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تاريخ نگاري مصر در قرن نوزدهم
تاريخ دريافت81/1/4 :

تاريخ تأيید81/9/5 :

جمالالدين الشیال





مترجم :غالمحسین نوعی

موضوع پژوهش ،بررسي سه جنبه از جنبش تاريخ نگاري مصر در قرن نوزدهم است.
در وهله اول ،مراحل متوالي اين جنبش رديابي و گرايشهاي مختلف نن افا ر ننفان
شده است .سپس تصويري روشن از موضوعات مختلففي هفه موضفوع تقییف مورافان
مصري در اين قرن بوده ارائه و پیش زمینههاي فرهنگي اثرگذار بفر رو تقییف ننهفا
برشمرده شده و در پايان به اهداف اين جنبش و تأثیرات نن بر جامعفه مصفري پردااتفه
شده است.

واژههاي كلیدي :تاريخنگاري ،مصر ،باستانشناسي ،جنبشهاي ملي ،مطبوعات.

 جمال الدین شیال ( 7991 – 7977م) مورخ معاصر مصری و
مؤلف کتابهایی از جمله تاریخ االسکندریه و تاریخ میاا
و تاریخ مصراالسالمیة است .کتاب مفرّج الکروب فا ابااار
بن ایوب که با تصحیح وی به چاپ رسیده به فارسی ترجمه
شده است.
 كارشناس ارشد تاریخ دوره ایران اسالمي
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طلیعه احیاي فرهنگی در واپسین سالهاي قرن هیجدهم

در واپسین سالهاي قرن هیجدهم ميتوان اولین ننانههاي احیاي رونف فرهنگفي را
مناهده هرد .اين جنبش فرهنگي ،از درون مصر برااست و تأثیري از بیرون – اواه غرب
و اواه شرق  -نپذيرفته بود .بانیان اين جنبش ،گروهي از نويسندگان مصري بودند هفه در
صقنه فرهنگي اودنمايي هردند .البته اين نويسندگان نسبت به سدههاي پفیش ،از حیف
تعداد و موضوعات مورد عالقهشان نابرابر بودند؛ حسنالجبرتي به جبر و ستارهشناسي روي
نورده بود .در حوزه ادبیات نويسندگاني چون مقمفدالنفبراوي ،حسفنالعطفار هفه زمفاني
شیخاالزهر بود) و اسماعیلالخنابي فعالیت ميهردند .در حوزه پژوهشهاي زبانشناسي و
دينشناسي مقمد مرتضيالزبیدي و در تاريخ عبفدالرحمنالجبرتفي از منفاهیر دوره مفورد
بق بودند .به احتمال فراوان ،اين بیداري به صورت يك جنبش احیاي ملي درنمفده بفود
هه اواهان بازگنت شكوه و جالل گذشته افسانهاي مصر بود .اما اين بیفداري بفا هجفوم
فرانسويان دچار ااتالل شد .پس از ورود فرانسويان ،داننمندان فرانسوي بفه موضفوعاتي
پردااتند هه تا زمان مصريان نشنايي با ننها نداشتند و اين موضوعات هامالً براي مصري-
ها تازگي داشت .تعدادي از علماي مصر با ايجاد ارتباط با ايفن داننفمندان از مسسسفههفا،
هتابخانهها و مطبوعاتي هه اينان در قاهره راهاندازي هفرده بودنفد بازديفد هردنفد .علمفاي
مصري مسقور اين میوالت شدند و به میايسه فرهنگ اود با نمودهاي فرهنگي فرانسفه
پردااتند .پس از اين اتفاق ،پینرفتهاي فراواني در مصر حادث شفد .فرانسفويان مصفر را
پس از يك سري نشوبهاي دروني ترك هردند و مقمد علفي حفاهم مصفر شفد و ر يفم
جديدي در اين هنور پا گرفت .حاهم جديد دريافت هه بفراي احیفاي مصفر گريفزي جفز
نسخهبرداري از پینرفتهاي غرب ندارد ،چرا هه از نظر او ،فیط از اين راه بود هه ميشفد
مصر را در جاده پینرفت نگه داشت .در اين راستا مدارس جديد تأسیس شد و داننفجويان
فراواني براي هسب دانش غربي به فرصتهاي تقیییاتي در غرب گسیل شدند .در همفین
شرايط بود هه جنبش تألی  ،جاي اود را بفه جنفبش ترجمفه داد .ايفن وضفعیت تفا نافر
حاهمیت مقمد علي ادامه داشت.
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پیشرفت پژوهشهاي تاريخی در مصر قرن نوزدهم

ننچه در پینرفت پژوهشهاي تاريخي توجه ما را به اود جلب مفيدارد در وهلفه اول
برنورد جايگاهي است هه تاريخ ،به عنوان يك موضوع ،اشغال هرده و در وهله دوم رديابي
جنبش تاريخنگاري است .به اعتیاد من احیاي فرهنگي توسطالجبرتي شروع شد و موراان
ديگر دنبالهرو او شدند .اسماعیلالخناب و حسنالعطار – دو دوست الجبرتي – عالقه اود
را به تاريخ ننان دادند و به تاريخنگاري روي نوردند .عالقه الخناب با نگفار

هتفابي در

باب تاريخ نغاز گنت .گويا وي توفی تكمیل اين هتاب را نیافت و از هتاب او به هر روي
اهنون اثري در دست نیست .العطار نیز عالقه فراواني به مطالعه هتب تاريخي و جغرافیايي
داشت و همواره داننجويان و الب اود را به اواندن تاريخ ترغیب ميهرد .ايفن امكفان
نیز وجود دارد هه براي از داننجويان العطار مانند رفاعه الرافف الطهطفاوي ،مقمفد عیفاد
الطنطاوي و مقمد عمرالتونسي به تاريخنگاري روي نورده باشند .هر يك از اينان به نوعي
عالقه اود را به تاريخ ننان دادهاند .رفاعه سفر اود به پاريس را موضوع هتاب «تلخیص

االبريز فی تلخیص الباارز» قفرار داد و اففزون بفر نن ،بفا همكفاري داننفجويانش در
داننكده زبانهاي اارجي ،هتابهاي تاريخي فراواني را به عربي ترجمه هردند .الطنطاوي
نیز عالقه اود به تاريخ را با انتخاب موضوع سمینار ادبفيا
نشكارتر اين عالقه ،نگار

در االزهفر ننفان داد .نمفود

هتبي تاريخي در زمان اقامتش در روسیه است .التونسفي نیفز

عالقه اود را به تاريخ در هتابي ننان داده هه درباره سففرهايش بفه سفودان – اولفي بفه
دارفور و دومي به وادي – تألی هرد و در اين هتابها براي اولفینبفار بفه تفاريخ سفودان
پرداات .اما دو عامل هجوم فرانسويان و نهضت ترجمه ،جنبش تفاريخنگفاري را در زمفان
مقمد علي متوق هرد و تمام توجهات را معطوف به ترجمه نمود .نهضت ترجمفه در بفدو
امر مقدود به هتابهاي علمي و موضوعات نظامي بود ،اما هنگامي هه داننكده زبانهاي
اارجي تأسیس شد ،رفاعه ترجمه شماري از هتابهاي مهم تاريخي جهان را نغاز هرد .در
زمان حكمراني مقمدعلي ،رفاعه و داننجويانش جذب نهضت ترجمه شدند .در ابتدا امیفد
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ميرفت ننها بتوانند ایلي زود گام دوم را بردارند و بفا رهفاشفدن از ترجمفه ،تفألی هتفب
تاريخي را شروع هنند ،چرا هه پس از ترجمه و مطالعفه نثفار ففراوان اروپفايي ،پنفتوانهاي
عظیم داشتند .با اين حال اين جريان هه باع شده بود نهضت ترجمه ،نهضفت فرهنگفي
غالب باشد در زمان حكومت عباس اول هم تداوم يافت .هنگامي هفه اسفماعیل جاننفین
اديوها شد رفاعه و شاگردانش همّ اود را صرف تألی هردند و اين بار ديگر تنها نبودند و
گروه جديدي به رهبري علي مبارك نیز بفه تفاريخنگفاري پردااتنفد .ايفن گفروه اعضفاي
هیأتهاي نموزشي بودند و تقصیالت اود را در تخصصهاي مختل از مهندسي گرفتفه
تا باستان شناسي در اروپا به پايفان رسفانده بودنفد .گفروه رفاعفه داراي پنفتوانه فرهنگفي
اسالمي در االزهر بودند و بعدها هه اين گروه بفا تعلیمفات فرانسفوي نشفنا شفدند ،سفر از
پاريس درنوردند و در داننكده زبانهاي اارجي اود را سرگرم هردنفد .امفا گفروه مبفارك
پنتوانه فرهنگي متفاوتي داشت .تقصیالت ايفن دسفته علمفي بفود .ننهفا در رشفتههفاي
مهندسي ،ستارهشناسي و باستانشناسي تقصفیل هفرده بودنفد .در تمفام ايفن تقصفیالت
ردپاي فرهنگ فرانسوي نشكار بود .به همین دلیفل معتیفديم اعضفاي ايفن دو مكتفب در
سنتهاي تاريخنگاري اود متأثر از جنبههاي ادبي و علمي فرهنگ فرانسفه بودنفد و ايفن
تأثیرپذيري در نوشتههاي ننها هامالً منهود است .در نوشتههاي اين موراان همفان قفدر
هه به الطبري ،ابنعبدالقكم ،مسعودي ،ابنالدون و السیو ي اشاره مفيشفود بفه همفان
میزان نیز ارجاعاتي به ولتر ،روسو و مونتسكیو نیز مناهده ميشود .در واق  ،همفین مفورد
يكي از ويژگيهاي موراان مصري قرن نوزده شمرده شده است .البته اگر چه ننها از ايفن
فرهنگ نمیخته بهرههاي فراواني بردهاند ،اما هیچگاه از پردااتن به هنور و تفاريخ هنفور
اود غفلت نكردند؛ برعكس ،نموز

ديدن در اروپا باع شفد توجفه بینفتري بفه تفاريخ

هنور اود هنند و به اوبي دريابند هه بايد در پرتو نارين يافتههاي پژوهشهاي تفاريخي
و باستانشنااتي غرب به بررسي تاريخ هنور اود بپردازد .به همین دلیل است هه ننها در
شروع تاريخنگاري اود نه به تاريخ اروپا پردااتند و نه تاريخ جهان بلكه تنها تاريخ هنفور
اود را مورد مطالعه قرار دادند .در اين راستا ،رفاعه اولین هتاب اود را بفه تفاريخ مصفر از
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ابتدا تا دوره اود ااتصاص داد ،هر چند فیط به تكمیل دو جلد از اين مجموعه موف شفد.
در مورد گروه دوم هم شايان ذهر است هه مبارك ،مهمترين و معتبرترين هتفابش دربفاره
تاريخ تپیوگرافیك مصر است.
جريانهاي تأثیرگذار برتاريخنگاري سده نوزدهم
.1جنبش هاي ملی

عامل تأثیرگذار بعدي ،جنبش اصالحات در پايان حكومت اسفماعیل بفود .پیامفد ايفن
جنبش ،انیالب عورابي در زمان حكومت توفی بود هه با مداالفه بريتانیفاييهفا و اشفغال
مصر توسط ننان ااتمه يافت .حس نفرت مصريان از بريتانیاييها باع ايجاد جنبش ملفي
ديگري به رهبري مصطفي هامل شد .اين جنفبش ملفي بفا دو شفااه مخفتلفش ،تفأثیري
منهود بر تاريخنگاري پايان قرن نوزدهم گذاشت .نويسندگان اين دوره عمده توجه اود را
معطوف به مسائل روزمره و اود جنبش ملي هردند .افزون بر اين ،ننها در مورد اودشان و
نیز سلسله حكومتي مقمد علي نثار زيادي را به جاي گذاشتند .با ايفن وصف  ،عفالوه بفر
اود و هنورشان ،نگاهي نیز به جهان اارج از مصر داشتند ،چرا هه همین جهان افارج –
به ويژه اروپا – بود هه ننها را در مسیر پینرفت اندااته بود .اين نگاه به اارج در نثار ايفن
نويسندگان هم بروز يافته است .اگر نگاهي به هتب تاريخي پايان قرن نوزدهم بیندازيم در
مييابیم هه اين نثار نه تنها درباره تاريخ مصر بلكه درباره تاريخ جهفان نیفز اسفت؛ بفراي
نمونه از هتب تاريخ جهان اين دوره ميتوان به البحارالاذيیر تفألی مقمفد فهیمفي و
الكافی تألی شاروبیم اشاره هرد.
 .2تحقیقات باستان شناسی

پژوهشهاي باستانشناسي اروپايیان در االل سده نوزده تأثیرات عفامي بفر مورافان
مصري نیمه دوم اين قرن گذاشت هه مي توان ردّ ننها را در جاي جاي نثار تاريخي مصفر
در اين قرن مناهده هرد .اما جداي از اين تأثیرات عام ،نثار ويژهاي نیز گذاشت هه ننانه-
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هاي اود را بر توسعه تاريخنگاري مصر در اين سده گذارد.

 .3شناسايی تاريخ به عنوان علمی كه بايد در دانشگاه ها به آن انديشید.

يكي از تأثیرات پژوهشهاي اروپاييها اين بود هه تاريخ به عنوان يك علم مستیل به
رسمیت شنااته شد .براي اولینبار ،درس تاريخ ،بخنفي از برنامفه درسفي داننفگاههفا را
شكل داد و معلماني مختص تدريس تاريخ نمفوز

ديدنفد و هتفب درسفي ااصفي بفراي

تدريس درمدارس و داننگاه ها تألی يا ترجمه گرديد .اين ثمفرات حاصفل تفال

هفاي

رفاعه الطهطاوي بود .او براي اولینبار تفدريس تفاريخ در داننفكده زبفانهفاي افارجي را
شروع هرد .از نن پس بود هه تاريخ در مدارس راهنمايي و دبیرستان و سفپس در مدرسفه
زبان مصري باستان در دارالعلوم و سرانجام درهالج نمفوز

عفالي مصفر تفدريس گرديفد.

بعضي از فارغالتقصیالن اين هالج براي ادامه تقصیل و هسب تخصفص در رشفته تفاريخ
عازم اروپا شدند .بعدها بعضي از فارغالتقصیالن داننگاه مصر نیز به همین منظفور عفازم
اروپا گرديدند و اهثر ننها پس از بازگنت ،هرسيهاي درس تاريخ در داننگاههاي مصفر را
به دست گرفتند .به پاس وجود همین اسفاتید ،مطالعفات تفاريخي از حیف رو
تقیی دستخو

و سفبك

تغییري اساسي گرديد و به موضفوع پفژوهش راسفتین در شفأن تفاريخ

رسید.
 .4چاپ

عامل ديگري هه تأثیري انكارناپذير بر تاريخنگاري داشت ظهور و رواج صفنعت چفا
در مصر قرن نوزدهم است .اولین چا عربي به دسفت فرانسفويهفا در سفال  7198در
مصر انجام گرفت .اما فرانسويها همزمان با تخلیه مصر و بازگنت به هنفور افود تمفام
تجهیزات چا را با اود بردند .لكن مقمدعلي براي اولین بار يك چاپخانه مصري با نفام
انتنارات بٌالغ را در سال  7811تأسیس هفرد .تأسفیس ايفن چاپخانفه سفرنغاز تأسفیس
چاپخانههاي فراوان ديگري بود هه تقت حمايت وزارتخانهها و داننگاهها ايجاد شدند .در
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اين چاپخانهها هتب تاريخي – تألی و ترجمه – چا مفيشفد و مفيتوانسفت از ريف
همین چا  ،در دسترس تمام مردم مصر قرار گیرد .بدينگونه هزاران نسخه از هفر هتفاب
– به ويژه هتب درسي – چا ميشد .اگر به اين نكته توجه هنیم هه تا قبفل از نن زمفان
هتابها فیط به صورت دستي نسخهبرداري ميشد به راحتي مفيتفوانیم بفین هتفابي هفه
هزاران نفر نن را مياوانند و هتابي هه فیط چند نفر – ده نفر تفا حفداهثر بیسفت نففر –
مياواندند دريابیم.
 . 5مطبوعات

عامل بسیار مهم ديگر هه تأثیر بسزا در روند تاريخنگاري داشفت مطبوعفات اسفت .در
همین سده روزنامهنگاري وارد مصر شد و جالب نن هه در روزنامههاي قفرن نفوزده مصفر
عمدتاً میاالت به چا ميرسید و نه اابار به همین دلیل ،در روزنامهها و مجالت مصفري
قرن نوزده میاالت فراوان و حتي گاه هتاب به صورت ترجمه يفا تفألی بفه چفا رسفیده
است .هتاب معروف رفاعه با نام منتهی االعجاز فی سیرة ساكن الحجاز زندگينامفه
پیامبر) به همین رو

و به صورت سلسلهوار در مجله روضات المدارس بفه چفا رسفید.

هتابهاي ديگري هه به همین سیاق چا شدند درباره سازماندهي پلیس اعراب ،تركها
و ايرانیان بود هه همگي از فرانسوي ترجمه شده بودند .از جمله اين هتابها ميتفوان بفه
هتاب حقائق االيبار لوصف البحار اثر مبارك اشاره هرد هه براي اولینبفار بفه صفورت
سلسله میاالتي در مجله روضاتالمدارس به چفا رسفید و بعفدها بفه صفورت هتفابي
مستیل درنمد .هتب فراوان ديگري نیز به همین رو

در روزنامههاي وادي النیل ،اللاوا،

المؤيد و مجالت روضاتالمدارس ،المقتطف ،الهالل و غیره به چا رسیدند.

 . 6ويرايش نسخه هاي يطی مربوط به تاريخ كهن مصر

اهثر روزنامههاي مصري در قرن نوزده – اواه روزنامههاي دولتي و اواه روزنامههفاي
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اصوصي – اين فرصت را در ااتیار مردم مصر گذاشتند هه بیش از پیش با تاريخ پینفین
و ههن اود نشنا شوند.
نیطه شروع اين نشنايي با گذشته ،ويرايش و چا هتب ههني بود هه میراث مصفريان
به شمار مي نيد .اين دستاورد نیز حاصل تال هاي رفاعه بود .او موف شد سفعید پاشفا را
براي پذير

اين هار متیاعد هند و به قول علي مبارك ،ترتیبي اتخاذ هند تا «هتابهفاي

ههن عربي فراوان با هزينه دولت چا شود ».اين هتاب ها در االزهر و جاهاي ديگر رواج
و هاربرد فراواني يافتند .مهمترين اين هتفابهفا عبفارت بودنفد از تفسایر فخار رازي،

معاهدالتخصیص ،يزانةاالدب ،مقامات حريري و هتب فراوان ديگري هه تا نن دوره
در دسترس عموم قرار نداشت.
بعدها مقمد عبدُه نیز گامهاي منابهي برداشت .هر چند او هفیچ اتكفايي بفه حمايفت
دولت نداشت .عبده در سال  7911انجمني را با نام «انجمن احیاي پژوهش هاي عربي»
تأسیس هرد .اين انجمن اقدام به چا نثار عربي ههن فراواني در زمینه هفاي فیفه ،فیفه-
اللغه ،ادبیات و تاريخ نمود.
اينگونه اقدامات مننأ گامهاي ديگري بود هه در همین راستا برداشته شد .شفماري از
ناشران ،روزنامهنگاران و اديبان ،هتب ديگري را منتنر هردند .در اين راستا نثار نويسندگان
ههن به چا رسید هه از نن میان ميتوان به نثار ابناثیر ،ابنالدون ،ابنجوزي ،ابنحجر،
ابنبطو ه ،ابناياس ،بالذري ،المیريزي ،السخاوي ،السیو ي ،و الجبروتي اشاره هرد.
مردم مصر به تدريج به مطالعه اين هتاب ها روي نوردنفد و از گذشفته فرامفو

شفده

اود نگاه شدند و دريافتند هه گذشتگان ننها افتخارات زيادي در زمینفه جنفگ ،فرهنفگ و
تمدن داشته اند .در نتیجه اين اقبال ،وجدان تاريخي جديدي در میان مصريان بیدار شفد و
به تیويت روح ملي ننان انجامید.
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 .7انجمن علمی و تاريخی

انجمن علمي و تاريخي ،عامل ديگري بود هه باع تیويت وجدان تفاريخي مصفريان
شد و همین افزايش پژوهشهاي تاريخي به ايجاد انجمفنهفاي علمفي دامفن زد .چنفین
انجمنهايي در مصر تا قبل از قرن نوزدهم اصالً وجود نداشت .پژوهشهفايي هفه توسفط
اين انجمنها هدايت شد و هتابهايي هه اين انجمن چا هردند عمدتاً حول تاريخ مصفر
در ادوار مختل بود.
اولین انجمن از اين دست« ،انستیتو مصر» بود هه نفاپلوون در سفال  7198تأسفیس
هرد .اهثر اعضاي اين مسسسه داننمندان فرانسفوي بودنفد هفه بفا اشفغال مصفر بفه ايفن
سرزمین نمده بودند .نتیجه تقیییات علمي اين مقییان ،مجموعه عظیم و بسیار ارزشفمند
«توصی مصر» است .اين مسسسه در پي اروج فرانسويان از مصر تعطیفل شفد .مسسسفه
مصر بار ديگر در سال  7859در زمان حكومت سعد در اسكندريه افتتاح شد و بعفدها بفه
قاهره منتیل گرديد .اين بار ،اعضاي مسسسه هم داننمندان اروپايي و هم مصفري بودنفد.
اين مسسسه يك بولتن علمي و يك مجله ساالنه داشفت .هفر دوي ايفن ننفريه میفاالت
فراواني درباره تاريخ و به ويژه تاريخ مصر چا ميهردند .مسسسفه مصفر هنفوز هفم دايفر
است و بولتن اين مسسسه هنوز هم به ور منظم چا ميشود.
در زمان مقمد علي تعدادي از شرق شناسان و داننمندان اروپايي انجمن ديگفري بفه
نام «جامعه مصري» را در مصر تأسیس هردند .بینترين جفايي هفه بفه نفام ايفن انجمفن
برمياوريم نامههايي است هه دهتر پرون اطاب به دوستش ولمول نوشته اسفت .او در
اين نامهها ذهر ميهند هه انجمن مذهور در سال  7835تأسیس شده و هفدف اولیفها
ساات هتابخانهاي بوده هه حداهثر هتابهفاي موجفود در حفوزههفاي مربفوط بفه شفرق،
جغرافیا ،ادبیات ،نداب و رسوم شرق و غیره در نن گردنوري شود .شش هفت سال پفس از
اين تاريخ ،اهداف و سیاستهاي اين انجمن گستر

يافت و چا و انتنار هتب مرتبط با

شرق جزئي از سیاستهاي اين انجمن گرديد .بعدها مصريان فراواني هه تقصیالت افود
را در اروپا به پايان رسانده بودند به اين انجمن پیوستند .اما اين انجمن در رب پاياني قفرن
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نوزده منقل شد و هتابخانها

به توصیه نارين اعضايش حكاهیان ،بفك ،هفاني بفگ و

توربورن) در سال  7814به دارالكتب مصر واگذار گرديد.
انجمن ديگر «جمعیه المعارف» اسفت در سفال  7898در زمفان حكومفت اسفماعیل
تأسیس شد .اين انجمن هه به دست عدهاي از فرهیختگان فرهنگفي مصفر تأسفیس شفد
هدفش تأسیس انجمن صرفاً مصري بود هه اود را فیط معطوف مصر هند .انجمن مذهور
تعداد فراواني از هتب قديمي عربي در حوزههاي تاريخ ،حیوق و ادبیات را به چفا رسفاند
هه از اين میان ميتوان هتاب هاي اسدالغابه تألی ابن اثیر الفتح الوهبی و المختصار

تألی ابوالفداء و تاريخ ابن وردي را نام برد.
«جامعه جغرافیاي اديوي» يكي ديگر از همین انجمن هاي علمفي و فرهنگفي اسفت
هه در زمان حكومت اسماعیل در سال  7815با هدف ترويج پفژوهش هفاي جغرافیفايي
تأسیس شد و هتاب هاي علمي فراواني را در اين حوزه به چا رساند .ايفن انجمفن داراي
يك مجله علمي بسیار ارزشمند ومغتنم بوده و هست هه میاالت علمفي ففراوان در حفوزه
جغرافیا در نن به چا رسیده است .مجله مذهور هه عالوه بر جغرافیا ،به تاريخ و باسفتان-
شناسي نیز پردااته از قرن نوزده تا هنون به ور منظم چا شده است.
موراان مصري و اروپايي میاالت و يافته هاي اود را در همین مجفالت و گاهنامفه-
هايي هه ذهرشان رفت به چا ميرساندند؛ از جمله اين مورافان اروپفايي مفيتفوان بفه
هاسانوا ،هرتز ،ماريته و بورگس ،و از مصريان بفه مقمفد الفلكفي ،يعیفوب نرتفین ،مقمفد
مختار ،احمد همال و علي بهجت اشاره هرد.
تأثیر عوامل مذكور بر تاريخ نگاري

ايجاد مكاتب جديد ،به رسمیت شنااتن تاريخ به عنوان موضفوعي هفه ارز

تفدريس

مستیل در داننگاهها را دارد ،رواج صنعت چا  ،تنكیل انجمفن هفاي علمفي و تفاريخي،
تصقیح و ويرايش نسخه هاي اطي قديمي و باستاني ،عالقه مندي به باستان شناسفي و
بیداري فرهنگي عواملي بودند هه تأثیري عمی بر تاريخ نگفاري مصفر گذاشفتند و زمینفه
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ساز پديده اي شدند هه در اشاره به قرن نوزدهم ،از نن با اصطالح «بیداري تاريخي» يفاد
ميهنیم .در اين زمان هتب تاريخي بي شماري نوشته شد و تقیییات تاريخي ،دامنه بسیار
وسیعي يافتند؛ موراان ديگر اود را مقفدود بفه تفاريخ مصفر و اسفالم نكردنفد بلكفه بفه
موضوعات ديگري نیز هه در عصر اسالمي مطرح بفود پردااتنفد .در ادامفه موضفوعاتي را
مطرح ميهنم هه موراان مصري در نن دوره به تقیی درباره ننها راغب شدند.

موضوعات مورد عالقه موريان مصري
 .1تاريخ جهان

يكي از موضوعات مورد عالقه موراان مصر ،تاريخ جهان بود .در اين قرن براي اولین
بار موراان مصري به تاريخ جهان پردااتند .اين پینرفت پیامد بیعي مقیط جديدي بود
هه ي نن ،مصر گام در راه اود شناسي برداشته بود .مصريان ديگر نمي اواستند افود را
تكهاي بريده از دنیا ببینند ،گو اين هه در سراسفر دوران امپراتفوري عثمفاني مصفر چنفین
وضعي داشت .در تمام قرنهاي شانزده ،هفده ،هجده نمي توان ذهري از يك فرد مصفري
يافت هه اروپا را ديده باشد .امفا در قفرن نفوزدهم چنفین نبفود .در نیمفه اول قفرن نفوزده
مصريان فراواني براي ادامه تقصیل ،به ايتالیا ،فرانسه ،نلمفان و انگلسفتان گسفیل شفدند.
بسیاري ديگر نیز در نیمفه دوم قفرن نفوزده بفراي ادامفه تقصفیل ،بازديفد از مفوزه هفا و
هتابخانهها ،حضور در هنفرانس ها و يا صرفاً با اهفداف توريسفتي بفه اروپفا روانفه شفدند.
مصريان اروپا ديده همهم به مطالعه تاريخ جهفان در مفدارس و داننفگاههفاي اروپفا روي
نوردند .در االل همین مطالعات بود هه اينان با جنبشهاي فعال تاريخنگفاري در اروپفاي
قرن نوزده از نزديك نشنا شدند .پس از اين نگاهيها ،بیعي بود هه مصريان اروپفا ديفده،
عالقه زيادي به مطالعه اين حوزه از تاريخ ننان دهند.
در اين راستا رفاعه با همكاري شماري از شاگردانش تعفداد زيفادي از هتفب فرانسفوي
مربوط به تاريخ جهان در اعصار مختل را ترجمه هردند .يكي از ايفن هتفاب هفا تااريخ
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چارلز پنجم است هه مورخ اسكاتلندي ،ويلیام رابرتسفون  )7117-7193تفألی هفرده
بود.
در اواار قرن نوزده ،دو نويسنده مصري هتاب هايي درباره تاريخ جهان تفألی هردنفد.
يكي از اين نويسندگان ،مقمد فهمي رئیس انیالب عربي است هه هتاب البحر الذيیر را
در چهار جلد در زمان تبعید

در سیلون تألی هفرد .نويسفنده ديگفر ،میخائیفل شفاروبیم

است هه هتابي در همین حوزه با نفام الكافی فای التااريخ نوشفت .هفر دو نويسفنده در
هتابهاي اود اتكاي فراواني به مناب اروپايي داشتند.
درست است هه مصريان و موراان اسفالمي متیفدم نیفز در بفاب تفاريخ جهفان قلفم
فرسايي هرده بودند ،اما مرزهاي جهان ننان فیط مرزهاي جهفان اسفالم بفود .ننهفا هفیچ
هوشني براي تقیی در مورد ملت هايي افارج از جهفان اسفالم نكفرده بودنفد و مفوارد
استثنايي هم مربوط به هنورهايي مانند هنفد و ترهیفه و بیفزانس اسفت هفه در مجفاورت
جهان اسالم واق شده بودند مسلمانان ديدگاهي منفي و تقري شده در مورد هنفورهاي
اروپايي داشتند .مسلمانان معتیدند بودند اروپايیان مردماني جاهل و بدوي هسفتند هفه دور
از تمدن درانان اسالمي زندگي ميهنند و چیزي براي عرضه به مسفلمانان ندارنفد .ايفن
ديدگاه را مي توان به راحتي در نوشته هفاي مفوراین و جغراففي دانفان عفرب در قفرون
وسطي مناهده هرد .مسعودي جغرافيدان قرن دهم مينويسد:
مردمان شمال ،مردمانياند هه فاصله شان با اورشفید زيفاد اسفت ،اورشفید بفر ايفن
مردمان با حرارت همتري ميتابد و از اين رو اينان همواره با بفرف و يفخ سفر مفيهننفد و
مردماني فاقد شور و حرارت اند ،بدن هاي ننان بزرگ اسفت و بعفي گیفاه گونفه دارنفد و
درهي پايین و زباني ثییل دارند ،اينان دين مقكمي ندارند  ...هر چه بینتر به رف شمال
پیش رويم بر حماقت و گیاه گونه و بي ايماني اينان افزوده ميشود.
يك قرن بعد ،ابن سعید اندلسي هه يك قاضي اهل تولدو بود در هتاب طبقات االمم،

«هنديان ،پارسیان ،چالديها ،عبريان ،يونانیان ،رومیان ،مصريان و اعراب» را «مردماني با
دانني يكسان» توصی ميهند و «چیني هفا و تفركهفا» را «نزديفك تفرين مفردم بفه
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ننان»معرفي ميهند ،اما در وص ساير مفردم جهفان ،ننهفا را «داراي پیكرهفايي بفزرگ،
رنگهاي پريده و موهاي بلند ،فاقد هو

و شعور ،و مصداق حماقت و هفوري و نفاداني»

برميشمرد.
البته شايد اين توصیفات دربفاره اروپايیفان قفرون وسفطي صفادق باشفد ،امفا در قفرن
شانزدهم اين وضعیت هامالً دگرگون شده بود .در اين دوره ،مصر و مسلمانان ااور نزديك
از بییه جهان جدا شده بودند و اود ،در همان جهل و تاريكي به سفر مفيبردنفد .از سفوي
ديگر ،هنورهاي اروپاي غربي به پینرفتي ایره هننفده در علفم ،اقتصفاد و نظفاميگفري
دست يافته بودند .بنابراين بیعي بود هه مصريان قرن نوزده به شناات غرب روي نورنفد.
مصريان قفرن نفوزده بفه فراگیفري علفم اروپفايي و يفادگیري زبفان ننفان روي نوردنفد و
مورااننان دست به ترجمه هتاب هايي درباره تاريخ جهان و به ويفژه تفاريخ اروپفا زدنفد.
اينها اولین هتابهايي بود هه درباره تاريخ اروپا به زبان عربي چا ميشد.
 .2تاريخ كشورهاي همسايه

غیر از هتاب هايي با موضوع تاريخ عمومي جهان ،مصريان عالقه زيفادي بفه نوشفتن
درباره تاريخ همسايگان مصر از اود ننان دادند؛ براي مثال ،اسفماعیل سفرهنگ پاشفا در
هتاب حقايق االيبار عن دول البحاار بفه تفاريخ هنفورهاي قدرتمنفد حاشفیه دريفاي
مديترانه پرداات و مصر را نیز يكي از همین هنورها دانست .مقمد فريد نیز به اين حوزه
همك هرد .هتاب او درباره امپراتوري عثماني اولین هتاب تا نن زمفان بفود هفه بفه تفاريخ
عثمانیان ميپرداات .مصطفي هامل نیز دو هتاب ،يكي درباره ملل شرق و ديگري دربفاره
اپن نوشت .در همین زمان جرجي زيدان نیز هتابي در باب تاريخ بريتانیا تألی هرد.
تاريخ سودان از ديگر موضوعاتي بود هه مورد توجه موراان مصري در نن عصفر قفرار
گرفت .دو هتاب عمده در اين باره نوشته التونسي است هه در قالب سفرنامه ،ماجراي سفر
اود به دارفور و واداي را تنريح هرده است .مسلفان ديگري همچون نائوم شُیَیر و ابفراهیم
فوضي نیز هتابهايي درباره تاريخ سودان تألی هردند.
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از جمله موضوعات مورد اقبال موراان مصري ،تاريخ اعراب و اسالم بود .در اين مورد،
رفاعه زندگي نامه پیامبر را نوشت و جرجي زيدان هتاب هايي درباره اعراب قبل از اسفالم،
تاريخ تمدن اسالمي و تاريخ ادبیات عربي نگاشت .بعضي از اين موضوعات براي اولین بار
بود هه در جامعه عرب مطرح مي شد و به لط موراان مصري ،اعراب بفراي اولفین بفار
هتاب هايي عربي در اين حوزه ها مطالعه مي هردند .از اين موضوعات به ويژه مفي تفوان
به تاريخ امپراتوري عثماني ،اروپاي شرقي ،اپن ،انگلستان و سودان اشاره هرد.
 .3ياطرات شخصی

يكي ديگر از قالبهاي تاريخ نويسي هه براي اولین بار در قفرن نفوزده در مصفر رواج
يافت اا ره نويسي بود .دلیل رواج اين قالب تاريخ نويسفي ايفن واقعیفت بفود هفه در نن
زمان ،مصريان براي اولین بار صورت جديد و مدرن حیات سیاسي را تجربه هردند .ننها در
وقاي سیاسي منارهت هردنفد و مسفوولیت حكمرانفي بفر افكفار عمفومي را بفه رسفمیت
شنااتند .تقت همین شرايط بود هه بسفیاري از بزرگفان – ماننفد اعرابفي ،مقمفد عبفده،
عبداهلل النديم و مقمد فهمي – سیاستمداران و رهبران افكار عمومي بودند.
 .4تاريخ عمومی مصر

جداي از موضوعات جديدي هه مصريان براي اولین بفار بفه ننهفا پردااتنفد ،مورافان
مصري قرن نوزدهم موضوعات فراوان ديگري را نیز مورد عنايت قرار دادنفد هفه پفیش از
ننان نیز مطرح شده بود .بعضي از موراان اين عصر به تفاريخ عمفومي مصفر از نخسفتین
دورهها ،يا از زمان فتح اعراب تا عصر اود پردااتند .هتاب رفاعه را نیز ميتوان در همفین
دسته از موضوعات جاي داد .وي قصد داشت در اين هتاب تاريخ مصر در اعصار مختل را
بررسي هند ،اما تا زمان مرگش فیط توانست دو جلد از اين مجموعه را بنويسفد؛ جلفد اول
اين مجموعه از دوره فراعنه تا فتح اعراب را بررسي ميهند و جلد دوم به زندگي حضفرت
مقمد ميپردازد .تاريخالجبرتي نیز در همین دسته از هتاب ها جاي مفيگیفرد .او نیفز در
هتاب اود ابتدا شرح مختصري از تاريخ مصر از زمان فتح اعراب را بیان ميهنفد و سفپس
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به تفصیل ،تاريخ مصر در قرن هیجدهم و رب اول قرن نوزدهم را تبیین مي هند .به ايفن
لیست ميتوان هتاب جرجي زيدان را نیز افزود .او هم تايخ مصر را از زمان فتح اعفراب تفا
دوره اود بررسي هرده است .هتاب زيدان هه در دو جلد تألی شده تاريخ مصر الحديث

نام دارد.
 .5تاريخ قوم نگاري و تاريخ شهرها

شااه ديگري هه موراان مصري قرن نوزده بدان پردااتند تاريخ قوم شناسي و تفاريخ
شهرها بود .اين حیطه از تاريخ نگاري ،يكي از قديميترين گونههاي تاريخنگاري بفود هفه
موراان پینین مصري نغازگر نن بودند و هتابهاي فراواني در اين حوزه تألی شده بفود.
اولین موراي هه در اين حیطه مطلب نوشته بفود ابفوعمرو الكنفدي ونافرين مفورخ ايفن
عرصه ،تیيالدين المیريزي بود .موراان اين عرصه ،قرنها يكي پس از ديگري اين سنت
تاريخ نگاري را حفظ هرده بودند و به استثناي سه قرن سلطه ترهان عثمفاني ايفن سفبك
تاريخ نگاري در همه اعصار وجود داشته است .در قرن نوزدهم اين سنت بفه دسفت علفي
مبارك احیا گرديد .اودر هتاب ارزشفمند الخطه التوفیقیه الجديدة تفاريخ قفاهره و تمفام
شهرهاي ديگر مصر را نوشت .مبارك هتاب الخطط المقريزي را مبنا و الگوي هار افود
قرار داد و تاريخ شهرهاي مصر تا زمان اود را بررسفي نمفود و در ايفن راه از يافتفه هفاي
باستان شناسان قرن نوزدهم نیز بهره فراوان برد .بعضي از معاصران او نیفز دربفاره تفاريخ
شهرها – اواه اين شهرها در نن دوره وجود داشتند و يفا از بفین رفتفه بودنفد – بفه فور
جداگانه قلم فرسايي هردند.در اين راستا احمد همال ،تاريخ ممفیس و عاین شامس را
نوشت و علي و مقمد مسعود تاريخ مختصر اسكندر را با نام المنها الدهريه فی تااريخ

مدينة االسكندرية نوشتند.
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تاريخ مصر در قرن نوزدهم در زمان حكمرانی سلسله محمد علی

سو ه ديگري هه موراان مصري نن عصر بدان پردااتند تفاريخ قفرن نفوزده مصفر و
سلسله حاهمان معاصر بود .الجبرتي با نگار

دو هتاب به نفامهفاي عجائا االيباار و

مظهرالتقديس نغازگر اين مجموعه هتبي بود هه در اين حیطه نگار

يافتند و موراان

ديگر گام در راه او نهادند .الیل الرجبي هتابي درباره تاريخ زندگي مقمد علي نوشفت هفه
اين هتاب هنوز به صورت نسخه اطي باقي مانده اسفت .سفلیم نیفا

بفا هتفاب مصار-

للمصريین اين راه را ادامه داد .سه جلد اول از اين مجموعه نفه جلفدي – هفه اهنفون در
دست نیست – به تاريخ سلسله مقمد علي تا زمان اسماعیلیان پردااته و شش جلد ديگفر
به دوران حكومت توفی و انیالب عربي ميپردازد .نويسندگان ديگري هه در اين عرصفه
قلم فرسايي هردند عبارتند از مقمد فريد با هتاب البهجه التوفیقیه درباره تفاريخ زنفدگي
مقمد علي ،و جرجي زيدان با هتاب تاريخ مصرالحديث هه در جلد دوم هتاب به تفاريخ
مصر جديد پردااته است.

 .6زندگی نامه

زندگي نامه نويسي هم از هارهايي بود هه مورافان مصفري قفرن نفوزده بفدان اقفدام
هردند .هتاب هاي عمومي زندگي نامهاي در اين قرن وجود دارد هه شامل زنفدگي نامفه-
شماري از مردان معروف مصر ،اواه متعل به قرن نوزده و اواه متعل به گذشته ،است .از
جمله اين هتاب ها ميتوان به اشهار مشاهیر االسالم فی الحرب والسیاسیه به قلفم
رفی الفطم درباره رهبران معروف اسالم و هتاب حماة االسالم تفألی مصفطفي نجیفب
اشاره هرد .هردوي اين هتاب به شرح زندگي قهرمانان صدر اسالم مي پردازند .هتاب هاي
ديگري هه در همین بیه جاي ميگیرند عبارتند از مشاهیرالشرق نوشته جرجي زيفدان
نوابغ االقبات و مشاهیرهم فیالقرن التاسع نوشته توفی اسكاروس ،و تراجم اعیان
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القرن الثالث العشر زندگي نامه بزرگان قرن سیزده ) نوشته احمد تیمور .دسته ديگفري
از اين هتاب ها به زندگي نامه هاي فردي تعل دارد .دراين دسته ،مسل  ،فیط زندگي نامه
يك نفر را بررسي هرده است .از جمله اين هتاب ها هه همگي به بزرگان قرن نوزده تعل
دارند ميتوان به زندگي نامه رفاعه با نام حیاتالزمان اشاره هرد هفه بفه قلفم شفاگرد
صالحالمجیدي نوشته شده است .هتاب هاي ديگر ،زندگي نامه مقمود پاشا الفلكي به قلفم
احمد زهي و زندگي نامه اسماعیل الفلكي مسسس داننگاه مصر به قلم مقمد لبیب اسفت.
زندگي نامه ابوالمسعود به قلم فرزند

مقمد النسي نیز در همین دسته جا ميگیرد.

نارين دسته از زندگي نامه ها ،زندگي نامه هاي اود نگاشفته اسفت .يكفي از بهتفرين
نمونه هاي نن ،زندگي نامه اود نگاشته علي مبارك است هفه در بخنفي از هتفاب اطفه
اود در قسمت معرفي و توص زادگاه اود «عبار» گنجانده است .دو نمونه عفالي ديگفر،
زندگي نامه مقمد عمرالتونسي با نام تنقی االذين تنفقیذ االذهفان ) و زنفدگي نامفه
عبداهلل النديم تقت عنوان كان و يكون است.
 . 7رمان تاريخی

نارين مورد ،رمان تاريخي است .رمان تاريخي يكي از انواع ادبي است هه نويسندگان
مصري براي اولین بار در اواار قرن نوزده با نن نشنا شفدند .اولفین گفام در ايفن مسفیر را
جرجي زيدان برداشت .او هیجده رمان نوشت و هوشید در ننها تاريخ اسالم و مسفلمانان از
زمان پیامبر تا قرن نوزده را روايت هند .درست است هه اود رمان در میام يك اثفر ادبفي،
قبل از نن در مصر با هتاب عیسيبن هاشم مقمد المفويلیقي نغفاز گنفته بفود ،امفا ايفن
جرجي زيدان بود هه براي اولین بار ،وقاي تاريخي را مبناي موضوع رمانهاي اود هرد.
اين هنر به سرعت جاي اود را در میان مصريان قرن بیسفتم بفاز هفرد و نويسفندگان
فراوان – از جمله مقمد فريد ابو حديد ،نجیب مقفوظ ،علي احمد بفاهثیر و مقمفد سفعید
العیريان – شهرت اود را قبل از همین سبك نويسندگي هسب هردند.
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 . 8تاريخ نگاري به زبان هاي يارجی

نارين ويژگي هه معرف جنبش تاريخ نگاري مصر در قرن نوزده است تفألی هتفب و
میاالت به زبان هاي اروپايي به اصوص فرانسه است .اين ويژگي هرگفز تفا نن زمفان در
میان مصريان سابیه نداشت .اين نكته هنگامي منهودتر ميشفود هفه بفدانیم مورافان و
متفكران اسالمي با زبان هاي اارجي ديگر به ويژه فارسي و ترهي نیز نشنا بودند.
از جمله متفكراني هه با زبان ترهي نشنايي داشتند ميتوان به ابن دقماق ،العین ،ابفن-
تیري بردي ،و ابن اياز اشاره هرد و حسفن الجبرتفي بفا ترهفي و فارسفي ينشفنايي هامفل
داشت؛]  iاما تا قبل از قرن نوزده نميتوان هیچ موردي را يافت هه نويسندگان مصري بفه
زباني غیر از عربي قلم زده باشند .دلیل اين امر نیز نن بود هه زبفان عربفي ،زبفان علفم و
ادبیات در قرون وسطي به شمار ميرفت.
دلیل اين گرايش جديد موراان مصري قرن نوزده نن بود هه زبان فرانسوي تبديل به
زبان میانجي در حوزه هاي ادبیات و سیاست شده بود .مورااني هه براي تألی هتب افود
از اين زبان استفاده ميهردند اعضاي هیأت هاي نموزشي بودند هه تقصیالت افود را در
فرانسه به پايان رسانیده بودند و فرانسه را در مدرسه زبان هاي اارجي نمواته بودند.
معروفترين نويسنده اين دسته ،يعیوب نرتفین ،نويسفنده ارمنفي االصفل مصفر بفود .او
تقصیالت اود را در اروپا به پايان رساند و پست هاي فراواني در دولفت مصفر بفه دسفت
نورد .يعیوب نرتین در سال  7813معلم اصوصي فرزندان اديو اسماعیل بفود ،در سفال
 7819مسوول دفتر امور اارجه هفاخ افديو بفود و در سفال  7884نیفز معاونفت وزارت
نموز

و پرور

مصر را بر عهده داشت .وي عالقه وافري به ايجاد تقوالت فرهنگي به

ويژه تاريخ داشت .از جمله میاالت و رساله هايي هه وي به زبان فرانسه نوشت مفيتفوان
به موارد زير اشاره هرد :
 .7نموز

عمومي در مصر پاريس .) 7891 ،اين هتفاب را در سفال  7894علفي-

 .iمرتضي الزبیدي نیز زبانهاي تركي ،فارسيي و ررجيي
را به خوبي ميدانست.
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بهجت به زبان عربي ترجمه هرد و توسط ننر بالغ چا گرديد.
 .1مالكیت ارضي در مصر قاهره .) 7883 ،اين هتفاب را سفعید نمفون ترجمفه و در
سال  7311هجري توسط ننر بالغ به چا رسید.
 .3تأمالتي در باب نموز

عمومي در مصر قاهره.)7894 ،

جداي از اين هتابها ،او میاالت فراواني نیز در بفاب موضفوعات تفاريخي نوشفت هفه
همگي در بولتن انجمن جغرافیاي مصر به چا رسیدند.
مقمد الفلكي ،نويسنده مصري ديگري است هه هتاب هاي فراواني به فرانسه نوشفت.
از مهم ترين هتب و میاالت او عبارتند از :
 -7رسالهاي در باب تیويم عربي پیش از اسالم تا زمان ظهفور حضفرت مقمفد .ايفن
میاله در سال  7858در مجله نسیاتیك به چا رسید و احمد زهي مترجم رسفمي دربفار
اسكندريه نن را ترجمه هرد و در بالغ به چا رساند.
 -1رسالهاي در باب اسكندريه قديم هپهناگ.)7811 ،
الفلكي میاالت فراواني نیز به زبان فرانسفه تفألی هفرد هفه در گاهنامفههفاي علمفي
مختل در مصر و اروپا به چا رسیدند هه از میان اين گاهنامه ها مفيتفوان بفه انجمفن
جغرافیاي يديويان قاهره ،بولتن انجمن مصاريان ،مجلاه آسایاتی

و گاهناماه

فرهنگستان سلطنتی بلژيك اشاره هرد.
قدري پاشا يكي ديگر از نويسندگان مصري است هه به فرانسه مينوشت و معروفترين
هتابش يادداشتهايی در باب جغرافیا است هه در سفال  7899در قفاهره بفه چفا
رسید .نويسنده ديگر ،علي بهجت است هه هتاب كاوشهاي الفسطاط او به عربفي هفم
ترجمه شد .او افزون براين هتاب ،میاالت فراواني در باب تاريخ و جغرافیا دارد هفه همگفي
در بولتن انجمن مصريان به چا رسیدند .مقمد مختار از ديگر نويسفندگان ايفن دسفته
است هه مدتي والي حرار نیز بود .میاالت او هنوز هم داراي اعتبار فراواني براي مقییفاني
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است هه درباره تاريخ ايفن شفهر تقییف مفيهننفد .میفاالت مختفار در بفولتن انجمان

جغرافیاي يديويان قاهره به چا رسیدند .يكفي از مهفم تفرين میفاالت او بفه زبفان
فرانسه هه در سال  7819به چا رسید يادداشت هايی در باب سرزمین حارار نفام
دارد.
ديگر نويسندگاني هه به فرانسه قلم مي زدند عبارتند از احمد همال هه جداي از هتفب
عربيا  ،میاالت فراواني به زبان فرانسه در بولتن انجمن مصريان به چا رساند و احمفد
شفی هه هتاب او با نام بفرده دا ري در اسفالم را احمفد زهفي ترجمفه هفرد .احمفد زهفي
يادداشت هاي تاريخي مهمي را به اين هتفاب اففزود و نن را در سفال  7319هجفري در
بالغ به چا رساند .مي بینیم هه پژوهش هاي تاريخي هفه داراي مبنفاي علمفي مفدرن
بودند ديگر مقدود به شرق شناسان اروپايي نماند و مصريان در قرن نوزده ،حضوري فعال
در اين عرصه داشتند .میاالت فراوان ننها هم در مصر و هم اارج از مصر به زبان فرانسفه
به چا مي رسید و نام مورااني چون مقمد الفلكفي ،اسفماعیل الفلكفي ،مقمفد مختفار،
يعیوب نرتین ،احمد همال و علي بهجت ،هم شأن با ااور شناساني چفون هاسفانوا ،هرتفز،
مارتیه و برو

و در مجالت مختل مينمد.

روش موريان مصري در قرن نوزده

بینتر موراان مصري ،تاريخ مصر يا جهان اسالم را بفه صفورت سفاالنه مفينوشفتند.
بنابراين موادي هه شكل دهنده هتب ننها بود موادي نامرتبط و فاقد انسجام بود .به نفدرت
ميتوان از اين موراان هسي را يافت هفه هوشفیده باشفد تفاريخ هنفورهاي مختلف يفا
موضوعات مختل تاريخي را به هم ربط داده باشد .ابن الدون در اين میفان يفك اسفتثنا
است .اما موراان مصري قرن نوزدهم تفاوت عمدهاي با پینینیان اود داشتند .ننها تقفت
تأثیر رو

علمي جديد بودند هه نن را از هتب تاريخ اروپايیان فرا گرفته بودند .در نتیجفه،

موراان مصري اين قرن شیوه تفاريخ نگفاري سفاالنه را رهفا هردنفد و در هتفب افود بفه
موضوعات ،دوره ها و هنورهاي مختل در هتابي واحد پردااتنفد .ايفن ويژگفي در هتفاب
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انوار توفیقالجلیل نوشته رفاعه وهتب ديگري هفه شفاروبیم ،مقمفد فهمفي ،سفرهنگ،
جرجي زيدان و ديگران تألی هرده بودند ياففت مفيشفود .بعفالوه مورافان قفرن نفوزده
هوشیدند دست به تقلیل ،نیفد و میايسفه بزننفد و عیايفد و داوري هفاي افود را در بفاب
موضوعي هه مي نويسند ارائه هنند و اود را از رو

ههنة نیفل صفرف برهاننفد .يكفي از

ويژگي هاي اصلي علمي ،توسل به علوم به عنوان مبناي تفسیر و درك تاريخ بفود هفه از
نن میان ميتوان به مستند سازي ،سكه شناسي ،باستان شناسفي ،جغرافیفا و غیفره اشفاره
هرد.
موراان متیدم بسیار به ندرت به چنین هاري مبادرت ميورزيدنفد .درسفت اسفت هفه
بعضي از موراان مصري در دوره اسالمي همچون المیريزي در هتاب يطط و الیلینندي
در هتاب صبح االعشی از شیوه هاي جديد مستند سازي و نسخه برداري اسفتفاده مفي-
هردند .اما موراان قرن نوزده از ايفن حیف پینفرفت چنفمگیري داشفتند؛ بفراي نمونفه،
الجبرتي در هتاب عجائ االثار از اسناد مختلفي از حاهمان مصر – اواه اسناد مصفريان
و اواه تركها يا مملوهان – استفاده فراواني هرد .او در میدمه هتاب به ايفن نكتفه اشفاره
ميهند و ميگويد هه در بسیاري از موارد مجبور بوده براي تألی هتاب ،به اسناد رسمي و
دولتي رجوع هند .علي مبارك نیز در هتاب اطه همین رو
للمصريین اثر سلیم نیا

را دنبال هفرد .هتفاب مصار

نیز حاوي اسناد فراواني از انیالب عربي است .همین وص در

مورد هتاب القاموسالعام لالداره والقضا نیز صدق مفي هنفد ،چفرا هفه مسلف هتفاب،
فیلیپگاالد ،تعداد زيادي از قوانین ،دستورها و احكفام دولتفي در حفد فاصفل سفال هفاي
 7841تا پايان قرن نوزده را گردنوري هرده است .اولین نويسنده اي هه اصلي ترين منب
هتابش را اين گونه اسناد قرار داد امین سامي مسل دو هتاب معروف تاريخ التعلیم فای

مصر و تقويم النیل بود.
از علوم وابسته ديگري هه نويسندگان قرن نوزده از نن استفاده هردنفد سفكه شناسفي
بود هه موضوع يك مجلد هامل از هتاب اطه علي مبارك را نیز بفه افود ااتصفاص داده
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است .حال نن هه باستان شناسي و جغرافیا علومي بودند هه موراان نیمه دوم قرن نفوزده
همچون رفاعه ،علي مبارك ،احمد همال و علي بهجت استفاده فراواني از ننها بردند.
اما تغییر و تقولي هه در تاريخ نگاري قرن نوزده اتفاق افتاد مقدود بفه رو

تقییف

نبود .سبك تاريخ نگاري اين عصر نیز بسیار متمايز از اعصار پینین بفود .در ابتفداي ايفن
قرن هنوز نويسندگان ،تاب سبك ههن بودند .اين نكته را مي توان حتي از عناوين موزوني
هه نويسندگان بر هتاب هاي اود ميگذاشتند نیز تنخیص داد .ننها حتي در نگفار

هفم

از نثري موزون و مسج استفاده ميهردند حال نن هه بعد از تن دادن به تغییر و تقول در
سنت تاريخ نگاري ،سبكي ساده و روان را برگزيدند .شايد بهترين نمونه از نويسندگاني هه
در حد فاصل اين دو سبك قرار دارد رفاعه باشد .او در جلد اول هتاب انوار توفیق اود را
مقدود به نثر قديمي و مسج مي هند حال نن هه در جلد دوم همین هتاب سبكي سفاده
و روان را به هار ميگیرد در پايان قرن نوزده ،موراان و نويسندگان به ور عام ) سفبك
قديمي را رها هردند و از اين حی به اسالف اود پنت هردند .از ايفن نظفر شفايد بتفوان
الجبرتي و رفاعه را با عبداهلل النديم يا مقمد عبده میايسه هرد.
در اين جا باز بايد تفاوت موضوعاتي هه نظر نويسندگان و موراان قرن نوزده را جلفب
مي هند با موضوعات مورد عالقه موراان پینین دوره اسالمي متذهر شد .اهثفر مورافان
متیدم نثار اود را منقصر به تاريخ سیاسي ميهردند و به ندرت ،موراي پیدا مي شفد هفه
به موضوعات فرهنگي ،اجتماعي يا اقتصادي بپردازد؛ اما موراان اين قرن در تمفام حفوزه
هاي تاريخ نثاري از اود بر جاي گذاشتند .ننها افزون بر تاريخ سیاسي مصفر و جهفان ،بفه
موضوعات متنوعي چون نهادهاي اجتماعي صدر اسالم ،برده داري در اسالم ،تاريخ تمدن
اسالمي ،مسائل و مصفائب جامعفه در مصفر در قفرن نفوزده ،انیفالب عربفي و غیفره نیفز
پردااتند.
جنبش تاريخ نگاري قرن نوزده و تأثیر آن بر جامعه مصر

اولین عاليم عالقه به تاريخ در قرن نوزده ،در زمان مقمد علي بروز هرد و اين عاليم
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در قالب ترجمه تعدادي از هتب تاريخي به زبان ترهي اود را ننان داد هه اين ترجمه هفا
به سفار

مقمد علي و پسر

ابراهیم صورت گرفتند ،اما فیط پسر مقمد علي و برافي

از بلند پايگان دربار هه زبان ترهي ميدانستند از اين ترجمهها بهره ميبردند .اين ترجمهها
هم مقدود بود ،چرا هه فیط دانشنموزان و داننجويان مدارس تازه تأسیس بفه نن هتفاب
ها دسترسي داشتند و از ننها بهره مند ميشدند .اما هتابهايي هه تفأثیري عمیف تفر بفر
جنبش فرهنگي گذاشتند هتاب هايي بودند هه رفاعه و شاگردانش در مدرسفه زبفان هفاي
اارجي ترجمه ميهردند .و موضوع مقوريشان علفوم انسفاني بفه ويفژه تفاريخ ،جغرافیفا،
فلسفه و منط بود .تأثیر اين هتابها هم بر دانفش نمواتگفان مفدارس جديفد و هفم بفر
الب و اساتید االزهر هامالً منهود و هويدا بود.
با اين همه ،جالب است بدانیم هه مقمد عبده معتید است تأثیر ترجمه هفايي هفه بفه
سفار

مقمد علي انجام شده بود چندان هم جدي و زياد نبود ،چفرا هفه ايفن هتفابهفا

مقدود به مدارس و داننگاهها بودند و اهثرشان پس از چا در انبار نگه داري مي شفدند
و پس از مدتي به دالالن هاغذ فرواته مي شدند .اين ديدگاه مقمد عبده را مي تفوان در
میالهاي هه به سال  7911در مجله المنار در سالگرد بفه حكومفت رسفیدن مقمفد علفي
چا شده بود مناهده هرد .عبده در اين میاله مينويسد:
«هتابهاي فراواني در حوزه هاي مختل تفاريخ ،فلسففه و ادبیفات ترجمفه شفد ،امفا
بالفاصله پس از چا  ،اين هتاب ها پنت درهاي انبار مقصور و مقبوس گنفتند تفا ايفن
هه در واپسین سال هاي حكومت اسماعیل ،دولت تصمیم گرففت انبارهفا را افالي هنفد و
هتاب ها را به دست الباننان بسپارد .اين گونه بفود هفه مفردم بفه هتفاب هفاي مفذهور
دسترسي نیافتند .اما اين وقاي ننان از نن دارد هه هدف از ترجمه هتفاب ،جلفب رضفايت
اربابان اروپايياي بوده هه اصرار داشتند فرهنگ شان در مصر رواج يابفد .افوب ،البتفه در
زمان مقمد علي در رسیدن به اين هدف ناهام بودند چرا هه مقمد علي اجفازه نفداد ايفن
هتاب هاي فرهنگي اوانندگان اود را بیابند و بهرهمند سازند».
البته واضح است هه مقمد عبده هم درباره وضیعت مورد بق اغراق مفيهنفد و هفم
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حكمي ناصواب در اين باره صادر مي هند .حتي اگر حكم هلي او درباره هتاب هاي علمفي
و نظامي درست باشد باز در مورد هتاب هايي هه در مدرسفه زبفان هفاي افارجي ترجمفه
شدهاند درست نیست ،زيرا دانش نمواتگان مصري در تمام قرن نفوزده و نیمفه اول قفرن
بیست به اين هتاب ها دسترسي داشتند و ننها را مياواندند ،شواهد فراوانفي بفراي اثبفات
اين واقعیت وجود دارد .عبداهلل النديم در زمان تصدي هنسولگري مصر هتاب هاي زيادي
را براي مطالعه اود سفار

داده بود هه يكي از ننها هتفاب جغرافیاي مالات بارون بفا

ترجمه رفاعه بود .يا در موردي ديگر ،مصطفي عبدالرزاق در میالهاي در نغاز قفرن بیسفتم
به نید ترجمه هتاب دووآر ول سیمون مبادرت مي هند .اين هتاب را ه حسین و مقمفد
رمضان ترجمه هرده بودند .عبد الرزاق در نید اود مينويسد هه وي ترجمه هاي رفاعفه را
نیز اوانده و از ننها بهره برده است .او با اشاره به سبك ترجمه وا ه بفه وا ه رفاعفه مفي-
نويسد هه« :درترجمه هايي هه از رفاعه اوانده ام ديدم هه او وسواس زيادي در اين رو
دارد و البته شايد بتوان اين وسواس را به پاي دقت علمي نوين او گذاشت».
هتاب هاي هه در اصل به زبان عربي نوشته شفدند تفأثیري بسفیار قفوي تفر و بینفتر
داشتند .اين تأثیر از دو جهت منهود است  :اول ،ايجاد يك نگاهي تاريخي است هه باع
شد مصريان به تاريخ به ويژه تاريخ هنور اودشان عالقه منفد شفوند؛ دوم تیويفت حفس
و ن پرستي و استقكام روحیه ملي ننها.
همان ور هه قبالً هم بیان هرديم ،عوامل فراواني دست بفه دسفت هفم دادنفد تفا در
نهايت برانگیزانندة اين تأثیرات شوند .اما به نظر من مهم ترين عامل در ايفن میفان ،درك
جديد از تاريخ مصر باستان و تمدن مصري بفود .در پرتفو همفین عامفل ،غفرور و افتخفار
موراان به داشتن اين پینینه درانان و ايجاد عالقه در ننها به يافته هاي باستانشناسفي
– هه ننان دهنده تمدن درانان ننها در اعصار مختل بفود – بفه تیويفت عامفل ففوق
ال هفم گففتم ،نغفازگر ايفن درك و تفسفیر جديفد ،رفاعفه
همك هرد .همان ور هفه قفب ً
الطهطاوي بود هه موراان پس از او  ،گام در راهي هه او نغاز هرده بود نهادند.
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از اين حی  ،زندگي نامههايي هه در قرن نوزده نوشته شد نیز تأثیري رف بفر جامعفه
مصر گذاشت .دلیل اين واقعیت نن است هه نويسنده اين زنفدگي نامفه هفا ديگفر دربفاره
میوالت ااصي مثل بیبان ،نقوي ها يا فیها دست به قلم نبردند .ننها اود را مقدود بفه
بزرگان يك دوره يا میط ااص  -مثالً دوره اسالمي  -نكردند .موراان رو

جديدي در

پیش گرفتند .هر نويسنده ،گروه ااصي از قهرمانفان را انتخفاب مفيهفرد و ضفمن شفرح
زندگي نامه ننان ،داليل قهرمان بودن و بزرگي ننها را نیز تبیین ميهرد .اين نكته را مفي-
توان در هتاب اشهار مشاهیر اثر رفی العظفم ،حماة االساالم اثفر مصفطفي نجیفب و
مشاهیرالشرق نوشته جرجي زيدان مناهده هرد .بي ترديد ايفن گونفه زنفدگي نامفه هفا
الگوي جوانان قرار ميگرفت و جوانان راتقت تأثیر قهرمانان قرار مي داد و جلوه هفايي از
بزرگمردي و ايده نلیسم را میابل ديدگان جوانان جلوه گر ميساات.
همین نكته در زندگي نامه هاي فردي هه در نن زمان نوشته شدند نیفز صفادق اسفت.
براي مثال زندگي نامه هايي هه به قلم علي مبارك ،عبدالمسعود ،مقمود الفلكفي و امثفال
ننان نوشته شد تاريخ اود سااتگي افراد را به مصريان عمالً ننان مي داد و ننان مي داد
هه جوانان مصري مي توانند با الگو بفرداري از نن اففراد و بفا تفال

و اراده بفه بهتفرين

موقعیتهايي هه قهرمانان اود رسیده اند برسند.
از جمله هتاب هاي ديگري هه تأثیري بر جامعه مصر گذاشت هتفاب هفاي در وصف
دالوري ملي و میاومت در برابر اشغال اارجیان بود .دو هتابي هه الجبرتفي دربفاره جنفگ
اعرابي و داليل و اهداف نن نوشت مصر للمصريین) از همین دسته هتاب ها بودند هفه
در ايجاد و تیويت روحیه ملي در قرن بیست نیز تأثیري فراوان داشتند .در اين حوزه هسي
نمي تواند تأثیر نوشته هاي مربوط به جنبش هاي مصطفي همال و سفعد زغلفول و حتفي
جمال عبدالناصر را انكار هند .عالقه مصريان به عظمت پینین اود و چا نسفخه هفاي
اطي قديمي باع شد ننها با شكوه و عظمت اود در اعصار پینین نشنا شوند و بكوشفند
نن عظمت پینین را احیا هنند.
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يكي از ويژگي هاي جالب جنفبش تفاريخ نگفاري مصفر در قفرن نفوزده نن بفود هفه
پینگامان اين جنبش ،موراان حرفهاي نبودند هه تمام عمر اود را وق مطالعه ،تفدريس
و ترويج تاريخ هرده باشند .از اين حی  ،به استثناي الجبرتي هه تمفام هفم و غفم نثفار
تاريخ بود و نیز به استثناي رفاعه هه نثار

همگي به ريیي با تفاريخ مفرتبطانفد ،سفاير

موراان مصري ،تازه هار و غیر حرفهاي بودند .همه اين موراان ،رشته تقصفیليشفان يفا
حیوق بود يا مهندسي يا ادبیات يا دين شناسي و يا علوم نظامي .الجرم ننها دانش نمواته
تاريخ نبودند و تخصص اود در رشته تاريخ را صرفاً به واسطه عالقفه شفان بفه مطالعفه و
تألی در اين حوزه هسب هرده بودند.
اين وضعیت در قرن بیستم تغییفر ياففت .در دهفه دوم قفرن بیسفتم تعفدادي از ففارغ
التقصیالن هالج نموز

عالي بفه اروپفا اعفزام شفدند .در رشفته تفاريخ در سفال 7915

دپارتمان ويژهاي براي تدريس تاريخ و زير مجموعه هاي نن ايجاد گرديد .در ابتداي هفار،
وظیفه اين دپارتمان ،جذب اساتید اروپايي يا مصفريان تقصفیلكرده اروپفا بفود .بعضفي از
دانش نمواتگان و فارغ التقصیالن اين داننگاه و داننگاه هاي ديگر) در قالفب هیفأت-
هاي پژوهني به اروپا اعزام شدند تا تخصص الزم در رشته تاريخ هسفب هننفد و سفپس
بخش هاي ويژه اي براي تقصیالت تكمیلي در اود ايفن داننفگاه در نظفر گرفتفه شفد.
فارغالتقصیالن همین بخش ها هستند هه اهنون هرسي استادي داننگاه هفاي مصفر در
رشته تاريخ را به دست گرفته اند و تال

هاي ننان و شاگرداننان در امر تألی  ،ترجمه و

ويرايش ،نوع جديدي از تاريخ نگاري بر مبناي شالوده هاي علمي جديفد را بفا رويكفردي
تلفییي ياز گذشته و جديد] عرضه هرده است.
* نونوري میاله حاضر براي اوانندة فارسي زبان در معرفي ابعاد جنبش تفاريخ نگفاري
مصر در قرن نوزدهم است .گرچه هوشش دفتر مجله بفراي دسفت يفافتن بفه ارجاعفات و
پاورقيهاي میاله و نیز مقل ننر نن راه به جاي نبرد ،ولي باتوجه به اهمیت مطالب ،چا
میاله به همین صورت به تصويب هیأت تقريريه رسید.

