي ديگر به ويژه فارسي و تركي نیز آشنا بودند

  

تقري بردي، و ابن اياز اشاره كرد به ابن دقماق، العین، ابنتوان از جمله متفكراني كه با زبان تركي آشنايي داشتند مي

توان ھیچ موردي را يافت اما تا قبل از قرن نوزده نمي] ٣][آشنايي كامل داشت؛[و حسن الجبرتي با تركي و فارسي 

ن علم و ادبیات دلیل اين امر نیز آن بود كه زبان عربي، زبا. كه نويسندگان مصري به زباني غیر از عربي قلم زده باشند

  .رفتدر قرون وسطي به شمار مي
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دلیل اين گرايش جديد مورخان مصري قرن نوزده آن بود كه زبان فرانسوي تبديل به زبان میانجي در حوزه ھاي ادبیات و 

كردند اعضاي ھیأت ھاي آموزشي بودند مورخاني كه براي تألیف كتب خود از اين زبان استفاده مي. سیاست شده بود

  . تحصیالت خود را در فرانسه به پايان رسانیده بودند و فرانسه را در مدرسه زبان ھاي خارجي آموخته بودند كه

  

او تحصیالت خود را در اروپا به پايان . معروفترين نويسنده اين دسته، يعقوب آرتین، نويسنده ارمني االصل مصر بود

معلم خصوصي فرزندان خديو  ١٨٧٣يعقوب آرتین در سال . رساند و پست ھاي فراواني در دولت مصر به دست آورد

نیز معاونت وزارت آموزش و  ١٨٨۴مسئول دفتر امور خارجه كاخ خديو بود و در سال  ١٨٧٩اسماعیل بود، در سال 

از جمله مقاالت و . وي عالقه وافري به ايجاد تحوالت فرھنگي به ويژه تاريخ داشت. پرورش مصر را بر عھده داشت

  : توان به موارد زير اشاره كرد ايي كه وي به زبان فرانسه نوشت ميرساله ھ

بھجت به زبان عربي ترجمه كرد و توسط علي ١٨٩۴اين كتاب را در سال ).  ١٨٩٠پاريس، ( آموزش عمومي در مصر . ١

  .نشر بالغ چاپ گرديد

ھجري توسط نشر بالغ به  ١٣٠٧ر سال اين كتاب را سعید آمون ترجمه و د).  ١٨٨٣قاھره، ( مالكیت ارضي در مصر . ٢

  .چاپ رسید

  ).١٨٩۴قاھره، ( تأمالتي در باب آموزش عمومي در مصر . ٣

ھا، او مقاالت فراواني نیز در باب موضوعات تاريخي نوشت كه ھمگي در بولتن انجمن جغرافیاي مصر جداي از اين كتاب

  . به چاپ رسیدند

  

از مھم ترين كتب و مقاالت او . ه كتاب ھاي فراواني به فرانسه نوشتمحمد الفلكي، نويسنده مصري ديگري است ك

  : عبارتند از 

در مجله آسیاتیك  ١٨۵٨اين مقاله در سال . اي در باب تقويم عربي پیش از اسالم تا زمان ظھور حضرت محمدرساله -١

  . به چاپ رساند به چاپ رسید و احمد زكي مترجم رسمي دربار اسكندريه آن را ترجمه كرد و در بالغ

  ).١٨٧٢كپھناگ، (اي در باب اسكندريه قديم رساله -٢

ھاي علمي مختلف در مصر و اروپا به چاپ رسیدند الفلكي مقاالت فراواني نیز به زبان فرانسه تألیف كرد كه در گاھنامه

يان، مجله آسیاتیك و گاھنامه توان به انجمن جغرافیاي خديويان قاھره، بولتن انجمن مصركه از میان اين گاھنامه ھا مي

  . فرھنگستان سلطنتي بلژيك اشاره كرد

  

ھايي در باب نوشت و معروفترين كتابش يادداشتقدري پاشا يكي ديگر از نويسندگان مصري است كه به فرانسه مي

 ھاينويسنده ديگر، علي بھجت است كه كتاب كاوش. در قاھره به چاپ رسید ١٨۶٩جغرافیا است كه در سال 

او افزون براين كتاب، مقاالت فراواني در باب تاريخ و جغرافیا دارد كه ھمگي در . الفسطاط او به عربي ھم ترجمه شد

. محمد مختار از ديگر نويسندگان اين دسته است كه مدتي والي حرار نیز بود. بولتن انجمن مصريان به چاپ رسیدند

مقاالت مختار . كنندحققاني است كه درباره تاريخ اين شھر تحقیق ميمقاالت او ھنوز ھم داراي اعتبار فراواني براي م

يكي از مھم ترين مقاالت او به زبان فرانسه كه در سال . در بولتن انجمن جغرافیاي خديويان قاھره به چاپ رسیدند

  .به چاپ رسید يادداشت ھايي در باب سرزمین حرار نام دارد ١٨٧۶
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اش، مقاالت فراواني به قلم مي زدند عبارتند از احمد كمال كه جداي از كتب عربيديگر نويسندگاني كه به فرانسه 

زبان فرانسه در بولتن انجمن مصريان به چاپ رساند و احمد شفیق كه كتاب او با نام برده داري در اسالم را احمد زكي 

ھجري در بالغ به  ١٣٠٩در سال احمد زكي يادداشت ھاي تاريخي مھمي را به اين كتاب افزود و آن را . ترجمه كرد

مي بینیم كه پژوھش ھاي تاريخي كه داراي مبناي علمي مدرن بودند ديگر محدود به شرق شناسان . چاپ رساند

مقاالت فراوان آنھا ھم در مصر و ھم خارج از . اروپايي نماند و مصريان در قرن نوزده، حضوري فعال در اين عرصه داشتند

چاپ مي رسید و نام مورخاني چون محمد الفلكي، اسماعیل الفلكي، محمد مختار، يعقوب مصر به زبان فرانسه به 

آرتین، احمد كمال و علي بھجت، ھم شأن با خاور شناساني چون كاسانوا، ھرتز، مارتیه و بروش و در مجالت مختلف 

  .آمدمي

  روش مورخان مصري در قرن نوزده

بنابراين موادي كه شكل دھنده كتب . نوشتندم را به صورت ساالنه ميبیشتر مورخان مصري، تاريخ مصر يا جھان اسال

توان از اين مورخان كسي را يافت كه كوشیده باشد تاريخ به ندرت مي. آنھا بود موادي نامرتبط و فاقد انسجام بود

اما . استثنا استابن خلدون در اين میان يك . كشورھاي مختلف يا موضوعات مختلف تاريخي را به ھم ربط داده باشد

آنھا تحت تأثیر روش علمي جديد بودند كه آن را از . اي با پیشینیان خود داشتندمورخان مصري قرن نوزدھم تفاوت عمده

نگاري ساالنه را رھا كردند و در كتب در نتیجه، مورخان مصري اين قرن شیوه تاريخ. كتب تاريخ اروپايیان فرا گرفته بودند

الجلیل نوشته اين ويژگي در كتاب انوار توفیق. ه ھا و كشورھاي مختلف در كتابي واحد پرداختندخود به موضوعات، دور

. شودرفاعه وكتب ديگري كه شاروبیم، محمد فھمي، سرھنگ، جرجي زيدان و ديگران تألیف كرده بودند يافت مي

د و داوري ھاي خود را در باب موضوعي بعالوه مورخان قرن نوزده كوشیدند دست به تحلیل، نقد و مقايسه بزنند و عقاي

يكي از ويژگي ھاي اصلي علمي، توسل به علوم . كه مي نويسند ارائه كنند و خود را از روش كھنة نقل صرف برھانند

توان به مستند سازي، سكه شناسي، باستان شناسي، به عنوان مبناي تفسیر و درك تاريخ بود كه از آن میان مي

  .ه كردجغرافیا و غیره اشار

  

درست است كه بعضي از مورخان مصري در دوره . ورزيدندمورخان متقدم بسیار به ندرت به چنین كاري مبادرت مي

اسالمي ھمچون المقريزي در كتاب خطط و القلقشندي در كتاب صبح االعشي از شیوه ھاي جديد مستند سازي و 

اين حیث پیشرفت چشمگیري داشتند؛ براي نمونه، اما مورخان قرن نوزده از . كردندنسخه برداري استفاده مي

 –ھا يا مملوكان خواه اسناد مصريان و خواه ترك –الجبرتي در كتاب عجائب االثار از اسناد مختلفي از حاكمان مصر  

براي گويد كه در بسیاري از موارد مجبور بوده كند و مياو در مقدمه كتاب به اين نكته اشاره مي. استفاده فراواني كرد

كتاب مصر . علي مبارك نیز در كتاب خطه ھمین روش را دنبال كرد. تألیف كتاب، به اسناد رسمي و دولتي رجوع كند

العام ھمین وصف در مورد كتاب القاموس. للمصريین اثر سلیم نقاش نیز حاوي اسناد فراواني از انقالب عربي است

گاالد، تعداد زيادي از قوانین، دستورھا و احكام دولتي در ، فیلیپلالداره والقضا نیز صدق مي كند، چرا كه مؤلف كتاب

اولین نويسنده اي كه اصلي ترين منبع كتابش را . تا پايان قرن نوزده را گردآوري كرده است ١٨۴٠حد فاصل سال ھاي 

  .بوداين گونه اسناد قرار داد امین سامي مؤلف دو كتاب معروف تاريخ التعلیم في مصر و تقويم النیل 
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از علوم وابسته ديگري كه نويسندگان قرن نوزده از آن استفاده كردند سكه شناسي بود كه موضوع يك مجلد كامل از 

حال آن كه باستان شناسي و جغرافیا علومي بودند كه . كتاب خطه علي مبارك را نیز به خود اختصاص داده است

  . احمد كمال و علي بھجت استفاده فراواني از آنھا بردند مورخان نیمه دوم قرن نوزده ھمچون رفاعه، علي مبارك،

  

سبك تاريخ نگاري اين عصر نیز . اما تغییر و تحولي كه در تاريخ نگاري قرن نوزده اتفاق افتاد محدود به روش تحقیق نبود

نكته را مي توان  اين. در ابتداي اين قرن ھنوز نويسندگان، تابع سبك كھن بودند. بسیار متمايز از اعصار پیشین بود

آنھا حتي در نگارش ھم از . گذاشتند نیز تشخیص دادحتي از عناوين موزوني كه نويسندگان بر كتاب ھاي خود مي

كردند حال آن كه بعد از تن دادن به تغییر و تحول در سنت تاريخ نگاري، سبكي نثري موزون و مسجع استفاده مي

او در . مونه از نويسندگاني كه در حد فاصل اين دو سبك قرار دارد رفاعه باشدشايد بھترين ن. ساده و روان را برگزيدند

جلد اول كتاب انوار توفیق خود را محدود به نثر قديمي و مسجع مي كند حال آن كه در جلد دوم ھمین كتاب سبكي 

سبك قديمي را رھا كردند و از ) و نويسندگان به طور عام ( مورخان   گیرد در پايان قرن نوزده،ساده و روان را به كار مي

از اين نظر شايد بتوان الجبرتي و رفاعه را با عبداهللا النديم يا محمد عبده . اين حیث به اسالف خود پشت كردند

  .مقايسه كرد

  

در اين جا باز بايد تفاوت موضوعاتي كه نظر نويسندگان و مورخان قرن نوزده را جلب مي كند با موضوعات مورد عالقه 

كردند و به اكثر مورخان متقدم آثار خود را منحصر به تاريخ سیاسي مي. خان پیشین دوره اسالمي متذكر شدمور

اما مورخان اين قرن در تمام حوزه   اجتماعي يا اقتصادي بپردازد؛  مورخي پیدا مي شد كه به موضوعات فرھنگي، ندرت، 

به موضوعات متنوعي چون   ر تاريخ سیاسي مصر و جھان،آنھا افزون ب. ھاي تاريخ آثاري از خود بر جاي گذاشتند

برده داري در اسالم، تاريخ تمدن اسالمي، مسائل و مصائب جامعه در مصر در قرن   نھادھاي اجتماعي صدر اسالم،

  .نوزده، انقالب عربي و غیره نیز پرداختند

  جنبش تاريخ نگاري قرن نوزده و تأثیر آن بر جامعه مصر

قه به تاريخ در قرن نوزده، در زمان محمد علي بروز كرد و اين عاليم در قالب ترجمه تعدادي از كتب اولین عاليم عال

تاريخي به زبان تركي خود را نشان داد كه اين ترجمه ھا به سفارش محمد علي و پسرش ابراھیم صورت گرفتند، اما 

اين . بردندھا بھره ميانستند از اين ترجمهدفقط پسر محمد علي و برخي از بلند پايگان دربار كه زبان تركي مي

آموزان و دانشجويان مدارس تازه تأسیس به آن كتاب ھا دسترسي داشتند ھا ھم محدود بود، چرا كه فقط دانشترجمه

ھايي كه تأثیري عمیق تر بر جنبش فرھنگي گذاشتند كتاب ھايي بودند كه رفاعه اما كتاب. شدندو از آنھا بھره مند مي

شان علوم انساني به ويژه تاريخ، و موضوع محوري. كردنداگردانش در مدرسه زبان ھاي خارجي ترجمه ميو ش

ھا ھم بر دانش آموختگان مدارس جديد و ھم بر طالب و اساتید االزھر تأثیر اين كتاب. جغرافیا، فلسفه و منطق بود

  .كامًال مشھود و ھويدا بود

  

محمد عبده معتقد است تأثیر ترجمه ھايي كه به سفارش محمد علي انجام شده با اين ھمه، جالب است بدانیم كه 

ھا بودند و اكثرشان پس از چاپ در ھا محدود به مدارس و دانشگاهبود چندان ھم جدي و زياد نبود، چرا كه اين كتاب

عبده را مي توان در  اين ديدگاه محمد. انبار نگه داري مي شدند و پس از مدتي به دالالن كاغذ فروخته مي شدند
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. در مجله المنار در سالگرد به حكومت رسیدن محمد علي چاپ شده بود مشاھده كرد ١٩٠٢اي كه به سال مقاله

  : نويسدعبده در اين مقاله مي

  

ھاي فراواني در حوزه ھاي مختلف تاريخ، فلسفه و ادبیات ترجمه شد، اما بالفاصله پس از چاپ، اين كتاب ھا كتاب«

رھاي انبار محصور و محبوس گشتند تا اين كه در واپسین سال ھاي حكومت اسماعیل، دولت تصمیم گرفت پشت د

اين گونه بود كه مردم به كتاب ھاي مذكور دسترسي . انبارھا را خالي كند و كتاب ھا را به دست طالبانشان بسپارد

اي بوده كه اصرار داشتند لب رضايت اربابان اروپايياما اين وقايع نشان از آن دارد كه ھدف از ترجمه كتاب، ج. نیافتند

خوب، البته در زمان محمد علي در رسیدن به اين ھدف ناكام بودند چرا كه محمد علي . فرھنگ شان در مصر رواج يابد

  ».مند سازنداجازه نداد اين كتاب ھاي فرھنگي خوانندگان خود را بیابند و بھره

  

كند و ھم حكمي ناصواب در اين باره صادر ھم درباره وضیعت مورد بحث اغراق ميالبته واضح است كه محمد عبده 

حتي اگر حكم كلي او درباره كتاب ھاي علمي و نظامي درست باشد باز در مورد كتاب ھايي كه در مدرسه . مي كند

نیمه اول قرن بیست اند درست نیست، زيرا دانش آموختگان مصري در تمام قرن نوزده و زبان ھاي خارجي ترجمه شده

عبداهللا . خواندند، شواھد فراواني براي اثبات اين واقعیت وجود داردبه اين كتاب ھا دسترسي داشتند و آنھا را مي

گري مصر كتاب ھاي زيادي را براي مطالعه خود سفارش داده بود كه يكي از آنھا كتاب النديم در زمان تصدي كنسول

اي در آغاز قرن بیستم به نقد يا در موردي ديگر، مصطفي عبدالرزاق در مقاله. فاعه بودجغرافیاي مالت برون با ترجمه ر

عبد الرزاق . اين كتاب را طه حسین و محمد رمضان ترجمه كرده بودند. ترجمه كتاب دووآر ژول سیمون مبادرت مي كند

او با اشاره به سبك ترجمه واژه . برده استنويسد كه وي ترجمه ھاي رفاعه را نیز خوانده و از آنھا بھره در نقد خود مي

درترجمه ھايي كه از رفاعه خوانده ام ديدم كه او وسواس زيادي در اين روش دارد و البته «: نويسد كهبه واژه رفاعه مي

  .»شايد بتوان اين وسواس را به پاي دقت علمي نوين او گذاشت

  

اين تأثیر از دو جھت مشھود . بسیار قوي تر و بیشتر داشتند كتاب ھاي كه در اصل به زبان عربي نوشته شدند تأثیري

اول، ايجاد يك آگاھي تاريخي است كه باعث شد مصريان به تاريخ به ويژه تاريخ كشور خودشان عالقه مند : است 

  .شوند؛ دوم تقويت حس وطن پرستي و استحكام روحیه ملي آنھا

  

. ني دست به دست ھم دادند تا در نھايت برانگیزانندة اين تأثیرات شوندھمان طور كه قبًال ھم بیان كرديم، عوامل فراوا

در پرتو ھمین عامل، . اما به نظر من مھم ترين عامل در اين میان، درك جديد از تاريخ مصر باستان و تمدن مصري بود

كه نشان  –شناسي استانغرور و افتخار مورخان به داشتن اين پیشینه درخشان و ايجاد عالقه در آنھا به يافته ھاي ب

ھمان طور كه قبًال ھم گفتم، آغازگر . به تقويت عامل فوق كمك كرد –دھنده تمدن درخشان آنھا در اعصار مختلف بود 

  .اين درك و تفسیر جديد، رفاعه الطھطاوي بود كه مورخان پس از او ، گام در راھي كه او آغاز كرده بود نھادند

  

دلیل اين واقعیت آن . ي كه در قرن نوزده نوشته شد نیز تأثیري ژرف بر جامعه مصر گذاشتھاياز اين حیث، زندگي نامه

. است كه نويسنده اين زندگي نامه ھا ديگر درباره مقوالت خاصي مثل طبیبان، نحوي ھا يا فقھا دست به قلم نبردند

مورخان روش جديدي در پیش . كردندن - مثًال دوره اسالمي  -آنھا خود را محدود به بزرگان يك دوره يا مقطع خاص 
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كرد و ضمن شرح زندگي نامه آنان، داليل قھرمان بودن و ھر نويسنده، گروه خاصي از قھرمانان را انتخاب مي. گرفتند

توان در كتاب اشھار مشاھیر اثر رفیق العظم، حماة االسالم اثر اين نكته را مي. كردبزرگي آنھا را نیز تبیین مي

بي ترديد اين گونه زندگي نامه ھا الگوي جوانان . الشرق نوشته جرجي زيدان مشاھده كردمشاھیرمصطفي نجیب و 

گرفت و جوانان راتحت تأثیر قھرمانان قرار مي داد و جلوه ھايي از بزرگمردي و ايده آلیسم را مقابل ديدگان قرار مي

  .ساختجوانان جلوه گر مي

  

براي مثال زندگي نامه ھايي كه . در آن زمان نوشته شدند نیز صادق استھمین نكته در زندگي نامه ھاي فردي كه 

به قلم علي مبارك، عبدالمسعود، محمود الفلكي و امثال آنان نوشته شد تاريخ خود ساختگي افراد را به مصريان عمًال 

الش و اراده به بھترين نشان مي داد و نشان مي داد كه جوانان مصري مي توانند با الگو برداري از آن افراد و با ت

  .موقعیتھايي كه قھرمانان خود رسیده اند برسند

  

از جمله كتاب ھاي ديگري كه تأثیري بر جامعه مصر گذاشت كتاب ھاي در وصف دالوري ملي و مقاومت در برابر اشغال 

از ھمین دسته ) ینمصر للمصري(دو كتابي كه الجبرتي درباره جنگ اعرابي و داليل و اھداف آن نوشت . خارجیان بود

در اين حوزه كسي نمي تواند . كتاب ھا بودند كه در ايجاد و تقويت روحیه ملي در قرن بیست نیز تأثیري فراوان داشتند

عالقه . تأثیر نوشته ھاي مربوط به جنبش ھاي مصطفي كمال و سعد زغلول و حتي جمال عبدالناصر را انكار كند

خه ھاي خطي قديمي باعث شد آنھا با شكوه و عظمت خود در اعصار مصريان به عظمت پیشین خود و چاپ نس

  .پیشین آشنا شوند و بكوشند آن عظمت پیشین را احیا كنند

  

اي يكي از ويژگي ھاي جالب جنبش تاريخ نگاري مصر در قرن نوزده آن بود كه پیشگامان اين جنبش، مورخان حرفه

از اين حیث، به استثناي الجبرتي كه تمام . و ترويج تاريخ كرده باشندنبودند كه تمام عمر خود را وقف مطالعه، تدريس 

اند، ساير مورخان مصري، ھم و غم آثارش تاريخ بود و نیز به استثناي رفاعه كه آثارش ھمگي به طريقي با تاريخ مرتبط

يا ادبیات يا دين شناسي  شان يا حقوق بود يا مھندسيھمه اين مورخان، رشته تحصیلي. اي بودندتازه كار و غیر حرفه

الجرم آنھا دانش آموخته تاريخ نبودند و تخصص خود در رشته تاريخ را صرفًا به واسطه عالقه شان به . و يا علوم نظامي

  .مطالعه و تألیف در اين حوزه كسب كرده بودند

  

ن كالج آموزش عالي به اروپا در دھه دوم قرن بیستم تعدادي از فارغ التحصیال. اين وضعیت در قرن بیستم تغییر يافت

در . اي براي تدريس تاريخ و زير مجموعه ھاي آن ايجاد گرديددپارتمان ويژه ١٩٢۵در رشته تاريخ در سال . اعزام شدند

بعضي از دانش آموختگان و فارغ . ابتداي كار، وظیفه اين دپارتمان، جذب اساتید اروپايي يا مصريان تحصیلكرده اروپا بود

ھاي پژوھشي به اروپا اعزام شدند تا تخصص الزم در در قالب ھیأت) و دانشگاه ھاي ديگر(اين دانشگاه التحصیالن 

. رشته تاريخ كسب كنند و سپس بخش ھاي ويژه اي براي تحصیالت تكمیلي در خود اين دانشگاه در نظر گرفته شد

مصر در رشته تاريخ را به دست گرفته  التحصیالن ھمین بخش ھا ھستند كه اكنون كرسي استادي دانشگاه ھايفارغ

اند و تالش ھاي آنان و شاگردانشان در امر تألیف، ترجمه و ويرايش، نوع جديدي از تاريخ نگاري بر مبناي شالوده ھاي 

  .عرضه كرده است] از گذشته و جديد[علمي جديد را با رويكردي تلفیقي 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١۶ 
 

گرچه . رفي ابعاد جنبش تاريخ نگاري مصر در قرن نوزدھم استنوآوري مقاله حاضر براي خوانندة فارسي زبان در مع* 

ھاي مقاله و نیز محل نشر آن راه به جاي نبرد، ولي باتوجه کوشش دفتر مجله براي دست يافتن به ارجاعات و پاورقي

  .به اھمیت مطالب، چاپ مقاله به ھمین صورت به تصويب ھیأت تحريريه رسید

ھايي از جمله تاريخ االسکندريه و تاريخ میاط مورخ معاصر مصري و مؤلف کتاب) م ١٩۶٧ – ١٩١١(جمال الدين شیال . ١

کتاب مفّرج الکروب في اخبار بني ايوب که با تصحیح وي به چاپ رسیده به فارسي ترجمه . و تاريخ مصراالسالمیة است

  .شده است

  كارشناس ارشد تاريخ دوره ايران اسالمي . ٢

  .دانستھاي تركي، فارسي و گرجي را به خوبي مينمرتضي الزبیدي نیز زبا. ٣

  


