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جائزة ونال األول، فاروق جامعة من األوىل ف الرشَّ مرتبة مع املاجستري لدرجة أُجيز بحٌث
العربية. للغة امللكي األول فؤاد مجمع من ١٩٤٦ لسنة األدبي البحث

جيلَّ األركان، متنَي ة، العدَّ كامَل ألفيتُه البحِث هذا إىل نظرُت ناحيٍة أيِّ من
أمانَة وجَمع أديب، ومفكِّر، ملؤرِّخ الكتاب أن والخالصُة الُحكم. صادَق العرض،

االطِّالع. سعة إىل الرأْي سالمة إىل التحقيق

الجميل أنطون





الحديثة. مرص منشئ الكبري عيل محمد





الكتاب قرءوا الذين العربية للغة امللكي األول فؤاد مجمع أعضاء األساتذة حرضات تقارير
.١٩٤٦ سنة أبريل يف األدبي للبحث املجمع جائزة لنَيل حوه ورشَّ

∗∗∗

هذا لكتابة توجيهي يف األكرب الفضل وصاحِب والصحافة األدب فقيِد تقريُر (1)
باشا الجميل أنطون األستاذ له املغفور البحِث

وهو عرش»، التاسع القرن من األول النصف يف مرص يف الرتجمة «تاريخ الكتاب عنوان
بوادَر كفلوا الذين واألدباء العلماء تاريخ أو تحرُِّرها، سبيل يف األوىل خطواتها تاريخ كذلك
من انقطع ما لوْصل بالغرب وتعرفها عزلتها من الخروج محاولتها تاريخ أو نهضتها،
أي فمن عثرتِها. إقالة يف عيل محمد اصطنعها التي املثىل الوسيلة تاريخ أو حضارتها،
أن والخالصُة الُحكم. صادَق األركان، متنَي ة، العدَّ كامَل ألفيتَه البحث هذا إىل نظرَت ناحية

االطِّالع. سعة إىل الرأي سالمة إىل التحقيق أمانَة جَمع وأديب، ومفكِّر ملؤرِّخ الكتاب
املوضوع: إىل النظر نواحي يف التعدُّد بهذا تتصل مالحظات ثالُث

البحث موضوع عىل قويٍّا ضوءًا تُلقي تمازجها يف وهي متكاملة، متآلفة نواٍح هي (١)
وسْمته. طابع وبأي سميته، كيفما



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

يتناول بل التاريخ، حوادث يف الذَُّرى من يَُعدُّ موضوًعا يطُرُق ال املؤلف أن بديهي (٢)
الحوادث إىل تمتُّ التي التفاصيل تاريخ أي الصغري»؛ «التاريخ الفرنسيون يُسميه ما

الحوادث. تلك من تخلُص التي العامة الفكرة توضيح يف جالؤها ويُساهم الخطرية،
الصغري»: «التاريخ نطاق يف تدخل الكتاُب عليها يدور التي املوضوعات فجميع
الغرب، عن النقل يف عيل محمد وسيلة الفرنسية، الحملة بعلماء املرصيني العلماء «اتصال
الرتجمة، حركُة شملتْها التي والفنون العلوم عرش، التاسع القرن أوائل يف املدارسوالبعثات
النواحي تداخل أنَّ عىل إلخ»، … والنرش الطبع واملعاجم، القواميس السوريون، املرتجمون

َميزتني: عىل ينطوي كتابه موضوع إىل املؤلف منها ينظر التي املختلفة

امللل. القارئ عن ينفي مما والرشح د الرسَّ مواضع يف التنويع للمؤلف يهيئ (أ)
مًعا نواِح عدة إىل املؤلف بها يأتيه التي الطرائف من كثريًا يردَّ أن للقارئ يهيئ (ب)

وقيمة. معنًى الطرائف هذه يزيد مما

القارئ شوَق يُثري قلَّما ا جافٍّ املوضوُع لكان املتقاربة النواحي هذه بني التمازُج لوال (٣)
يروق شائق موضوٌع االنسجاِم بهذا وهو جوانبه، ق وتعمُّ به اإلملام من االستزادة إىل
األدبي بجانبه العقَل ويستهوي الوطني، بمعناه الحساسية وييرس التاريخي ببحثه الخياَل

والعلمي.

والوضوح. الرتتيِب كامُل فهو التأليُف أما ذاته، يف املوضوُع حيث من ذلك
ظاهًرا. منطقيٍّا تقسيًما وفصول أبواب إىل منهما كلٌّ ينقسم كتابان للبحث

وهذا رشُحها، اآلتي الفكرَة تُركِّز فصوله ولبعض للكتابنَي بها د يُمهَّ التي واملقدمات
عليه. يدور ا عمَّ تُنبئك بخالصة مسبوق فصٍل وكلُّ

بخاصة: ويعجبك

املحقق املؤرخ شأن بأسانيد، رأي كلَّ ويُؤيد مصدره، إىل حكم كلَّ يردُّ البحث؛ دقة (١)
األمني.

فمن عامة، فكرًة الزوائُد تطمر ما فكثريًا : فنٌّ االختيار هذا التفصيالت؛ اختيار (٢)
ق ُوفِّ وقد مغًزى، واألظهر معنًى األوىف املثَل أو التفصيل، اختياُر واللباقة الفطنة أمارات

توفيق. أيَّ ذلك يف املؤلف
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بك مدكور بيومي إبراهيم الدكتور األستاذ العزة صاحب حرضة تقرير ومن (2)

ومالحق، أبواب ثالثة عىل ويشتمل الكبري، القطع من صفحة ٣٧٠ نحو يف البحُث هذا يقع
الفرنسية، الحملة عهد يف للرتجمة املؤلف خ يؤرِّ األول الباب ويف فصول؛ عدة باٍب كلِّ وتحت
دعامة وهو — الثاني الباب ويف وعلمية؛ رسمية ترجمات من حينذاك حَدث ما مبيِّنًا
واملرتجمني العلمية، البحوث عن فيتحدَّث عيل، محمد عهد يف للرتجمة يعرض — الكتاب
وعن املرتجمني، تخريج من إليه ترمي كانت وما األلسن، ومدرسة ومرصيني، أجانَب من
غري أو كانت مدرسيًة املرتجمة والكتب ونْرش، وطبْع ومعاجم قواميس من الرتجمة وسائل

مدرسية.
الرتجمة، أغراَض فيُبنيِّ الواسعة، الحركة هذه عىل يحكم أن يحاول الثالث الباب ويف
كلِّه ذلك أثر إىل ويُشري وإليها؛ منها املرتَجم واللغاِت ومصطلحاِتها، وأسلوبَها، وطرائَقها،
تُرجمت التي الكتَب فيها يرسد مالحَق أخريًا ويضيف املرصي؛ واملجتمع العربية اللغة يف

عليها. ل عوَّ التي واألجنبية العربية للمراجع شامًال وثبتًا ومرتجميها،

ناحيٍة عن كَشف األطراف؛ مستوعُب التفاصيل، كثريُ املادة، غزيُر — يبدو كما — والبحث
تسلَّح وقد عظيم؛ ومجهود طويل عمل عىل وبرَهن دقة، يف عليها نقَف أن أحوجنا ما
وخاصًة مختلفة، بمخطوطات واستعانٍة لغات، ِة عدَّ معرفة من شتى: بأسلحة الباحُث له
بفوائد دائًما منها القارئ يخرج والتي الكايف، الدرس بعُد تُدرس لم التي عابدين وثائق
ومناقشة التاريخية، النصوص م تفهُّ عىل أعانتْه التحليل يف ورغبة نقد روح إىل هذا جديدة؛

إلخ. … مبتكر رأي إىل الذهاب أو بعض، عىل بعضها وترجيح املختلفة، اآلراء

بك العوامري أحمد محمد األستاذ العزة صاحب حرضة تقرير ومن (3)

وال األول، فاروق جامعة من األوىل الرشف مرتبة مع املاجستري درجَة باإلجماع نالْت رسالٌة
العدِد ذلك من رسالته تأليِف يف نَصب أيَّما ونِصب تَعب، أيَّما تِعب الشيال فاألستاذ غرَو؛

. واملظانِّ املراجع من الضخم
تلك يف «الرتجمة» بتتبُّع القارئ يُغري شائق قالب يف التاريخ هذا لْرسد ق ُوفِّ وقد

إلخ. … بسطها كما املسهبة تفصيالتها عىل للوقوف استيعابها إىل ويدفعه الحقبة،
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عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

بك حديد أبو فريد محمد األستاذ العزة صاحب حرضة تقرير ومن (4)

أواسط إىل الفرنسية الحملة أيام منذ العربية اللغة إىل الرتجمة يف طريف بحٌث الكتاب
الرجوُع يمكن التي والوثائق املراجع إىل ورجع ه، حقَّ األستاذ اه وفَّ وقد عرش؛ التاسع القرن
عن مفيدًة نبذاٍت أورد كما الثقافية. مرص نهضة من الناحية هذه يجلَو أن واستطاع إليها،

العهد. ذلك يف الرتجمة أصحاب أكرب
والتنويه. بالجائزة جديٌر وهو
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املؤلف كلمة

وتاريخ: قصٌة الحياة يف يشء ككلِّ الكتاب لهذا
له املغفور والصحافة األدب فقيَد أنَّ األهرام صحيفُة نَرشت ١٩٤٣ سنة شتاء ففي
فؤاد مجمع يمنُحها جائزة جنيًها خمسني بمبلغ تربَّع قد باشا الجميل أنطون األستاذ
القرن يف مرص يف الرتجمة «حركة عن إليه م يُقدَّ بحث ألحسن العربية للغة امللكي األول

عرش». التاسع
الحديثة، نهضتها فجر يف مرص يف الفكرية للحياة خ يُؤرِّ فهو املوضوُع؛ وراقني
، املظانَّ س وأتلمَّ املصادر أجمُع وبدأُت املسابقة، هذه يف لالشرتاك قوية رغبًة وأحسسُت
التي القليلة وكتبي املدرسة هذه مكتبة ولكن الثانوية، قنا بمدرسة مدرًِّسا حينذاك وكنُت

ضئيلة. قليلة مادًة إال يل ْم تُقدِّ لم معي اصطحبتُها
هوَر الشُّ ليست الصيف شهور أنَّ ومع القاهرة، إىل وسافرُت الدرايس، املوسُم وانتهى
هذا حول للقراءة تماًما وفرغت يشء، كل عن فيها صدفُت فقد فكري بجهد للقيام املناسبة

مادته. وجْمع املوضوع
األول فاروق بجامعة اآلداب بكلية معيًدا نُقلت حتى الصيُف ينتهي يكد ولم
الناقَص أستكمل بدأت ثم قليلني، غري وجهًدا وقتًا مني النقُل هذا استنفد بإسكندرية،
املوضوع أنَّ يل تبنيَّ وهنا كتابته، يف للبدء توطئة النهائية ُخطَّتَه وأرسم البحث مادة من
عرش التاسع القرن يف مرص يف الرتجمة حركة ألنَّ تعديل؛ إىل يحتاج املجمُع اقرتحه كما
القرن من األول النصف وشملت عيل، محمد عرص يف األوىل: النهضة نهضتني؛ شهدت
هذا من الثاني النصف وشملت تاله، وما إسماعيل عرص يف الثانية: والنهضة عرش، التاسع
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يف األخرى عن تختلف النهضتني من كالٍّ أنَّ ل األوَّ البحث خطوات من يل وظهر القرن.
والنتائج. واألغراض واألدوات والتطور والبواعث والنشأة املمهدات

«حركة عىل وقرصه املوضوع عدَّل املجمع أنَّ لو األفضل من يكون قد أنَّه رأيُت لهذا
أن عىل عرش»، التاسع القرن من األول النصف يف أو عيل محمد عرص مرصيف يف الرتجمة
ثانية، ملسابقة موضوًعا القرن من الثاني النصف يف أو إسماعيل عرص يف الحركة تكون
الصعوبة عن تغاضينا لو حتى — كامل قرن يف كهذه خطرية لحركة التأريخ أن وخاصة
حدَّدها التي السنُة لهما تتَّسع ال طويل ووقت كبري جهد إىل يحتاج — السابقة الفنية
قرن يف الحركة لهذه التأريخ عىل يُقِدم باحث أيَّ وأن نهايتها، يف البحث ليقدَّم املجمع
طويل فاملوضوع ناقًصا؛ هزيًال بحثُه يَخرج أن بد ال — واحدة سنة مدى ويف — كامل

واألطراف. النواحي ب متشعِّ
الرتجمة «حركة عىل املوضوع يُقرص أن مقرتًحا املالحظات بهذه املجمع إىل وكتبُت
أن ُرئَي إذا أخرى سنًة املسابقة أَجُل يُمدَّ أن أو عرش» التاسع القرن من األول النصف يف
يستطيع ال بأنه معتذًرا مقرتحاتي رفض املجمع أن غري هو، كما املوضوع عنواُن يبقى
أن وخاصة أساسها عىل عملهم بدءوا الباحثني ألن أعلنها؛ أن سبَق التي الرشوط يف التغيري

النهاية. عىل أوشكت قد املحددة املدة
جامعة يف الدكتوراه درجة عىل للحصول آخر ببحث للتقدم ة الُعدَّ أُِعدُّ ذاك إذ وكنُت
عىل للحصول آخر ببحث أوًال أتقدَّم أن رأْت — ما ألمٍر — الجامعة ولكن األول، فاروق
أستكمل ورحت املاجستري، موضوع هو الرتجمة تاريخ يكون أن فرأيُت املاجستري، درجة
جديد؛ من كتبتُه ثم تغيري، إىل يحتاج ما وأُغريِّ تعديل، إىل يحتاج ما وأُعدِّل منه، نقص ما
تُقدَّم رسالة يف عنه — شك وال — يختلف عامة ملسابقة تُقدَّم رسالة يف البحث منهَج ألنَّ
محمد عرص يف األوىل النهضة عىل — ارتأيت كما — وقرصتُه علمية، إجازة عىل للحصول
عرش»، التاسع القرن من األول النصف يف مرص يف الرتجمة «تاريخ عنوانَه وجعلُت عيل،
أي الفرنسية،1 الحملة عهد يف للرتجمة فيه أرَّخُت صغري كتاٌب األول: كتابنَي؛ إىل وقسمتُه
— الكبري الثاني للكتاب كمدخل وجعلتُه — األوىل وسنواته عرش التاسع القرن مطلع يف

الحملة عهد يف مرص يف الرتجمة «تاريخ عنوان: تحت املاضية السنة يف حدة عىل الكتيب هذا نُرش 1

الفرنسية».
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املؤلف كلمة

محمد عرص يف للرتجمة فيه وأرَّخُت وصميَمه، املوضوع لبَّ ضمنتُه الذي الكتاب هذا وهو
.(١٨٠٥–١٨٤٩) عيل

درجة عىل للحصول األول فاروق جامعة إىل تُقدَّم رسالة َل أوَّ الرسالُة هذه وكانت
عمرها، من سنة ونصف سنتني غري وقتذاك استكملت قد الجامعة تكن فلم املاجستري،
األساتذة حرضات من مكوَّنة لجنة أمام ١٩٤٥ سنة أبريل ٢٨ يف الرسالة ونُوقشت
صفوت، مصطفى محمد والدكتور بك، غربال شفيق ومحمد بك، العبادي الحميد عبد

األوىل. الرشف مرتبة مع املاجستري درجَة األصوات بإجماع ونالْت
جوائَزه لها رَصد مسابقات عن — عام كل يف شأنه — املجمع أعلن بقليل ذلك وبعد
شعر، ديوان وألحسن قصة، وألحسن عام، بوجه أدبي بحث ألحسن تُمنَح التي السنوية
الباحثون م تقدَّ منذ املاضية املسابقة يف فاتتْني قد السابقة الفرصُة كانت وإن أنه ورأيُت
فرصٌة هذه فإنَّ تاجر، جاك األستاذ الصديق بحُث باشا الجميل بجائزة وفاز بأبحاثهم
أن سبق كما املوضوع بحث يف منهجي عىل املجمَع ألُْطلَع أنتهَزها أن أستطيع جديدة

له. رشحتُه
عرش» التاسع القرن من األول النصف يف مرص يف الرتجمة «تاريخ بكتابي وتقدَّمُت
حتْه ورشَّ قرأتْه التي اللجنُة وكانت الجائزة، بهذه يفوز أن له وُقدِّر األدبي، البحث لجائزة

األساتذة: حرضات من مكوَّنة للجائزة
فريد ومحمد بك، مدكور بيومي إبراهيم والدكتور باشا، الجميل أنطون له املغفور

بك. العوامري أحمد ومحمد بك، حديد أبو
الكتاب. هذا صْدر يف حرضاتهم تقارير من صورة نرشت وقد

بالجمعية املحارضات قاعة يف أُقيم عامٍّ حْفٍل يف السنة لتلك املسابقات نتائج وأعلنت
مقرُِّر وكان لجنِتها، مقرُِّر مسابقة كل عن وتحدَّث ،١٩٤٦ سنة أبريل يف امللكية الجغرافية
عن فتحدَّث باشا، حسني طه الدكتور األستاذ املعايل صاحب حرضَة األدبية البحوث لجنة
وقيمته للبحث كريم تقديٌر فيها قيِّمة بكلمة كتابي وخصَّ الفائزة، الكتب من كتاب كل

ومنهجه.2

أنَّ — األسف مع — أُخربت ولكنني اللجنة، تقارير مع لنرشها معاليه كلمة عىل أحصل أن حاولت 2

الفرصة هذه أنتهز وإنِّي ارتجاًال، ألقاها بل كتابة، يُعدَّها لم معاليه ألنَّ منها؛ بصورة يحتفظ ال املجمع
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هذه من أبلغ له وْصًفا أجد فلسُت موضوعه أما تاريخه، هو وهذا الكتاب قصة هي هذه
مرص خطوات تاريخ «هو قوله: يف باشا الجميل أنطون له املغفوُر بها وصَفه التي الكلمة
تاريخ أو نهضتها، بوادر كَفلوا الذين واألدباء العلماء تاريخ أو تحريرها، سبيل يف األوىل
تاريخ أو حضارتها، من انقطع ما لوْصل بالغرب وتعرُّفها عزلتها من الخروج محاولتها
قرون قرابة مُرص بقيت فقد عثرتها»، إقالة يف عيل محمد اصطنعها التي املثىل الوسيلة
والعالقات واألبواب، النوافذ مقفلَة نفسها، عىل منطويًة — العثماني العرص يف — ثالثة
الحكومات أن ولو مبتوتة، مقطوعة — أوروبا وخاصًة — الخارجي العالم وبني بينها
زاد ولكن الخطُب، لهان املدة هذه خالل داخليٍّا بها النهوض عىل عملْت مرص عىل املرشفة
حربيًة الداخلية، مرص شئون كافة يف واضمحالل ركوٌد َصحِبها الُعزلَة هذه أن ِبلَّة الطني

ثقافية. أم اقتصادية أم كانت
بهذه ذرًعا ضاق قد الغرُب كان حتى نهايته عىل عرش الثامن القرُن يُرشف يكْد ولم
الغرب هذا ْ يشأ ولم خاص— بوجه ومرص — األدنى الرشق بلداُن فيها تقبع التي الُعزلة
أن وإىل العزلة، هذه حبَل تقطع أن إىل مرص فيدعو السوي السبيل يسلك أن األوروبي
واالنتشار، بالدخول الجديدة األوروبية الحضارة ألضواء تسمَح كي والنوافذ األبواب تفتح
تدفعه كانت فقد السالح؛ قوة وبالقوة، والنوافذ، األبواب هذه بفتح هو يقوم أن آثَر ولكنه
املنافسة وقوى الداخلية، املقاومة قوى أثار مما واالستغالل، األثرة عوامل االستعمار، عوامُل
ربوعها يف قضْت أن بعد مرص عن الجالء إىل الفرنسيني جيوش اضطرْت وبهذا الخارجية،

واحًدا. يوًما الراحة طعَم خاللها يف تذْق لم ثالث سنواٍت
تكن لم يقظتَها ولكنَّ العميق، الطويل املايض ُسباتها من مرص استيقظْت وهكذا
وكانت دفًعا، إليها ُدفعت مفاجأة عنيفة يقظًة كانْت لقد بل هادئة، رفيقة تلقائيًة
برَّاقة، قوية — والعلم والحضارة السالح أضواء — معهم الفرنسيون حملها التي األضواء
املعروف املؤرخ وهو — علمائهم من كبريٌ يتمالْك ولم املرصيني، عيوُن لها تغىش كادت
«ولهم بقوله: ومعهدهم، الفرنسيني مكتبة زار حني عنها يُعربِّ أن — الجربتي الرحمن عبد

أمثالنا.» عقوُل تسُعها ال نتائُج منها ينتُج غريبة، وتراكيب أموٌر فيه

أبًدا بها ألعتزُّ وإنِّي نفيس، يف األثر أبلُغ الطيبة لكلمته كان فقد الخالص؛ القلبي ُشكري ملعاليه ألقدِّم
ا. خاصٍّ اعتزاًزا
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ثالث: قوى بني عنيًفا عرشرصاًعا التاسع القرن من األوىل السنوات مرصيف وشهدت
وتُصبح هي تفوز كي السبيل د وتُمهِّ لحسابها، تعمل منها كلٌّ واإلنجليز، واملماليك، األتراك،
الِعثرَْي هذا ووسط الكثيف، الضباب هذا ووسط وشئونها، مرصوشعبها عىل السيطرة لها
كامنًة ظلَّت جديدة قوٌة تظهر بدأت الثالث األجنبية القوى هذه لرصاع نتيجة املتطاير

املرصي. الشعب قوة هي تلك قرون، ثالثة قرابة
اختيار يف األول الحقِّ صاحب أنَّه رصيحة: جريئة قويًة إرادتَه الشعُب هذا وأعلن

عليه. واليًا عيل محمد اختياَر زعمائه لسان عىل أعلن حني ًقا موفَّ وكان حاكمه،
رْسم من بد ال أنَّه مرص عرَش فيها توىلَّ التي األوىل اللحظة منذ عيل محمد وأدرك
طوال فيها تردَّْت التي والفساد الخراب وهدة من الكنانة النتشال جديدة إصالحية سياسة
واالقتباس الغرب، نحو االتجاه هو لإلصالح القويم السبيل أنَّ ورأى العثماني، العرص
مختلفة؛ خطواٍت اإلصالحية السياسة هذه تنفيذ نحو وخطا علومه، عن والنقل نُُظمه من
ثم أوروبا، إىل بعثات يف املرصيني بإرسال ثنَّى ثم بهم، واالستعانة األجانب باستخدام فبدأ
والنظم العلوم هذه ولتدريس األوروبي، النظام عىل مرص يف الجديدة املدارس بإنشاء ثلَّث
الرتجمة. هي الغرب، عن النقَل هي املحاوالت هذه كل يف الكربى وسيلتُه وكانت الجديدة،
أدوات، من بها يتصل وما الكربى، الوسيلة لهذه تفصيلية دراسٌة إال هذا كتابُنا وما

نتائج. من عنها تسبَّب أو تالها وما وتمهيدات، مقدمات من سبقها وما
من املرتجمني إعداد يف األوىل خطواتها منذ العرص هذا يف الرتجمة حركَة تتبَّعنا
وتحريرها مراجعتها إىل ترجمتها، وطريقة الكتب اختيار إىل والبعثات، املدارس خريجي

والنرش. الطباعة مرحلة األخرية، املرحلة إىل بها وصْلنا أْن إىل وتصحيحها،
أُنشئت التي الكربى العلمية للمؤسسة بذاتها قائمة فصوًال كلِّه هذا خالل وأفرْدنا
لطالئع ثُم — بها امللحق الرتجمة وقلم األلسن مدرسة وهي — الحركة هذه لخدمة
لحركة ثم ومصححني، مرتجمني من الحركة هذه يف أسهموا الذين الثَّقافيَّة النهضة رجال
الطباعة لحركة ثم والرتجمة، النقل أدوات أهم من أداٌة أنها باعتبار واملعاجم القواميس

املرتجمة. الكتب ولطبع الرتجمة، حركة لخدمة أُنشئت ما أول أُنشئت التي واملطابع
وأهدافها للحركة مقارنة تحليلية دراسة فيه قدَّمنا كبري بفصل الكتاب ختْمنا وأخريًا

املرصي. املجتمع ويف العربية اللغة يف وآثارها الرتجمة وأسلوب ووسائلها
يف تُرجمت التي للكتب إحصاءً ضمنَّاها الجداول من مجموعًة بالبحث ألحقنا ثم
وأجزائه ومصححه ومرتجمه ومؤلِّفه كتاب كلِّ عن الوافية البيانات مع عيل محمد عرص

إلخ. … طبعه وسنة وصفحاته
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الحديث تفصيل يف أزيد أن أريد ال ومحتوياته وموضوعه للكتاب رسيعة صورة هذه
الكتاب هذا كان وإذ عليها، االطالع بعد الكريم للقارئ عليها الحكم أترك وإنما عنها،
الثقافية النهضة نواحي — الرتجمة موضوع جانب إىل — والدراسة بالبحث تناول قد
الجديد: عنوانه يكون أن آثرُت فقد الرتجمة، لحركة وخدمتها اتصالها بحكم املختلفة،
موضوعات عىل أدل بهذا فهو عيل»، محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة «تاريخ

ومحتوياته. الكتاب

محمد أن ذلك األنظار، إليها أُلفت وأن الحديث، هذا بها أختَم أن أُحبُّ أخرية كلمٌة بقيْت
بني يُوائم أن دائًما حاول بل كليٍّا، اندفاًعا الغرب نحو اإلصالحية حركته يف يندفع لم عيل
وعلوم ونُظم إصالحات من له يستورَده أن يريد ما وبني الرشقي وتراثها مرص حاجات
ينقَل أن حاول — الكتاب هذا متن يف لذكرها عرضنا التي — جميًعا بوسائله فهو غربية،
إىل مرص ينقل أن البتة يحاول لم ولكنه اإلصالح، يف العليا مثَُله ق ليُحقِّ مرص؛ إىل الغرب
بني يمزَج أن األحيان من كثري يف حاول لقد بل وتقاليدها، بروحها لها احتفظ بل الغرب،
متينة أُُسس عىل الحديثة املرصية النهضة فأقام — والغربي الرشقي — العاَلمني يف الخري
والتي منها، أفادْت التي الطيبة الوجهَة — اآلن حتى عرصه منذ — هها ووجَّ صحيحة،

منها. لإلفادة نعمل نزال ال
حرضتي الجليَلني ألستاذيَّ الجزيل بالشكر أتقدَّم أن واجبي من أنَّ أرى وأخريًا
من الكثري أفدت فقد بك؛ غربيال شفيق ومحمد بك، العبادي الحميد عبد العزة صاحبي

البحث. هذا إعداد أثناء وتعضيدهما توجيهاتهما،
التوفيق، وحده فمنه لهذا، قني وفَّ أن كثريًا حمًدا وتعاىل سبحانه هللا أحمد فإنِّي وبعُد،
قدير. يشء كل عىل إنَّه الصالح للعمل َقني يُوفِّ أن سبحانه إليه وأبتهُل العون، وحده وبه

يَّال الشَّ الدِّين جمال
١٩٥١ سنة أكتوبر ٢٨ يف اإلسكندرية
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مقدمة

لإلصالح عيل محمد وسيلُة الغرب عن النقل (1)

بعد املوقف وأثره، األوروبية الجيوش مع األول اللقاء مرص، إىل عيل محمد مجيء
وسٌط لإلصالح خطَّتُه عليهم، واليًا عيل محمد يختارون املرصيون الفرنسيني، خروج
الوسيلة؛ هذه عيوُب األجانب، استخدامه اإلصالح: وسائل واالستغراب، االسترشاق بني
إنشاء أوروبا، إىل البعثات إرسال محلَّهم، املرصيني وإحالل األجانب عن االستغناء

املدارس.

∗∗∗

التي اإلنجليزيَّة كية الرتُّ الحملة ضباط من صغريًا ضابًطا مرص عىل عيل محمد وَفَد
كثرية معارك يف عيل محمد واشرتك مرص، من الفرنسيني إلخراج ١٨٠١ مارسسنة يف أتْت
من خليط فجيوُشها الفناء، نحو تسري متحطمة رشقية دولة إحداها ثالث: دول جيوش مع
والثانية القيادة، وحسن الحديثة والنُُّظم واالنسجام التآلُف يعوزها متنافرة كثرية شعوب
هذه عىل االستيالء سبيل يف األخرى منهما كلٌّ تُنافس ناهضتان غربيتان دولتان والثالثة
وملوقعها أنظارهما، مطمح ق، الرشَّ مفتاح وألنَّها ة، جمَّ ميزات من به تتمتَّع ملا الكنانة
وُخطط جديدة، وأسلحة حديثة، بنُُظم تمتاز الدولتني هاتني وجيوش املمتاز، الجغرايف
وتفكريه. عيل محمد نفس يف قوي جدُّ أثٌر األول اللقاء لهذا فكان قديرة، وقيادة محكمة،
الفرقة ضباط من ضابًطا فيها عيل محمد واستقرَّ مرص، عن الفرنسيون جال فلما
واألتراك املماليك الثالث: القوى بني جديد من قام الذي الرصاَع كثَب عن يرقب ظلَّ األلبانية،
يف األخرى تُناضل منها واحدة كل أنَّ وأيقن قدَرها، قوة كلَّ عيل محمد وقدر واإلنجليز،
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نظره بثاقب ورأَى اهتماًما، الشعب وهذا البلد هذا تُعري أن دون وتغنم هي تفوز أن سبيل
الحملُة هذه أيقظتْها وقد قرون، ثالثة قرابة كامنة ظلَّت قوًة — الستار وراء — هناك أنَّ

الخري. إىل ويقودها بيدها، يأخذ من َوجدْت إذا القوة لهذه املستقبل وأنَّ الفرنسية،
املماليك بضعف ثم أوًال، مرص من اإلنجليز بخروج الثالثية املعركُة هذه وانتهت
وعامتهم خاصتهم — الناُس ولَحظ عب، الشَّ صفِّ يف عيل محمد ظَهر وهنا ثانيًا، واألتراك
اشتدَّ وملا الخري، عىل املفطور الزعيم الحرب رجل يف «فرأوا املمتازة الرجل هذا مواهَب —
من بد وال علينا، حاكًما الباشا هذا نريد ال إنا له: قالوا العثماني الباشا وبني بينهم األمُر
واليًا وتكون بك، إال نرىض ال له: قالوا واليًا؟ يكون تريدونه وَمن فقال: الوالية، من عْزله
له وأحرضوا رَيض، ثم أوًال، فامتنع والخري، العدالة من فيك نتوسمه مَلا برشوطنا علينا
وقت وذلك له، فألبساه الرشقاوي والشيخ عمر السيد إليه وقام قفطان، وعليه «كرًكا»

املدينة.»1 يف الليلة تلك يف بذلك ونادوا العرص،
مرص، عىل واليًا عيل محمد يقرَّ أن اضطراًرا السلطاُن واضطر أخريًا، النزاُع وانتهى
إلصالحاته الخطط يضع أخذ ثم أوًال، الجو ر يُطهِّ العظيم الرجل هذا بدأ الحني ذلك ومنذ
التزم والتي مرص، يف الفرنسيون بدأه ملا استمراًرا — ما حدٍّ إىل — تعترب التي املختلفة،
اإلصالح بأن األول اللقاء منذ آمن ألنه له؛ ويتعصب القديم إىل يلجأ فلم وسًطا، سبيًال فيها
ولم يشء، كلَّ الغرب عن يأخذ لم الوقت نفس يف ولكنه الغرب، عن بالنقل يكون إنما
عىل يدلَُّك وسًطا، خطًة واملستغربني املسترشقني بني «اتخذ بل االعتماد، كلَّ عليه يعتمد
رضورة من إليه ذهب ما لتأييد مرص يف عيل محمد عمله بما استشهد «ماكويل» أن ذلك
أيًضا استشهدوا الرشقية الثقافة أنصار من «ماكويل» خصوم أنَّ كما الحديثة، العلوم تعليم
وكان — فقالوا بغابرها، األمة حارض وْصل رضورة من إليه ذهبوا ما لتأييد عيل بمحمد

2«… العربية باللغة يُعلِّمها ولكنَّه الحديثة، العلوم يُعلِّم مرص ُمصلح إنَّ قولهم: ا حقٍّ
بعض وصحون األزهر، أروقة يف انزوى قد فيها والعلم مرص عرَش عيل محمد توىلَّ
— رفاعة يقول كما — األزهر لعلماء وكان والقرى، املراكز يف املكاتب وقاعات املساجد،
اآللية العلوم من يجب وما واالعتقادية، العملية الرشعية، األحكام إتقان يف البيضاء «اليُد

أحمد للدكتور عيل» محمد عرص يف التعليم «تاريخ لكتاب: بك غربال شفيق األستاذ مقدمة من ص«س» 1

ص٣٥٠. ج٣، والجربتي، الكريم؛ عبد عزت
ص٩٦. الكبري، عيل محمد غربال، شفيق 2
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األصول وعلم واملقوالت، البحث، وآداب والوضع، وكاملنطق، عرش، االثني العربية كعلوم
األزهار»،4 يانعة فْهم وروضة الثمار، دانية علم «جنة يقول: كما األزهر وكان 3«… املعترب
وراح الفرنسيني، علوُم بهرتْه مذ العلوم، بهذه ثقتَه فقد قد العطار الشيخ أستاذه كان وإن
وكان األزهر، علوم غري وعلوًما األزهر، كتب غريَ كتبًا لتالميذه ويقرأ لنفسه، غريَها يطلب

فيها.»5 ليس ما املعارف من بها ويتجدَّد أحوالُها، تتغريَّ أن بد ال بالدنا «إنَّ يقول:
تخريَّ ولكنَّه الجديدة، املدارس إلنشاء الُعدَّة يعدُّ وبدأ الرأي، بهذا عيل محمد وآمن
بالطابع الجديدة ملدارسه واحتفظ — األزهر — القديم املعهد من وُمعلِّميها تالميذَها
بعد العلم لدروس «ُمجدًدا املرصيني من عرصه أهل نَظر يف فكان قي، الرشَّ اإلسالمي
تمدُّن «بمعيد األوروبيون به يُلقِّ كان كما األوائل»،6 تستطْعه لم بما ذلك يف آتيًا اندراسها،

األوهام».7 تمكُّن ومبيد اإلسالم،
غريَ السلطان وبني بينه العالقات كانت فقد جديًدا؛ عهًدا مرص يف عيل محمد بدأ
عجيبًا خليًطا — جيًشا ى يُسمَّ أن صح إن مرص— يف وجده الذي الجيش وكان مستقرة،
تتجه سياسية أطماٌع له وكانت إلخ، … إلخ ورشكسية، ألبانية، وِفَرق مملوكية، رشازم من
لنفسه اتخذ إذا إال يتمَّ أن يمكن ال اإلحياء هذا أنَّ يرى وكان العثماني، العالم إحياء إىل
جيوشها تكوين يف أوروبا دول نْهج تكوينهما يف ينهج قويَّني عظيَمني وأسطوًال جيًشا

وأساطيلها.
يعوزها خِربة سياسة مرص يف االقتصادية السياسة أنَّ هذا بعد عيل محمد ورأى
— ُمخطئًا أم ذلك يف ُمصيبًا — اإلصالح يف مذهبُه وكان نواحيها، شتى يف الشامل اإلصالُح
وصناعة، وتجارة زراعة من املختلفة، االقتصادي اإلنتاج فروع عىل يَدها الحكومة تضع أن

تُريد. الذي اإلصالح إدخال من لتتمكن
يف رغبتَه عنه يفهمون حازمني إداريني موظفني إىل حاجة يف أخريًا عيل محمد وكان
املراد الغربي اإلصالح بنواحي ا تامٍّ إملاًما ون ويُلمُّ وحاجتها، البلد، حالة ويُقدِّرون اإلصالح،

اقتباُسه.

ص٣٧٢. األلباب، مناهج رفاعة، 3

ص٣. اإلبريز، تخليص رفاعة، 4

ص٣٨. ج٤، التوفيقية، الخطط مبارك، عيل 5

ص٣٧٢. األلباب، مناهج رفاعة، 6

ص٤. الحكماء، وهداية القدماء لبداية مقدمته يف رفاعة، 7
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استخدام إىل األمر ل أوَّ عيل محمد فاتَّجه الرجال، الصنفمن هذا من وكانتمرصخلًوا
الحكومة خدمة يف األجانب من اإلكثار «أنَّ األوىل اللحظة منذ يُدرك كان ولكنَّه األجانب،
واالقتصادية الحربيَّة النُّظم يف كفايتهم عىل — منهم فكثريٌ يشء، يف الصواب من ليس
عن أعمالها، يُعرقلون وقد الحكومة، أغراض يجهلون — الوقت ذلك يف بالدهم عرفتْها كما
الحربية النظم تلك كمرصمن ناشئة بالٌد تحتاجه ما أيًضا يجهلون وقد قْصد، غري أو قْصد
محمد وكان وِطباعهم، أهلها، وعادات البالد، بلغة جهلهم إىل هذا يرجع وقد واالقتصادية،
ملصلحة يعملوا أن قبل الذاتية ملصلحتهم يعملون إنَّما أنَّهم ويرى منهم، كثري يف يثُق ال عيل

لبعض. بعضهم يروج وأنهم عليهم، تُنفق التي الدولة
منهم وكثريٌ باهظة، مرتباٍت يتقاضون فهم عليهم؛ تُنَفق التي الطائلة النفقات إىل هذا
بينهم الصلة ويف عملهم، يف لهم عونًا ليكونوا مرتجمون لهم فيُعنيَّ العربيَّة، اللغة يجهلون

الحكومة».8 وبني
اإلكثار أو األجانب عىل االعتماد عن عيل بمحمد تعدل كانت التي األسباب هي هذه
منهم، لإلقالل حلٍّ إيجاد يف الرسيع الجدي التفكري إىل وتدفعه الحكومة، وظائف يف منهم
من كثريون به يمتاز كان ما السابقة األسباب إىل ويضاف محلَّهم، املرصيني إلحالل ثم
األطباء عن جوان» «إدوار يقوله ما هذه دعوانا يؤيد واستغالل، وادِّعاء جهل من هؤالء
والطليان اليونان أفاقي من لفيٌف يوجد «كان قال: السودان، عىل املرصية للحملة املرافقني
أنهم والحقيقُة بالطب، العلم منتحلني مكان إىل مكان من الته تنقُّ يف الجيش يرافقون
ولقد الشعوذة، يف البارعني ابني النصَّ من كانوا وإنَّما شيئًا، بسائطه من يدرون ال كانوا
املهلكة، األمراض بتلك حتَفهم لُقوا الذين مقدمة يف املزعومني األطباء أولئك من ستة كان
هامون» «مسيو أيًضا وذكر وشعوذتهم»،9 وجهلهم، عجزهم عىل دليًال بها موتهم فكان
والصيادلة األطباء عن كالمه عند عيل محمد عهد مرصيف يف البيطري الطب مدرسة ناظر
دبلومات يحملون ال كانوا ثلثيهم أن إنشائها، أول الصحية باإلدارة ألحقوا الذين األجانب
صانع أو تلغرايف مكتب مدير أو ممرًضا كان من منهم إن بل طبية، عملية مؤهالت أو

ص٣١-٣٢. عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ الكريم، عبد عزت 8

ص٦٢١-٦٢٢. مسعود، محمد ترجمة عرش، التاسع القرن يف مرص جوان، إدوار 9
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له وليس بأرضمرص ينزل كان أجنبي أيَّ «إن قال: ثم بالقاهرة، مقهى يف ندًال أو أحذية
طبيبًا.»10 أو صيدليٍّا يُعنيَّ كان يمتهنها مهنة

وبدأ نفاذة، وعني مستشفة، بصرية له وكانت األسباب، هذه كل إذن عيل محمد أدرك
عىل أو — األجانب هؤالء عن االستغناء من رسيًعا تُمكِّنه التي الوسائل يف قلنا كما يفكر
ُسبًال الرأي هذا لتنفيذ اتَّبع وقد محلَّهم، املرصيني إحالل ثم منهم، املدعني عن — األقل

كثرية:

يف كلُّها أو جلُّها ُسطِّرت قد ونُُظمه، وُخططه، وحكمته، الغرب، علوم أن أوًال رأى (١)
من كثري لرتجمة السبل د يُمهِّ أن األوىل خطتُه فكانت ومؤلِّفوه، علماؤه، وضعها التي كتبه
وقد منها، واإلفادة عليها، االطالُع البالد أبناء عىل ليسهل كية؛ الرتُّ أو العربية إىل الكتب هذه
غري الكتب، بعض برتجمة — وغربيني رشقيني — مرص يف األجانب من لكثري فعًال عهد
خمس يف أشهر ستة عمَل أحُدهم «َليتم حتى عملهم يف يُهملون أو يتلكَّئون، كانوا أنَّهم
هذا يستطيع هل ولكن الفنون، مختلف يف كثرية كتٌب تُرجمت فقد هذا ومع سنوات»،11
بأضعاف عيل محمد لهم جاء ولو كالَّ بكوب؟! البحر ماء يُحولوا أن املرتجمني من النفُر
من يشوبها قد وما بطء، من الطريقة هذه يَشني ما أدرك ولهذا ومدًدا؛ عونًا أضعافهم
معرفتهم ومبلغ املرتجمني، هؤالء كفاية أو املرتجمني، أو الكتب اختيار إىل ترجع أخطاء

وإليها. عنها ينقلون التي باللغات أو فيها، يرتجمون التي بالعلوم
إىل البلد أهل من نفًرا ينقل أن فرأى أخرى طريقًة س يتلمَّ ذلك بعد عيل محمد راح (٢)
القوم، وبلُغة هناك، نقَله يريد الذي هذا ليَدرُسوا — والنظم العلوم هذه موطن — أوروبا
املختلفة، الوظائف يف األجانب محلَّ وحلوا املستقبل، يف تَها عدَّ كانوا ملرص عادوا إذا حتى
البعوث عيل محمد أرسل ولهذا الغربية؛ الكتب ترجمة ويف أمتهم، ألبناء درسوا ما تعليم ويف
الكربى، الفائدة أفادوا وقد أعضائها من الكثريون وعاد األخرى، بعد الواحدة أوروبا إىل
وأمانة، بإخالص واجبَهم وأدَّوا األجانب، عن العبء وحملوا عيل، محمد أغراض قوا وحقَّ
من استوثق إذا إال املختلفة األعمال — عودتهم بعد — يُوليهم ال هذا مع عيل محمد وكان
اختصَّ الذي الفن يف كتاٍب برتجمة منهم كلٌّ يقوم أن ذلك يف مقياسه وكان مهارتهم،

.Hamont. l’Egypte sous Mèhémet-Ali, t. II, pp. 108-109 10

عابدين). وثائق عن (نقًال ص٣٣ عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ الكريم، عبد عزت 11
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مهارة أظهروا إذا «حتى درسوه، فيما يُجرِّبهم فكان منهم، الصناعة درسوا الذين ا أمَّ فيه،
يرى كان ألنَّه وظائفهم»؛12 يف البالد أهل محلَّهم وأحلَّ األجانب، خدمات عن استغنى وكفاية
الحكومة ألموال «صيانة محلَّهم املرصيني وإحالل الجديدة، املنشآت عن األجانب ْرصف يف
ويَُعدُّ املرصيني، الضباط بعض نبوغ عن سمع كلما كلَّه الفرَح يفرح وكان لها»،١٢ وفخًرا

األجانب».١٢ استخدام من الحكومة يعفي إذ للمستقبل؛ حسنًا «فأًال ذلك
وتولَّوا البعثات، أعضاء من الكثريون عاد فقد وجدواها؛ فائدتُها الطريقة لهذه كان (٣)
وأساطيله عيل جيوشمحمد ولكن الكتب، من الكثري وترجموا والوظائف، األعمال من الكثريَ
ومنشآت الزراعي، واإلصالح ال، العمَّ آلالف تحتاج املتعددة واملصانع الضباط، ملئات تحتاج
تحتاج واملدارس الجديدة، والعلوم الفنون بهذه الخبريين لعرشات تحتاج والهندسة الري
األطباء من لجيشكبري يحتاج الطبي واإلصالح العلوم، مختلف املختصنييف املدرِّسني ملئات
يبعث أن الدولة ميزانيُة تُمكِّنه هل أو عيل، محمد يستطيع فهل … وهكذا … وهكذا …

…؟! أوروبا يف العلم وا ليتلقَّ املرصيني من اآلالف هذه

رسيعة غري — األقل عىل — أو عملية، غري طريقة أيًضا هذه أنَّ عيل محمد وجد
إصالُحه يشمل أن حريصعىل وهو وسنوات، سنوات إىل الحتاج بها اكتفى لو ألنَّه اإلنتاج؛
رابعة تجربة إىل لجأ لهذا ممكن؛ وقت أرسع ويف املرصيَّة، الحياة نواحي من ناحية كلَّ

شعبتني: ذات

املرصيني بعض بتعليم — أعمالهم جانب إىل — يقوموا أن األجانب إىل عِهد فقد (أ)
«فالضباط مراكزهم، يف أساتذتَهم خلفوا تعليَمهم هؤالء أَتمَّ إذا حتى وفنونهم علوَمهم
واألطباء األتراك، أو املرصيني والجند الضباط ويُعلِّمون الجيش، ِفَرق ينظمون األجانب
األجانب الصناعة ورجال أطباء، ليكونوا التالميذ ويعلِّمون املستشفيات، يف يعملون األجانب

املرصيني». للصنَّاع فنَّهم ويعلِّمون املصانع، يف يعملون
رتيبًا تعليًما البالد أبناء لتعليم املختلفة املدارس يُنشئ أن أخريًا عيل محمد رأى ثُم (ب)
ال أن رأى ثم األلسن، ومدرسة والحربية والزراعة والهندسة الطب مدارَس فأنشأ ُمنظًَّما؛
مدارس ففتح «الخصوصية»؛ املدارس بهذه امللتحقني إلعداد أخرى مدارس وجود من بد

«التجهيزية». واملدارس «املبتديان»،

عابدين). وثائق (عن و٣٤ ص٣٣ السابق املرجع الكريم، عبد عزت 12
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يف العليا ُمثَُله ق ليُحقِّ مرص إىل الغرب ينقَل أن عيل محمد حاول جميًعا الوسائل بهذه
وتقاليدها، بروحها لها احتفظ بل الغرب مرصإىل ينقَل أن البتة يحاول لم ولكنَّه اإلصالح،
— والغربي الرشقي — العاَلمني يف الخري بني يمزَج أن األحيان من كثري يف حاول لقد بل
حتى عرصه منذ — هها ووجَّ صحيحة، متينة أُُسس عىل الحديثة املرصية النهضَة فأقام

منها. لإلفادة نعمل نزال ال والتي منها، أفادت التي الطيبة الوجهَة — اآلن

باشا. عيل محمد ختم

النقل عند عيل محمد اتَّجه األوروبية الدول أي إىل (2)

مرص مع عالقاتها إنجلرتا، الحديث، العرص مطلع يف الصدارة ذات األوربية الدول
مرص بني العالقات أوًال؟ فرنسا وعن عنها عيل محمد ابتعد ِلَم الوسطى، العصور منذ
يف باإليطاليني استعانته االتجاه، هذا أسباب أوًال، إليها عيل محمد اتجاه وإيطاليا،
عن تُرتجم األوىل الكتب إيطاليا، إىل ترسل األوىل البعثات جيشه، ويف األوىل، مدارسه
إىل واتجاهه إيطاليا عن ابتعاده اإليطاليني، من والصيادلة األطباء معظم اإليطالية،
برجال عيل محمد استعانة ،١٩ القرن يف املرصية الثقافة يف هذا أثر األسباب، فرنسا،

املختلفة. أوروبا دول من

∗∗∗
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األجانب بأيِّ نتساءل: وهنا األمر، أول باألجانب — ذكرنا كما — عيل محمد استعان
القرن طوال خاصة بصبغة مرص ثقافة سيصبغ واضح أثر من لذلك ملا استعان؟

عرش. التاسع
العرص ومطلع املتأخرة الوسطى العصور يف الصدارة صاحبة أوروبا دول كانت

إيطاليا. وجمهوريات وفرنسا، إنجلرتا هي: الحديث
لها تكون أن يف — عرش الثامن القرن أواخر حتى — يوًما تفكر فلم إنجلرتا أما
امللُك لِعبه الذي الدَّوَر استثنينا إذا وذلك السياسية، الناحية من وخاصًة ما، عالقٌة بمرص
وقتذاك مرص سلطان وبني بينه كان وما الصليبية، الحروب يف األسد) (قلب «ريتشارد»
بها تُوحي كانت صداقة عالقات13 من بكر أبي العادل امللك وأخيه األيوبي الدين صالح
من كلٌّ به يتمتع كان وما األيام، تلك يف السائد الفروسية لنظام العليا وامُلثُل العرص روُح

الصادقة. البطولة صفات من و«ريكاردوس» الدين، صالح
كان إذا حتى وإنجلرتا، مرص بني العالقاُت انقطعِت الصليبية الحملِة تلك وبانتهاء
مرص يف اإلنجليُز يبذلها كثرية مساٍع عن سمْعنا عرش الثامن القرن من الثاني النصُف
الهند؛14 إىل للوصول األحمر والبحر مرص عربَ القديم الربي الطريق استعمال إىل للعودة
التي الرسعة هذه يف الرغبة ومبرشات تتناسب ورسعة قٍرص من الطريُق هذا به يمتاز ملا

الصناعي. االنقالب بعد وخاصة عرش التاسع القرن مميزات أهمَّ ستكون
التحتية املنافساُت وبدأت الناحية، هذه يف مَرص أهميَة الوقت نفس يف فرنسا ْت وأحسَّ
هذه صور أروُع وظهرْت مرص، الحتالل الدولتني هاتني بني عرش التاسع القرن مولد مع
الجنوُد وتلكَّأت ،١٨٠١ سنة مرص من الفرنسيني بإخراج انتهى الذي النضال يف املنافسة
عاودْت ثم قليل، بعد الجالء إىل اضطرت حتى الفرنسيني خروج بعد مرص يف اإلنجليزية

بالفشل. املحاولُة هذه فُمنيَت ١٨٠٧ سنة أخرى مرة محاولتَها
أن أو إنجلرتا، إىل لإلصالح محاوالته يف يتَّجه عيل محمد إنَّ نقول: أن نستطيع فهل

كبرية! جالياٌت منهم مرص يف يكن ولم باإلنجليز، يستعني

يف واملسيحية اإلسالم بني السلمية الت «الصِّ عنوانه: بعُد، يُنَرش لم يل بحٍث يف العالقات هذه لُت فصَّ 13

الوسطى». العصور
،Hoskios, The British Routes tolndia عرش: الثامن القرن يف إنجلرتا بمحاوالت يتعلق فيما انظر 14
و١٩٤١. ١٩٤٠ سنة املقتطف، عرش» الثامن القرن يف الهند وطريق «مرص عن مقاالتي أيًضا: وانظر
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انتهت التي املعارك يف اشرتك قد عيل محمد أنَّ الحْظنا فرنسا إىل إنجلرتا تركنا فإذا
تركوا ما تماًما يحسُّ فهو مبارشة، عهدهم مرصبعد له خلصْت وقد مرص، من بإخراجهم
يف الفرنسية الجالية عدد إنَّ ثم منهم، يتخوَّف يزال ال كان لعله ولكن آثار، من مرص يف
محمد يتجه أن أيًضا الطبيعي من يكن فلم الحملة، خروج بعد كبريًا نقًصا نقص مرصقد

أخرى. لعوامل قليل بعد إليها سيتجه كان وإن فرنسا، إىل يتجه ما أول عيل
األمر أول برجالهما واالستعانة الدولتني، هاتني إىل االتجاه عن عيل محمد انحرف
إيطاليا إىل اتجه ما أول واتجه — وقتذاك الغرب دول عىل زعامة من لهما كان ما رغم —

أسباب: ولذلك واإليطاليني؛
العصور طول وثيقة متينًة إيطاليا بنيمرصوجمهوريات التجارية العالقاُت ظلَّت فقد
مرصوالشام ثغور يف كثرية جالياٌت عيل محمد عهد أوائل حتى لإليطاليني وكان الوسطى،
لقد بل وتداوًال، شيوًعا15 األكثر األجنبية اللغة هي اإليطالية اللغة كانت كما وموانيهما،
اإليطاليون هؤالء وكان اإليطالية، غري القنصليات بني حتى الرسمية املخاطبات لغة كانت
يتكلمون اإلسكندرية، وخاصة املرصية، الثغور يف األهايل عامُة كان كما العربية، يعرفون
السوقة أغلب إنَّ باريس»: إىل «رحلته يف اإلسكندرية عن كالمه عند رفاعة يقول اإليطالية،

الطليانية».16 اللغة من ببعضيشء «يتكلم املدينة بهذه
الخطوة بدأ عيل، ملحمد ملًكا وغلمانهم املماليك أوالُد وأصبح القلعة، مذبحُة انتهْت فلما
املماليك مدارس نمط عىل القلعة يف مدرسًة الغلمان لهؤالء فأنشأ الجيش، إلصالح األوىل
والرتكية العربية اللغاِت الحربية الفنون جانب إىل فيها يُدرِّس كان أنَّه غري القديمة،

عيل. محمد مدارس يف تدريَسها قرَّر أوروبية لغة أول هي اإليطالية فاللغة واإليطالية؛
العيني وقرص بوالق مدرستي يف ستُدرَّس اإليطالية اللغة أنَّ أيًضا بعُد فيما وسنجد

األوىل. سنيها يف الحربية املدارس بعض ويف ببوالق، املهندسخانة مدرسة يف ثم
،١٨٠٩ سنة يف بعثاته أول كانت أوروبا، إىل البعوث إرسال يف عيل محمد فكَّر وعندما
وروما، وفلورنسا، وميالنو، ليفورن، املختلفة: إيطاليا مدن إىل ١٨١٣ سنة يف وثانيتها
ونُُظم السفن، وبناء العسكرية الفنون وبعض والطباعة، الحروف، سبْك فنِّ لدراسة وذلك

الحكم.

.Artin Pacha. l’lnstruction Publique en Egypte, p. 69 15

ص٢٦. اإلبريز، تخليص 16
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للجيش، املدرَّبني والضباط للمدارس، املعلِّمني عيل محمد استدعى إيطاليا «ومن
العربية.»17 أو الرتكية إىل لينقلوها املرتجمني إىل دفعها التي والكتب الطباعة، آالِت واشرتى
١٨٣٧ سنة ديسمرب يف قدَّمه الذي مرص يف الطِّب عن تقريره يف بك كلوت ذكر وقد
مرص يف عمَله بدأ أنه مرص، يف اإلنجليزية الحكومة مبعوث «Bowring «بورنج للدكتور
صغرية إحصائية يف ذكر ثم اإليطاليون، — معظمها يف — عليها يُرشف الصحية واإلدارة
من كانوا العسكرية واملستشفيات الجيش يف والصيادلة األطباء من وخمسة مائة أن
وأربعة األملان، من وخمسة اإلنجليز، من وستة الفرنسيني، من وثالثني واثنني اإليطاليني،

اإلسبان.18 من واثنني البولنديني، من
كتَب جيشه، تنظيم يف لالشرتاك فرنسا من حربية بعثًة عيل محمد استقدم وعندما
عضو «Jomard «جومار املسيو صديقه إىل البعثة هذه رئيس «Boyer «بواييه الجنرال
يقول: — بعد فيما فرنسا إىل عيل محمد بعثات عىل واملرشف الفرنيس، العلمي املجمع
املحل يف الفرنسية واللغة اإليطاليني، أيدي يف مرص يف كلها الشئون إدارة أنَّ «وجدت
الكتب سوى يُرتجمون وال اإليطالية، اللغِة سوى الحربيَّة املدارس يف يعلمون وال الثاني،
والعلوم، واللغات، الرياضيات ومدرسو الشعب، ذلك من مؤلفون وضعها التي البسيطة
شابٍّا أربعون أو ثالثون أوروبا إىل يرحل عام كل ويف إيطاليون، كلهم وغريها، والفنون،
ويُظهر الحربية، الفنون دراسة يف حتى يتَّجهون «بيزة» وإىل وفنونها، علوَمها ليتعلموا
الفرنسيني ناحية من املخاوَف ذهنه يف ليبثُّون وإنَّهم اإليطايل، التفوق هذا من دهشتَه الوايل

19«… شيئًا يخىش أن يجب فال اإليطاليني ناحية من أما (الخادعني)،
الفرنسيون ها يحسُّ كان التي املرارة مبلغ نعلم االقتباس هذا من األخرية الفقرة ومن
أنَّ نالحظ ولهذا عيل؛ ومدارسوجيشمحمد وإدارة حكومة يف ولغتهم اإليطاليني ق تفوُّ من
الصدارُة وللغتهم لهم تكون لكي النفوذ هذا عىل للقضاء الجهود كلَّ سيبذلون الفرنسيني
من األوىل الطوائف أنَّ ذلك عىل ساعدهم وقد مرص، يف األجنبية واللغات األجانب بني
األطباء من اللفيَف ذلك يُشبهون معظمهم كان بل املمتاز، العنرص من تكن لم اإليطاليني

ص٩٠. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 17

.Bowring. Report on Egypt and Candia. p. 139 18

،Douin, une Mission Militaire de Meh. Ali. p. 40 (de Boyer à jormard, 20Msi, 1825) 19

ص٩٠-٩١. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت الدكتور ألفاظ من والرتجمة
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الوقت يف وذلك والطليان»، اليونان أفاقي «من كانوا: بأنَّهم جوان» «إدوار وصَفهم الذين
«الكولونيل وخاصة عيل، محمد بخدمة التحقوا الذين القالئل الفرنسيون فيه تَرك الذي

وأجمله. األثر أطيَب بك» و«كلوت سيف»
عىل الفرنسيني لغلبة التمهيد يف الفضل بعض له يكون قد شخيص عامٌل وهناك
«املسيو اسمه فرنيس بتاجر شبابه يف اتصل قد كان عيل محمد أنَّ وذلك اإليطاليني،
التجارة، شئون يف بخربته كثريًا وأفاده واإلخاء، الُودَّ الرجل هذا له أخلص وقد ليون»،20
وضباطها وعلمائها برجالها — تسعى كانت فرنسا أنَّ إىل الفضل بعُض يرجع قد كذلك
الحملة علماءُ بدأه ملا ًما ومتمِّ ذًا منفِّ تعتربه كانت فقد سعيًا؛ عيل محمد وإىل مرص إىل —

إصالحات. من نفسها الحملُة بدأته وملا أبحاث، من
األبيض البحر دول من كدولة — حينذاك املمتاز الدويل فرنسا ملركز كان لقد وأخريًا
يف واتجاهه واإليطاليني، إيطاليا عن وجَهه عيل محمد إشاحة يف كبري أثٌر — املتوسط

والفرنسيني. فرنسا نحو اإلصالحية سياسته
املدارس من فشيئًا شيئًا اإليطالية اللغة وأُلغيت املنافسة، هذه حلبة يف فرنسا نجحْت
ومدرسني بضباط عنهم واستعيض اإليطاليني واملدرِّسني الضبَّاط عن واستُغني املرصية،
يف — تُرَسل فغدْت اإليطالية البعوث وأُلغيت اإليطالية، الكتب ترجمة عن وُعدل فرنسيني،
اإليطالية الثقافة عن النقل عن مرص تحولت لقد واحدة كلمة ويف فرنسا، إىل — معظمها
مرصطول فستظل ذكرنا، كما امللحوظ أثُره لهذا وسيكون الفرنسية، الثقافة عن النقل إىل
لزاٌم أنَّه غري التفكريية، نواحيها شتى يف الفرنسية بالصبغة مصطبغًة عرش التَّاسع القرن
وللثقافة لفرنسا لُحبِّه أسريًا يكن لم عيل محمد أنَّ إىل املوضوع هذا ختام يف نُشري أن علينا
من ناحية يف امتازْت دولة كلِّ برجال يستعني أن دائًما يحب كان بل وحدها، الفرنسية
يُدير كان كما وإنجلرتا، للنمسا أُرسلت بعثاٌت بعثاته من فكانت والعرفان، العلم نواحي

وغريهم. واإلنجليز اإلسبانيني من أفراٌد فيها ويعلِّم مدارسه بعَض

حتى عنه بحث فقد مجِده؛ قمة إىل وصل عندما وخاصًة الفرنيس، هذا جميَل عيل محمد ينَس لم 20

فأرسل للسفر، ة الُعدَّ يُعدُّ وهو تُويف الرجل ولكن فرنسا، إىل يستدعيه فأرسل «مرسيليا»، يف يُقيم أنه علم
ص٣١٢-٣١٣. ج٢، القومية، الحركة تاريخ الرافعي، انظر: أخته، إىل هدية فرنك آالف عرشَة عيل محمد
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األول الفصل

املدارس

البرشي، الطب مدرسة الطبية: املدارس (١) اإلصالحية؟ سياستَه عيل محمد بدأ متى
عليها، تغلَّب كيف اللغة، صعوبة املدرسة، يُنشئ بك كلوت أطباء، إىل الجيش حاجة
مدرسة الصيدلة، مدرسة عالجها، طُرق الطريقة، هذه عيوب باملرتجمني، االستعانة
املدارس الفنية: املدارس (٢) الرتجمة. يف جهودها البيطري، الطب مدرسة الوالدة،
املدارس (٣) الجهود. هذه وأثر الرتجمة، يف جهودها الهندسية، املدارس الزراعية،
الحربية املدارس (٤) العمليات. مدرسة املعادن، مدرسة الكيمياء، مدرسة الصناعية:
السواري، مدرسة البيادة، مدرسة الحرب، أركان مدرسة أسوان، مدرسة والبحرية:

الرتجمة. يف جهودها البحرية، املدارس الطوبجية، مدرسة

∗∗∗

املماليك، عىل عيل محمد فيها قىض التي السنة وهي ،١٨١١ سنة نعترب أن يصح
لتعليم األوىل الحربيَّة املدرسة أنشأ عقبها ففي العلوية، املحمدية اإلصالحية للسياسة بْدءًا
يف تُدرَّس التي الغربية اللغة هي اإليطالية اللغة وكانت بالقلعة، وغلمانهم املماليك أوالد
محمد بدأ أيًضا السنة هذه وقبيل اإليطاليني، من األجانب املدربون كان كما املدرسة، هذه
و١٨١٦ ،١٨٠٩ سنة بني ما املدة يف فأرسل اإلصالح، من األخرى الناحية يف التفكريَ عيل
بُدئ والبعثات، الحديثة املدارس وهما: الجديد، اإلصالح فُرْكنَا إيطاليا، إىل مختلفة بعثاٍت
محمد عهد نهاية حتى التشييد هذا وسيستمر وبعدها، السنة هذه حدود يف تشييدهما يف
عيل، محمد لرغبة وتنفيذًا البالد، حاجة حسب األخرى بعد الواحدة تُنشأ فاملدارس عيل؛
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التي النعم ويلِّ لسياسة تحقيًقا البعثة بعد البعثة املختلفة أوروبا لبلدان تُرَسل والبعثات
األجانب. محلَّ املرصيني إحالل إىل ترمي

املدارس الركنني: لهذين التشييد خطواِت التالية الصفحات يف نتتبَّع أن وسنحاول
الرتجمة تاريخ دراسة عىل تُعيننا التي بالنواحي املوجز هذا يف نُعنَى وسوف والبعثات:
إىل واإلشارة مدرسة، كل يف تُدرس كانت التي األجنبية اللغات كتحديد العرص؛ ذلك يف
أما الرتجمة، يف مدرسة كلِّ جهود وإىل األجانب، من فيها والتعليم املدارس إدارة توىلَّ َمن
للتعليم نؤرخ ال ألنَّنا عامدين؛ عنه فسنغيض العهد هذا يف للمدارس التفصييل التاريخ

خاص. بوجه للرتجمة بل عام، بوجه

الطبية املدارس (1)

البرشي الطب مدرسة (1-1)

اقتداءً — الرضوري من وكان ،١٨١٥ سنة بعد الجديد جيشه بإنشاء عيل محمد بدأ
فرق من فرقة بكل األطباء من عدًدا يُلِحق أن — عنها ينقل التي األوروبية بالجيوش

واملتنقلة. الثابتة املستشفيات الِفرق لهذه َ تُنشأ وأن الجيش،
لعدم قني، والحالَّ الطب1 أدعياء من بطائفة — األمر ل أوَّ — عيل محمد واستعان
املصاحبني األطباء جوان» «إدوار وصف كيف السابق الفصل يف رأينا وقد غريهم، وجود
«مسيو عن ونقلنا والطليان»، اليونان أفاقي «من بأنَّهم السودان يف املرصية للحملة
مقهى يف «ندل بينهم من كان األول العهد يف األجانب األطباء أنَّ من الحظه ما هامون»
بال كانوا األطباء هؤالء ثلثي وأن تلغراف» وعامل مرسيليا يف أحذية وصانع بالقاهرة
ورئيًسا طبيبًا ليكون بك» «كلوت الدكتور عيل محمد استدعى ١٨٢٥ سنة ويف «دبلومات»،
بخدمة التحق منذ — متواصًال سعيًا الرجل هذا سعى وقد املرصي، الجيش لجرَّاحي
بمحمد زال وما محلَّهم، الفرنسيني وإحالل اإليطاليني، سيطرة عىل للقضاء — عيل محمد
وأُنشئت ذلك، عىل وافقه حتى البلد، أبناء لتعليم للطب مدرسة إنشاء عىل يحرضه عيل
عىل ليسهل زعبل؛ بأبي الجيش مستشفى جانب إىل ١٢٤٢ / ١٨٢٧ سنة يف املدرسة

العلمية. الدراسة جانب إىل العملية الدراسة الطالب

ص٥٧٩-٥٨٠. ج٢، مرص، إىل عامة ملحة بك، كلوت 1
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الصحة. عموم ومفتش الطبية املدرسة ناظر بك كلوت

الترشيح، صعوبة2 أهمها: األمر، أول يف كثرية صعوباٌت بك» «كلوت اعرتضْت وقد
أنَّ غري الصعوبات، أخطَر هذه وكانت بها، يدرس التي اللغة وصعوبة عليها، تغلَّب وقد

عليها. التغلَُّب استطاع حتى جهَده كلَّ بذل بك» «كلوت
وإيطاليني، فرنسيني3 أساتذة من تتكوَّن املدرسة أُنشئت عندما التدريس هيئُة كانت
اإليطالية، أو الفرنسية غري يعرفون ال جميًعا كانوا وقد إسباني، واحٌد بينهم من كان كما
املرتجمني من عدد تعيني إىل بك» «كلوت لجأ لذلك العربيَّة؛ غري يعرفون ال الجدد والطلبة

العربية اللغة آداب تاريخ زيدان، وجورجي ص٢٥٤-٢٥٥، السابق، املرجع الكريم، عبد عزت انظر: 2
ص٣٠. ج٤،

ص٦٢٧-٦٢٨، ج٢، مرص، إىل عامة ملحة كتابه: يف بك كلوت التفصيل من بيشء األساتذة هؤالء عن تحدث 3
ص٢٥٩. السابق، املرجع الكريم، عبد وعزت ،Bowring. Op. cit p. 140 أيًضا: وانظر ،٦٥٤-٦٥٥
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تتلخص بك» «كلوت وضعها التي الخطة وكانت الطالب، إىل األساتذة عن الدروس لينقلوا
يأتي: فيما

األستاذ وكان األستاذ، حرضة يف العربية اللغة إىل الدروس ينقلون املرتجمون كان (١)
لم املرتجمني هؤالء ألنَّ ته؛ مهمَّ عليه ليسهل الالزمة والتفسريات بالرشوح املرتجم يمدُّ

األمر. ل أوَّ يف يرتجمونها التي باملواد عْلم عىل يكونوا
ترجم ما يُعيد أن إليه يطلب كان قال، ملا املرتجم فْهم ُحْسن من األستاذ وليتأكد (٢)

اإليطالية. أو الفرنسية باللغة
دفاترهم يف فيسجلونها ذلك بعد الطالب عىل تُمَىل املرتجمة الدروس هذه كانت (٣)

الخاصة.
عىل ويُجيب الطالب، عىل أُميلَ الذي الدرس برشح ذلك بعد يقوم املدرِّس كان (٤)

أيًضا. املرتجم طريق عن وذلك الدرس، عنارص بعض فْهُم عليهم أشكل إذا أسئلتهم
األقسام لرياسة االختيار وكان درسوه، فيما شهر كلِّ آخَر يُمتحنون الطلبُة كان (٥)

االمتحانات.4 يف التفوق أساس عىل

إنشائها، ل أوَّ الطب مدرسة يف للتدريس املمكنة الوحيدة الطريقة هي هذه كانت
هذه ت أحسَّ وقد امُلر، النقُد إليها َه يُوجَّ وأن عيوٌب، الطريقة لهذه تظهر أن وطبيعيٌّ
«الدروس بأنَّ املدارس ديوان إىل خطابها يف فاعرتفْت غريها، قبل التدريس هيئُة العيوَب
كان الرتكية باللغة أو العربية باللغة ون يُلمُّ ال الذين األجانب املدرسون يُدرسها التي
لعدم لهم رشُحها يمكن ال أنَّه كما معناها، عن شيئًا يعلمون ال مرتجمون للطلبة ينقلها
التعليل مجال يف ذلك وكان الطلبة»،5 ر تأخُّ يف الوحيد السبب هو وهذا العلم، بهذا إملامهم

الطب. مدرسة يف النتيجة لسوء
الهيئة هذه ولكن املدارس، لديوان خاص خطاب يف املدرسة هيئُة به اعرتفْت ما هذا
كتبْت أن حدث فقد التدريس؛ يف هذه لطريقتها ه يُوجَّ علني نْقد أيَّ لتقبل تكن لم نفسها
بها التدريس وطريقة الطب، ملدرسة الذًعا نقًدا ١٨٣٨ سنة أعداد أحد يف «أزمري» جريدة

ص٦١٨-٦١٩. ج٢، السابق، املرجع بك، كلوت 4

عابدين). وثائق (عن ص٣٥٧ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 5
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هذا عىل مطوًال ا ردٍّ لها وأرسلْت املدرسة، يف التدريس هيئُة لها فانربْت املرتجمني، بوساطة
ييل: ما النقل بطريقة ا خاصٍّ فيه جاء النقد

أمُر به املنوط الشخص تمكُّن رضورة من إليه ذهبتم فيما نشارُككم ال نحن
بنقله هو ويقوم األستاذ، يُلقيه الذي العلم من والتالميذ األستاذ بني الوساطة
اإلملام حسَن الناقُل هذا يكون أن — نراه فيما — يكفي فإنه العربية، اللغة إىل
ومن له، األستاذُ ها يُفرسِّ التي الدروس يفهم بحيث الكفاءة ومن باللغتني،
عن الرواية بطريق أي املتقدمة؛ الصفة عىل النقُل تمَّ متى لألستاذ امليسور
إىل يرتجم أن إياه بتكليفه حرضته يف الوسيُط ألقاه ما صحة يُراقب أن األستاذ،
إىل باملرتجم ينتهي املضاعف التمرين هذا ومثل عنها، عرَّبه قد كان ما الفرنسية
الدرس أنَّ فيه شك ال مما فيكون بأطرافه، واإلحاطة الدرس، بنصوص االطالع

ة.6 التامَّ األمانة فيه وُروعيت دقيًقا، نقًال نُقل قد املثال هذا عىل حرض الذي
فساد من الطريقة هذه يشوب ما نفسه بك» «كلوت أحسَّ فقد يشء من يكن ومهما

منها: عليه، والقضاء الفساد هذا لعالج مختلفة7 وسائل واتخذ
العربية، اللغة إىل الطبيَّة الكتب برتجمة املدرسة يف املرتجمني هيئة يكلف بدأ أوًال:
هو املدرسة هذه يف تُرجم طبي كتاب أوَّل وكان العمل، هذا يف املرتجمون واشرتك
زياداٌت وبه «Bayle «بايل تأليف من وهو الترشيح»، علم يف الرصيح «القول كتاب
زعبل بأبي املدرسة مطبعة يف وُطبع عنحوري، يوحنا ترجمه وقد بك»، «كلوت للدكتور

ص٦٤٧-٦٤٨. ج٢، مرص، إىل عامة ملحة بك، كلوت 6

العربية اللغة األطباء يتعلَّم أن أمر فقد املوقف؛ لعالج آخر إجراءً الوقت نفس يف عيل محمد واتخذ 7

عيل محمد من أمٌر صَدر فقد اإلصالح؛ لهذا يستجيبوا لم األطباء ولكن املرتجمني، عن لالستغناء تمهيًدا
شوراي عىل بالتنبيه الخاص املجلس قرار عىل اطلع «بأنه :١٢٥٠ سنة رجب ٢٨ يف الجهادية وكيل إىل
أدَّى يكون من مع املوجودين الرتاجمة ورفت العربية، اللغة تعلُّم يف واالجتهاد بالسعي األجانب األطباء
مرص إىل يحرضوا لم بأنه األطباء شوراي من اإلجابة وحصول املذكورين، الحكماء من سنة مدة الخدمة
من املريض عنه يعرب ما فْهم عىل يقدروا لم فإنهم قليل؛ بها علمهم فرض وعىل العربية، اللغة لتعلم
منها يعلم بل العربية، اللغة علمهم عدم من ليس وأنه لآلداب، مغايرة هذه إجابتهم إن ولكون األمراض،
من األوىل جمادى ٧ ويف ص٤٥٥، ج٢، النيل، تقويم انظر: بمعيتهم.» الذين الجانب منفعة يريدون أنهم
يعرفون الذين اإلفرنج الجهادية معلمي إىل تراجمة «بتعيني الجهادية وكيل إىل منه أمٌر صَدر السنة نفس

ص٤٢٦. السابق، املرجع إياها»، تعليمهم لحني العربية اللغة
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ُعيِّنت فقد العربية اللغة يُتقنون ال املرتجمون هؤالء كان وإذ ،١٢٤٨ / ١٨٣٢ سنة
استطاع وقد األزهر، شيوخ من واملصححني املحررين من طائفٌة الطب مدرسة يف
املرتجمني يُمدُّوا أن القديمة العربية الطب بكتب معرفة من لهم بما املشايُخ هؤالء
الرتجمة أسلوب تقويم يف كبري فضٌل لهم كان كما الصحيحة، الطبية باملصطلحات
من يشوبه عما — وِعلمهم استطاعتهم قدر عىل — به والبُعد وتصحيِحه العربي
يف مًعا الهيئتان اجتهدت فقد الجديدة الطبية املصطلحات أما وركاكة، وُعجمة لُكنة
مجتمعني الرجاِل هؤالء «ومن معناها، تؤدي جديدة مصطلحات وْضع أو ترجمتها
قاموس خمسسنني يف للطب وأصبح تَها، وصحَّ الرتجمة أمانَة تكفل «أكاديمية» تكوَّنت

كلمة».8 آالف ستة عىل كلماتُه تزيد Vocabulaire
ذلك بعد عليهم فيسهل الطبيَّة العلوم ليتلقوا باملدرسة؛ تالميذ املرتجمني ألحق ثانيًا:
التي والكتب للتالميذ، األساتذة عن ينقلونها التي املواد م وتفهُّ املصطلحات، معرفُة

ا. جمٍّ ثناءً نشاطهم وعىل عليهم — تقاريره يف — بك كلوت أثنى وقد يرتجمونها،
فأنشأ الفرنسيَّة، اللغة تعلُّم عىل املدرسة تالميذ ع يُشجِّ أن أيًضا بك» «كلوت ورأى ثالثًا:
رفاعة الشيخ عمل «وقد الطِّب، بمدرسة وألحقها اللغة، هذه لتعليمهم مدرسًة لهم

فرنسا».9 من عودته بعد تلميذًا لعرشين للرتجمة مدرًِّسا املدرسة هذه يف رافع
الِفَرق لتالميذ ُعهد أن الرتجمة طريقة عيوب من لإلقالل اتُِّبعت التي الوسائل ومن رابًعا:
صعب ما لهم يرشحوا وأن املبتدئني، للتالميذ الطب علوم بعض بتدريس املتقدمة

فهُمه. عليهم
عرش اثنَي املدرسة، إنشاء عىل سنوات خمس ُمِيضِّ بعد بك»، «كلوك اختار خامًسا:
فرنسا إىل طبية بعثة أول يف أرِسلوا حتى وسعى ونوابغهم، الخريجني أوائل من تلميذًا
التدريس يف خطري شأٌن عودتهم بعد البعثة هذه ألعضاء وسيكون ،(١٨٣٢ سنة (يف
املدرسة إدارة مجلس أصدر فقد والتأليف؛ الرتجمة ويف شئونها، وإدارة الطب بمدرسة
منها كان بها، القيام بهم يُناط التي األعمال تُعنيِّ الئحًة — املبعوثني هؤالء عودة بعد —
برتجمة يقوموا أن — األجانب لألساتذة ومساعدين كمعيدين اشتغالهم جانب إىل —

ص٢٥٨. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 8

.٢٥٩ السابق املرجع 9
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ترجمتها قبل الكتب هذه تُعَرض وأن املدرسة، مجلس أعضاءُ لهم يختارها التي الكتب
صحتها يف للشك ومنًعا ترجمتها، من الفراغ وبعد إليهم، تُدفع ثم املدارس، شورى عىل
املدرسة مرتجمي عىل يُعرَض أن قبل ترجمته من االنتهاء بعد ما كتاٌب يُطبَع أال «يجب

أجمعني».10 ومصححيها

املرصيني تالميذه أمام الطاعون بميكروب نفَسه يحقن الطب مدرسة ناظر بك كلوت الدكتور
بالقاهرة). العيني بقرص الطب بكلية محفوظة لوحة (عن

يف التعليم لتنظيم املدارس ديواُن أصدرها التي ١٨٢٦ سنة لوائح يف نصَّ كذلك
ليشتغلوا باملدرسة؛ الرتجمة غرفة يف املرصيون الطب مدرسة مدرسو يجتمع أن مرصعىل

الظهر.11 بعد وساعتني الظهر، قبل ساعتني بالرتجمة
أي ،١٢٩١ / ١٨٤٥ سنة حتى أُنشئت منذ األجانُب ها يتوالَّ املدرسة إدارُة ظلت وقد
ثم بك»، «كلوت الدكتور بالتتابع: إدارتَها توىلَّ فقد تقريبًا؛ عيل محمد عهد أواخر حتى

عابدين). وثائق (عن ص٢٧٢-٢٧٣ السابق، املرجع 10
عابدين). وثائق (عن ص٢٨٣ السابق، املرجع 11
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املرصية البعثة أعضاء أحد إىل بإدارتها ُعِهد وأخريًا «برون»، الدكتور ثم «دفينو»، الدكتور
الشافعي. محمد الدكتور هو آخر عضٌو بعده من ها توالَّ ثم النرباوي، إبراهيم الدكتور وهو

الصيدلة مدرسة (2-1)

وكان ،١٢٤٥ / ١٨٣٠ سنة أي سنني، بثالث البرشي الطب مدرسة إنشاء بعَد أُنشئت
لرغبة إجابًة زعبل بأبي الطب بمدرسة السنة نفس يف أُلحقت ثم القلعة، يف األول مكانها
كلُّ وكان ،«Alessandri ألساندري «لويس الدكتور عليها املرشُف وكان بك»، «كلوت
ما إذ فيها؛ والرتجمة التعليم طريقة عن نذكره جديًدا نجد ولسنا املرصيني، من طلبتها

منها. فرٌع ألنَّها عليها؛ ينطبق الطب مدرسة عىل ينطبق

الوالدة مدرسة (3-1)

يف — تلميذاتها وكانت البرشي، الطب بمدرسة وأُلحقت ،١٢٤٧ / ١٨٣٢ سنة أُنشئت
— أصبْحن ثم والحبشيات، السودانيات الجواري من — حياتها من األوىل السنوات
األغوات. من عدٌد عهدها أوَّل يف باملدرسة يلحق كان كما املرصيات، من جميًعا — بالتدريج
بك» «كلوت وكان الطبية، املواد جانب إىل العربية اللغة يُدرِّْسن التلميذاُت وكانت
«برون»، الدكتور خلفه كان وكذلك الطب، ملدرسة كمدير مركزه بحكم للمدرسة مديًرا
هذا تَوىلَّ وقد الطب، مدرسة مدريس أحد املدرسة عىل اإلرشاف يف عنه ينوب كان ولكن
الرشيدي أحمد ثم أفندي النحراوي عيسوي ثم أفندي، هيبة عيل املرصيني من املنصَب

فرنسا. إىل األوىل الطبيَّة البعثة أعضاء من جميًعا وهم أفندي،
إحدى وهي جولييت»، «اآلنسة اسمها فرنسية طبيبٌة التدريس يف يشرتك وكان
املدرسة يف تلميذاِتها أن اآلنسُة هذه الحظت وقد بباريس، املولدات مدرسة خريجات
ترضَّ أن غري «من الفرنسية اللغة تُعلِّمهن أن فأحبَّت الذكاء، من كبري بقدر يتمتَّْعَن
فيها «وكفاءتهن كبريًا، شوًطا السبيل هذا يف التلميذاُت قطع وقد األوىل»، بدراستهن
اآلنسة اسمها أخرى فرنسية مركزها يف اآلنسة هذه خلفت وقد الدهشة»،12 تستدعي

.١٨٣٦ سنة أبريل يف وذلك «غو»

ص٦٣٧. ج٢، مرص، إىل عامة ملحة بك، كلوت 12
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الطب، مدرسة يف تُرجمت كتٍُب يف املختلفة املوادَّ يدُرْسَن املدرسة تلميذاُت وكان
العربية.١٢ اللغة إىل تُرجمت التوليد فنِّ يف مؤلَّفة رسالٌة ها وأهمُّ

البيطري الطب مدرسة (4-1)

البرشي الطب بمدرسة لتلحق زعبل أبي إىل نُقلت ثم ،١٢٤٣ / ١٨٢٨ سنة رشيد يف بدأْت
يُدرِّسها وكان الفرنسية، اللغُة فيها تُدرَّس السنة هذه يف وبدأت ،١٢٤٦ / ١٨٣١ سنة يف
،١٨٣٦ سنة يف فقط منهم نفٍر عىل ُقرصتدريُسها ثم املدرسة، تالميذ خاصلجميع مدرٌس
هم املدرسون وكان ،«Hamont «هامون املسيو اسمه فرنيس طبيٌب املدرسة مديَر وكان
وُمعيدان، واملدرِّسني، األساتذة من خمسٌة إليهم يُضاف البرشي الطب مدرسة مدرِّسو

حان. ومصحِّ مرتجمان لها ُعنيِّ كما
مدرسة نُقلت ،١٨٣٧ سنة أوائل يف العيني قرص إىل البرشي الطب مدرسُة نُقلت وملا

الحكومة. بإصطبالت هناك وأُلحقت شربا، إىل البرشي الطب
املدرسة تالميذ َة ُعدَّ كانت البيطري الطب يف كثرية كتٌب املدرسة هذه يف تُرجمت وقد

باملرتجمني. الخاص الفصل يف بالتفصيل عنها وسنتحدث دراستهم، يف ومرجَعهم
املسيو املدرسة إدارة يف وخلفه ،١٨٤٢ سنة مرص عن «هامون» املسيو رحل وقد
بعد وخلفه بك»، «أمني املدرسة إلدارة بعده فُعنيِّ طويًال، يمكث ولم «Prince «برنس
باملدرسة املدرِّس العشماوي أفندي محمد رقَي آخرين عامني وبعد أفندي»، «أحمد عامني

البيطري.13 الطب مدرسة عملية» «ريس وظيفة إىل

الفنية املدارس (2)

الزراعية املدارس (1-2)

التي امللكية» «الدرسخانة أوالها كانت مختلفة، زراعية مدارس عيل عرصمحمد يف أُنشئت
الثالث باللغات ا ملمٍّ يل األدرنة أفندي محمد ناظُرها وكان ،١٢٤٥ / ١٨٣٠ سنة يف أُنشئت
— الزراعية املواد جانب إىل — يَدُرسون تالميذها كان كما والرتكية، والفارسية العربية

املدارس. ديوان إنشاء بعد املدرسُة هذه أُلغيت وقد والفارسية، العربية اللغتنَي

عابدين). وثائق (عن ص٣٢٤ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 13
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،١٢٤٨ / ١٨٣٣ سنة يف أنشئت وقد الخيمة، بشربا الزراعة مدرسة ثانيتها وكانت
هذه أنَّ غري أوروبا، من عادوا الذين الزراعية البعثة أعضاءُ فيها بالتدريس يقوم وكان

طويًال. — كسابقتها — ر تُعمِّ لم املدرسة
،١٢٥١ / ١٨٣٦ سنة أواخر يف أُنشئت وقد بنربوه، الزراعة مدرسة ثالثتها وكانت
«روفيل مدينة يف علوَمه ى تلقَّ قد وكان األصل، األرمني أفندي يوسف األول ناظرها وكان
بني من طالبُها واختري الزراعية، البعثة أعضاء من أساتذتها وكان بفرنسا، «Roville
أبناء ميل «لعدم املرصيني من جميًعا يكونوا أن عيل محمد ورأى العيني، قرص تالميذ

الزراعة».14 لفنِّ الرتك
«الباشخوجة»، يقوم أن عىل املدرسة لهذه الدراسة أوقات تنظيم الئحُة ت نصَّ وقد
يف اليوم ساعات بقيَة «يقيض ثم للتالميذ، املادة هذه بتدريس للزراعة األول املدرس أي
الفرنسية من ترجمتَها إليه الناظُر يُحيل التي األخرى واملوضوعات النبات دروس ترجمة

العربية».15 إىل
يف نُقلت أن إىل وسريها وتجاريبها نظامها يف كثريًا املدرسُة هذه تعثَّرت وقد
سنة أوائل ويف البيطري، الطب مدرسة من قريبة لتكون شربا إىل ١٢٥٥ / ١٨٣٩ سنة
أُلغيت أن تلبث لم أنها غري املنصورة، مدينة إىل ثانيًة بنقلها األمُر صَدر ١٢٦٠ / ١٨٤٤
ال حتى الجفالك «عىل — تلميذًا عرش أحد وكانوا — تالميذُها ع وُوزِّ قليلة، شهور بعد

تعلَّموه».16 ما ينسوا
بعد مرص يف يُهمل لم الزراعة تدريس أن «عىل الكريم: عبد عزت الدكتور ويقول
أقسام من كقسم الزراعة إدارة مدرسُة ١٨٤٦ / ١٢٦٢ سنة نحو يف أنشئت فقد ذلك؛
شيئًا نعلم ال أنَّا عىل الخصوصية؛ الزراعية اإلدارَة التالميذُ فيها ويتعلم األلسن، مدرسة

عامني.»١٦ بنحو عيل محمد عرص نهاية قبل أُنشئت التي املدرسة هذه عن
الهوريني، الوفا أبو نرص الشيخ هو ح مصحِّ بها كان أنه املدرسة هذه عن ذُكر وقد
غري األخرى، الخصوصية املدارس يف متبًعا كان كما مرتجمون بها يكون أن يوحي وهذا
شكَّ ال والذي املدرسة، مدرِّيس هم يكونوا أن إال املرتجمني، هؤالء أسماء عىل نعثر لم أنا

ص٤٧٢-٤٧٣. ج٢، النيل، تقويم 14
ص٣٥١. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 15
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الزراعية املدارس ويف العهد، هذا يف تُرجمت والزراعة النبات علمي يف كتبًا هناك أن فيه
ح. نُرجِّ كما

الهندسية املدارس (2-2)

وذلك الهندسية؛ املدارُس تعدَّدت كذلك عيل، محمد عرص يف الزراعية املدارُس تعدَّدت كما
واستثمار يشء كلِّ تجديد إىل حاجة يف البيت» «تنظيم دور يف وهو كان عيل محمد أن
املتعلمني، أو العاملني األعوان إىل — ويُنظِّم يُجدِّد وهو — أيًضا حاجة يف وكان يشء، كلِّ
الجسور ويقيمون َع الرتُّ ويحفرون األرض، له يمسحون الذين املهندسني إىل وخاصة
ويبحثون األرض، طبقات ويدرسون إدارتها، عىل ويُرشفون املصانع، وينشئون والقناطر،
له ويضعون واستحكاماته، وطوابيَه ثكناِته له ويبنون بالجيش، ويتصلون معادنها، عن
بالهندسة عالم بكل ب يَُرحِّ كان عيل محمد أن نرى كلِّه ولهذا إلخ؛ … إلخ … ُخَططه
التي املدرسة هذه إىل الحاجُة انتهت فإذا عنه، ون يتلقَّ الطالب من عدًدا به فيُلحق ويُرسع
عدُد بلغ حتى وهكذا، غريها، يُنشئَ أن يلبث ال ثم أُلغيت، والظروف، الحاجُة خلقتْها

مدارس. خمَس عيل محمد عرص يف أُنشئت التي الهندسية املدارس
سنة يف عيل محمد أنشأه وقد بالقلعة، املهندسخانة» «مكتب أوالها كانت
فقد للمعارف»؛ وقابلية «نجابة من مرص أبناء يف الحظه ملا استجابًة ١٢٣١ / ١٨١٥
بفكره ابتكر عجوة جلبي حسني ى يُسمَّ البلد أبناء من شخًصا أن «اتفق أنه الجربتي روى
بأسهل تدور الصفيح، من مثاًال لها وَعِمل األرز، بها يدقون التي وهي دائرة صورة
ذلك وقدَّم ثوران، هذه فيُدير أثوار، بأربعة تدور كانت إذا املعتادة اآللة إن بحيث طريقة،
دائرة، بها ويبني دمياط، إىل باملسري وأمره بدراهم، عليه وأنعم فأعجبه الباشا، إىل املثال
واملرصوف، والحديد األخشاب من يحتاجه بما مرسوًما وأعطاه ومعرفته، برأيه ويُهندسها

ذلك.»17 بسبب أمُره وراج برشيد، أخرى فعل ثم قولُه، وصحَّ ففعل
من النكتة هذه رأى ملَّا الباشا إنَّ «ثم بقوله: الحادث هذا عىل الجربتي ب ويُعقِّ
بحوش مكتب ببناء فأمر للمعارف، وقابلية نجابًة مرص أوالد يف إن قال هذا، جلبي حسني
أفندي حسن معلِّمهم وجعل الباشا، ومماليك البلد أوالد من جملًة فيه ويرتب الرساية،

.٢٨٠ ص٢٧٢، ج٤، اآلثار، عجائب الجربتي، 17
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والقياسات املقادير وعلم والهندسة الحساب قواعَد لهم يُقرِّر املوصيل بالدرويش املعروف
املحصوالت.»١٧ واستخراج واالرتفاعات

واملرتبات الكىس عيل محمد لهم رتَّب وقد تلميذًا، ٨٠ املدرسة هذه تالميذ عدُد وكان
«باملهندس املكتب هذا وُسمي القلعة»، إىل ونزولهم لطلوعهم «مساعدة والحمري الشهرية،
ال من لتعليم أفندي» الدين «روح اسمه اآلستانة من ثاٍن مدرِّس لهم وأُحرض خانة»،

أفندي. حسن وفاة بعد املدرسة هذه نظارَة توىلَّ وقد التالميذ، من العربية يعرف
والرتكية؛ العربية باللغتني كان املدرسة هذه يف التعليم أن هنا نذكر أن نا ويهمُّ
العربية، يعرفون ال وهؤالء الباشا، مماليك أبناء ومن البلد، أبناء من تالميذُها كان فقد
املدرسة هذه يف تعلَّموا َمن نوابغ من وأن اإليطالية، اللغة يتعلَّمون جميًعا كانوا وأنهم
ثم وغريها، املحمودية ترعة إنشاء يف بعد فيما اشرتك الذي باشا ثاقب الكبري املهندَس
عنه يقول الذي األزهري أفندي أحمد أيًضا ومنهم البحري، الوجه ري لعموم مفتًشا كان
وتعلَّم بالقلعة، املهندسخانة مدرسة دخل ثم األزهر، طلبة من «كان إنه باشا مبارك عيل

18«.١٢٦٥ سنة إىل املريي خدمة يف واستمر قائمقام، رتبَة وأخذ التليانية، اللغة
إىل عيل محمد أمُر «صدر ١٢٣٥ / ١٨١٩ سنة أواخر يف أي سنوات، أربع نحو وبعد
ينتخب وبأن «املهندسخانة» ى تُسمَّ بمدرسة مدرًسا قسطي الخواجة بتعيني بك كتخدا
ليقوم القلعة مدرسة من والرسم الرياضة يف املتفوقني التالمذة من ستة أو خمسة له
معرفة أو قسطي»، «الخواجة جنسية معرفة إىل نِصل ولم لهم»،19 املواد تلك بتدريس

التالميذ. لهؤالء بها يُدرِّس كان التي اللغة
بعض من تتكوَّن باشا سامي أمني يرى كما كانت فقد للهندسة؛ مدرسٍة ثالُث أما
قرص يف واإليطالية العربية باللغتني والهندسة الحساب يدرسون كانوا الذين األزهر طلبة
عرش اثنا فيها ج تخرَّ وقد التودري»، رسام «الخواجة اسمه أجنبي مدرِّس يد عىل العيني
الوجه يف الهندسية باألعمال للقيام وُعيِّنوا ،١٢٤٢ / ١٨٢٦ سنة اآلخرة جمادى يف طالبًا
بريوني. يوسف والخواجة (؟) الفتاح عبد الشيُخ تخرُِّجهم بعد تمرينهم وأَرشفعىل القبيل،
عندما ١٢٤٧ / ١٨٣١ سنة الثاني ربيع شهر يف بدأت فقد للهندسة مدرسٍة رابُع أما
وا ليتلقَّ العيني قرص تالميذ من عرشة به وألحق إنجلرتا، من مهندًسا عيل محمد استدعى

ص٥. ج١٥، التوفيقية، الخطط 18
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التالمذة عىل ليسهل الخريية القناطر إىل سنتني بعد املدرسة هذه نُقلت وقد الفن، هذا عنه
مدرًِّسا ليكون أفندي بيومي املدرسة بهذه أُلحق وقد كثَب، عن الهندسية األعمال مشاهدُة
العلوم دراسة يف ونبوغه فرنسا من عودته بعد وذلك القناطر، لباشمهندس ومساعًدا بها،

الهندسية.
باإلنجليزية علوَمهم ون يتلقَّ كانوا املدرسة هذه تالميذ أن وهي جديدة ظاهرة وهنا

أفندي. بيومي بها ُعنيِّ عندما بالفرنسية ثم عنها مرتجمة أو
املدارس هذه وأطول املحاوالت، هذه يف الختام مسك وهي املدارس، هذه خامس أما
شوال «ويف بوالق، يف ١٢٥٠ / ١٨٣٤ سنة املحرم ١٥ يف افتتحت فقد أثًرا، وأبقاها عمًرا،
تلميذًا، ثالثون بها وكان الخريية، بالقناطر املهندسني مدرسة لها ت ُضمَّ ١٢٥١ سنة

القديمة».20 بمرص املعدنني ومدرسة
بها تُدرَّس وكانت بباريس، الهندسة مدرسة مثال عىل بوالق مدرسة نُظمت وقد

املختلفة. الرياضية املواد جانب إىل والفارسية والرتكية العربية الثالث اللغات
املرصيني املدرسني من بها وعنيَّ األجانب املدرسني عن االستغناء قرَّر ١٨٣٧ سنة ويف
البعثة أعضاء من أربعة بهم وألحق أفندي، وبهجت أفندي ومظهر أفندي بيومي محمد
المبري مسيو أيًضا األربعة لهؤالء يُدرِّس وكان تعليمهم، إتمام قبل فرنسا من عادوا الذين

املدرسة. ناظر Lambért
وا تلقَّ الذين املرصيني من كلها املدرسني هيئُة أصبحت عيل محمد عهد أواخر ويف
مبارك عيل تلميذُهم أسماءَهم ويذكر إنجلرتا، أو النمسا أو فرنسا يف الهندسية علوَمهم

ا. جمٍّ ثناءً عليهم ويُثني
وباملدرسة بها املدرِّسني من أجياًال فخرَّجت كبريًا نجاًحا املدرسُة نجحت وقد

الرياضية. الكتب من كثري برتجمة والخريجون املدرسون هؤالء قام كما التجهيزية
فقد ١٨٤١؛ سنة يف املدارس لتنظيم ُكوِّنت التي اللجنُة الجهوِد بهذه اعرتفت وقد
وهمة ناظرها دقة إىل هذا تقدُّمها بكل مدينة املهندسخانة أن يف ريب «ال بأنه قالت
اإلرساع وإىل للدروس، املدرسني ترجمة إىل يرجع إنما الفضل معظم أن غري أساتذتها،
وُكتُب، كرَّاسات يف جمعها ثم باملدرسة) ملحقًة (وكانت الحجر بمطبعة الرتاجم طبْع يف
ترجمتُها وكانت والندرة، القلة من اليد متناول يف التي الرياضية العلوم كتب كانت لقد

ص٣٦٢. السابق، املرجع 20
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الوجه عىل الفحول املهندسني تنشئُة اليوم قبل يتيرسَّ لم بحيث والصعوبة اإلشكال من
واليوزباشية أفندي، بيومي محمد البكبايش هو ها ولكن فرنسا، ألسلوب املوافق الصحيح
أفندي فائد وأحمد أفندي، دوقيل وأحمد أفندي، رمضان وإبراهيم أفندي، طائل أحمد
يقفون ال ثم تعليمها، إليهم ُوكل التي الدروس ترجمَة الخديوي بركات بفضل يتولون
أن والواقع وأسفاًرا، كتُبًا منها ويجعلون الحجر، عىل يطبعونها بل الرتجمة حدِّ عند
ويؤيد العلوم،21 شتى من دفاتها بني الكتب هذه جمعتْه ملا مشهًدا كان األخري االمتحان

املدرسة.22 هذه يف ذكرياته عن كتبه فيما باشا مبارك عيل األقوال هذه
الدسوقي الغفار عبد إبراهيم الشيخ هو ترجمتها بعد الكتب لهذه ُح املصحِّ وكان
تعريب عىل املدرسة قياُم استلزم وقد تحريرها، بعد الكتب لنْسخ مبيضون يساعده
مدرسة خريجي من بها مرصيني مدرِّسني تعينَي الرياضية الكتب من وكثري دروسها
املدرسُة أزمعت قاموس ووْضع دروسها، وترجمة لتالمذتها، الفرنسية لتدريس األلسن
مجدي، صالح السيد املدرِّسني هؤالء أبرز من وكان الرياضية»،23 العلوم يف وْضَعه
جهٌد ولهما األلسن، خرِّيجي أنبغ ومن رفاعة، تالميذ أنبغ من وهما السعود، أبو هللا وعبد

تاله. وما عيل محمد عرص يف والعلوم الفنون مختلف يف الكتب ترجمة يف مشكور
وحلَّت والرتكية، الفارسية اللغتان أُلغيت عيل محمد عهد من األخرية السنوات ويف

الِفَرق. كل يف التالميذ لجميع تُدرَّس وكانت الفرنسية، اللغُة محلَّهما
أرتني وكيلُها يُديرها كان بل حياتها، من األوىل السنة يف مديٌر للمدرسة يكن ولم
إدارة يف معه اشرتك ثم أفندي، حكاكيان أشهر ستة بعد املركز هذا يف خلفه ثم بك،
بعد بك حكاكيان نُقل فلما ،Charles Lambért المبري شارل املسيو قليل بعد املدرسة
هذا يشغل وظلَّ املدرسة بإدارة المبري مسيو استقلَّ العمليات ملدرسة ناظًرا سنوات ثالث

عيل. محمد عرص نهاية حتى املركز
ناظًرا (بك) مبارك عيل ُعنيِّ األول عباس عهد أوائل يف أي ،١٨٤٩ / ١٢٦٦ سنة ويف
سبتمرب يف أخريًا املدرسة أُلغيت ثُم واملبتديان، التجهيزية مدرستَا بها وأُلحقت للمدرسة،

عابدين). وثائق (عن ص٣٦٨ السابق، املرجع 21
ص٤١. ج٩، التوفيقية، الخطط 22

عابدين). وثائق (عن ص٣٦٩ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 23
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النهضة سبيل يف املتصل الدائب بالجهاد حافلة حياٍة وبعد عاًما، عرشين بعد ١٨٤٥ سنة
مرص. يف الرياضية العلمية بالحياة

الصناعية املدارس (3)

بمختلف املالبس ونْسج والذخائر، األسلحة لُصنْع كثرية مصانُع عيل محمد عهد يف أُنشئت
فيها املرصيني الشبان بتعليم ُعهد صناعية مدارُس أيًضا العهد هذا يف ُفتحت وقد أنواعها،
كما األجانب، محلَّ حلُّوا الصناعة أصوَل املرصيون ى تلقَّ إذا حتى األجانب، من معلمني إىل
هذه وأهمُّ الغرض، نفس لتحقيق الغربية أوروبا بالد إىل أيًضا صناعية بعثاٌت أُرسلت

املدارس:

تالميذُها وكان القديمة، بمرص ١٩٤٧ / ١٨٣١ سنة أُنشئت الكيمياء: مدرسة (أ)
«إيمو ى يُسمَّ مدرُِّسهم وكان الفرنسية، واللغة الكيمائية الصناعاِت فيها يتعلَّمون القالئل

«روشيه». مسيو وخلفه ،«Ayme
اسمه مرصيٍّا األول ناظُرها وكان ،١٢٥٠ / ١٨٣٤ سنة أُنشئت املعادن: مدرسة (ب)

المبري. مسيو ما وقتًا إدارتَها وتوىلَّ كاشف»24 «يوسف
وكانت ،١٢٥٢ / ١٨٣٧ سنة أُنشئت وقد والصنائع: الفنون أو العمليات مدرسة (ج)
وتوىلَّ صناعية، «ورشة» إىل ١٨٤٤ سنة يف ُحولت وقد العملية، بالناحية دراستها يف تُعنَى
ماكنتون». جون «مسرت اسمه آخر إنجليزي خلفه ثم «تيلر» اإلنجليزي املهندس إدارتَها
الغرب عن فيها النقل أن غري شك، وال صناعية كتٌب املدارس هذه يف تُرجمت وقد

كثريًا. الكتب عىل يعتمد ال معظمه يف عمليٍّا نقًال كان

والبحرية الحربية املدارس (4)

أسوان مدرسة (1-4)

الضباط من طائفٍة بتعليم — الجديد جيشه تكوين يف فكر عندما — عيل محمد بدأ
وهو القدامى، نابليون ضباط من ضابٍط بمجهود استعان أن حظِّه حسن من وكان

ص٢٥١–٣٦٠. األلباب، مناهج رفاعة، انظر 24
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محمد مماليك من ألٌف بها وأُلحق أسوان، يف األوىل املدرسُة وأُنشئت سيف»، «الكولونيل
اإليطاليني، الضباط من نفٌر تعليمهم يف سيف يساعد وكان والضباط، املوظفني وكبار عيل

الدين. نور عثمان — ما وقتًا — عاونه كما
«أحمد يُدعى َمن وقتذاك موظفيها بني من وكان إسنا، إىل املدرسُة انتقلت قليل وبعد
املتعلقة الكتب بعض لرتجمة قدرته يف ما بذل وإن الفنيني، الرجال من وهو أفندي»،25

لرسورنا.26 موجبًا يكون ذلك فإن الحربية، بالفنون
أسيوط)، (بمديرية النخيلة إىل ثم إخميم إىل شماًال ذلك بعد املدرسة هذه نُقلت وقد

القاهرة. من بالقرب الخانقاه إىل أخريًا املطاُف بها وانتهى
هذه إلغاءَ قرَّرت ١٨٣٦-١٨٣٧ سنة ُكوِّنت التي التعليم تنظيم لجنة أن ويبدو

واملدفعية. والفرسان املشاة األخرى: الحربية باملدارس مكتفيًة املدرسة

الحرب أركان مدرسة (2-4)

إدارتَها وتوىلَّ القاهرة، من بالقرب آباد»27 «جهاد بقرية ١٨٢٥ سنة أكتوبر يف أُنشئت
بعُض التعليم يف معه يشرتك وكان ،«Planat «بالنات الفرنيس الضابُط وتنظيمها
يدرسون املدرسة هذه تالميذ وكان الفرنسيني، وخاصة والغربيني الرشقيني املدرسني
الخرائط ورسم والرياضية الحربية املواد جانب إىل والفارسية والرتكية الفرنسية اللغات

إلخ. …

البيادة مدرسة (3-4)

ويف دمياط، إىل ١٨٣٤ سنة مايو يف نُقلت ثم ،١٨٣٢ سنة سبتمرب يف الخانقاه يف أُنشئت
عيل. محمد عرص نهاية إىل هناك قائمة وظلَّت زعبل، أبي إىل ١٨٤١ سنة

الكتب من كثري برتجمة وقام بعد فيما املدفعية مدرسة نظارة توىلَّ الذي خليل أفندي أحمد لعله 25

املوظفني. من املرتجمني عن كالمنا عند عنه ذكرناه ما انظر الحربية.
عابدين). وثائق (عن ص٣٨٨ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 26

من تتكوَّن ،١ هامش ص٣٠، البعثات، عن كتابه يف طوسون عمر األمري يذكر كما القرية هذه كانت 27

العام املعسكر عن مرت أربعمائة تبعد وهي حرب، أركان ومساكن التالميذ بيوت ومن نفسها املدرسة
األوروبي. الطراز عىل ومبنية
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سيف). (الكولونيل باشا سليمان الجنرال

نقلها بعد الفرنسية اللغة عليها زيدت ثم الثالث، اللغات املدرسة هذه تُدرَّسيف وكانت
املؤسسة هذه يُدير وكان األلسن، خريجي من مرصيٌّ بتدريسها يقوم وكان زعبل، أبي إىل

نابليون.28 جيش ضباط من Bolonini بولونيني يدعى بيدمونتي ضابط ما وقت يف
تالميذُها. ح وُرسِّ األول، عباس عهد يف املدرسُة هذه أُلغيت وقد

السواري مدرسة (4-4)

«سومور» مدرسة مثال عىل ونُظمت ،١٢٤٦ / ١٨٣٠ سنة القعدة ذي يف الجيزة يف أُنشئت
لضباطها الفرنسيُة تُدرَّس كانت كما الثالث اللغاُت بها تُدرَّس وكانت بفرنسا، الحربية

تالميذها. من ولفريق

.Hamont. Op. Cit, t. ll. p. 165 28
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العنرص أخذ ثم واألتراك، املماليك من — إنشائها وقت — املدرسة تالميذُ كان وقد
وجلُّ املدارس من كغريها سنوات بعد املدرسة أصبحت حتى فشيئًا شيئًا يزداد املرصي

املرصيني. من كلهم يكن لم إن تالميِذها
املدارس مثال عىل فنظمها ،Varin فارن الفرنيس الضابط األول املدرسة مديُر وكان
املدرسة هذه أُلغيت وقد بك، واسيل يُدعى آخر فرنيسٌّ خلفه ثم الفرنسية، الحربية

األول. عباس عْهد يف كسابقتها

الطوبجية مدرسة (5-4)

اسمه إسباني ضابٌط وتنظيمها إدارتها عىل وقام ،١٢٤٧ / ١٨٣١ سنة يف طرة يف أُنشئت
واألتراك املرصيني من إنشائها عند تالميذها معظم وكان سيجويرا، دي أنطونيو الدون

كريت. جزيرة من التالميذ من عدٌد بها كان كما
فالذين أجنبية، لغة — والرياضية الحربية املواد غري — تشمل الدراسة مواد وكانت
الفرنسية يتعلَّمون للجيش يَُعدُّون والذين اإلنجليزية، يتعلَّمون األسطول يف للخدمة يَُعدُّون

السواء.29 عىل التالميذ جميُع يتعلَّمها فكان الرتكية، اللغة أما اإليطالية، أو
التي املرتجمة أو املؤلفة الكتب بطبْع تقوم بها خاصة مطبعٌة املدرسة يف وكان
فرنسا، من عودته بعد املدرسة بهذه مرتجًما الطهطاوي رفاعة ُعنيِّ وقد التالميذ، يدرسها

السنتني. نحو املنصب هذا يشغل وظلَّ
بعد) فيما (باشا أفندي بهجت مصطفى املدرسة إدارة يف بك» «سكويرا خلف وقد
أصبح وأخريًا خليل، أفندي أحمد خلفه ثم Brunhaut برونو اسمه فرنيس مدرٌب يساعده
املدرسُة هذه أُلغيت وقد عيل، محمد عرص أواخر حتى للمدرسة مديًرا وحده «برونو»

األول. عباس عهد يف أيًضا

البحرية املدارس (6-4)

ولكنها لألسطول الجند إلعداد اإلسكندرية يف بحرية مدرسٌة عيل محمد عرص يف أُنشئت
سفن بعض ظهر عىل العميل للتدريب مدارس هناك كانت ثم ،١٨٣٦ سنة بعد أُلغيت

ص٤٠٨. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 29
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املرصيون البعثات أعضاءُ حلَّ وقد البحر»، و«جناح و«عكا» «املنصورة» ک األسطول؛
قيادة وتولَّوا عودتهم، بعد األجانب محلَّ أوروبا يف البحرية الفنون درسوا الذين
الفرنسية البحرية والقوانني اللوائح «ترجمة يف كبري فضٌل لهم وكان املرصي، األسطول

واإلنجليزية».30

عيل. محمد بها أنشأها التي املدارس لبيان القاهرة خريطة

تُرجم كثرية، حربية كتٌب وفيها لها تُرجمت وقد والبحرية، الحربية املدارس هي هذه
العربية. إىل تُرجم منها والقليُل الرتكية، إىل اإلنجليزية أو الفرنسية عن معظُمها

ص٤٢. ج٢، البحار، دول عن األخبار حقائق باشا، رسهنك 30
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الثاني الفصل

البعثات

إعداد أوروبية، ثقافة مثقفني والعلماء األساتذة من جيل تكوين أغراضها: أهم
إىل به يُعَهد كان عمل أول والفنون، العلوم مختلف يف الكتب لرتجمة املرتجمني
الدين نور عثمان الصحي، املحجر يف وهم بالرتجمة تكليفهم الرتجمة، هو املبعوثني
املرصية، البحرية يف الستعمالها اإلنجليزية البحرية لوائح ترجمة الرتجمة، حركة يبدأ
ص تخصَّ واحد عضو فيها، تخصصوا التي الفنون يف كتبًا يرتجمون املبعوثني بعض

الرتجمة. حركة يف ليشاركوا األجنبية اللغات إلتقان أعدوا الباقون الرتجمة، يف

∗∗∗
أوروبا ممالك إىل املختلفة البعثات إرسال إىل عيل محمد دَفع الذي األول الغرض كان
وبلغات أوروبا يف األوروبي العلم وا تلقَّ والعلماء األساتذة من جيًال مرص يف يكوِّن أن
من والصنَّاع والضباط واملهندسني واألطباء األساتذة محلَّ عودتهم بعد ليحلُّوا أوروبا

كبري. حدٍّ إىل هذا غرِضه تحقيق يف عيل محمد نَجح وقد األجانب،
أداًة البعثات هذه أعضاءُ يكون أن فهو هنا، يعنينا الذي وهو الثاني، غرضه أما
يكن لم عيل محمد ألن العربية؛ اللغة إىل وترجمتها وفنونه، الغرب علوم لنقل صالحة
وجعل الغرب، أساتذَة ألبَقى وإال الغرب، عن النقل يف متطرًفا — آنًفا ذكرنا كما —
فاحتفظ النظر، بعيَد الرأي حصيَف رجًال كان ولكنه الغرب، بلغات مدارسه يف التعليم
من الحميدة الغاية هذه كلَّفته ما رغم الغرب علوَم إليها ونَقل ولغتها، بقوميتها1 ملرص

وتكاليف. مشاق

أدهم «سافر بقوميتهم: املرصيني احتفاظ يف الشديدة عيل محمد رغبة عىل شاهد خريُ التالية والقصُة 1

إىل بمرص الحرير معلِّمي من عرش أحد من بعثة مع الحربية املهمات ورش ومدير املدفعية رئيس بك
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والتنبيه بالكتب، «إمدادهم البعثات أعضاء إىل عيل محمد يُسنده عمل أول كان ولذلك
قْدر أكرب لديها يكون أن عىل الحكومة حْرص من بلغ وقد ترجمتها»، برسعة عليهم
يف مقيمني يزالون ما وهم الكتب لهم تُقدِّم كانت أن وقت أقرص يف املرتجمة الكتب من
حتى أهلهم إىل يخرجون تدعهم وال خاص، مكان يف تحتجزهم كانت ثم الصحي، املحجر
وظيفته واجبات عن تشغله الرتجمُة كانت منهم وكثريٌ الكتب، من عندهم ما ترجمَة وا يُتِمُّ
عىل والقدرة والعربية، األجنبية اللغات ِحذْق من له يكن لم منهم والبعض يتقلَُّدها، التي
مدرسة أُنشئت فلما صحيحة، ترجمًة إليه ُعهد ما ترجمة من يُمكِّنه ما والكتابة التحرير
ثقيًال كان شك ال عبءٌ البعثات أعضاء عن ُرفع خريجيها من الرتجمة قلُم ن وُكوِّ األلسن،

أكثرهم.2 عىل
واإلكثار بالبعثات، الفائقة العناية إىل عيل محمد تَدفع كانت مختلفة عوامل وهناك
أرسع يف بمرصواملرصيني النهضة يف ة امللحَّ رغبتُه العوامل هذه أول — وكيًفا ا كمٍّ — منها
لم املرصيني لتعليم األمر أول بهم استعان الذين األجانب هؤالء أن وثانيها ممكن، وقت
يف يرضبون جوابني كانوا كثريين منهم إن بل بالدهم، أنجبْت َمن «أكفأ جميًعا يكونوا
يكن «لم وارتزاقهم خدمتهم مدة إطالة عىل األجانب هؤالء حْرص أن وثالثها األرض»،3

فنونَهم».٣ املرصيني لتلقني كثريًا يتحمسون يجعلهم مما

باشا عيل محمد بذلك وعِلم وعاداتهم، أحوالهم يف وحاكاهم اإلنجليز، بِزيِّ بك أدهم تزيَّا وهناك إنجلرتا،
ال مرص، يف لبثِّها صنائعهم عىل ويقف فابريقاتهم، ليُعاين بعثتُه «إنني وقال: عليه، مغضوبًا فأرجعه
بك أدهم عنيَّ وقد باشا، عباس حفيِده بشفاعة ذلك بعد عنه عفا ثم وعاداتهم.» مالبسهم يف ليُقلَِّدهم
البعثات طوسون، عمر انظر .«١٨٣٩ سنة مايو ١٧ يف بك مختار ملصطفى خلًفا املدارس لديوان مديًرا

.١ هامش ص١٦٣، عيل، محمد عرص يف العلمية
عرص الرافعي، ذكره ما هذا ويؤيد عابدين)، وثائق (عن ص٤٢٨ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 2

مرص إىل األوىل البعثة أعضاء عاد ملا أنه الصدد هذا يف عنه يروى «ومما قال فقد ص٥٣٧؛ عيل، محمد
إليهم وطلب بأوروبا، درسها التي املادة يف بالفرنسية كتابًا منهم كالٍّ وسلَّم بالقلعة، بديوانه استقبلهم
ترجمة وا يُتِمُّ حتى بمغادرتها لهم يُؤذََن وأال القلعة، يف بإبقائهم وأمر العربية، إىل الكتب تلك يرتجموا أن
لها وضعت التي املدارس عىل وتوزيعها بوالق، مطبعة يف بطبعها وأَمر فعًال، فرتجموها إليهم، به ُعهد ما

الكتب.» تلك
ص٤٢٢. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 3
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الحكومة مندوب «Bowring «بورنج للدكتور عيل محمد به أدىل الذي الحديث ويف
أيدي عىل َق ليتحقَّ عينيه نَْصَب وضعه الذين العظيم للربنامج كامل إيضاٌح اإلنجليزية
الذي ي األُمِّ الرجل ذلك عيل، محمد عبقرية عىل قوي دليٌل أيًضا وفيه البعثات، أعضاء
اليشء أمامي «إن لبورنج: عيل محمد قال بأْرسه. شْعٍب لتعليم اإللهية العنايُة ساقته
شابٍّا عرش خمسة ومعه بك، أدهم بالدكم إىل ُمرِسل اآلن فأنا وشعبي، أنا ألتعلَّمه الكثري
وأن بأعينهم، األشياء إىل ينظروا أن فعليهم تعلَمه، أن لبالدكم يمكن ما ليتعلَّموا مرصيٍّا
كيف يكشفوا وأن جيًدا، مصنوعاِتكم يختربوا أن وعليهم بأيديهم، العمل عىل يتمرَّنوا
وعلَّموا وطنهم، إىل عادوا شعبكم بني كافيًا وقتًا قَضوا ما إذا حتى علينا، تفوقتُم ولَم

4«… شعبي

البعثات. أعضاء إلقامة باريس يف عيل محمد أنشأها التي املرصية املدرسة

.Bowring Report on Egypt and Candia. p. 147 4
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إيطاليا، إىل ١٨٠٩ سنة يف أوالها كانت بعثات، سبُع عيل محمد عهد يف أُرسلت وقد
والفنون والهندسة الطب لدراسة والنمسا وإنجلرتا وفرنسا إيطاليا إىل البعثاُت تعدَّدت ثم
الرياضية والعلوم والتاريخ والكيمياء واإلدارة والحقوق والرتجمة والبحرية الحربية
آخُر وكانت إلخ، … إلخ والسباكة، بأنواعه والنسج السفن وصناعة والطباعة والزراعة
الرفيق إىل عيل محمد ينتقل أن قبل أي ،١٨٤٨ سنة أوائل يف إنجلرتا إىل البعثاِت هذه

واحدة. بسنة األعىل
أُرسلت التي والعلوَم وأعداَدها البعثات هذه تاريَخ ندرَس أن هنا يعنينا وليس
كتب: ففي إلخ؛ … منهم كلٍّ نجاح ومدى ثقافتهم، ومبلغ املبعوثني، وأعماَر لدراستها،
والبعثات ص٤٢٢–٤٥٣، الكريم عبد عزت أحمد للدكتور عيل محمد عرص يف التعليم
لألستاذ عيل محمد وعرص ص٥–٤١٤، طوسون، عمر لألمري عيل محمد عهد يف العلمية
هذه بأخبار العلم يريد ملن غناءٌ كثري؛ وغريها ص٤٥١–٤٦٩، بك، الرافعي الرحمن عبد
علوم لنْقل ا جدٍّ صالحة أداًة كانت البعثاِت هذه أن نذكر أن هنا يعنينا ولكن البعثات،
أعضاء من بالرتجمة اشتغل ملن وسنرتجم وعمًال، علًما مرص إىل وصناعاته وفنونه الغرب
الكتب أسماءَ املرتجمة الكتب قائمة يف نذكر ثم باملرتجمني، الخاص الفصل يف البعثات

والفنون. العلوم مختلف يف املبعوثون هؤالء ترجمها التي
ومنها: الحقائق، بعض إىل هنا نشريَ أن ويكفي

«ساِعَد كان — أوروبا إىل مرصي مبعوٍث أوُل وهو — (باشا) الدين نور عثمان أن (١)
بوالق، يف عيل محمد بن إسماعيل قرص له خصص فقد الكتب؛ ترجمة يف األيمن الحكومِة

الصنائع».»5 وسائر الحربية الفنون «كتب ليرتجموا املرتجمني بعض به وألحق
عودتهم بعد قاموا ،١٨٢٩ سنة إنجلرتا إىل أُرسلت التي البحرية البعثة أعضاء وأنَّ (٢)
الستعمالها اإلنجليزية البحرية اللوائح برتجمة املرصي، األسطول يف عملهم جانب إىل —

املرصية.6 البحرية يف
يدرسه الذي بفنِّه يتصل كتاٍب برتجمة البعثات أفراد بعض إىل يُعَهد كان وأنه (٣)
عن كتاب برتجمة الصناعية ١٨٢٩ سنة بعثة عضو أفندي الرحيم عبد عيل إىل ُعهد كما

ص٤٣٥. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 5

ص١١٣–١١٧. السابق، املرجع طوسون، عمر انظر 6
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يف كتاب برتجمة أفندي إسماعيل حنفي البعثة نفس يف زميله إىل ُعهد وكما القطن، معمل
اآلالت.7 صناعة

رافع رفاعة إال البعثات أعضاء جميع بني من الرتجمة يف للتخصص يُعْد لم (٤)
يف للتخصص املبعوثني إعداَد الدراسة منهاج يف دائًما يراعي كان أنه غري الطهطاوي،
فيه، تخصصوا فيما كتبًا ليرتجموا ثانيًا األجنبية اللغات إتقان ثم أوًال، وفنونهم علومهم
علَم يدرسون ١٨٣٠ سنة أوائل يف فرنسا إىل أُرسلت التي الصناعية البعثة أعضاءُ فكان
البعثة بتكوين الصادر األمر يف نص وكذلك خاص،8 أستاذ عىل الفرنسية اللغة بيان
اللغة جميًعا «يتعلَّموا أن ١٨٤٨ سنة أوائل يف فرنسا إىل إرسالُها مزمًعا كان التي الطبية
الحبيش محبوب وأن 9«… بالرتجمة اشتغلوا مرص إىل عادوا إذا حتى والطب، الفرنسية
كان النقش فنِّ لتعلَُّم ١٨٣٢ سنة حوايل فرنسا إىل أُرسلوا الذين األحباش التالميذ أحد وهو
الجغرافية».10 علم يف كتٌب له واشُرتيت واإليطالية والفرنسية العربية «اللغة هناك يتعلم

ص٤٤٠. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 7

ص٧٣. السابق، املرجع طوسون، عمر 8

ص٤٥١-٤٥٢. السابق، املرجع الكريم، عبد 9

ص١٢٠. السابق، املرجع طوسون، عمر 10
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يف للرتمجة املبارشة األدوات
عيل عرصحممد





األول الفصل

الرتمجة وقلم األلسن مدرسة

مدرسة والجغرافيا، التاريخ مدرسة امللكية، اإلدارة مدرسة التمهيدية: الخطوات
تُدرس كانت التي اللغات برنامجها، الدراسة، مدة تالميذها، إنشائها، سبب األلسن،
املدرسة أقسام والفرنسية، العربية اللغتني مدرِّسو مديرها، املدرسة، مدرِّسو بها،
يف الرتجمة قلم عباس، عهد أوائل يف املدرسة إلغاء أقسامه، الرتجمة، قلم ونموها،

املدرسة. إلغاء بعد رجاله تشتُّت إبراهيم، عهد

∗∗∗

التمهيدية الخطوات األلسن: مدرسة (1)

امللكية اإلدارة مدرسة (1-1)

يف ملساعدته جديدة ثقافة املثقفني املوظفني من كبري عدد إىل حاجة يف عيل محمد كان
األوىل املحاولة فحاول بادر ولذلك وأقالم؛ ومصالح «دواوين» من حكومته أنشأت ما إدارة
ثالثون لها واختري امللكية، اإلدارة مدرسَة ١٢٥٠ / ١٨٤٣ سنة األوىل جمادى يف فأنشأ
واسطفان أفندي، شكري أرتني بها للتدريس وُعنيِّ امللكية الدرسخانة تالميذ من تلميذًا

امللكية. اإلدارة دراسة يف َصا تخصَّ اللذان فرنسا إىل البعثة عضَوا أفندي رسمي
ثم الظهر إىل الصباح من امللكية الدرسخانة يف يدرسوا أن التالميذ هؤالء عىل وكان
لدراسة اإلعدادية املواد دراسة عىل — الشمس غروب قبل ما إىل الظهر من — يتوفرون

والجغرافية. الهندسة، ومبادئ واملحاسبة، الفرنسية، اللغة وأهمها امللكية، األمور
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أخرى جهوًدا يبذَال أن — بالتدريس قيامهما جانب إىل — املدرَسني هذين عىل وكان
عىل: املدرسة الئحة ت فنصَّ — امللكية اإلدارة فن — الفن هذا يف الرتجمة يف

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

املدرسة، لتالميذ عملية دراسة الرتجمة مادة تُدرس أن عىل الالئحة ت نصَّ كذلك
فقد املرصية، اإلدارة لفروع وموظفني مرتجمني تخريُج املدرسة أغراض من كان «ملا فإنه
التاريخ يف كتٌب — الفرنسية اللغة يف ِمهم تقدُّ بعد — للتالميذ َم يُقدَّ بأن الالئحُة أشارت
عىل املطبعُة قامت وإصالحه الكتاب ترجمُة ْت تمَّ إذا حتى درًسا، درًسا لهم وتُرتجم سهلة،
من نسختان للمدرسة تُقدَّم املرصية» باملصالح التالمذة ائتالف حصول ألجل «وأنه طبعه،
أوروبا».»1 بجرناالت امللك عمارية عىل «املشتملة املواد لتالميذها وتُرتجم املرصية، الوقائع
مدرسة إىل تالميذها ونُقل قليل، بعد أُلغيت فقد طويًال ْر تُعمِّ لم املدرسة هذه أن غري

.١٢٥١ / ١٨٣٦ سنة آخر يف األلسن

والجغرافيا التاريخ مدرسة (2-1)

رفاعة هو الوحيد ناظرها وكان املدفعية، بمدرسة وألحقت ١٢٥٠ سنة حدود يف أُنشئت
الحربية املدارس يف للجغرافيا مدرِّسني تخريَج إنشائها من القصُد وكان الطهطاوي، رافع
عند عليها الكالم لنا فصَّ وقد األلسن، مدرسة إنشاء عند املدرسة هذه أُلغيت وقد املختلفة،

املرتجمني. فصل يف رفاعة عن كالمنا
األلسن. مدرسة إلنشاء التمهيديتني الخطوتنَي املدرستان هاتان كانت وبهذا

األلسن مدرسة (3-1)

فأصبح اسُمها ُغريِّ ثم الرتجمة، مدرسة باسم ١٢٥١ / ١٨٣٥ سنة أوائل يف أُنشئت
حيث األزبكية بحيِّ الدفرتدار ببيت املعروفة الرساي مقرُّها وُجعل األلسن»، «مدرسة

اآلن.2 شربد فندق

ص٣٢٨. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 1

ص٥٤. ج١٣، التوفيقية، الخطط 2
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عيل يقول باشا، عيل ملحمد رفاعة به تقدَّم القرتاٍح تحقيًقا املدرسة هذه أُنشئت وقد
يمكن ألسن مدرسة س يُؤسِّ أن إمكانه يف أن العايل للجناب رفاعة) (أْي عرض «ثم مبارك:
األقاليم؛ مكاتب إىل به ه ووجَّ ذلك، إىل فأجابه الدخيل، عن ويستغني الوطن، بها ينتفَع أن

املدرسة».٢ س فأسَّ املرشوع، به يتمُّ ما التالمذة من منها لينتخَب
مكاتب من معظَمهم رفاعة اختار تلميذًا، ثمانني عهدها أول يف املدرسة تالميذُ وكان
بعد زاد العدد هذا ولكن إلغائها، بعد امللكية اإلدارة مدرسة تالميذَ إليهم وضمَّ األقاليم،
أستاذٌ قسم كلَّ ويرأس قسمني، إىل ينقسمون وكانوا وخمسني، مائة أصبح حتى ذلك

املتقدمني.3 التالميذ بعُض ويساعده
لشورى كان أنه كما ست، إىل تزداد قد سنوات ٥ باملدرسة الدراسة مدة وكانت
وكان بها، الدراسة منهاج تعديل يف الحقُّ — إدارتها مجلس أي — الداخيل املدرسة
والحساب، والفرنسية،4 والرتكية العربية اللغات بها تُدرس أن عىل ينصُّ املنهاج هذا
كتب لرشاء أوروبا «إىل املدرسة وأُرسلت التاريخ، دراسة ذلك بعد أُضيفت ثم والجغرافيا،

والتاريخ».5 والقصص األدب يف فرنسية
فريق أول وخرَّجت ِفَرق، ٥ بها وأصبح املدرسُة، اكتملت ١٨٣٩ / ١٢٥٥ سنة ويف
واألدب، التاريخ يف كتبًا «يُرتجمون األخرية) (أي األوىل الفرقة تالميذ وكان تالمذتها، من
فتطبع املطبعة إىل تُقدَّم ثم رافع»، «رفاعة مدرستهم ومديُر أستاذُهم إصالحها عىل ويقوم

والتالميذ».6 املدرسون يقرؤها كتبًا وتنرش
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 كبريًة العنايُة
ناظر أن ومنها الرتكية، يعرفون وال العربية يعرفون الذين املرصيني من كانوا التالميذ

اللغتني. هاتني يُتقن كان رفاعة وأستاذها املدرسة

.Bowring Op. Cit. p. 134 3

مرص» محبي تاريخ بمنتقى العرص أهل «منحة كتابه يف املدرسة خريجي أحد السعود أبو هللا عبد ذكر 4

األلسن. بمدرسة أيًضا تُدرس كانت الفارسية اللغة أن ص٥٨
ص٣٣٢-٣٣٣. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 5

ص٣٣٢-٣٣٣. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 6
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تدريسها عىل وقام األلسن، بمدرسة ما وقتًا اإلنجليزية اللغة «ُدرِّست فقد هذا ومع
صالح ذكر وقد اإلنجليزية»،7 اللغة قواعد يف وكتبًا قصًصا التالميذُ وقرأ إنجليزي، مدرٌِّس
اللغة يف نبغ َمن بني من أن رفاعة تالميذ عن كالمه عند الزمن» «حلية كتابه يف مجدي
باملدارس اإلنجليزية اللغة مدرس سليمان أفندي «محمد األلسن خريجي من اإلنجليزية

اإلنجليزية». من الرتجمة يف برع من وأول الحربية
من «كان وألنه السابقة، لألسباب ضعيفة بها العنايُة فكانت الرتكية اللغة أما
والفرنسية والرتكية العربية اللغاِت يَحذَق مرتجًما الحكومُة تجد أن بمكان الصعوبة

جميًعا».٧

املدرسة مدرسو
من: ن تتكوَّ بها التدريس هيئة أن املدرسة الئحة يف ذُكر

مديرها. (١)
للدراسة. مراقبني (٢)

األوىل. الدرجة من العربية للغة أستاذين (٣)
األوىل. الدرجة من الرتكية للغة أستاذ (٤)

والجغرافيا.8 والتاريخ والرياضة الفرنسية اللغة لتدريس أساتذة ثالثة (٥)

رفاعة الكبري العالم عيل، عرصمحمد يف العلمية النهضة زعيم فهو املدرسة مدير أما
أن ويكفي باملرتجمني، الخاص الفصل يف واسعة ترجمة له وسنُرتجم الطهطاوي، رافع

هنا: نعرف
واإلدارية.9 الفنية الناحيتني من املدرسة عىل يُرشف كان أنه (١)

والغربية. اإلسالمية والرشائع األدَب للتالميذ يُدرِّس كان (٢)

عابدين). وثائق (عن ص٣٣٣ السابق املرجع 7
.Bowring. Op. Cit. p. 134 8

الفنية الشئون عىل يُرشف «مدير خصوصية مدرسة لكل يكون أن عيل محمد عرص يف املتَّبع كان 9

عىل يُرشف وناظر املدرسني، ورياسة الدراسية، املواد وتوزيع الدراسية، الِفرق عىل التالميذ كتوزيع
حسن يُدعى األلسن ناظُر وكان وغريهم، وخَدٍم كتبٍة من املدرسة عمال ورياسة كالضبط اإلدارية الشئون

.١ هامش ص٣٣٤، السابق، الكريم، عبد عزت بك»، رفاعة طلب عىل بناءً ُعزل ثم كاشف،
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تالميذ من املرتجمني عىل ويُوزُِّعها ترجمِتها رضورَة يرى التي الكتَب يختاُر كان (٣)
بالرتجمة، قيامهم أثناءَ توجيههم عىل ويُرشف الرتجمة، بقلم امللتحقني وخرِّيجيها املدرسة
مدرسة خريجي أحُد قاسم حسن يقول ترجمِتها. بعد وتهذيبها الكتب بمراجعة ويقوم
بنظر لحَظه التعريُب هذا تمَّ «وملا فرنسا»: ملوك «تاريخ كتاب مقدمة يف األلسن
مبنى فشيَّد الرتجمة، وقلم األلسن مدرسة ناظر بك رفاعة حرضُة والتهذيب التصحيح

وأحكامه.» ألفاظه
فيسافر باألقاليم؛ املبتديان مكاتب تالميذ امتحان لجنَة عام كلَّ يرأس رفاعة وكان (٤)
التجهيزية باملدرسة ليُلحَقهم منهم املتفوقني ويصطحب تالميذها، ويمتحن النيل، يف إليها

األلسن. بمدرسة امللحقة

فكان للدراسة؛ محددة بأوقات التقيُّد عدم إىل يدفعه ملهنته رفاعة إخالُص وكان
قبوًال، تالميذه ويف رغبًة نفسه يف يجد دام ما ساعات أربع أو ثالث الدرس يف يستمر
التي الكتب من للتالميذ اختاره وفيما األلسن مدرسة يف دأبه «كان باشا: مبارك عيل يقول
الليلة أو اليوم ذلك يف يقف ال أنه خصوًصا وتراجمه تأليفاته ويف منهم، ترجمتَها أراد
األخري، الليل ثلث عند أو العشاء، بعد للتالمذة الدرس عَقد ربما فكان محدود، وقت عىل
الرشائع أو اإلدارة، فنون أو اللغة، درس يف قدميه عىل ساعات أربع أو ثالث نحو ومَكث
يف معهم دأبه كان وكذلك تُطبَع، لم مجاميُع األوىل يف وله األجنبية، والقوانني اإلسالمية،
أطروفَة ونثًرا نظًما اإلنشاءات يف جميُعهم أمىس بحيث العالية، األدب فنون كتُب تدريس
بالرتجمة االشتغال عن يفرتُ ال بشخصه هو كان ذلك ومع عِرصهم، وتحفَة مِرصهم،

به.»10 إال تزهو ال االمتحانات مجامُع وكانت والتأليف
ليقوم فرنسيٍّا؛ مدرًِّسا املدارس ديواُن له فعنيَّ رفاعَة الكثرية األعماُل هذه أرهقت وقد

املكتبة.11 وأمانة الدروس عىل والتفتيش املدرسة إدارة يف بمساعدته
معرفتهم يف املمتازين األزهر مشايخ من نخبًة فكانوا العربية اللغة مدرسو أما

مبارك:١٠ عيل منهم ذكر والتحقيق، والبحث القراءة وُحبِّهم

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

ص٥٤. ج١٣، التوفيقية، الخطط 10
.٢ هامش ص٣٣٤، السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 11
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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 خلفه وقد «كوت»، مسيو (١)
«بتيرب». مسيو (٢)

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

من املتقدمون فعنيَّ املدرسة، إنشاء من الغرَض األلسن مدرسة خريجو ق حقَّ وقد
ويف املدرسة، نفس يف والفرنسية العربية للغتني مدرَِّسني ١٨٢٩ سنة يف تخرَّج فريق أول

«املهندسخانة». مدرسة
املدرسة، خريجي كلُّ به أُلحق ١٢٥٨ / ١٨٤١ سنة أوائل يف الرتجمة قلم أُنشئ وملا
وقد السامي»12 الرضا «يحوز كتابًا يُرتجم حتى الرتبة يُمنح يكن لم منهم الواحد أن غري

املختلفة. باملصالح موظفني أو األخرى باملدارس مدرِّسني منهم كثريون أَلحق

واتساُعها املدرسة نموُّ

عىل يعمل فظلَّ نجاح من بلغتْه ما وأدرك جليلة، فوائد من للمدرسة ما للباشا وظهر
تنميتها:

زعبل. أبي يف قبًال كانت التي التجهيزية املدرسة بها ألحقت ١٨٤١ سنة ففي (١)
العمومية» امللكية «اإلدارة لدراسة قسٌم باملدرسة أُنشئ ١٢٦٠ / ١٨٤٥ سنة ويف (٢)

خانة».١٢ والضابط واملصالح املديريات «يف للعمل اإلداريني؛ املوظفني لتخريج
الخصوصية». الزراعية «اإلدارة لدراسة ثاٍن قسم بها أُنشئ ١٢٦٢ سنة نحو ويف (٣)
عدُد «وكان الفقهية، العلوم لدراسة ثاٍن قسم بها أنشئ ١٢٦٣ سنة أواخر ويف (٤)

و٣٣٧. ص٣٣٦ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 12
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أتموا إذا حتى الحنفي، املذهب عىل اللغة يف دروًسا ون ويتلقَّ تلميذًا، أربعني تالمذته
علماء».»١٢ ليسوا القضاة أكثر إن «حيث باألقاليم قضاة ُعيِّنوا دراستهم

مختلفة ِفَرق من التالميذُ كان حتى بالطالب املدرسة ازدحام إىل النموُّ هذا أدى وقد
عىل رفاعُة فعِمل متباينني، أساتذة عىل متباينة علوٍم ي لتلقِّ واحدة حجرة يف يجلسون

مخصوص».١٢ بباب مخصوص محلٌّ درس «لكل صار حتى املدرسة، بناء تنظيم

الرتجمة قلُم (4-1)

تعلَّموا طلبتَها أنَّ غريَ والُقضاة اإلداريني املوظفني لتخريج جميًعا الفروُع هذه أُنشئت
وشاركوا القديمة، العربية العلوم جانب إىل حديثة جديدة علوًما وا وتلقَّ األجنبية، اللغاِت
الذي املدرسة فرع عن شيئًا نعرَف أن نا يَُهمُّ ولكن الرتجمة، حركة يف — ما حدٍّ إىل —

الرتجمة. قلم وهو بموضوعنا، وثيًقا اتصاًال يتصل
(١٨٤١)؛ التعليم تنظيم لجنة إلشارة تنفيذًا ١٢٥٨ / ١٨٤١ سنة أوائل يف أُنشئ
سمو مآثر من خريية آثاًرا معدودًة ترجمتُها الجاري الكتُب كانت «ملا أنه اللجنُة رأت فقد
الواجب أن يف شك فال اآلبدين، أبد إىل الكريم اسُمه تخلَّد الذي األعظم الخديو موالنا
فلهذا الخطأ؛ من سليمة الصحة من ها حقَّ مستوفية مضبوطًة الرتاجُم تكوَن بأن يقيض
متوقفة بل فحسب، اللغة معرفة عىل مقصورًة ليست والفنون العلوم كتُِب ترجمِة ولكون
الخاصة الرتجمة غرفَة اللجنُة أنشأت فقد كتابُه؛ املرتَجم الفنِّ أو بالعلم اإلملام عىل أيًضا

باملرتجمني».13
أقالم: أربعة إىل الغرفة هذه وُقسمت

بيومي محمد «البكبايش ورئيسه والرياضة، بالعلوم املتعلقة الكتب ترجمة قلم (١)
فرقتها تالميذ من وخمسٌة األلسن، مدرسة من متخرِّج «مالزم» رئاسته وتحت أفندي»

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

تالميذها. من وثالثة

عابدين). وثائق (عن ص٣٤١ السابق، املرجع 13
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واألدب واملنطق والجغرافيا كالتاريخ «األدبيات»؛ أو االجتماعية املواد ترجمة قلم (٣)
مدرِّيس أحد أفندي محمود خليفة أول املالزم ورئيسه إلخ، والفلسفة والقوانني والقصص

املدرسة. تالميذ من وثالثة ثاٍن مالزم به وأُلحق وخريجيها، األلسن مدرسة
املدارس، بديوان املرتجم أفندي» «ميناس عليه ويُرشف الرتكية، الرتجمة قلُم (٤)

املدرسة. تالميذ من أربعة إمرته وتحت

إىل وإرسالها ترجمتها، بعد الكتب لتبييض املبيضني من عدٌد األقسام بهذه أُلحق ثم
منها. القيِّم النافع بطبْع يُشري فكان عليها، لالطالع املدارس ديوان

املؤسسة هذه مصري (5-1)

الثقافة شئون عىل تُسيطر فيها بدأت عاًما عرش الخمسة نحو األلسن مدرسُة عاشت
األول عباس العرَش َويلَ فلما الوفري، العلمي اإلنتاَج إبَّانها يف وأَنتجت مرص، يف العامة
للقضاء سعيَه يسعى أخذ — رفاعة وخاصة ه وعمِّ جدِّه رجال مع انسجام عىل يكن ولم —
وفْصِل املدرسة تالميذ بتصفية ثنَّى ثم باملدرسة، الفقه قسم بإلغاء فبدأ املدرسة؛ هذه عىل
بنْقل األمُر صَدر ،١٨٤٩ ١٢٦٥/أكتوبر عام من األخري الشهر «ويف منهم، كبري عدد
مكانها، من املدرسة ُحرمت وبذلك بالنارصية، املبتديان مدرسة مكان إىل األلسن مدرسة
إىل واألنتيكات األفرنكية الكتبخانة نقل إىل اضطروا حتى الجديد مكانُها بها وضاق
سنة املحرم يف األلسن مدرسة أُلغيت حتى ذلك عىل أيام تمِض ولم ببوالق، املهندسخانة
سنة أواخر ويف إلغائها،14 قبل التجهيزية إىل تالمذتها وُضمَّ ،١٨٤٩ سنة ١٢٦٦/نوفمرب

االبتدائية. الخرطوم ملدرسة ومدرًِّسا ناظًرا ليكون الخرطوم إىل رفاعة سافر ١٢٦٦
إبراهيم فيها َويلَ التي القليلة الشهور يف جديدة لتجربة خَضع فقد الرتجمة قلُم أما
عليه ويُرشف الرتكية للرتجمة قلم قلَمني: إىل جديًدا تقسيًما بتقسيمه األمُر وصَدر باشا،
لكاني العليا الرئاسة وُجعلت بك، رفاعة عليه ويُرشف العربية للرتجمة وقلم بك، كاني
«ملا :١٢٦٤ سنة القعدة ذي ٢٦ يف الصادر ١٢٧ العدد يف املرصية الوقائع نَرشت فقد بك؛
العلوم وسائر واآلداب والرتاتيب القوانني عىل تشتمل التي املرغوبة الكتب ترجمُة كانت

ص٥٨–٦١. ج١، وسعيد، عباس عرص يف التعليم تاريخ الكريم، عبد عزت 14
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وسيلًة ونُرشها؛ وطبُْعها والعربية، الرتكية إىل الفرنساوية اللغة من النافعة والفنون
ذلك حصوُل وكان النُّهى، أويل عند مسلَّمة وقضيًة املقتضية، املعلومات لتكثري عظمى
واجتماِعهم والعربي، والرتكي اإلفرنجي ألسنة يف البارعني املرتجمني بوجود إال يتأتَّى ال
كاني اللواء أمري حرضة نظارة إىل هم وضمِّ ترجمة، قلَمي إىل وقْسِمهم واحد، محلٍّ يف
فتُح حصل والبالغة بالسالسة املشهور الرتجمة، فنِّ يف الفريد التفتيش ديوان وكيل بك
األلسن مدرسة ناظَر كان الذي اآلالي أمري بك رفاعة حرضُة تعنيَّ وقد ذكر، كما القلمني
إليه.» املومى حرضة معية يف العربي الرتجمة قلم عىل ناظًرا املدارس؛ ديوان إىل التابعة
١٨٤٩ سنة نوفمرب يف األلسن مدرسة إلغاء أن «عىل الكريم عبد عزت الدكتور يقول
يرتكن كان التي القوية الدعامَة حَرمه فقد ورجاله؛ الرتجمة قلم يف بليًغا أثًرا أثَّر قد شك ال
حرم كما باملرتجمني تغذيته عىل قائًما كان الذي املصدر وحرم الفني، عمله يف عليها
رفاعة رَحل أشهر وبعد التعليم، دوائر يف له كانت التي السامية املكانَة بك رفاعة ناظَره
١٤«… رجاله فتشتت ومديره مؤسسه فْقد بعد يحيا أن القلُم يستطع ولم السودان، إىل
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الثاني الفصل

الكتبواملؤلفون

الكتب وجْمع برشاء عيل محمد أوامر الرتجمة، حركُة شملتْها التي والفنون العلوم
مدرسة لكل كان وتركيا، وإنجلرتا وإيطاليا فرنسا من للرتجمة أو للمدارس الالزمة
عرص يف تُرجمت التي الكتب األوروبية، الكتب أحدث تضمُّ مكتبة «خصوصية»
أو (٢) املرصية. باملدارس األجنبية التدريس هيئات من لواحد (١) كانت: عيل محمد
تُرجمت الكتب معظم أمثلة، و١٨، ١٧ القرنني يف أوروبا يف املؤلفني كبار من لواحد
كلوت الدكتور كتبهم، تُرجمت الذين األساتذة بعض شواهد، املدارس، يف لتُستعمل
الصحية الحالة لخدمة اآلخر والبعُض للتدريس، بعُضها تُرجمت: التي كتُبه بك،
تأليفهما الغوال» و«الدرر الصحة»، «كنوز وخاصة: الثاني النوع كتُب مرص، يف
«برون» الدكتور الشعب، أفراد بني انتشارهما عيل، محمد لرغبة تنفيذًا وترجمتهما
يف األوروبيني بالعلماء واتصال املرصية الجمعية العلمية، جهوده له، موجزة ترجمة

تُرجمت. التي كتبُه األزهر، مشايخ ببعض اتصاله مرص،

∗∗∗

واألسطول، والجيش، واملصانع، املدارس، لخدمة عيل عرصمحمد يف الرتجمُة اتجهت
ولهذا خلًقا؛ عيل محمد خلقها التي الحديثة املنشآت لخدمة أصح بعبارة أي واإلدارات،

والفنون: العلوم هذه يف تُرتجم العرص هذا يف الكتب نجد
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كالطبيعة الطبيعية العلوم من بهما يتصل وما البيطري، والطب البرشي1 الطب (١)
البيطري والطب الطب، مدارس يف يُدرس كان مما إلخ … والحيوان والنبات والكيمياء،

والزراعة. والصيدلة
وميكانيكا، وصفية، وهندسة وهندسة، وجرب حساب من الرياضية العلوم (٢)
واملدارس الهندسة، مدارس يف يُدرس كان مما إلخ … مثلثات وحساب وهدروليكا،

الصناعية.
مما الرياضية والعلوم الرسم فنون من بها يتصل وما والبحرية، الحربية العلوم (٣)

والبحرية. الحربية املدارس يف يُدرس كان
والجيولوجيا واالجتماع والجغرافيا، كالتاريخ األدبية؛ أو االجتماعية العلوم (٤)

األلسن. مدرسة يف يُرتجم أو يُدرس كان مما إلخ … واملنطق والفلسفة

منها انتقلت ثم اإليطالية للغة كانت عيل محمد عهد أوائل يف السيطرة أن ذكرنا وقد
اإليطالية، اللغة عن نُقلت تُرجمت، التي القليلة األوىل الكتب أن نجد ولهذا الفرنسية؛ للغة
كتبه بعض نُقلت الذي الوحيد والفنُّ الفرنسية، اللغة عن معظمها يف الرتجمُة أصبحت ثم
السبُق لها إنجلرتا أن بحكم املرصي األسطول وتعاليم قوانني هو اإلنجليزية عن وتعليماته
الرتجمة عن يُرتجم كان فقد اللغة هذه عن آخر علٍم يف كتاٌب نُقل إن أما ، الفنِّ هذا يف

الكتاب. لهذا الفرنسية
الحربية الكتب فرتجمت والعربية؛ الرتكية اللغتني إىل اللغات هذه عن الرتجمُة وكانت
املماليك أبناء من كانوا األول عهدها يف الحربية املدارس طالب معظم ألن الرتكية؛ اللغة إىل
اللغة إىل الحكم وشئون والسرَي التاريخ يف خاصة كتٍب بعُض تُرجمت كما واألتراك،
الفنون يف الكتب بقية أما منها، ويُفيد هو، عليها وليطَّلع عيل، محمد لرغبة إجابًة الرتكية

حتى تأسيسها منذ املرصية الطب مدرسة يف تُرجمت التي الكتب أن Bowring. Op. Cit, p. 140 ذكر 1

اآلتية: الفنون يف كانت (١٨٣٧-١٨٣٨) ملرص زيارته سنة
الكيمياء. (٥) الطبيعة. (٤) الفسيولوجيا. (٣) املريض. الترشيح علم (٢) الترشيح. علم (١)
(١١) واألطفال. النساء أمراض (١٠) الصحة. علم (٩) السموم. علم (٨) الطبية. املادة (٧) النبات. (٦)
(١٥) الجراحية. األربطة (١٤) العسكرية. الجراحة (١٣) االختناق. عالج (١٢) العام. الترشيح يف رسائل

العسكرية. املستشفيات قوانني (١٦) الجلد. أمراض
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إن جلُّهم كانوا املدنية املدارس تالميذ ألن العربية اللغة إىل تُرجمت فقد األخرى والعلوم
املرصيني. من كلهم يكن لم

ومدارسه، وأسطوله جيَشه يُنشئ وبدأ اإلصالحية، خطته يف عيل محمد فكَّر ومذ
بها ليستعني والرتكية العربية باللغتني الكتب من كبرية كميات إىل حاجة يف أنه رأَى
منذ الطباعة فيها (أُنشئت تركيا من الكثرية الكتَب فاستورد بُها، وطالَّ املدارس أساتذُة
ال قديمة كتب فهي أطماعه؛ تُريض ال الكتب هذه معظم أن رأى أنه غري ،(١٧٢٨ سنة
يسعى وراح بوالق، يف العربية مطبعتَه فأنشأ أوروبا، يف الحديث العلمي التقدم مع تسري
الكتب الختيار الجهد كلَّ الجهَد بذَل وقد الهاوي،2 العالم سْعَي مكان كل من الكتب لجْمع
إصالح، من يريده ما تُحقق أن أو مرص، يف الثقافة أو التعليم لنرش تُفيد أن يمكن التي

الجديد. الحكم رجال من مساعديه لعقول تثقيف أو
أوروبا إىل مرصي مبعوث أول الدين نور عثمان أرسل ١٨٠٩ / ١٢٢٤ سنة ففي
ولم سنوات، ثماني مدة وإنجلرتا فرنسا وبني بينها ينتقل وظلَّ إيطاليا، يف العلم ي لتلقِّ
لحسابه يشرتَي أن عيل محمد أمَره عودته وُقبيل ،١٢٣٢ / ١٨١٧ سنة يف إال مرص إىل يُعْد

3٥٠٠٠٠روبل. بمبلغ السياسية والفنون العلوم مختلف يف كتُبًا وإيطاليا فرنسا من
وعندما أخرى، فرنيس كتاب4 ٦٠٠ برشاء عيل محمد أمر ١٢٣٣ / ١٨١٨ سنة ويف
يُحرضوا أن ضباَطها كلَّف مرص إىل الحربية 5M. Boyer بويه مسيو بعثة استدعيت

املختلفة. الحربية الفنون يف الفرنسية الكتب من مجموعًة معهم
للرتجمة أو للمدارس الالزمة الكتب رشاء يف سياسته عىل عيل محمد دأب وهكذا
من «الخامس ففي حياته؛ من سنة آخر حتى املبكر التاريخ هذا منذ وتركيا أوروبا من
إىل به يُشري بك باغوص إىل منه أمٌر صدر ١٨٢٥ ١٢٤١/يونيو سنة القعدة ذي شهر
ملكتب — تسليمها السابق البحرية وأمور بتعليمات املختصة — اإلفرنجية الكتب إرسال

الجهادية».6

.Dunne, Printing and Translations under m ed ali, etc. p. 328 2

.Cattaui, .Le Regne de Med. Ali, .etc. pp. 387-88 3

Dunne, Op. Cit. p. 328 انظر: ،٤ عمود ،١٨١٨ سنة يوليو ٤ عدد التيمس، جريدُة الخربَ هذا نَرشْت 4
.note 1

.Douin, une mission militaire Française auprés de Med aly. p. 23 5

ص٣٢٢. ج٢، النيل، تقويم باشا، سامي أمني 6
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ومرصيني، أجانب من عيل بمحمد املحيطني جميُع الرغبَة هذه عرف ما ورسعان
يف فرنسا قنصل «Drovetti «دروفتي املسيو فعله ما ذلك أمثلة فمن إلشباعها؛ فتسابقوا
بعلوم املختصة الكتب من مجموعًة ١٢٤١ / ١٨٢٦ سنة يف عيل محمد إىل حمل فقد مرص،
عيل، محمد بها ففرح طولون»، بحرية ترسانة ناظر ِقبل «من إليه هدية البحرية وقوانني
لزوَم فيه يرى بك باغص إىل القعدة ذي ١٠ يف منه أمٌر وصدر الرسور»، له «وحصل

هدية.7 بصفة إليه املومى الناظر إىل كشمري وشال سيف قبضة إرسال
عيل محمد من أمٌر صدر ،١٨٢٧ سنة نوفمرب ١٢٤٣ / ٩ سنة الثاني ربيع ١٩ ويف
يختص كتاب وطبْع تأليف بعلمه اتصل قد أنه بلوندرة، مرص مندوبي أحد «إىل باشا
التي املصاريف مقدار وبه اإلنجليزية، الحكومة برْسم إنشاؤها الجاري املريية بالسفن
بعض بمشرتى به ويُشري املبتدئني، األطفال بتعليم يختص آخر وكتاب عليها، ُحذفت

8«… بطرفه للزومها برسعة وإرسالها وذاك، هذا من نسخ
إبراهيم ولده إىل منه أمٌر صدر ١٨٢٨ سنة أبريل ١٢٤٤ / ١٠ سنة شوال ٢٥ ويف
أطلس به وملحق قبًال، اآلستانة من الوارد القوية االستحكامات كتاَب له يُرسل «بأن باشا

9«… له مكمًال شكًال ٢٤ عىل يشتمل
سنة صفر ١٦ ففي السامية؛ الرغبة هذه تؤيد كثرية شواهُد عابدين وثائق ويف
املقيم أفندي صادق إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر ،١٨٢٥ سنة سبتمرب ١٢٤١ / ١٩
فن يف زاده «شاني اسمه: الرتكية باللغة الجراحة يف كتاب عىل يحصل أن باآلستانة

الجراحة».10
،١٨٢٥ سنة نوفمرب ١٢٤١ / ٦ سنة األول ربيع ٢٤ يف مؤرخة أخرى رسالة ويف
الكتب بعض عن أزمري يف الكتب بيِع محالِّ يف يبحث أن 11Tossizza توسيزا املدعو كلف

عيل. محمد يطلبها التي
املؤلفات أحدث لرشاء التوصيَة يرغبون دولته رجال بعُض أحيانًا إليه يتقدَّم وكان
الرغبة؛ هذه بتلبية يُرسع عيل محمد فكان عودتهم، بعد أوروبا يف صدرت التي العلمية

ص٣٢٣. ج٢، النيل تقويم 7
ص٣٣٠. السابق املرجع 8
ص٣٤٧. السابق املرجع 9

.Dunne, Op. Cit. p. 329 أيًضا وانظر ،٢٠٢ رقم رسالة ٢٢ رقم دفرت عابدين، وثائق 10

.٢٢٠٤ رقم رسالة ٢١ رقم دفرت عابدين، وثائق 11
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١٨٤٥ سنة ديسمرب ١٢٦١ / ٢٥ سنة الحجة ذي ٢٥ يف بك أرتني إىل أمٌر منه صَدر فقد
لآلن أوروبا من عودته بعد من بأنه إيلَّ املقدمة بإفادته أوضح املهندس» بك «بهجت بأن
ما عىل للوقوف الكتب تلك استحضار بها وتطلب الهندسة، علم يف كتب جملة نرش صار
الكتب تلك إرسال عن بفرنسا) البعثة (رئيس أفندي اسطفان مخابرُة فيلزم بها، تدون

استحقاقه.» من أثمانها وخْصم بك لبهجت
باملعدات قائمًة بك والمبري بك كلوت أعدَّ عيل محمد لوفاة السابقة السنة ويف
سنة رجب ٦ يف عيل محمد فأصدر والنبات، والكيمياء الثالثة «باملواليد الخاصة والكتب
من والكتب» اآلالت «تلك باستحضار بك أرتني إىل أمًرا ١٨٤٦ سنة يونيو ١٢٦٣ / ٢٠

باملخازن».»12 موجودة غري تكون دامت «ما فرنسا
التي األوروبية الكتب أحدَث تضمُّ كبرية مكتبة خصوصيُة مدرسة لكل كان وقد هذا
ذكر فرنسيني، وملؤلفني الفرنسية باللغة معظُمها كان وإن أوروبا، يف حينذاك تصدر كانت
مكتبًة ١٨٢٢ سنة يف بوالق ملدرسة زيارته أثناء شاهد أنه 13«Brocchi «بروكي املسيو
يف املطبوعة والرتكية العربية الكتب من وعدًدا األوروبية، الكتب من كبرية مجموعًة تضمُّ

اآلستانة.
منها «للرتجمة املكتبات هذه يف وجدت الكتب هذه أن يرى عيل محمد كان وقد
يف الجهادية وكيل إىل منه أمٌر صدر فقد بها»؛ االنتفاع وعدم «لحبِْسها ال بها»، واالنتفاع
املضبطة عىل «اطَّلع أنه فيه يذكر ١٨٣٥ سنة أغسطس ١٢٥١ / ١٠ سنة الثاني ربيع ١٦
العيني القرص مكتبة زمام تسليم الستحسان الشاملة تاريخه سنة الجاري ٦ يف الصادرة
رفاعة الشيخ عن عوًضا باألزبكية املستجدة الرتجمة بمدرسة املوجود أفندي يحيى إىل
تسليمها هو الكتب استحضار من الغرض إن وحيث املكتبة، تلك محافظة عليه املحال
يكون املذكور أفندي يحيى يد تحت وجودها وحال بها، واالنتفاع منها، وللرتجمة ألهلها،
وإبقاؤه رفاعة الشيخ وجود محل إىل نقلُها فيلزم بها االنتفاع وعدم حبسها عن عبارة

كان.»14 كما الكتب لتلك محافظ بوظيفة

ص٥٤٦. ج٢، النيل، تقويم 12
.Broechi, Giornale delle osservazioni fattenei viaggi in Egitto, etc. pp. 160-1 13

ص٤٤٨. ج٢، النيل، تقويم 14
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الكتب هذه أن تبني عيل محمد عرص يف تُرجمت التي الكتب قائمة إىل واحدة ونظرة
تكون: أن اختيارها يف يُراَعى كان

املرصية. باملدارس األجنبية15 التدريس هيئات من لواحد (١)
عرش. والثامن عرش السابع القرنني يف أوروبا يف املؤلفني كبار من لواحد أو (٢)

األساتذة: مصنفات إىل الرجوُع «تقرَّر الطب: مدرسة عن كالمه عند بك كلوت يقول
من وغريهم و«سانسون»، و«روش»، و«ماجاندي»، و«الملان»، و«بروسيه»، «كلوكيه»،

الفرنسيني.»16 الطب أساطني
ومؤلفيها أوروبا علماء مشاهري ألشهر كثرية كتٌب عيل محمد عرص يف تُرجمت وقد
سبيل عىل منها نذكر إلخ، … واملنطق والسياسة والجغرافيا والتاريخ والهندسة الطب يف

املثال:

بوالق يف ُطبع بيزا، بجامعة األستاذ «فرانشسكوفافا» تأليف الطبية، األصول قواعد (١)
.١٢٤٢ / ١٨٢٦-١٨٢٧ سنة

أكرب من و«سانسون» «بروسيه»، تأليف: األمراض»، شفاء علم األغراضيف «منتهى (٢)
.١٢٥٠ / ١٨٣٤-١٨٣٥ سنة بوالق يف وُطبع عنحوري، يوحنا ترجمة وقتذاك، فرنسا أطباء
وترجَمه «لورانس»، اإلنجليزي الطبيب تأليف العينني»، مداواة يف النريين «ضياء (٣)

.١٢٥٦ / ١٨٤١ سنة بوالق يف وُطبع الرشيدي، حسن أحمد العربية إىل
عصمت محمد الرتكية إىل ترجَمه Legendre لوجاندر تأليف الهندسة أصول (٤)

.١٢٥٥ / ١٨٤٠ سنة بوالق يف وُطبع أفندي،
أرجري جاكوفاكي الرتكية إىل ترجَمه ،«Castsra كاسرتا » تأليف تاريخي» «قرتينه (٥)

.١٢٤٤ / ١٨٢٩ سنة بوالق يف وُطبع الخديوي، بالديوان املرتجم وبولو
«سانت يف منفيٍّا كان حني بنفسه كتبَها التي مذكراته وهو نابليون»، «تاريخ (٦)

.١٢٤٧ / ١٨٣٢ سنة بوالق يف وُطبع الرتكية، إىل الفرنسية عن تُرجم هيالنة»،
ترجَمه ،«Due de Rovigo روفيجو دي «دوق تأليف بونابرته» نابليون «تاريخ (٧)
اإلسكندرية رساي مطبعة يف وُطبع عيل، محمد بديوان الكاتب أفندي» «حسن الرتكية إىل

.١٢٤٩ / ١٨٣٤ سنة

.Bowring, Op. Cit. p. 135 15

ص٦٢٠-٦٢١. ج٢، مرص، إىل عامة ملحة 16
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الرتكية إىل الفرنسية عن ترجَمه ،«Botta «بوتا تأليف إيطاليا» دولة «تاريخ (٨)
سنة اإلسكندرية رساي مطبعة يف وُطبع عيل، محمد بديوان الكاتب عزيز أفندي هللا عبد

.١٢٤٩ / ١٨٣٤
،«Voltaire «فولتري تأليف عرش»، الثاني كرلوس وقائع يف السرَي شموس «مطلع (٩)
مدرسة خريجي أحد البياع مصطفى أفندي محمد العربية إىل الفرنسية عن ترجَمه
ملك عرش الثاني كرلوس تاريخ وهو — ١٨٤٢ / ١٢٥٧ سنة بوالق يف وُطبع األلسن،

.(١٦٩٧–١٧١٨) أسوج
وتعريب ،«Voltaire «فولتري تأليف األكرب»، بطرس تاريخ يف األزهر «الروض (١٠)

.١٢٦١ / ١٨٤٥ سنة بوالق يف ُطبع الطهطاوي، عبيد أحمد
اإلنجليزي املؤرخ تأليف أوروبا»، يف الجمعيات بتقدم األلبا امللوك «إتحاف (١١)
محمود، أفندي خليفة العربية إىل الفرنسية عن ترجَمه ،«Robertson «روبرتسون
لتاريخ مقدمة وهو ،١٢٥٨ / ١٨٤٢ سنة بوالق يف ُطبع األلسن، مدرسة خريجي أحد

اآلتي. شارلكان
روبرتسون»، «وليم تأليف شارلكان»، اإلمرباطور بتاريخ الزمان ملوك «إتحاف (١٢)

.١٢٦٦ / ١٨٥٠ سنة بوالق يف ُطبع محمود، خليفة العربية إىل الفرنسية عن ترجَمه
وترجَمه فيلكسالمروس»، «مسيو تأليف الطبيعية»، الجغرافية يف األولية «الدارسة (١٣)

.١٢٥٤ / ١٨٣٩ سنة بوالق يف وُطبع الرشيدي، حسن أحمد العربية إىل الفرنسية عن
الفرنسية عن ترجَمه ،«Malte Brun «ملطربون تأليف العمومية» «الجغرافية (١٤)
و١٢٦٢ / ١٨٣٥ ١٢٥٠ سنة حوايل بوالق يف ُطبع الطهطاوي، رافع رفاعة العربية إىل

و١٨٤٦.
عن ترجَمه ،«Dumarsais مرسيه «دي تأليف املنطق»، بعلم املرشق «تنوير (١٥)

.١٢٥٤ / ١٨٣٩ سنة بوالق يف وُطبع محمود، خليفة العربية إىل الفرنسية

ظهرت ولهذا املؤلف؛ اسَم دائًما يذكروا أن عيل محمد عرص يف املرتجمون يراِع ولم
الكتاب أن يذكر أن الغالب يف يكتفي كان بل مؤلفيها، اسَم تحمل ال وهي الكتب معظُم
األصلية، بلغاتها الكتب أسماءُ املرتجمة الكتب جميع يف أُهملت كذلك الفرنسية،17 عن تُرجم

١٢٤٩ سنة بوالق بك، رفاعة ترجمة واألواخر»، األوائل عوائد غريب يف املفاخر «قالئد مثًال: انظر 17
يف الفاخرة «والتحفة ،١٣٤٩ سنة بوالق فرعون، يوسف ترجمة البيطرية»، علم يف و«رسالة ،٧ ص٣،
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لقد بل العربية، بالحروف وال الالتينية، بالحروف ال األصيل عنوانه كتاب أي عىل يثبت ولم
تكون أن توجب التي القديمة التأليف تقاليُد واملرتجمني واملصححني املحررين عىل طغْت
أن وإال النادر، يف إال مسجوعة، عناوين املرتجمة للكتب فاختريت مسجوعة، الكتب أسماء
خريجي من أو البعثات أعضاء من مرصيٍّا املرتجم كان فإذا نبذة، أو رسالة املرتَجم يكون
املرتجمني طائفة من املرتجم كان إن أما النحو، هذا عىل االسم هو اختار األلسن مدرسة
يرتك كان فإنه خاصة، عيل محمد عهد أوائل يف الواجب هذا عبءَ حملوا الذين السوريني
وتحريره. لتصحيحه املنتَدب األزهري للشيخ — ترجمته بعد — الكتاب اسم اختيار
يف البيطري الطب بمدرسة املرتجمة الكتب محرر كساب حسن مصطفى الشيخ يقول
يف األذكياء روضة الكتاب هذا سميُت وقد …» العلم: هذا يف املرتجمة الكتب أحد مقدمة
البيطري: الطب كتب من آخر كتاب مقدمة يف املحرر نفس ويقول الفسيولوجيا.»18 علم
البهجة وسميتُها: املعاني، مهذبة املباني، مرتبة هللا بعون — الرسالة هذه أي — «فجاءت

19«… األهلية الحيوانات أعمار يف السنية
وخاصة الخصوصية باملدارس التعليم لفائدة تُرجمت التي الكتب معظُم كانت وقد
التونيس عمر محمد الشيخ يقول املدارس. هذه أساتذة تأليف من والهندسة، الطب مدرسة
Dr. Perron برون الدكتور إن الكيماوية»: األعمال يف السنية «الجواهر لكتاب مقدمته يف
عىل «وألقاه زعبل، بأبي الطب بمدرسة الكيمياء ملادة مدرًِّسا كان حني الكتاب هذا ألَّف
«الدكتور ويقول جمة»، فوائد الكيمياء علم يف التالمذُة منه فاستفادْت بأول، أوًال التالميذ
استُخدمُت ملَّا «وإني الطبيعة»: علم يف البديعة «األزهار لكتاب: مقدمته يف نفسه برون»
العنُي، به تقرُّ بما فيها عيلَّ وجب بما وقمُت … للكيمياء معلًِّما البرشي الطب بمدرسة
روضة من واقتطفُت األمر، امتثلُت الطبيعة، عْلَم الكيمياء علم لتعليم أضمَّ أن مني طلب
الطبيعة كتب من تُرجم مصنَّف أوَل الكتاُب هذا كان وملا بديعة. زهرة كلَّ الفنِّ هذا كتِب

محمد ترجمة القدم»، أمراض يف القلم و«تحفة ،١٢٥١ سنة بوالق املرتجم، لنفس الظاهرة» األعضاء هيئة
سنة بوالق أفندي، هللا عبد السيد ترجمة اليونانيني»، الفالسفة و«تاريخ ،١٢٥٢ سنة بوالق الفتاح، عبد

إلخ. … إلخ … ١٢٥١
فرعون، يوسف وترجمة الطب، مدرسة مدرِّيس أحد «الفارج» تأليف وهو ص١-٢، الكتاب، هذا انظر 18

.١٢٥٦ سنة بوالق
.١٢٦٠ سنة بوالق الفتاح، عبد محمد وترجمة «جريار»، تأليف من وهو ص٢، الكتاب، هذا انظر 19

80



واملؤلفون الكتب

طوية، بحسن اه وتتلقَّ املدارس جميُع تتناوله أن والقصد املرصية، بالديار الجو وكائنات
املدارس تالمذة عىل ليسهل الرياضية؛ واألرقام باألشكال تؤدَّى التي الرباهني حذفت

العقلية.»20 القضايا هذه يف الدخوُل
الصحة»: حفظ سياسة يف «املنحة لكتاب مقدمته يف الهراوي محمد الشيخ وقال
للعربي الفرنساوي من وترجَمه كبار، مجلدات من الكتاب هذا جَمع برنار «الخواجا
ترجمة ترجم ما لتصليح مقيًدا وكنت فيدال، جورجي الحلبي املرتجم واملقال بالكتابة
لفهمه وتسهيًال التعليم، عند الكالم ملقابلة حفًظا عربية، عبارات مواقع وتوقيعه لفظية،

21«… التفهيم وقت منهم
علم يف الرباح «منتهى لكتاب مقدمته يف كساب حسن مصطفى الشيخ ويقول
كل علماء من األجلَّة، بتحصيله اعتنى فلهذا قْدًرا؛ العلوم أجلِّ من الطب علم «إن الجراح»:
يف ريب ال َمن … األريب الطبيب دراسته، يف وسَعه وأفرغ قراءته يف جهَده بذل وممن ملَّة،
وقرأه خطاب، بأعذب قه ونمَّ الكتاب هذا ألَّف الذي «برنس» الحازق املعلم لبْس، وال حذْقه

إلخ.»22 … البيطرية املدرسة يف الجليلة مسائله لهم وأوضح جميلة، قراءًة الطلبة عىل
يف وتُرجمت العرص، ذلك يف األوروبيِّني املؤلفني كباُر كتبَها التي الكتُب كانت كذلك
فكتاب الطالب؛ عىل دروًسا لتُلَقى معظمها يف تُرتجم كانت فإنها عيل؛ محمد مدارس
الهندسة مدرسة يف وتدريسه تعريبُه أُكمل «ملَّا الوصفية»: الهندسة يف البهية «الآللئ
التصحيح أيدي تداولتْه الرياضية، النفائس معدن — الخديوية املهندسخانة — النفيسة

.١٢٦١ سنة بوالق يف فُطبع للمطبعة ُقدِّم ثم 23«… التنقيح غايَة حتْه ونقَّ
املعارُف كانت «حيث السوائل»: تحرُّك علم «كتاب مقدمة يف فايد أحمد ويقول
املهندس اللطيفة العلوم هذه يف رِبح ممن وكان األزمان، ممرِّ عىل التقدُّم يف آخذًة البرشية
دهره، ووحيد عرصه، فريد كان وحيث عقِله، غزارة عىل دلَّ تأليًفا ذلك يف فألَّف بيالنجيه،

الهراوي، محمد الشيخ وصححه عنحوري»، «يوحنا برتجمته قام وقد ص٤-٥، الكتاب هذا انظر 20
بوالق. يف وُطبع

يف ُطبع الهراوي، محمد وتصحيح فيدال، وترجمة «برنار» تأليف من الكتاب وهذا ص٢-٣، انظر 21
.١٢٤٩ سنة بوالق

.١٢٥٦ سنة بوالق يف وُطبع فرعون، يوسف الكتاب هذا ترجم وقد ص٢-٣، انظر 22
ص٣. 23
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فحني اللطائف، تلك أخبار يستنشق اآلن، مدرستنا ناظر الشأن، الجليل بك» «المبري جناب
إىل بجْلبها بادَر العجيبة ة الجمَّ الفوائد من فيها ما ورأى الغربية، املؤلفات تلك عىل َعثر
العلوم تلك معلَِّم أنا كنُت وحيث الخديوية، باملهندسخانة تدريسها وأراد املرصية، الديار
وجعلتُه وتقريري، تدرييس يف املؤلف هذا تبعُت ومعانيها، مبانيها عىل الوقوف ويل فيها،
هذا أُترجم أن يل الَح فوائده، من وتضلعُت فرائده، عىل اطلعُت وملا وسمريي، إمامي

إلخ.» … التوايل عىل األربع مجلداته وترجمُت وآمايل، أغرايض فقضيت الكتاب،
فكانت التأليف؛ يف ملحوظ نشاٌط عيل محمد مدارس أساتذة من للكثريين كان وقد
تُحرَّر ثم وتُرتجم، تُجمع الطالب، عىل يُلقونها التي محارضاتهم هي معظمها، يف كتبُهم،

مثًال: الطب مدرسة أساتذة من كتبُهم تُرجمت وممن وتُطبع، ح وتُصحَّ

وترجَمه الصحة»، «قانون كتاب ألَّف الصحة، حفظ قسم معلِّم برنار» «الدكتور (١)
.١٢٤٨ سنة بوالق يف وُطبع فيدال، جورجي العربية إىل

سنة بوالق يف وُطبع فيدال»، جورج ترجَمه الصحة، حفظ سياسة يف املنحة، «وكتاب
.١٢٤٩

منافع عْلم املرىضمن «إسعاف كتاب ألَّف الفسيولوجيا، معلِّم سوسون» «الدكتور (٢)
.«١٢٥٢ سنة بوالق يف وُطبع هيبة، أفندي عيل العربية إىل ترجَمه األعضاء،

يوسف وترجَمه العام»، الترشيح يف األنام «نزهة كتاب ألَّف الفارج»، «الدكتور (٣)
.١٨٤٠ / ١٢٥٥ سنة بوالق يف وُطبع فرعون،

وُطبع فرعون، يوسف أيًضا وترجَمه الفسيولوجيا»، علم يف األذكيا «روضة وكتاب
.١٨٤١ / ١٢٥٦ سنة بوالق يف

الخواص من فيه وما النبات يف الالمع «الدر كتاب ألَّف فيجري»، «الدكتور (٤)
.١٢٥٧ سنة بوالق يف وُطبع الرشيدي، غانم حسن السيد ترجمه واملنافع»،

زمالئهما، جميع من نشاًطا أوفَر كانَا املدارس تلك يف التدريس هيئة من اثنني أن غري
الطب مدرسة نظارة توىلَّ وكالهما برون، والدكتور بك، كلوت الدكتور هما: إنتاًجا، وأكثَر

عيل. محمد عرص يف املرصية

بك كلوت الدكتور (1)

— مرص عاهل رأى فقد ١٨٢٥؛ سنة يف عيل محمد بخدمة بك كلوت الدكتور التحق
صحة عىل لإلرشاف أوروبيني أطباء إىل ة ماسَّ حاجة يف أنه — الجديد جيشه تكوين بعد
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١٨٢٥ سنة يف يرحل أن «Tourneau «تورنو الفرنيس التاجر فكلَّف وجنوده؛ ضباطه
أطباء بأحد واتصل «تورنو»، وسافر الفرنسيني، األطباء أحد مع يتعاقد لكي فرنسا إىل
معه وكتب ،«Antoin Barthélmy Clot كلوت برتلمي «أنطوان الدكتور وهو «مرسيليا»
السري عىل إجباره وعدم املسيحية، ديانته يتبع وأن العمل، يف «بحريته تقيض: رشوًطا
وعني ،(١٢٤١ / ١٨٢٥) السنة نفس يف مرص إىل «كلوت» وحرض إلخ.»24 … الجيش مع

املرصي. الجيش بايش» «جراح
املستشفيات فأنشأ وتفكريه، وقته كلَّ ووهبه الجديد، أخلصلعمله أن يلبث لم أنه غري
الطب مدرسة أُنشئت ١٢٤٢ / ١٨٢٧ سنة ويف البحرية، الصحة ومصلحة العسكرية،
الجند. معسكرات من قريبًة لتكون زعبل أبي يف مقرُّها وُجعل لرغبته، تنفيذًا املرصية

أساتذَة ليكونوا املمتازين وعلمائها أوروبا أطباء من نخبًة «كلوت» الدكتور وتخريَّ
اعرتضتْه فقد ذكرنا؛ أن سبق كما أمامه ًدا ممهَّ يكن لم الطريق أن غري الجديدة، املدرسة
األجنبية باللغات التالميذ وجهَل العربية، باللغة األساتذة جهَل ها أهمُّ كان ة جمَّ صعوباٌت
عن املرتجمون يُرتِجم بأن بدأْت العقبة، هذه عىل للتغلب جبارة جهوًدا بذل ولكنه عامة،
وطبعها املختلفة الطبية واملراجع تُلَقى التي الدروس برتجمة وانتهْت يقولون، ما األساتذة

املدرسة. تالميذ عىل توزيعها ثم بوالق مطبعة يف
بها قامت التي والرتجمة التأليف حركة يف قوية الة فعَّ مشاركة «كلوت» شارك وقد
من عيل محمد عرص يف تُرجمت التي الطبية الكتب من عدد أكرب وكان الطب، مدرسة

هي: وهذه وتأليفه وْضِعه

مدرسة مطبعة يف وُطبع
٢٣ يف زعبل بأبي الطب
١٢٤٨ / ٢٢ سنة صفر

١٨٣٢ سنة يوليو

سكاكيني أوغسطني ترجمة منه بد ال فيما الطبية العجالة (١)
الجهادية لحكماء

١٢٥٠ / ١٨٣٤ بوالق ؟ الطاعون يف رسالة (٢)

املرجع انظر: بالتفصيل. حياته ترجمة وعن ص١٠، البتانوني، لبيب محمد ترجمة بك، كلوت تاريخ 24

املرجع الكريم، عبد وعزت بعدها، وما ص٥٩٣ ج٢، مرص، إىل عامة ملحة بك، كلوت ص٦–١٥، السابق،
إلخ. … إلخ … ١٦٠ ،٢٥١ ،١٥٩ ،١٣٠ ،١٢٩ ،٩٣ ،٩٠ ،٨٥ ص٣٣، السابق،
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الجهادية مطبعة
١٢٤٠ / ١٨٣٤

؟ الطاعون عالج يف رسالة (٣)

الجهادية ديوان مطبعة
١٢٥١ / ١٨٣٥

؟ ملنع اتخاذُه يجب فيما رسالة (٤)
عساكر عن اإلفرنجي والداء الحرب

ونسائهم الجهادية
١٢٥١ / ١٨٣٥ بوالق عنحوري يوحنا ترجمة الجراح علم يف الرباح مبلغ (٥)
١٢٥٢ / ١٨٣٦ بوالق الرشيدي حسن أحمد ترجمة الجدري تطعيم يف نبذة (٦)

١٢٥٣ / ١٨٣٧ بوالق النرباوي إبراهيم الدكتور
الطبيعية الفلسفة يف نبذة (٧)

العام الترشيح يف نبذة (٨)
املريض الترشيح يف نبذة (٩)

١٢٥٩ / ١٨٤٣ بوالق ؟ ى الحمَّ مرض يف رسالة (١٠)
١٢٦٠ / ١٨٤٤ بوالق الشافعي محمد الدكتور ترجمة املنحة ويواقيت الصحة كنوز (١١)
١٢٦٠ / ١٨٤٤ بوالق الشافعي محمد الدكتور ترجمة معالجة يف الغوال الدرر (١٢)

األطفال أمراض

الجراح»، علم يف الرباح «كمبلغ الطب؛ مدرسة يف لتُدرَّس تُرجمت كتٌب إما وهذه
الطبيعية الفلسفة يف الثالث والنُّبَذ الجهادية»25 لحكماء منه بد ال فيما الطبية و«العجالة
٧٦ يف يقع واحد كتيب يف جميًعا النُّبَذ هذه ُطبعت وقد الطبي، والترشيح العام والترشيح
ذلك يف املرتجمة الكتب يف العادة جرت كما تقريظ أو مقدمة أيُّ أوله يف وليس صفحة،
هذا يف بك كلوت مرياللوا جَمعه ما آخُر «هذا ييل: ما األخرية الصفحة يف جاء إنما العرص،
الطب، تالمذة لتعليم املريض الترشيح يف ونُبذة الطبيعية الفلسفة يف نُبذة من املخترص
(يقصد عرب ابن أول حكيُم النرباوي أفندي إبراهيم العربية إىل الفرنسية عن ترجمه وقد
مغفور يد عىل ومعه الطبع، قبل املصححني أحد محرم محمد للشيخ بإمالئه مرصي)

الهراوي.»26 محمد املساوي

بعَضه — سكاكيني — املرتجم أمَىل وقد تقريظ، أيُّ به وليس صفحة، ٣٥١ يف الكتاب هذا ويقع 25

الطب. بمدرسة املرتجمة الكتب محرري من الهراوي محمد للشيخ اآلخر والبعَض الرشيدي أحمد للشيخ
.١٨٣٤ سنة نوفمرب ١٢٥٠ / ٩ سنة رجب ٧ يف الكتاب هذا طبُع تم وقد ص٧٦، 26
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األمراض انتشار إثر مرص يف الصحية الحالة لخدمة بك كلوت وضعها رسائل وإما
سنة صدرتَا فإنهما الطاعون، عالج عن ورسالته الطاعون، عن كرسالته بها؛ واألوبئة
مخيًفا، انتشاًرا مرص يف الطاعون27 مرُض فيها انرش التي السنة وهي ،١٨٣٤ / ١٢٥٠
هذه عيل محمد له فقدر عليه، والقضاء املرض هذا ملحاربة كبريًا جهًدا بك كلوت فبذل
عالج «يف ورسالته لواء»، «أمري برتبة املناسبة بهذه عليه وأنعم تقدير، خريَ الجهود
الحجة ذي آخر يف الجهادية ديوان بمطبعة وُطبعت صفحات، عرش يف تقع الطاعون»
وأقروها الطبية» املشورة «أرباب عليها اطلع وقد ،١٨٣٥ سنة أبريل ٢٨ / ١٢٥٠ سنة
يختص فيما تنبيه هذا … األسواء من وقاية هلل «حمًدا مقدمتها يف وجاء طبعها، قبل
تُرشدهم طريقًة املارستانات ورؤساء لألطباء يُبنيِّ الظهور، يف أْخِذه قبل وذلك بالطاعون،
العالمات لهم ويذكر وانتشاره، وسعيه املرض، هذا من ي للتوقِّ الالزمة االحرتاسات إىل
مقدمة عىل يحتوي التنبيُه وهذا مقاومته»،28 بها يمكن التي الوسائط ثم عليه الدالة
الصحية، املرض تدابري يف األول واملقصد الكورنتينا، قوانني يف املقدمة مقاصد: وثالثة

معالجته. يف والثالث عالماته، يف والثاني

Cattaui. Le Régne de Med انظر: دمياط، وخاصة املرصية املدن يف وانتشاره الطاعون أخبار عن 27

.Ali, etc., t. 1
الطبية النهضة بدء يف واألدب التاريخ من «يشء إسكاروس، أيًضا: وانظر الرسالة، مقدمة انظر 28
عن آخران كتابان له بك كلوت أن املقالة هذه يف جاء وقد ص٢١، ،٩٨ عدد األسبوعي، البالغ املرصية»،

هما: الطاعون

Instructions sur la Peste, traduit par الشافعي محمد ترجَمه بالطاعون، خاصة تعليمات (١)
.Chafey

.De la Peste, traduit par Chafey الشافعي ترجَمه الطاعون، يف (٢)

هذا مكافحة أثناء مرص يف تجاريبه وعن الطاعون، هذا عن الفرنسية باللغة شامل كبري كتاٌب بك ولكلوت
بالفرنسية: وعنوانُه العربية، اللغة إىل يُرتجم ولم صفحة، ٤٤٠ يف ،١٨٤٠ سنة باريس يف ُطبع املرض،

.De la Peste Observée en Egypte, Recherches et Consideration sur cette maladie
امللحقني األطباء وجميع املرصية، الطب بمدرسة األجانب األساتذة جميع أسماء الكتاب هذا يف ذكر وقد
الخاصة وأبحاثهم آراءهم وعَرض املرض، هذا كفاح يف اشرتكوا الذين املرصية والبحرية املرصي بالجيش

رسيًعا. عرًضا املرض بهذا
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مرص يف يقيض كان الذي الجدري مرض ملحاربة عظيًما جهًدا بك كلوت بذَل كذلك
ضدَّ التطعيم باستعمال الحكومة عىل فأشار عام؛ كل األطفال من ألًفا ستني نحو حياة عىل
الرشيدي حسن أحمد ترجمها التي الجدري تطعيم عن رسالته أن وواضٌح املرض، هذا
والداء الجرب ملنْع اتخاذُه يجب «فيما رسالته أما الغرض، هذا لتحقيق وتُرجمت ُكتبت
لإلدارة كمدير مركزه بحكم ألَّفها أنه فظاهٌر ونسائهم، الجهادية عساكر عن اإلفرنجي
«كشاف العرص ذلك كتب يف ى يُسمَّ كان كما أو أطبائه، وكبري املرصي، للجيش الصحية

املرصية».»29 بالديار الصحة عموم
صورة وهي الجهادية»، «حكماء إىل الصحة» «مشورة عن الرسالة هذه صدرْت وقد
أوالد الحكماء يستعملها التي الوسائط يف الجهادية حكماء باش بك كلوت وضعه ترتيب
أهل بلغ «قد أولها: يف وجاء ونسائهم، الجهادية عساكر من املذكوَرين الداءَين ملنع العرب
بالوسائط املرَضني) (أي بإيقافهما يبادروا لم إذ العساكر من كثريًا أن الصحة مشورة
يأمروك أن املذكورة املشورة أرباب رأُي فاقتىض واالنتشار التقدم عن ملنعهما القوية

«… األوامر بهذه الجهادية] أطباء من طبيب لكل ه موجَّ هنا [والكالم
ليمكن صغري حجم يف دقيق بخط وُطبعت صفحات ثماني يف تقع الرسالة وهذه

تعليمات. من فيها ما إىل والرجوُع الجيب يف حملُها
صفحة، ١٣ يف وتقع أيًضا، الحجم صغرية فهي الحمى» «مرىض يف رسالتُه أما
املقيمني املرصيني] [يقصد العرب أوالد الصحة ضباط جميع «إىل بك كلوت هها وجَّ وقد
الحمى أسباب عن فيها تكلَّم وقد املنصور»، واألوردي القرى، من غريها ويف مرص، يف
التحرز ووسائط النقه، وتدبري معالجتها، وطُرِق املتقطعة، والحميات ومدتها، وأعراضها،

فيها: جاء ومما إلخ، … الحمى من

القريبة البالد يف وتكون والشام، كثريًا مرص إقليم يف أيًضا تتسلطُن الحمى وهذ
شواطئ عىل التي البالد وخصوًصا ورشيد، ودمياط، البحرية كبالد للبحر؛
لوجود النيل فيضان بعد يكون تسلطنها وزيادة واملنزلة، كالربلس البحريات؛

مفتًشا بتعيينه بك كلوت إىل ١٨٣٤ سنة فرباير ١٢٤٩ / ١٩ سنة شوال ٩ يف بريولدي «صدر 29

البرشي الطب ملدرسة وناظًرا األطباء، شورى بمجلس وعضًوا والجهادية، البحرية بديوان الصحة لعموم
لعهدته املحالة املصالح تلك برؤية عليه ويؤكد واألجزاجية، الحكماء أعمال ورؤية مبارشة مع والبيطري

ص٤١٨. ج٢، النيل، تقويم لديه». املعلومة صداقته يف مأموله هو كما يجب كما
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كان إذا اإلقليم هذا يف كثريًا وتنترش الِربَك، يف النيل من املتخلفة الراكدة املياه
املاء، من يتخلَّف الذي الرسوب من األماكن يف يوجد ما لكثرة زائًدا النيل
يف املرض هذا معالجة عن يختلف ال املرصي اإلقليم يف املرض هذا ومعالجة

الشايف. وهللا إعادتُها يلزم فال لكم ذكرناها وقد الشام،

التنبيه: هذا الرسالة ختام يف وجاء

يف جهَدكم وتبذلوا العوارض، هذه مثل يف وا تهتمُّ أن الِعزاز التالمذة أيها فعليكم
تصونوا كي الصحية واالحرتاسات الشافية املعالجة من لكم ذكرناه بما التمسك
(كذا) بوائق عن (كذا) صحتها بحفظ موكلون أنتم التي والعساكر أنفسكم،

األعراض. يف والتوسيخ األمراض،

والدراسة والعناية االلتفات يستحقان بك» «كلوت كتب من أخريان كتابان وهناك
أمراض معالجة يف الغوال و«الدور املنحة»، ويواقيت الصحة «كنوز هما: الخاصة

األطفال».
والتعاليم املبادئ الشعب تعليم هو نبيل لغرض وتُرجم أُلِّف فقد األول الكتاب أما
الكتاب هذا ُوضع وقد العامة، فْهم إىل قريب سهل بأسلوب أفراده بني ونْرشها الصحية
الواقع يف فهو باشا؛ عيل محمد والنعم األمر ويل بإشارة الغرض هذا لتحقيق وتُرجم
مقدمة يف جاء لخدمته، وحبه لشعبه رعايته وحسن الفذ، تفكريه نفحات من نفحة
وادَّعى وجدانه، بعد املرصية الديار من ُفقد قد الطب أن «اعلم بك: لكلوت الكتاب هذا
وأماتوا صحيًحا؟ أسقموا فكم يعمهون، طغيانهم يف فظلُّوا جاهلون به أناٌس معرفتَه
فضله وانتشار الرميم، عظمة إحياءَ هللا أراد حتى طويًال، زمنًا ذلك عىل ومكثوا عليًال،
يف فأنشأ أمثاله، هللا أدام عيل، محمد الحاج أفندينا السعادات، صاحب بوالية العظيم،
الطب مدرسُة أعظمها من وكان دارس، رسم كلَّ العلم من وأحيا مدارس، جملَة مرص
عساكره، لخدمة أطباء جملة فيها وعلَّمُت بخدمته، فُت ترشَّ حني سها أسَّ التي اإلنساني
انتفاعات مطالعوها بها وانتفع جليلة، كتبًا وفنونه الطب يف معلموها وألَّف دولته، وأرباب
املهرُة إال يفهمها ال األطبا، غري عىل املنال عثرُة العلمية مسائلها إن حيث ولكن جميلة،
أمكن ما ألفاظه يف وتساهلُت الطبية، الكتب مشاهري من الكتاب هذا جمعُت األلبا،
ويشري، ذلك إىل يومئ السعادة صاحب كالم كان وطاملا العامية، اللغة أهُل منه ليستفيَد
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بتحريره وبادرت اإلشارة، فهمت ذلك منه تكرَّر فلما عسري، فهمه خفي بطرف ويرمز
إلخ.»30 …

التونيس عمر محمد الشيخ حه ومصحِّ الكتاب ملحرِّر أيًضا الكتاِب هذا مقدمة يف وجاء
ييل: ما

كتب محرر سليمان، بن التونيس محمد املنان، رحمة راجي فيقول وبعد …
عىل الجواُد به أنعم ما أجلِّ من األبدان، صحُة كانت ملا اآلن: البرشي الطب
نحيًال، عليًال الجسُم ويبقى العباد وعبادة األسباب، تتعطل وبدونها العباد،
وال الجحافل،31 اصطدمت ملا لوالها إذ وعويًال؛ بكاءً يُكثر أن لفاقدها ويحقُّ
صاحب وَمراُم … اإلمكان بقدر مراعاتها الواجب كان املحافل، يف العلوم ُقرئت
البسني؛ العافية ولجلباب متمتعني، تهم بصحَّ املرصيني) (أي يكونوا أن السعادة
نطايس طبيب كلِّ بجلب وناسه أهله واضمحالل اندراسه، بعد الطب أُحيِّي فلذا
وأريكته الرشيفة، سدته لخدمة حرض َمن أَجلُّ وكان آيس، الطب يف وحاذق
يكاد َمن طبيب، أنا قال َمن أمهر أقرانه، وأفالطون زمانه، أبقراط املنيفة،
الصحة عموم وكشاف األطباء رئيس حرضة يطيب، معالجة بدون رآه إذا الداء
بتعليم سعادته خدمة يف املجهود فبذل بك؛ كلوت اللواء أمري والبحرية الربية
لصاحب خدمًة الكتاب هذا وألَّف املارستان، وعمارة املرىض ومداواة التالمذة
يحتاج ملا جامٌع ألنه ومنحة؛ للعوام هدية وجعله والسيادة، والعزة السعادة،
املذكور اللواء أمري وسلَّمه للعيان بَرز وملَّا الصحة، لحفظ الوسائط من إليه
الطبيب، الكيماوي الحكيم واملاهر النجيب، الحاذق اللوذعي األملعي حرضة إىل
ناظر الثقات، كالم من الطب ألفاظ ألكثر املنتخب اللغات، من بكثري العارف
لتمكنه برون، املعلِّم ثاني، له مرصنا يف يوجد ال الذي اإلنساني، الطب مدرسة
بمقابلته أمرني كما وتنقيحه، بتهذيبه وأمره األدبية، والفنون العربية من
إال فيه أذكر وال اللغوية، األلفاظ يف َق التعمُّ فيه أجتنب وأن وتصحيحه، معه

ص٥. ،١٢٦٠ بوالق، الكتاب، هذا انظر 30
العرص. ذلك يف وترجمتها الكتب ووْضع املدارس إنشاء من األول الغرض يُؤكد فهو هذا الحظ 31
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واملفضول والجاهل، العاِلَم نفُعه ليعمَّ عامية، كانت وإن األلفاظ من اشتهر ما
إلخ.32 … والفاضل

عن صفحة ١٦ يف موجز فصل أوله يف وذُكر صفحة، ٤٠٠ نحو يف يقع والكتاب
فهرس استغرق كما املقريزي، خطط عن منقول اإلسالمي العرص يف مرص يف املارستانات

أخرى. صفحة ٢٨ الكتاب
عليها كان اإلقبال أن ويبدو األوىل، الطبعة يف نسخة ١٠٠٠ الكتاب هذا من طبع وقد
بوالق يف ثانية مرة الكتاب هذا ُطبع فقد سنوات؛ خمس مدى يف نفدت وأنها شديًدا،
خمسمائة منه ُطبعت ثم مرص، حْكَم األول عباس فيها توىلَّ سنة ثاني وهي ،١٢٦٥ سنة
الطبعة هذه مقدمة يف وجاء باشا، سعيد عهد يف ١٢٧١ سنة بوالق يف ثالثة طبعة نسخة

ييل: ما واقتنائه رشائه عىل الناس إقبال وكثرِة الكتاب، هذا رواج عىل يدلُّ مما

سهُل وأنه الصواب، من فيه ما للناظرين وظهر الكتاب، هذا طبُْع تمَّ وملَّا هذا …
النبوية، باألحاديث ح موشَّ الصناعية، التعمية عن َعِريٌّ الطبية، للفوائد املأخذ
اشرتائه، يف العقالء ورغب اقتنائه، يف الناس تنافس القرآنية، باآليات ج متوَّ
الرشق من وجاءوه األسباب، أقوى من قنيتَه وجعلوا االنتهاب، أعناق إليه وا فمدُّ
وكأن العجب، هو حواه ما فكأن رضب، أيَّ بسببه األرض يف ورضبوا والغرب،
فبذل البني، غراُب نَُسخه ْرصح عىل فنَعق الرضب، يف رضيٌب لها ليس أساليبه
من وطلبوه عليه، السؤال كثر ثم عني، بعد أثًرا صار حتى العني، فيه الراغبون
مأواه، إىل حنني ي بخفَّ ورجع مسعاه، أخفق فأكثرهم إليه، وجاءوا أوب كل
تأخذه كانت ما بِضعف فاشرتوه اإلفالس، أخرجها نسخ ببعض ظفر وبعضهم
الغول، أو العنقاء كأنه حتى الوصول، إليه وتعذر شخصه فقد ثم الناس، به
فصدر ني، ُملحِّ طلبه عىل الناس تزل ولم السنني، من مدة ذلك عىل األمر ومكث

33… خمسني منه يُطبع بأن األمُر

ص٢–٥. الكتاب، هذا انظر 32
البالغ إلخ، … والتاريخ األدب من يشء وإسكاروس، ،١٢٧١ سنة بوالق الثالثة، الطبعة مقدمة انظر 33

ص٢٢. ،١٠٠ العدد األسبوعي،
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محمد ُحه مصحِّ وقال ،١٢٩٦ سنة بوالق يف إسماعيل عرص يف رابعة طبعة ُطبع ثم
املوسوم الكتاب هذا طبُْع منحة كل سيد بعون تمَّ «وبعُد، الطبعة: هذه مقدمة يف قاسم بن

إلخ.»٣٣ … الغزيرة العامرة ة الجمَّ ملنافعه كثرية، مرات ُطبع بعدما الصحة بكنوز
وخارج مرص يف بالضاد الناطقني من القراء عامة بني الكتاب هذا انتشار عىل ويدل
مطبعة ويف ،١٣٠٢ سنة رشف مطبعة يف فطبع مختلفة؛ أهلية طبعات ُطبع أنه مرص
اليمنية املطبعة ويف باشا، توفيق الخديو عهد يف وذلك ،١٣٠٤ سنة الرازق عبد عثمان
املرصيني أيدي بني يتداول ظلَّ أنه أي الثاني، حلمي عباس الخديو عهد يف ١٣٢١ سنة

القرن. أرباع ثالثة العامة من القراء به وينتفع
وتُرجم أُلِّف فقد األطفال»؛ أمراض معالجة يف الغوال «الدرر وهو الثاني الكتاب وأما
كان «ملا للكتاب: مقدمته يف بك» «كلوت قال كما فإنه النبيلة؛ عيل محمد لرغبة تنفيذًا أيًضا
والباليا، األمراض من وسالمتهم سوادهم كثرة يف راغبًا الرعايا، بعالج ا مهتمٍّ النعم ويلُّ
بها ويهلك أمراض، لجملة معرَّضون املرصية الديار يف األطفال أن سعادته لدى ق وتحقَّ
واقع هو ما وخالف السواد، كثرة عدم أقوى من وذلك األعراض، به تشتدُّ حينما أكثرهم
اعتقاد عدم لكن الطفولية، ِسنَّ يناسب ال اإلقليم نفس كان وإن نعم البالد، من غريها يف
وال األطفال، نظافة يراعني ال واملراضع واألمهات سيما وال بلية، أكرب هو الطب يف األهايل
فيما مختًرصا كتابًا أجمع أن هللا أيَّده أمرني الحال، ساء وإن العالج من يليق ملا يلتفتَْن
عىل ورتَّبتُه املنصورة، النافذة ألوامره امتثاًال الكتاب هذا فجمعُت املذكورة، األطفال ينفع
األمراض عنهم ليدرأ يُفعل أن ينبغي ما أعني األطفال؛ صحة قانون يف األول أقسام: ثالثة
استعمالُها، يجب التي األدوية تراكيب يف والثالث وعالجها، أمراضها يف والثاني الثقال،
واملنفعة بالتجربة نفَعه تحققُت ما أو املؤلفة الكتب أحسن من انتخبتُه ما إال فيه أضع ولم

إلخ.» …
العلم كان «ملا حه: ومصحِّ الكتاب هذا محرِّر التونيس عمر محمد الشيخ أيًضا وقال
بلطايفه التحيل العاقل عىل الواجب وكان اعتنى، اللبيب به يشء وأعظم مقتنى، أفضَل
اإليماُن، به يجب ما معرفة بعد أهمه من وكان … النور إىل الظلمات من بها ليخرج
والسيادة الداورية، السعادة صاحب بمراحم الزمان هذا يف بدر ستنار الذي الطب علُم
اندراس بعد الفضائل فأحيا عيل، محمد الحاج أفندينا السنية، الهمم صاحب الخديوية
وخادم إيالته، وأهل دولته، أرباب صحة عموم ومفتش حرضته، أطباء أَجل وكان رسمها،
وضع تآليف جملة لسعادته خدمًة فألَّف بك، كلوت اللوا أمري وحرضته، الرشيفة أريكته
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رعاياه، عىل سعادته شفقة يعلم املذكور البيك كان ملا لكن لطيف، مشهور قول كلَّ فيها
يصلح فيما جميًال فائًقا جليًال، مختًرصا ألَّف يتمنَّاه، ما غايُة األمراض من نجاتهم وأن
عىل وعرضه املنحة»، ويواقيت الصحة، «كنوز اه وسمَّ والتايل، املقدم به لينفع لألهايل،
البيك وبلغ القبول موقَع سعادته من فوقع الرحيمة، الشفوقة وذاته الكريمة، أعتابه

واملأمول.» القصد رضاه من املذكور
بأمراض يصاب األطفال من بها يُولد ما وأن وخيمة، مدينًة مرص كانت ملا لكن
وما العالج، من لألطفال يصلح ما فيه يجمع مختًرصا ينتخب أن هللا أيَّده أمره ذميمة،
فشمر والكبري، الصغري عىل شفقته لكمال وهاج، عليهم طغى الذي السقَم عنهم يُذهب
مرض يف يحتاج ما بجميع حه ووشَّ املخترص هذا وجمع ساِعَديه، عن املذكور بك كلوت
اللغة من فرتجمه أفندي، شافعي محمد األول، الحكيم األمجد للشاب وسلَّمه إليه، األطفال
فجاء الرمية، سهُمه يُخطئ فلم املعنى عىل الوقوع يف واجتهد العربية، إىل الفرنساوية
… األطفال أمراض معالجة يف الغوال «الدرر وسميتُه العلم، كبريَ الحجم صغريَ كتابًا

إلخ».34
من صفحة ١٣٢ يف ١٢٦٠ سنة الثاني ربيع يف بوالق يف الكتاب هذا ُطبع وقد
الرتكية، اللغة إىل الكتابان هذان يُرتجم أن عيل محمد رأى للفائدة وإتماًما الصغري، القطع
١٢٦١ سنة بوالق يف األول وُطبع الرشكيس، أفندي مصطفى العربية اللغة عن فرتجمهما
تحت ١٢٦٠ سنة املطبعة نفس يف الثاني وُطبع الصحة»، كنوز «ترجمة عنوان تحت

األطفال».35 تربية «ترجمة عنوان

Dr. Perron «برون» الدكتور (2)

أساتذة ليكونوا املمتازين وعلمائها أوروبا أطباء من نخبًة ذكرنا كما كلوت الدكتور تخريَّ
مدرسة من املعروف الكيماوي برون «األستاذ بينهم من وكان الجديدة، الطبية املدرسة

والطبيعة. الكيمياء مادتَي لتدريس باريس»36

ص١٣١-١٣٢. الكتاب خاتمة انظر 34
املرصية. الكتب بدار املوجودة الرتكية الكتب فهرس انظر 35

ص٦٢٨. ج٢، مرص، إىل عامة ملحة بك، كلوت 36
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جهل هي ذكرنا أن سبق كما بك كلوت سبيل اعرتضت التي الكربى الصعوبة وكانت
تغلَّب كيف عرفنا وقد عامة، األوروبية باللغات التالميذ وجهل العربية باللغة األساتذة

الكتب. ولرتجمة األساتذة عن للنقل مرتجمني باستخدام الصعوبة هذه عىل
فاستعان وحَده؛ العقبة هذه يُذلِّل أن — يبدو كما — استطاع واحًدا أستاذًا أن غري
بأحد األمر أول استعان ثم دروسه، رشح عند — شك وال — العربية األلفاظ ببعض
علم يف محارضاِته له ليُرتجم — عنحوري يوحنا وهو — السوريني من املدرسة مرتجمي
واملصححني املحررين ببعض واالتصال والبحث الدرس يف قضاها سنوات بعد الطبيعة

الكيمياء. يف محارضاِته بنفسه يُرتجم أن استطاع عليهم والتتلمذ األزهر، شيوخ من
بني من الوحيد وهو «برون»، الدكتور الكيماوي الطبيب هو املسترشق األستاذ ذلك
العربية اللغة يعرف كان الذي املختلفة عيل محمد مدارس يف األجانب األساتذة جميع

وإليها. عنها والرتجمة كتُبها، يف بالبحث ويُعنى
بعمله يكتِف فلم معنًى؛ من الكلمتان هاتان تحمل ما بكل اثة بحَّ عامًلا «برون» كان
بلد يف جديدة حياة وهي به، تُحيط التي الحياة عن عينَيه فيُغمض الوظيفي التعليمي
واألخالق الدين يف كلَّه االختالَف الفرنسيِّني من عشريته عن يختلفون أناس وبني غريب،
ولنوع العلمي للبحث كلَّه وقتَه وهب ولكنه إلخ، … إلخ … والثقافة واملالبس والعادات
مرص ويف عامة الرشق يف وحديثًا قديًما الثقافية الحياة هو العلمي البحث من خاص
جهوٌد له وكانت مرص، يف وقتذاك نشطت التي والنرش الرتجمة حركة يف فشارك خاصة،
نظراٌت له وكانت العربية، إىل الفرنسية وعن الفرنسية، إىل العربية عن الرتجمة يف جليلة
حينذاك، مرص يف والسياسية الثقافية الحياتنَي صميم إىل — مرارتها رغم — نافذة ناقدة
يُدركه ال الذي العيب يُدرك أجنبي عن صادرٌة ألنها ا؛ جدٍّ عظيمة قيمٌة النظراِت ولهذه
وإدراك والوصف، الرشح ويُجيد واملقارنة، التحليل يستطيع عالم وعن البيت، صاحُب

واملسببات. األسباب
يف مقامه أثناء يُرسلها كان التي خطاباته يف املالحظاِت هذه «برون» ل سجَّ وقد
املجمع وعضو اآلسيوية الجمعية ناموس Jules Mohl الشهري املسترشق صديقه إىل مرص
يف الخطابات هذه بعَض J. Mohl نرش وقد باريس، يف L’Institut de France الفرنيس
إىل انتقل حتى ينرش أن دون اآلخر البعض وبقَي Journal Asiatique اآلسيوية الجريدة

ه. لعمِّ الوريث بصفته «O. de Mohl مول دي «أُ. مسيو أخيه ابن
الدَّين صندوق يف ألملانيا ووكيًال مفوًَّضا وزيًرا مول دي أُ. كان ،١٩٠٨ سنة ويف
مرسلة «برون» الدكتور بخط رسالة عرشة أربع عىل ه عمِّ أوراق بني فعثر بالقاهرة، العام
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وكيل باشا أرتني يعقوب املرحوم لصديقه فقدَّمها باريس، يف مول» «جول إىل مرص من
ما بها يجد علَّه l’Institut؛ Egyptien املرصي املجمع وعضو وقتذاك، املعارف وزارة
مول جول أوراق إىل لتُضمَّ باريس إىل إرسالها قبل وذلك املرصي، املجمع أو مرص يهمُّ

الفرنيس. باملجمع املحفوظة
هذا تحت ١٩١١ سنة تحليلية مقدمٌة ومعها الخطاباِت، هذه باشا أرتني نرش وقد

العنوان:
Yacoub Artin Pacha. Lettres du Dr. Perron, du Caire et d’ Alexandrie,

à M. Jules Mohl, à Paris (1838–1854) Le Caire 1911.
والنرش. الرتجمة يف العلمي «برون» نشاط من صوٌر الخطابات هذه ويف

قبل فرنسا يف األوىل حياته عن كثريًا شيئًا نعرف وال األصل، فرنيسُّ «برون» ودكتور
الطبية دراساته جانب إىل — باريس يف وهو ُعنَي أنه يبدو أنه غري مرص، إىل يحرض أن
«سلفسرت فرنسا مسترشقي كبري عىل ذاك إذ وتتلمذ العربية، اللغة بدراسة — العلمية
دي كوزين جاك «جان املسترشقني عىل تتلمذ كما «A. Silvestre de Sacy سايس دي

االبن.37 برسيفال» دي كوزين و«أرمان األب، برسيفال»
ضمن يذكره بك» «كلوت كان وإن مرص، إىل مقدِمه تاريخ بالتحديد نعرف ولسنا
املدرسة بهذه عمله بدأ أنه صح فإذا زعبل، بأبي املرصية الطب ملدرسة األَُول األساتذة
بقليل. قبلهما أو ١٨٢٧ / ١٢٤٢-١٢٤٣ مرصسنة إىل حَرض قد يكون فإنه إنشائها، وقَت
إىل نقلها بعد حتى الطب مدرسة يف والكيمياء الطبيعة مادتَي يُدرِّس «برون» وظلَّ

العيني. قرص

صديقه من وطلب كوسان، ملسيو قريبًا سيكتب أنه «مول» لصديقه خطاباته أحد يف مرة «برون» ذكر 37

كبري عالم وثقة بصداقة يتمتع أن ا جدٍّ ُفه يُرشِّ وأنه منه، طلبه الذي (؟) التحليل سيعمل أنه يُبلَغه أن
دي «كوزان العزيز ألستاذه أرسله خطابًا يُسلَِّم أن صديقه من طلب آخر خطاب ويف كوزان، كمسيو
“l’autre est une seconde letter quej’adresse à mon cher professeur monsieur برسيفال»
«برون» أن الواضح ومن .causin de preceval …”; Y. artin Lettres du Dr. Perron, pp. 51, 53
و٢١ ،١٨٣٨ سنة أغسطس ١٠ بتاريخ خطابني يف وردْت اإلشارات هذه فإن االبن؛ برسفال» «دي يقصد
العربية اللغة دراسة تاريخ جريا، يوسف انظر ،١٨٣٥ سنة تُويف األب برسفال ودي ،١٨٣٩ سنة مارس

ص١٨. بأوروبا
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يف إليه كتب فقد الحال؛ رقيَق فقريًا كان أنه «مول» صديقه إىل رسائله من ويبدو
بما عيلَّ «أِرشْ يقول: ١٨٣٦ سنة أغسطس ١٠ بتاريخ اإلسكندرية من املرسل خطابه
خطاب يف وقال 38«… ِمدادي إال أملك ال فقريٌ ألنني أعمَله أن يل وأفضل خريٌ أنه ترى
بإدارة إيلَّ ُعهد فقد أنا «وأما :١٨٣٩ سنة سبتمرب ١٨ يف القاهرة من لصديقه أرسله آخر
املايل أعني — املادي التحسني من بيشء عيلَّ عاد قد الجديد املنصب وهذا الطب، مدرسة
كنت لو أنني لدرجة واألشخاص األحداث بتقلُّب ورهني وقتيٌّ هنا يشء كل أن غري —
39«… توٍّا إليها لرحلُت هنا أجمعه ما نصَف — الحال يف — فرنسا يف سأجد أنني أعرف
ترجمه الذي «األنساب» كتاب بطبع الهتمامه ا جدٍّ قِلًقا الخطاب نفس يف ونجده
دوبرات «مسيو اسمه باريس يف له صديًقا كلَّف قد وكان الفرنسية، إىل العربية عن
دليٌل يقول وفيما — ملول خطابه يف «برون» يقول بنرشه، عنه يقوم أن «M. Duprat
يشء كل أن أرى وإني وتقديرها، النفقات مسألة له تركُت «لقد حاله: ة رقَّ عىل واضح
وذلك ممكنة، نفقات بأقل يتمَّ أن (وأريده أريده الذي النرش بهذا للقيام اآلن مناسب غري
مدينٌة والحكومة مرتباتنا، لنا تَُرصف قلما إنه إذ الكتاب)؛ ظهوُر يتطلبه ما إهمال دون
الطبَع يتوىلَّ أن أرجو فإني الكافية، الثقَة يفَّ يثُق دوبرات مسيو كان فإذا سنة؛ بمرتب لنا
هذا وإىل … الحكومة لنا رصفْت كلما ًما منجَّ املبلغ بسداد أقوَم أن إياه واعًدا الحال، يف

40«… خمسة الباشا فجعلها أكياس ثالثة أتقاىض كنُت فقد زاد؛ قد مرتبي فإن
عن تخىلَّ حيث ١٨٣٤ سنة حتى املرصية الطب ملدرسة مديًرا بك كلوت الدكتور ظلَّ
الداخلية، والعيادة الباثولوجيا أستاذ وكان ،Dr. Duvigneau «دفينو» للدكتور منصبه

املدرسة. لهذه مديًرا «برون» الدكتور ُعنيِّ 41١٨٣٩ سنة ويف

.Artin Pacha. Op. Cit. p. 11 38

.Ibid. p. 12 39

،Ibid. pp. 13-14 جنيًها ٢٥ فأصبح جنيًها ١٥ كان مرتَّبه إن أي جنيهات، ٥ يساوي كان والكيس 40

ضد وقتذاك عيل محمد نضال وكان ،١٨٣٩ سنة أواخر يف مرص عن صادٌر الخطاب هذا أن ونالحظ
املوظفني. مرتبات ْرصَف الحكومة رت أخَّ إن إذن عجَب فال مرص، إيرادات معظَم يستنفد العثمانية الدولة
دفينو كان ١٢٥٤ / ١٨٣٧ سنة أوائل «وإىل ص٢٨٤: السابق، املرجع الكريم، عبد عزت الدكتور يقول 41
سنة يف املنصَب هذا توىلَّ «برون» الدكتور أن قوله من ويفهم برون.» الدكتور وخلفه الطب، ملدرسة مديًرا
إىل يُِرش لم أنه ذلك للمدرسة؛ مديًرا تعيينه تاريَخ — التقريب بوجه — نُحدِّد أن نستطيع ولكننا ،١٨٣٧

94



واملؤلفون الكتب

عليه أنعم ١٢٦١ / ١٨٤٥ سنة ويف سنوات، ست الطب ملدرسة مديًرا «برون» ولبث
وعاد منصبه، من استقال 42(١٨٤٦) التالية السنة ويف قائمقام، برتبة باشا عيل محمد
أواخر يف إليها فعاد مرص إىل بالحنني شعر ثم سنوات، ثماني باريس يف فأقام فرنسا، إىل
مرص غادر متى نعرف وال اإلسكندرية،43 مدينة يف حرٍّ كطبيب عمل حيث ،١٨٥٣ سنة
السنة نفس يف ١٨٧٦ سنة يناير ١١ يف باريس يف مات أنه نعلم ولكننا وطنه، إىل ثانية

مول. دي ج. العالمة ومراسلُه صديُقه فيها تُويف التي
التقرير يف للرجلني مرثيًة «M. Ernest Renan رينان «أرنست املسيو كتب وقد

44.١٨٧٥-١٨٧٦ لسنتَي اآلسيوية الجمعية أعمال عن املقدَّم
رجٌل أيًضا اختفى يناير من عرش الحادي «يف «برون»: للدكتور رثائه يف رينان قال
أوائل من واحد وهو «برون» الدكتور به وأعني باقيًا، تذكاًرا دراستنا تاريخ يف ترك
— مرص يف وهم — عضدوا الذين املقاديم املستنريين الرجال من الفرقة بهذه امللتحقني

البلد.» هذا لتحضري عيل محمد مشاريع
الذي الجيل أفراد ككل — يؤمن كان وإنما فقط، كباحث الرشق يدُرس لم «وبرون
إخالص يف هناك عِمل وقد جديد، من انبعاثه يف يأمل كان كما بالرشق، — أبنائه من كان

نادر.
النوع نفس من خدمات أدى وقد عمله، من جزءًا فرنيس عربي طبٍّ إنشاءُ وكان
بالحضارة ربطهم إمكان يف ويعتقد العرب، يحب وكان الجزائر، يف مدارسنا ملنشآت

45«… عاطفية فلسفة بمبادئ ومتشبًِّعا خريية، بعواطف ذلك يف ممتلئًا األوروبية،

صديقه إىل تحدَّث ولكنه ،١٨٣٩ سنة مارس ٢١ يف القاهرة من املرسل خطابه يف مركزه يف تغيري أي
زيادة وعن املنصب، هذا إىل ترقيته عن ١٨٣٩ سنة سبتمرب ٢٦ يف القاهرة من الصادر خطابه يف «مول»
انظر ،١٨٣٩ سنة وسبتمرب مارس بني املنصب هذا توىلَّ قد «برون» فيكون الرتقية، لهذه تبًعا مرتبه

.Enc, Isl. art; Tunisi أيًضا:
نقًال هنا ذكرناه ما والصحيُح .١٨٥٠ سنة فرنسا إىل عاد «برون» أن Enc. Isl. art; Tunisi يف جاء 42

بعض عىل التاريخ هذا ذكر عند اعتمد الذي ص٢٨٤، السابق، املرجع الكريم، عبد عزت الدكتور عن
عابدين. وثائق

“Perron. médecin هكذا: ١٨٥٤ سنة يناير ١٩ يف اإلسكندرية من املرسل خطابه عىل برون ع وقَّ 43

.sanitaire à alexandrie.” Voir. Artin Pacha. Op. Cit. p. 109
.28 Juin 1876, 7 me série, tome VIII 44

.Artin Pacha. Op. Cit. p. 7 45
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السياسية الحياتنَي عن آراءَه خطاباِته ن يُضمِّ كان «برون» أن سبق فيما ذكرنا
نعرض أن يعنينا وإنما هنا، تعنينا ال السياسية الحياة عن وآراؤه مرص. يف والعلمية

العرص. ذلك يف الرتجمة بتاريخ قوي مساٌس ففيها العلمية الحياة عن آلرائه
وكانت مرص، يف الحديثة املدارس وأنشأ أوروبا، إىل البعوث أرسل قد عيل محمد كان
هذه وتال األوروبية، املؤلفات ترجمة يف األمر أول مركزًة والبعثات املدارس خريجي جهوُد
لهذه «برون» أرَّخ وقد الهامة، القديمة العربية املؤلفات بعض لنْرش أخرى جهوٌد الجهوَد
يف مول» «ج. لصديقه فأرسل مفيًدا؛ لطيًفا تأريًخا — والنرش الرتجمة حركة — الحركة
الجريدة يف فنرشه بوالق، ومطبعة الجديدة املدارس عن فيه تحدَّث خطابًا ١٨٤٢ سنة
Lettre sur les عنوان: تحت — ١٨٤٣ سنة الثاني املجلد الرابعة، املجموعة — اآلسيوية
écoles et l’imprimerie du Pacha d’Egypte par m.a. Perron à m.j. Mohl. 22

46.Octobre 1842
بالتدريس، اشتغاله بحكم املرصي العلمي الوسط يف يندمَج أن «برون» استطاع وقد
وقتذاك مرص يف املوجودين األجانب معظم أن غريَ العربية، باللغة معرفته وبحكم
وهم العربية، اللغة يجهلون كانوا واإلصالحية التعليمية عيل محمد نهضة يف للمساهمة
لبيع محالُّ أو إفرنجية مكتباٌت مرص يف وليس والقراءة، البحث يُحبون مثقفون قوم
املرصية «الجمعية أسَموها جمعيًة القاهرة يف األجانب هؤالء كوَّن لهذا األجنبية؛ الكتب
فذكر «مول»، لصديقه خطاباته يف كثريًا «برون عنها تحدَّث 47«Societé Egyptienne

.Journal Asiatique. 4, me. serie. t. II, 1843. pp. 5–23 46

اإلنجليزي السائح ١٨٣٥ سنة بمرصحوايل مرَّ وقد ،Artin Pacha, Op. Cit. pp. 15, 21–25, 76-77 47

Rambles in Egypt and Candia, vol l. p 319 كتابه: يف السائح هذا وَصف وقد ،C. Rochfort Scott
من تؤديه وما الجمعية، هذه إىل أشار ثم الكتب، قلة من القاهرة يف املثقفة األوروبية الجالية تُعانيه ما
الكتب إال اللهم كتاب، أيِّ عىل الحصوُل العسري من فإنه القاهرة)، (يف الكتب عن «أما قال: خدمات،
عليها نحصل ال فإنَّا الصحُف أما اإليطاليني، عند الثالثة الدرجة مكتبات يف نجدها التي التداول الكثرية
الجمعية اسمها جمعيٌة تكوَّنت «وأخريًا بقوله: املرصية الجمعية إىل أشار ثم «… الشهر يف واحدة مرًة إال
مكتبة، ففيها املستقبل؛ يف كثرية خدماٍت للرحالة وستقدِّم القاهرة، يف األجانب بعُض سها أسَّ املرصية
حككيان توىلَّ وقد ،«Walne «فالن اسمه: إنجليزي طبيب وسكرتري الجتماعهم صالح مركز سيكون وفيها
Memoires الربيطاني: املتحف يف املحفوظة املخطوطة مذكراته ويف مرة، من أكثَر الجمعية هذه رئاسَة بك
أحاديث inédits du Hekekyan Bey, deposés en manuscrit au British musium â Londres …

الجمعية.» هذه عن كثرية
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من ممكن عدد أكثر تضمُّ مكتبة إنشاءَ األول غرُضها وكان ١٨٣٥ سنة يف ست أُسِّ أنها
إلخ … وعاداته وأديانه، وجغرافيته، تاريخه الرشق: عن منها يتحدث ما وخاصة الكتب،

إلخ.» …
من: تتكوَّن الجمعية مالية وكانت

قروش. وخمسة مائة السنة يف العضو واشرتاك األعضاء، اشرتاكات (١)
كان أوروبي سائح أي فإن بالقاهرة؛ يمرون الذين األوروبيني الرحالة هبات (٢)
للجمعية َمه يُقدِّ أن رشط عىل مكتبتها يف بالقراءة ويتمتَّع الجمعية عىل يرتدَّد أن يستطيع

أعضائها. من عضو أيُّ

للجاليات ثقافية فوائد من الجمعية يه تُؤدِّ ما يُقدِّرون السائحون هؤالء وكان
يف — كِهبة — الجنيهات بعَض — رحيلهم عند — يرتكون فكانوا القاهرة؛ يف األوروبية

الجمعية. صندوق
فأصبح تأسيسها، من سنوات سبع أو ست نحو بعد الجمعية أغراُض تطوَّرت وقد
وسكرتريها الجمعية عضو «برون» يقول بالرشق. املتصلة الكتب ونْرشُ طبُْع أغراضها من
تحت — اآلن «وعندنا :١٨٤٢ سنة أكتوبر ٢٨ بتاريخ القاهرة من املرسل خطابه يف
حدودها، وعن بالفيوم، قارون لبحرية الحقيقي املوقع عن ا جدٍّ شيقة مذكراٌت — الطبع
لبنان» «مسيو وضع من الكتاب وهذا إلخ، … النيل فيضان وبني بينها القديمة والعالقات

48«… املرصية للجمعية الحايل الرئيس
الفرنيس املهندس هو ١٨٤٢ سنة يف الجمعية رئيس أن الخطاب هذا من وواضٌح
الدكتور هو مقبلة سنوات ويف السنة تلك يف سكرتريها وكان «لينان»، مسيو الشهري
لزميلتها تقدِّم أن عىل اآلسيوية الجمعيُة وافقت مول بجويل صلِته وبفضل «برون»،
برون ويقول باريس، يف ومنشوراتها كتبها لبيع املمكنة املساعداِت املرصية الجمعية
مساعدة فيه تعرضون الذي خطابكم عىل الجمعيُة «اطَّلعِت الخطاب: نفس يف لصديقه
رسور، بكل هذا عرُضكم ُقِبل وقد سننرشها، التي الكتب بيع لتسهيل اآلسيوية الجمعية

إلخ.» … الجميع شكَر لكم أُقدِّم وإني

.Artin Pacha. Op. Cit. pp. 23, 76-77 48

97



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

١٨٣٥ بني (ما األول عهدها ففي كثرية؛ صعوباٌت الجمعيَة هذه اعرتضْت وقد
وسكرتريها Dr. Walne فالن دكتور الجمعية رئيس بني شخيص نزاٌع قام و١٨٤٢)
وتكوينهم األعضاء بعِض انفصال إىل النزاع هذا وأدَّى 49،Dr. Abbot أبوت دكتور العام
خطابه يف برون يقول ،Association Littéraire األدبية الجمعية أسَموها جديدة، جمعيًة
التأسيس، رْسَم دفعوا وقد عضًوا، الستني نحو تضمُّ املنفصلة الجمعية «وهذه السابق:
أيًضا وتحاول الهريوغليفية، النصوص وخاصة النرش عىل تعمل أن الجمعية هذه وتنوي

مكتبة». إنشاءَ
مكتبتُها ت فُضمَّ متأخر، عهٍد يف االنحالل إىل حياتُها انتهت فقد املرصية الجمعية أما
تنفيذًا ١٨٧٤ سنة أو ١٨٧٣ سنة يف اآلن) املرصية الكتب (دار الخديوية املكتبة إىل القيِّمة
M. Thurborn توربون ومسيو Hekekian Bey بك حككيان األخريين أعضائها لوصية

.Cany Bey بك وكاني
والوافدين مرص يف املقيمني األوروبيِّني العلماء بأنداده باتصاله «برون» يقتنع ولم
مختلفة مواضيع عن والكتابة وترجمِتها العربية الكتب يف بالبحث معنيٍّا كان ألنه عليها؛
يزيد أن عىل فعِمل شك، دون ضعيفٌة وعربيَّتُه مرص إىل أتى وقد الرشق، تاريخ من
بأنه التونيس عمر محمد الشيخ وأستاذُه صديُقه وصَفه أن يلبْث ولم اللغة، بهذه معرفتُه
من «املتمكن» الثقات، كالم من الطب ألفاظ ألكثر املنتِخب اللغات، من بكثري «العارف

األدبية.»50 والفنون العربية
تعمل مختلفة هيئاٌت نظارتَها وتوىلَّ فيها دَرس التي الطب مدرسة يف وكان
املحررين وهيئُة املرتجمني هيئُة ها أهمُّ العربية، اللغة إىل الطبية الكتب لرتجمة مشرتكة
الدقة عنهم املعروف األزهر مشايخ خرية من كلهم األخرية الهيئة وأعضاء واملصححني،
البيطري والطب البرشي الطب مدرستَي يف منهم فكان بالقراءة، والشَغف البحث يف
حسن أحمد والشيخ الهوريني، الوفا أبو نرص والشيخ التونيس، عمر محمد الشيخ
كساب مصطفى والشيخ عوضالقنياتي، سالم والشيخ الهراوي، محمد والشيخ الرشيدي،

إلخ. …

باشا. عيل محمد خدمة يف كانَا إنجليزيان طبيبان هما 49

ص٤. الشافعي، تعريب املنحة، ويواقيت الصحة كنوز بك، كلوت 50
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عن خاص رأٌي له كان وقد منهم، وأفاد املشايخ بهؤالء برون الدكتور اتصل وقد
الصواب وبعض الخطأ بعُض — ومرارته قسوته رغم — فيه الوقت، ذلك يف األزهر علماء
تقديرنا وعند واملصححني، املحررين عن كالمنا عند الوايف بالتحليل له سنعرض مما
برون بهم اتصل الذين مرص علماء من فقط اثنني أن غري العرص، ذلك يف للرتجمة العام
لهما واعرتف واإلجالل، باإلعجاب خطاباته يف إليهما وأشار عليهما وتتلمذ إعجابَه، حاَزا
محمد الشيخ وهما: املختلفة، العلمية وترجماته بحوثه يف وساعداه أعاناه فقد باألستاذية؛

التونيس. عمر محمد والشيخ الطنطاوي، عياد
وهما الطب، مدرسة يف يُدرِّسهما كان اللتني باملادتني كمؤلِّف «برون» ُعنَي وقد
األول الكتاب أما العربية؛ اللغة إىل تُرجَما كبريَين كتابنَي فيهما فوضع والطبيعة؛ الكيمياء
بأول، أوًال التالمذة عىل وألقاه «برون»، ألَّفه الكيماوية»، األعمال يف السنية «الجواهر فهو
العيني، قرص إىل الطب مدرسُة نُقلت فلما ة، جمَّ فوائَد الكيمياء علم يف منه فاستفادْت
النكاِت يفهم وصار العربية، اللغة يف بعطن رضب ذاك إذ وكان لها، ناظًرا «برون» وُعنيِّ
املدرسة نْفع يف ليَله وأسهر والكيماوية، الطبية األلفاظ عىل القواميس يف فبحث األدبية،
عىل وأرشف بنفسه، برتجمته هو قام الكتاب طبْع عىل ُووِفَق ا فلمَّ ورويَّة، فكرة بكل
عىل فأرشف تُويف ثم ملزمة، وخمسني ثمانيًا فراجع الهراوي، محمد الشيُخ مراجعته
الذي التونيس، عمر محمد الشيُخ الحميم وصديُقه «برون» أستاذُ الكتاب بقية مراجعة
حُت وصحَّ ذلك، قبل من عيلَّ أُميلَ كان الكتاِب هذا ُجلَّ أن «عىل الكتاب: مقدمة يف يقول
مؤلفه معرفُة ذلك يف وساعَدني املستعان، وهللا تنقيحه يف جهًدا آُل ولم مشارك، بال أكثَره
هذه يف ساعده وقد 51«… الفرنسية أصوله عىل معه مشكلة كلَّ قابلُت ألني العربية؛ باللغة
درويش الشيخ الطب بمدرسة الكيمياء مادة تدريس يف وخلفه «برون»، تلميذُ املراجعة

الرشيدي. غانم حسني والدكتور زيدان،
،٤٩٤ والثاني ،٦٧٦ األول صفحات عدد أجزاء، ٣ يف يقع فإنه ا؛ جدٍّ ضخٌم والكتاب
الواردة اآلالت لرشح أخرى صفحة ١١٩ يف ذيل األخري بالجزء وألحق ،٤٤٠ والثالث
كتاب بإتمام وتعاىل سبحانه هللا منَّ ا فلمَّ وبعد …» ييل: ما مقدمته يف جاء الكتاب، يف
فيه وكانت برون، الشهري البرشي الطب مدرسة ناظر الفنون، جميع يف للماهر الكيمياء

األول. الجزء مقدمة انظر 51
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عليها أن مع القليل إال الكتاب يف يذكر لم وكان مهمة، معرفتها آالت إىل تحتاج ة جمَّ أعماٌل
اإلطناب، به يحصل مما الكتاب ُصْلب يف جميعها ذْكر عدُم وكان التعويل، األعمال يف
كلها تكون أن وألجل اإلكمال، بها ليكون كالذيل ويجعلها األشكال جميَع يجمع أن فقَصد
الورقات، هذه يف فجمَعها الجليلة، املهمات يف مراجعتُها لتسُهَل قليلة ورقات يف مجموعة
املعجم؛ حروف عىل أُرتِّبَها أن وأمرني للمراجعات، املقصود هو كما توضيح أتمَّ حها ووضَّ

إلخ.» … الفوائد من فيه ملا أمَره فامتثلُت وأقوم، أسهَل املراجعة يف لتكون
توفيًقا قوا ُوفِّ قد الكتاب مصححي وتالميذَه «برون» أن إىل هنا نُشري أن نا ويرسُّ
زالت ال اآلالت من كثرٍي أسماءُ امللحق هذا ففي اآلالت؛ هذه من كثري أسماء ترجمة يف كبريًا
مثًال: ومنها ِها، تخريُّ يف الرواد هؤالء ق ُوفِّ منذ الحديثة الكيمياء كتب يف اآلن حتى تُستعمل
دورق والغازات، للهواء النوعي الوزن تعيني جهاز الجفنة، البودقة، األنبيق، األنبوبة،

إلخ.52 … املرشح املخبار، ولف،
يجعل أن الكتاب إتمام بعد رأى ولكنه ا، خاصٍّ فهرًسا جزء لكل أعدَّ قد برون وكان
كتاب فإن بعد؛ «أما التونيس: عمر الشيخ يقول أوروبا، بمؤلفي اقتداءً ا عامٍّ فهرًسا له
منه جزء لكل عمل قد وكان عمَّ، قد املدارس عىل ختامه ومسك تمَّ، وقد اآلن الكيمياء
جامعة فهرسًة النفيس الكتاب هذا ملثل يجعلون أوروبا أهل إن وحيث مستقلة، فهرسة
أوروبا بأهل اقتداءً نافعة عامة فهرسة وأجعلها الثالث، الفهارس أتتبع أن مؤلُفه أمرني
املراجعة لدى لتكون املعجم حروف أوائل عىل املذكورة الفهرسَة أُرتِّب وأن مؤلفاتهم، يف

إلخ.»53 … َمرامه حسب ذلك إىل فأجبتُه وأحكم، أسهَل
اليوم يف الثالث الجزء طبُع وتمَّ ،١٢٥٨ سنة يف بوالق يف األول الجزء طبُْع تمَّ وقد

.١٢٦٠ سنة األول ربيع شهر من الخامس
يف وقال الطبيعة»، علم يف البديعة «األزهار برون اه سمَّ فقد الثاني الكتاُب أما
وقمُت سنتني مدة من للكيمياء معلًِّما البرشي الطب بمدرسة استُخدمت ملا «إني مقدمته:
الطبيعة علَم الكيمياء علِم لتعليم أضمَّ أن مني طَلب العنُي، به تقرُّ بما فيهما عيلَّ وجب بما
الكتاب هذا وجمعُت بديعة، زهرة كلَّ الفنِّ هذا كتُب روضة من واقتطفُت األمر فامتثلُت

.٤٧ ،٤٦ ،٣٤ ،٢٢ ،١٦ ،٩ ،٦ ص٢، امللحق، هذا انظر 52
ص٦٨. 53
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من تجنبُت العربية األلفاظ بعض لَفْهمي إني «ثم يقول: ثم «… املذكور الفنِّ أحاسن من
جزأين، عىل الكتاب هذا رتبُت وقد هذا العربية، إىل ترجمتُه يعرس ما الفرنساوية األلفاظ

54«… الجوية الكائنات يف وثانيهما الطبيعية العلوم يف أولهما
محمد الشيُخ وتحريره مراجعته عىل وأرشف عنحوري، يوحنا الكتاب هذا ترجم وقد
السابق الكتاب طبُْع يتمَّ أن قبل أي ،١٢٥٤ سنة بوالق يف نسخة ألف منه وطبع الهواري،
العربية؛ اللغة إىل تُرجم الطبيعة علم يف كتاب أوَل كان الكتاب هذا أن غري سنوات، ٦ بنحو
من عليه وهبَّت ودارس، مطالع بني ما عليه «وانكبُّوا املدارس، تالميذُ عليه أقبل فلهذا
َمواِته، إحياء إىل واحتيج سبأ، أيادي نَُسخه وبدَّدْت األقطاُر فتناهبتْه صبا، نسمُة القبول
سنة بوالق يف فُطبع األول، عباس عهد يف ثانية طبعًة بطبِعه األمُر فصَدر ُرفاته»55 ونْرش

.١٢٦٩
وعن كمرتجم عنه الحديَث لنستأنَف كمؤلف برون عن الحديث نرتَك أن لنا آَن واآلن

التالية. الفصول يف الرتجمة يف جهوده

الكتاب. مقدمة من و٦ ص٥ 54

الثانية. الطبعة مقدمة من ص٣ 55
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الثالث الفصل

املرتمجون

عامة تقدمة

تعترب املماليك، مذبحُة فيها ْت تمَّ التي السنة وهي ،١٢٢٦ / ١٨١١ سنة أن ذكْرنا أن سبَق
الجهد بذل وفيه — عيل محمد عرص من التمهيدي العهد عهَدين: بني الفاصل الحد بحق
أن أيًضا وذكْرنا اإلصالح، عهد وبني — سبيَله تعرتض التي العقبات كل عىل للقضاء
من مفيد هو ما «كل وأن الغرب، عن النقل هي لإلصالح وسيلته أن يرى كان عيل محمد

له».1 طبًقا يسري أن استطاع إليه ترجم فإذا أصحابُها، كتبَه قد الغربية النظم
أحقُّ الكتب هذه وأيُّ تُرتجم؟ التي الكتب أين خطرية: مشكلٌة اعرتضتْه وهنا
هذه برتجمة ليقوموا والرشقية األوروبية باللغات العارفون مرص يف وأين بالرتجمة؟

ونرشها؟ الكتب هذه طبْع أداة أين وأخريًا، الكتب؟
أوروبي واحد كتاٌب بها يكن لم إذ األدوات؛ هذه من خلًوا حينذاك مرص كانت لقد
مدرسٌة مرص يف تكن ولم مرص، عن تجلو وهي كتُبَها معها الفرنسية الحملُة أخذِت مذ
هذه من بلغٍة معرفة له َمن املرصيني بني يكن ولم أوروبية، لغٍة أية بتدريس تُعنَى واحدة
الفرنسيني مع رحلْت قد — والنرش الطبع أداة — أخريًا املطبعُة وكانت األجنبية، اللغات

خروجهم. عند
اليأَس يدفع لم ومقوماته، وأدواته، الحديث األوروبي العلم من العطَل هذا أن غري
ولكن والتنفيذ، واإلقدام والتقدير، التفكري إىل دفَعه العكس عىل بل عيل، محمد نفس إىل
ويرعاه، ، الَحبَّ يَبذَُر أن بد وال ويرويها، ويفلحها األرَض َد يُمهِّ أن بد ال الثمرة يبغي َمن

عابدين). وثائق (عن ص٣٢٩ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 1
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األول، التمهيَد األرض د يُمهِّ سنوات العرش نحو مكث فقد عيل؛ محمد فعل وهكذا يَه، ويُنمِّ
يه. ويُنمِّ ويرعاه، ، الَحبَّ يبذُر أخرى سنوات عرش نحو لِبث ثم

–١٢٢٨) إيطاليا إىل األوىل بعوثَه أرسل ١٢٢٦ / ١٨١١ لسنة التالية الفرتة ففي
عثمان عودة وقبيل الطباعة، أهمها مختلفة وعلوٍم فنون لدراسة (١٢٣١ / ١٨١٣–١٨١٦
يشرتَي أن عيل محمد أوصاه ،(١٢٣٢ / ١٨١٧ سنة يف (عاد «أوروبا» من الدين نور

ذكرنا. أن سبق كما األوروبية الكتب من كبرية مجموعة
إىل باشا عيل محمد أمُر صَدر ١٨١٩ سبتمرب ١٢٣٥ / ٢٢ سنة الحجة ذي ١٤ ويف
لبعض والهندسة الطليانية اللغة يف دروس إلعطاء يسني القسِّ أحد «بتعيني بك كتخدا
أوَل هذا وكان القلعة، يف للتدريس محلٌّ له َص يُخصَّ وأن بالقلعة، كانوا الذين التالمذة

مرص.»2 بمدارس أجنبية لغة بتعلُّم صَدر أمٍر
أول كان ١٢٣٨ / ١٨٢٢ سنة ويف بوالق، مطبعة ست أُسِّ ١٢٣٧ / ١٨٢١ سنة ويف
زاخور رفاييل األب وْضع من وعربي» طلياني «قاموس املطبعة هذه يف ُطبع كتاب

راهبة.
(من سنوات عرش استغرقْت التي البطيئة الخطواِت عيل محمد خَطا التمهيدات بهذه
فنِّ يف ص تخصَّ َمن إيطاليا إىل فأرسل األول؛ التمهيَد األرض تمهيد نحو (١٨١١–١٨٢١
وْضع عىل وساعد املطبعة، وأنشأ الكتب، بعض وأحرض مسابكي، نيقوال وهو الطباعة
انتشاًرا األوروبية اللغات أكثر وهي اإليطالية، اللغة عن الرتجمة ليُعني األول القاموس
ولم املرتجمني، إيجاد وهو الثاني، التمهيُد وبقَي وقتذاك، مرص يف واستعماًال وذيوًعا
بعثته أعضاء أحِد الدين نور عثمان غري العمل بهذا للقيام يصلح َمن املرصيني يف يكن
ببوالق، باشا إسماعيل قرص يف املوجودة للمكتبة أمينًا ١٢٣٧ / ١٨٢١ سنة يف فُعنيِّ األوىل،
الصنائع»، وسائر الحربية الفنون «كتب ليرتجموا (كذا) املرتجمني بعض به «وألحق

واإليطالية».3 والرتكية العربية واللغات الهندسة ليدرسوا التالميذ وبعض

ص٥٨٢. ج٢، النيل، تقويم 2
.Cattaui, Op. Cit, t. I, P, 388. Pezzoni à Ribeaupierre, le 22 Octobre, 1830 انظر: 3

٨ يف ،٢٥٣ رقم (معية) ١١ دفرت عابدين، وثائق (عن ص٤٣٥ السابق، املرجع الكريم، عبد وعزت
هذا إبراهيم، ال عيل محمد بن إسماعيل قَرص كان القرص أن يذكر عزت أن والِحظ ،(١٢٣٨ الثاني، ربيع

األجنبية. اللغات املرصيني لتعليم الثانية املحاولة هذه وتعترب
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تكن لم كذلك وحده، بالعبء يقوم أن يستطيُع كان ما الدين نور عثمان أن غري
الجديد الجيش كان هذا ومع الرتجمة، يستطيع َمن لتُخرج أُنشئت قد الجديدة املدارُس
الجديدة واملنشآت واملصانع اإلدارات وكانت ،١٢٣٠ / ١٨١٥ سنة منذ تكوينه يف بُدئ قد
اإلنشاء سبيل له تُنري أوروبية كتبًا هناك أن يرى عيل ومحمد التكوين، إىل سبيلها يف
الرتجمة يستطيع بمن يستعني أن إذن لديه مانع فال ترجمتها، من بد ال وأنه والتكوين،
تُنشأ حتى قيام خريَ بواجبها الطائفُة هذه وستقوم مرص، يف املقيمني السوريني من
من فيُكوَّن أعضاؤها، ويعود البعثات، تُرسل وحتى األوىل، الدفعات وتخرج املدارس

املرتجمني. من الثاني الرعيُل البعثات وأعضاء املدارس، خريجي
وكان والكفاية، املعرفة محدوَد العدد، قليَل السوريني من األول الرعيُل كان وقد
إىل إضايف كعمل بالرتجمة يقوم البعثات وأعضاء املدارس خريجي من الثاني الرعيُل
املنشآت؛ عىل اإلرشاف أو الطبي، العالج أو الحكم، أو كالتدريس، األسايس العمل جانب
األلسن، مدرسة فأُنشئت الرتجمة، يف متخصصة ثالثة طائفٍة إيجاد من بد ال كان ولهذا

املرتجمني. من الثالث الرعيَل خريجوها وكوَّن
الفرنسية وخاصة األوروبية اللغات عن بالرتجمة تقوم الثالث الرِّعال هذه كانت وقد
عىل يطَّلع أن أحيانًا يريد كان عيل محمد أن غري الرتكية، أو العربية اللغة إىل واإليطالية
محمد ولغة لرغبته، وإجابًة بإشاراته تُرتَجم الكتب كانت ما وكثريًا الخاصة، الكتب بعض
الرتكية يجيدون كانوا األوىل وحكومته جيشه رجال ومعظُم الرتكية، هي األصلية عيل
موظفيه من رابع رعيٌل عيل محمد عرص يف الرتجمة تاريخ يف ظهر لهذا العربية؛ دون
بإحدى عْلم عىل كانوا ممن منهم والقليل العربية، عن الكتب من كثري برتجمة إليهم ُعهد

الرتكية. إىل عنها يرتجمون كانوا األوروبية اللغات

السوريون املرتجمون (1)

إىل خطابنَي إرساله الحملة، خروج بعد مرص يف مركزه رفاييل، أنطون األب (أ)
«لتالريان» مقابلته فرنسا، إىل رفاييل سفر ملرص، «سبستياني» زيارة «نابليون»،
نابليون هزيمة هناك، مؤلفاته الرشقية، اللغات بمدرسة مدرًِّسا تعيينه و«نابليون»،
بمدرسة مدرس رفاييل العودة، أسباب ،١٨١٦ يف مرص إىل رفاييل عودة ،١٨١٥ يف
كتاب أول وهو الحرير، صباغة لكتاب ترجمته عربي، إيطايل لقاموس وضعه بوالق،
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محمد عليه ليطَّلع األمري كتاب يرتجم رفاييل عيل، محمد عرص يف العربية إىل تُرجم
العربية الرتجمة عن كلمة خلدون، ابن ومقدمة األمري كتابَي يف عيل محمد رأُي عيل،
(ب) وفاته. فيه، بك» «كلوت رأُي الطب، بمدرسة مرتجًما ينقل رفاييل للكتاب،
(د) ترجمها. التي الكتب فيدال، جورجي (ج) ترجمها. التي الكتب عنحوري، يوحنا
(و) ترجمها. التي الكتب يعقوب، (ه) ترجمها. التي الكتب سكاكيني، أوغسطني

ترجمها. التي الكتب فرعون، يوسف

∗∗∗

كذلك املسيحيني، السوريني من كثريٌ مرص من نزح وإبراهيم مراد اضطهاد أمام
الحكومة من يتوقعونه كانوا اضطهاد من خوًفا منهم كبري عدٌد الفرنسية الحملة مع خرج
الديوان معلم قسيس فرعون أنطون األول الصنف من مرص، استعادة بعد العثمانية

الحملة. عْهد يف املرتجمني طائفة الثاني الصنف ومن وإخوته،
عْهَد وبدِئه صعوباته، عىل عيل محمد بتغلُّب انتهت التي الفرتة هذه أن يبدو ولكن
ففي املسيحيني؛ السوريني من كثريين وهجرة لعودة ا جدٍّ مناسبة فرتًة كانت اإلصالح
سبَّبتْها عنيفة وقالقل الضطرابات ميدانًا — فرنسا وخاصة — أوروبا كانت الفرتة هذه
امللكية إىل فرنسا يف الحكم وعودة ،١٨١٥ سنة يف ونفيه بعزله انتهْت التي نابليون حروُب
يف والثورات االضطرابات عوامل عىل تماًما يقِض لم «فينا» مؤتمر كان وإن القديمة،
ويف و١٨٤٨، ١٨٣٠ سنتَي يف املمالك هذه معظم يف أخرى ثوراٌت فستقوم أوروبا، ممالك
تعرتض كانت التي الهيئات جميع وبني عيل محمد بني النزاُع انتهى أيًضا الفرتة هذه

وطمأنينة. وهدوء أمٍن عهُد مرص يف وبدأ سبيَله،
مع ارتحلوا الذين السوريني من غادرها َمن بعُض مرص إىل أوروبا من إذن عاد
يُِعدُّ عيل محمد فيه بدأ الذي الوقت يف وذلك آخرون، نفٌر سوريا من إليها وهاجر الحملة،
كل وكان املرصية، الطب مدرسة أُنشئت ١٨٢٧ سنة ويف ومدارسه، مطبعته إلنشاء الُعدة
التغلب يف كثرية صعابًا ذكرنا كما بك كلوت وعانى واإليطاليني، الفرنسيني من أساتذتها
عيل، محمد لجأ وهنا اآلخر، الفريق بلغة والطالب األساتذة من فريق كلِّ جْهِل صعوبة عىل
واللغات العربية يعرفون الذين السوريني من مرص يف بمن االستعانة إىل بك كلوت ولجأ

األوروبية.
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زاخور رفاييل أنطون األب (1-1)

أثناء جيدة معرفًة قبل من عرْفناها فذَّة شخصيًة السوريني املرتجمني هؤالء أول كان
يف العالم هذا جهوَد هناك ذكرنا فقد الفرنسية،4 الحملة عْهد يف العلمية الرتجمة عىل كالمنا
«نابليون»، مجمع يف الوحيد الرشقي العضَو كان أنه وعرفنا والعلمية، الرسمية الرتجمتني
رحل كما الحملة رجال مع رفاييل األب يرحل ولم «مينو»، بديوان األول املرتجم كان وأنه
سكرتريًا أثنائهما يف اشتغل أُخرينَي سنتني نحو مرص يف بقَي بل السوريني، من غريُه

هللا.5 عطا باسيليوس األب الدينية طائفته لرئيس
الحملة عهد يف ارتقى وقد عريضة، وآمال طموحة نفس ذا كان رفاييل أن غري
إىل فتعرَّف والدولة، والُحكم العلم رجال من فكان مرص؛ يف عليٍّا مكانًا الفرنسية
ُصنْع يف اشرتكوا ممن إلخ … و«مينو» و«كليرب»، و«ديزيه»، «نابليون»، ک فذة؛ شخصيات
النشاط دائب العمل دائَم الفرتة تلك يف كان وقد عرش، التاسع القرن مفتتح مرصيف تاريخ
رفاييل نفُس ترَض لم كالَّ اآلفاق؟ املحدود الجديد الديني مركزه يف يقبع فهل واإلنتاج،
لحكم مرص عادت أن بعد الجديدة الحكومة ظروف يف يكن ولم الحركة، بعد الركود بهذا
من فرنسا شطَر وجَهه رفاييل فوىلَّ العلمي، أو السيايس نشاطه إلظهار مجاٌل العثمانيني
بونابرت». «نابليون القديم صديقه إىل خطابنَي6 السنتني هاتني مدى يف وأرسل جديد،

«نابليون» إىل رفاييل تحدَّث — ١٨٠٢ مارس ١٤ وتاريخه — األول الخطاب ويف
األول، القنصل حكم تحت الفرنسية الجمهورية لخدمة حياتَه يُكرِّس أن اعتزم قد بأنه
من دبلوماتيٍّا رسوًال سبستياني» «املسيو مرص عىل وَفد بقليل الخطاِب هذا إرسال وبعد
بالقاهرة مقامه أثناء اتصل وقد البالد، هذه يف الجديدة الحالة لدراسة فرنسا حكومة
قدَّم وقد بالحملة، صلة له كان َمن وخاصة ورجالتها، املرصيني، مشايخ من بكثري
رفاييل وكان منهم، كلٍّ إىل منه مهداة نابليون7 صورَة املشايخ هؤالء لبعض «سبستيان»
لتجديد طيبة فرصًة اعتربه إذ الفرح؛ كلَّ اإلهداء بهذا فرح وقد الرشف، بهذا َحظَي ممن

.١٩٥٠ العربي، الفكر دار الفرنسية»، الحملة عهد يف مرص يف الرتجمة «تاريخ كتابنا انظر 4
و٧٦). ص٢٠ ق٢، ج١، مرص، يف (السوريون قرأيل األب: هذا عن انظر 5

.Mauuscrit inédit de Don Raphael 6

Le Rapport de Sébastiani, dans, G. انظر: املرصيني، املشايخ عىل «بونابرت» صورة توزيع عن 7

.Douin, l’Egypte de 1802 à 1804; Correspondance des Consuls de France en Egypte, p. 15
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ثانيًا، خطابًا نابليون إىل أرسل ١٨٠٢ سنة نوفمرب ٢٠ ففي الجديد؛ فرنسا بعاهل صلِته
بمالك خطابه يف به لقَّ الذي األول للقنصل خضوعه تقديَم وجدَّد هديته، عىل فيه شكره
ذلك كلَّ رفاييل ن وضمَّ األخري)، «أميان» لصلح منه (إشارًة Angelo di Pace السالم
الدافع كان «وربما بشاتيل: األستاذ يقول إيطالية، لها برتجمة أرفقها عربية قصيدًة
«سبستياني»؛ صحبة األول خطابه عىل «بونابرت» من وصَله ردٍّا الثاني خطابه إلرسال
تتصل أحاديُث الرجلني بني دارْت أنه املحتمل ومن «سبستياني»، مع رفاييل تقابل فقد
أرسل ١٨٠٣ سنة فرنسا إىل وصوله عند أنه يُخربنا رفاييل ألن السياسية الحكم بنظم
للحكومة هامة خطاباٍت يحمل أنه فيه يُخربه باريس يف الخارجية وزير «لتالريان» خطابًا

الفرنسية.»8
يرتحل أن فقرَّر مجدية، غري سياسٌة الخطابات سياسة أن أخريًا رفاييل ووجد
حيث «جرينويل»، إىل ومنها مارسيليا إىل ووصل ،١٨٠٣ سنة يف وسافر فرنسا، إىل
«تالريان» إىل رفاييل أرسل املدينة تلك ومن «فورييه»، القديم صديُقه بالرتحاب قابله
خاصة هامة خطاباٍت إليه يحمل أنه فيه له يذكر اإليطالية باللغة خطابًا «باريس» يف
تحمل كانت ماذا ترى نتساءل، قد وهنا باملقابلة، اإلذن فيه ويطلب الفرنسية، بالحكومة
هذه مخطوطته يف ح يُوضِّ لم رفاييل أن الواقع مرسلة؟ كانت وممن الخطابات؟ هذه

الثانية جمادى حوادث يف قال ص٢٤٢-٢٤٣، ج٣، يف السفارة هذه خربَ الجربتي ذكر وقد هذا،
ألجي، وبها (كذا) فرانسا من مركب بورود الخرب ورد «وفيه :١٨٠٢ أكتوبر سبتمرب–٢٧ ١٢١٧ / ٢٩
الثالثاء ليلة كان فلما باإلسكندرية، ومدافع شنًكا، اإلنكليز لهم فعمل فرنسيس، عدة وصحبتهما وقنصل
الباشا فأرسل بوالق، ساحل إىل الفرنسيس أكابر من خمسٌة وصحبتْه األلجي، ذلك وصل عرشينه ثامن
لهم ورضبوا فقابلوهم، املسلولة، السيوف وبأيديهم خيالة، عساكر عدُة وصحبتْه خازنداره، ملالقاتهم
عند إىل صبحها يف وحرضوا البنادقة، بحارة لهم أُعدَّت دار إىل وركبوا واألزبكية، والجيزة بوالق من مدافع
وكان معتربة، وأُبَّهة هيئة يف يركبون وصاروا هدايا، لهم وأهدى معددة، خيًال لهم وقدَّم وقابلوه الباشا،
فقال: السنة، نفس من رجب شهر حوادث يف الوفد هذا سفر خرب ذكر ثم بونابرته.» ترجمان جبري فيهم
وأمامهم بوالق، إىل فنزلوا وأصحابُه الفرنساوي األلجي سافر الثالثاء) يوم ١٨٠٢ نوفمرب ١) خامسه «ويف
املختصة العبيد وخلَفهم املسلولة، السيوُف وبأيديهم والخود، الزروخ، البسون وهم بزينتهم، الباشا مماليك
نزلوا حتى صحبتهم يزالوا فلم كواهلهم، عىل البنادُق وبأيديهم ُحُمر طراطري رءوسهم وعىل بالباشا،
السفن.» تعويمهم عند مدافع لهم ورضبوا دمياط، إىل املراكب نزلوا ثم رجعوا، ثم ببوالق راشتوا ببيت

.Bachatly, Un Membre Orient … etc. pp. 253-254 8
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بالغة حالًة كانت الفرنسيني خروج بعد مرص يف الحالة إن حقيقة أهميتها، رغم املسألة
جعل مما كثرية أخطاء العثمانيون والجنود العثمانية الحكومُة ارتكبت وقد السوء، يف
ولكن الحنني، بهذا وترصح الفرنسيني،9 عهد إىل تحنُّ املرصي الشعب طبقات من الكثري
فكَّر وهل وقتذاك، أوروبا يف الدويل املركز من االستفادة يف املرصيني من أحد فكَّر هل
مرص إلنقاذ جديد اقرتاح عرض يف — يعقوب الجنرال فكَّر أن سبق كما — منهم أحد
أسئلة هذه كل أصحابه؟ أو صاحبه، وَمن االقرتاح؟ هذا نوع وما السيئة؟ حالتها من
خارجية وزير إىل مرص من رفاييل يحملها كان التي الخطابات هذه أمُر الذهن يف يُثريها

فرنسا.
باللغة آخر خطابًا كتب حتى العاصمة يف يستقرُّ كاد وما باريس، إىل رفاييل وسافر
نعلم «ولسنا بشاتيل: األستاذ يقول مقابلته. يطلب األول القنصل إىل أيًضا اإليطالية
رفاييل به ُكلِّف ما أن فيه شك ال مما ولكن األول، والقنصل رفاييل بني دار عما شيئًا
عيَّنه بأن به قام ما عىل وكافأتْه الفرنسية، الحكومُة بادرت فقد بالغة؛ أهمية ذا كان
التعيني هذا أمُر وصَدر بباريس، الرشقية اللغات بمدرسة مساعًدا أستاذًا األول القنصل
طلب من يوًما عرش ستة بعد وذلك ،(١٢ سنة فانديمري (أول ١٨٠٣ سنة سبتمرب ٢٤ يف

املقابلة.»10
العامية، اللغة يف دروس بإلقاء رفاييل إىل يُعَهد أن عىل التعيني أمُر نصَّ وقد
وقد املرصي، والتاريخ باألدب والخاصة املكتبة، يف املوجودة العربية املخطوطات وبرتجمة
Notice Historique sur l’Ecole Spéciale des langues Orientales كتاب: يف جاء

.Vivantes
إلخراج تعمل كانت التي اللجنة منها تُفيد مواد إلعداد تتجه «كانت الرتجمات هذه أن

مرص».11 وصف — الكبري املؤلف

وتسلطوا مثًال: ص٢١٠ يف قال فقد و١٨٠٣)، ١٨٠١) ١٢١٧ ،١٢١٦ سنتي حوادث ج٣، الجربتي، انظر 9
أكثر وتمنَّى ذلك، وغري وفرنسيس كفرة ويجعلونهم والشتم، بالسبِّ الناس عىل العثمانيون) الجند (أي

الفرنساوية. أحكام الفالحني وخصوًصا الناس
.Bachatly, Op. Cit. pp. 254-255 10

Notice Historique sur l’Ecole spéciale des langues Orientales vivantes, Paris, 1883, pp. 11

.20-21
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مرة التأليف إىل (١٨٠٣–١٨١٦) فرنسا يف قضاها التي املدة يف رفاييل نشط وقد
لتالميذ مطالعة كتاب ألف ثم الصحراء»،12 عرب أو البدو «عن كتابًا فوضع أخرى،
قصة نظم ثم واألخبار»،13 الحوادث وبستان األزهار «مرج عنوانه الرشقية اللغات مدرسة
تأليف يف أخريًا بدأ ثم «الفوتني»،14 قصص بعَض العربية إىل وترجم البحري، السندباد
أصح «مجموع وعنوانه الدروز، وجبل مرص تاريخ عن «بونابرت» إىل أهداه الذي كتابه

الدروز».15 وجبل مرص أرض يف الرموز، وأدق العبارات،
هيالنة»، «سانت جزيرة إىل ونُفَي «واترلو» موقعة يف نابليون ُهزم ١٨١٥ سنة ويف
السابق اإلمرباطور مؤيدي معظم نال ما يناله وبدأ وحاميه، وراعيه صديَقه رفاييل ففقد
تنفيذًا مرتبه تخفيَض الجديدة الحكومة قررت فقد واضطهاد؛ نقمة من وأصدقائه
يرَض ولم ،Vaublane فوبالن الوزير حينذاك رسمها التي العامة االقتصاد لسياسة
مرص. إىل العودة وقرَّر ،١٨١٦ سنة أبريل يف استقالته فقدَّم الجديد، الوضع هذا عن رفاييل
وعودته فرنسا، عن رفابيل لرحيل الوحيد الدافُع — بشاتيل األستاذ رأي يف — هو هذا

السابق: للسبب ما القوة من لهما آخَرين سببنَي هناك أن أرى قد ولكنني مرص، إىل
لإلصالحات التمهيد فرتَة كانت ١٨٢١ سنة إىل ١٨١١ سنة من الفرتة هذه أن أولهما:
يف فرنسا إىل وصلْت قد كانت اإلصالحات هذه أخبار أن شك وال عيل، محمد بدأها التي
إىل العودة يف التفكري إىل — الجديد ضيقه يف وهو — رفاييل دفعْت فلعلها الحني، ذلك
الفرنسية. الحملة عهد يف والسيايس العلمي مجَده فيها بدأ التي البلد إىل صباه، مرتع
أوروبا إىل مبعوث أول وهو — الدين نور عثمان أرسل قد كان عيل محمد أن وثانيهما:
يوسف بوساطة وذلك — إيطاليا يف والسياسية الحربية العلوم ى ليتلقَّ ١٨٠٩ سنة يف

Les Bédouins ou Arabes du Désert, عنوان: تحت الفرنسية باللغة الكتاب هذا ترجمة نُرشت 12

ouvrage publié par Mayeux, d’ayeux, d’après les notes de Don Raphael, Paris, 1819, 3
.volumes

مخطوًطا. الكتاب هذا زال ال 13

مكتبة يف محفوظ وهو مخطوًطا زال ال الكتاب هذا أن :٥ هامش ص٢٥٦ السابق، املرجع بشاتيل، ذكر 14

الرشقية. اللغات مدرسة
عام «بثاني الكتاب مقدمة يف يقول كما رفاييل بدأه وقد كامل، غري مخطوًطا زال ال الكتاب هذا 15

الجملة، هذه ترجمة ٦ هامش ص٢٥٦، السابق املرجع بشاتيل، األستاذ أخطأ وقد الوطن» من خروجي
.deux ans aprés son depart de l’Egypte بسنتني مرص من خروجه بعد تأليفه بدأ إنه فقال
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يف سنوات أربَع الدين نور عثمان مكث وقد — القاهرة يف السويد قنصل بكتي16
أن يبعد فهل أخرينَي، سنتني بها فلبث تعليمه، بها ليُكمل فرنسا إىل سافر ثم إيطاليا،
اليشءَ منه وعَرف الدين، نور بعثمان — باريس يف وهو — اتصل قد رفاييل يكون
الغرب، عن النقل إىل ترمي السياسة هذه وأن اإلصالحية، عيل محمد سياسة عن الكثري

الرتجمة؟ هو األول سالحه وأن
ِمن َمن نجهل كنا وإن عيل، بمحمد واتصل ،١٨١٦ سنة يف مرص إىل رفاييل عاد
علوم لنقل السبيل د يُمهِّ حينذاك عيل محمد وكان بصاحبه، لالتصال سعى الرجلني
اللغة كانت وإذ الطباعة، فنِّ يف للتخصص إيطاليا إىل بعثاِته أرسل قد وكان الغرب،
كلَّف فقد مرص، يف انتشاًرا األوروبية اللغات وأكثر الدبلوماتية املراسالت لغة هي اإليطالية

واإليطالية. العربية للغتني قاموًسا يضع أن رفاييل عيل محمد
سنة ديسمرب ٥ ويف اإليطايل، الرحالة Brocchi بروكي بمرص مرَّ ١٨٢٠ سنة ويف
ثالثة املدرسني هيئة بني رأى أنه وروَي ذكُرها، السابق بوالق مدرسة زار ١٨٢٢
واألب كاالبريا، من Von Carlo Bilotti كارلوبيلوتي دون هم املسيحيني17 رجال من
العربية. اللغة بتدريس ويقوم رفاييل ودون بيدمنت، من L’abbé Scagliotti سكاليوتي
إىل وأشار بوالق، مطبعَة «بروكي» زار — ديسمرب ١١ يف أي — أيام ستة وبعد
،«Dizionnaire Italiano وعربي طلياني «قاموس وأولها الطبع، تحت كانت التي الكتب
«برون» ووافقه قائمته، يف بيانكي ذكر وقد ،١٢٣٨ / ١٨٢٢ السنة نفس يف طبُعه تمَّ وقد
أول إن قال: «بروكي» أن غري بوالق، مطبعة يف ُطبع كتاب أول هو القاموس هذا أن
الصعيد يف القائمة الحربية املدارس تالميذ لتعليم ُوضع تركيٍّا كتابًا كان بها ُطبع كتاب
يف أحدهما آخران، كتابان — القاموس طبع وقبل — الكتاب هذا بعد ُطبع ثم حينذاك،
العربية.١٧ إىل الفرنسية عن تُرجم العسكرية الفنون يف كتاب والثاني العربية، اآلجرومية
الرتجمة عن مقالة يف طيبة دراسًة بيانكي قائمة دن» «هيوارث املسرت درس وقد
وقد برون، دكتور إىل ً خطأ القائمة هذه نَسب أنه غري عيل،18 محمد عرص يف والطباعة

.Cattaui, Op. Cit. t. l, p, 387 16

Brocchi. Giornale delle Osseervazioni fatte ne’viaggi in Egitto, etc., t. l, p. 173, Maria 17

Nallino, Interno Due Traduzioni Arabi Del “Principe” Del Machiavelli. Oriente Moderno,
.1931, p. 606

.Dunne, Op. Cit. p. 333 18
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تكن لم املطبعة أن املحتمل من إنه فقال: «بيانكي»، عن أي «برون»، عن مقاله يف اعتذر
برسعة، طبعت قد بها ُطبعت التي األوىل الكتب وإن الكايف، النظام نظمت قد أمرها أول يف
الكتب هذه من باقية نسٌخ هناك تكن لم قائمتَيهما ان يُعدَّ و«بيانكي» «برون» بدأ فلما

إليها. يُشريَا لم ولهذا األوىل؛
عربية ترجمة وهو لرفاييل، الثاني الكتاب ُطبع ١٢٣٨ / ١٨٢٣ التالية السنة ويف
الفرنسية باللغة الرسالة هذه واسم الحرير، صباغة عن «ماكري» تأليف من فرنسية لرسالة
العربية باللغة وعنوانها .l’art de la tainture en soie, par M. Macquer, Paris 1808
املتوسط، القطع من صفحة ١١٨ يف الكتاُب هذا ويقع الحرير»، صباغة صناعة يف «كتاب
هذا لرتجمة دفعه الذي السبَب فيها يذكر لم للمرتجم مقدمة منه األوىل الصفحة ويف
عىل القائمون منه ليُفيَد عيل محمد ألمر تنفيذًا ترجمه أنه ح املرجَّ من كان وإن الكتاب،
— النسيج صناعة وخاصة — مرص يف عيل محمد أوجدها التي الجديدة الصناعة إنشاء
ثم ،١٠ صفحة منتصف إىل ٢ صفحة من للمؤلف علمية مقدمٌة املرتجم مقدمَة وتَال
واأللفاظ لأللوان رشح ثم ،١٢ صفحة نهاية إىل ١٠ صفحة منتصف من للكتاب فهرٌس

الباقية.19 الصفحات يشغل واملتن صفحات، ثماني يف الكتاب يف الواردة االصطالحية
ذكره الذي الفرنسية عن املرتجم الحربي الكتاَب استثنينا إذا — الكتاب هذا ويعترب
رفاييل يكون وبهذا الغيث، أول فهو عيل، محمد عرص يف تُرجم كتاب أول — «بروكي»
العربية إىل الفرنسية عن ترجم كتاب أول صاحب فهو امليدان، هذا يف السبق صاحب

هي: كما ننقلها رفاييل إنشاء من وهي األبيات، هذه ص١١٨ الكتاب، هذا من األخرية الصفحة يف جاء 19

ال��ق��دي��ر ال��م��ول��ى (م) م��ن ال��ع��ون وج��اء ل��ط��ف ب��ح��س��ن ال��ك��ت��اب ت��م ل��ق��د
وب��ال��س��رور ب��ال��ه��ن��اء وُف��ْزن��ا األع��ادي (ع) ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ ال��ن��ص��ر ون��ل��ن��ا
ال��وزي��ر ل��م��والن��ا ب��خ��دم��ت��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا ل��ي��ال��ي��ن��ا ش��رف��ت وق��د
ال��م��ش��ي��ر ل��ل��م��ل��ك ال��ك��ت��ب ب��رف��ع ب��س��ع��د ل��ن��ا ال��زم��اُن ج��اد وق��د
ال��ح��ري��ر ط��بْ��ع ف��ي ال��ع��زَّ ألن ع��زٍّ ب��ط��ول ال��زم��ان وص��اف��ان��ا
ال��ده��ور ك��ي��د م��ن ال��ل��ه ح��م��اه��ا ع��ظ��ي��م ش��أن ل��ه��ا ب��ب��والق
ل��ل��وزي��ر ت��م��ج��د ب��م��ط��ب��ع��ة أرِّخ ل��ل��واو زي��ادة ف��ق��ل��ت

التالية. الصفحة يف الصورة انظر
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وهو الجدري، مرض عن جينيت» «دي رسالة وهو عهدها، ويف الحملة مطبعة يف وطبع
عهد يف بوالق مطبعة يف وُطبع العربية، إىل الفرنسية عن تُرجم كتاب أول صاحب أيًضا

عيل. محمد

رفاييل األب وضع من العربي اإليطايل القاموس

عيل. محمد عرص يف بوالق مطبعة يف طبعت التي األوىل الثالثة الكتب من وواحد

يرجح مما عيل، محمد ألمر تنفيذًا الكتاب هذا وتُرجم القاموس، هذا رفاييل وضع
سعى إنه بل مالك، بيت سليَل عيل محمد يكن ولم الرجلني، بني قويًة كانت الصلة أن
دفعه ما الفذة، وعبقريته السليمة، فطرته من له كان ولقد فوًزا، العرش بهذا فاز حتى
كان ولهذا السياسة؛ وفنِّ واإلدارة، الحكم بنظم يتعلق ما كل وخاصة والدرس، البحث إىل
أو مرتحًال عليها يَِفد من وبكل أوروبيني، دبلوماسيني من مرص يف َمن بكل الصلة دائَم
وعن والعلمية، السياسية بالدهم أحوال عن السؤال دائَم معهم اجتماعه يف وكان زائًرا،
الفرتة تلك يف هؤالء من ناصٌح نصحه وقد وأحسنها، الكتب أهم وعن حكوماتهم، نُُظم
«األمري» كتاب بقراءة — هو َمن تذكر ال املراجع كانت وإن — (١٨٢٠ سنة (حوايل
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اللغة إىل فرتجمه الكتاب، هذا برتجمة رفاييل وكلَّف عيل، محمد فبادر ،« «مكيافيلِّ ل
إىل — غموض يف — «بروكي» أشار ،(١٢٣٩-١٢٤٠ / ١٨٢٤-١٨٢٥ (حوايل العربية
جويسبي به بأس ال وإيضاح وضوح يف الرتجمة هذه إىل أشار ثم الكتاب، هذا ترجمة
عيل محمد عهد يف مرص يف النمسا قنصل :(١٧٧٣–١٨٤٥) Giuseppe Acerbi أرشبي
ذكر وقد «ميالنو»، يف اإلمرباطورية املكتبة أمني جريويف» «السنيور إىل منه رسالة يف
وقد واألدب، الكتب عن مقابالته إحدى يف الباشا مع تحدَّث أنه الرسالة هذه يف «أرشبي»
جدُّ وأنه الرتكية، إىل ملكيافيلِّ األمري كتاب برتجمة أمر أنه عيل محمد أخربه عندما ُدهش

األوروبيِّني. أحد من ا جمٍّ ثناءً عنه سمع الذي الكتاب هذا يتضمنه ما ملعرفة مشوق
أخرى مقابلة يف الكتاب هذا عن إليه تحدَّث عيل محمد أن ذلك بعد «أرشبي» وذكر
ما له فقال — سنوات أربع بنحو الكتاب ترجمة بعد أي ،١٨٢٨ سنة يف ذلك وكان —
وقد «ماكيافيليل»، املعروف كاتبكم حول كبرية ضجة إيطاليا يف تُثريون «إنكم ملخصه:
أقل وجدتُه قد بأنني أعرتُف ولكنني فيه، ما أعرف لكي الرتكية إىل كتابه برتجمة أمرُت

له. التي الشهرة ومن أتوقع، كنت مما بكثري
بعد إعجابي، ونال دهشتي، أثار عربيٍّا آخر مؤلًَّفا هناك أن أيًضا إليك أُعلن وإني
يف حرية أكثُر الكاتب هذا إن — خلدون ابن مقدمة هو — الرتكية للغة فُرتجم أمرت أن
ماكيافيليل كتاب كان وإذا نفًعا، وأشد أكثُر كتابه أن أعتقد إنني بل ماكيافيليل، من تفكريه
وأعمَّ أتمَّ املنُع يكون أن األجدر من كان أفما األوروبية، البالد بعض يف تداوله ممنوًعا

خلدون.»20 ابن ملقدمة بالنسبة

Lettera dei signor Const. Acerbi, concolegenerale di S. M. I. R. A. in Egitto al Signor 20

Girovi Bibliotecario della Bibl lmp. di Brera in Milano. Biblioteca Italiane, tome L.XI, Milano
.1831. pp. 289–298, Maria Nallino, Op. Cit. pp. 604-605

وفيها ،١٨٣٠ سنة حوايل مرص زار الذي جون» «سانت اإلنجليزي الرحالة رواها أخرى رواية وهناك
عىل عرضها ثم األمري لكتاب الرتكية الرتجمة أعدَّ الذي هو مرص يف إنجلرتا قنصل «سولت» أن إىل يشري
جون» «سانت ذكره ما نصُّ ييل وفيما الكتاب، يف عيل محمد رأى أيًضا الرواية هذه ويف عيل، محمد

اإلنجليزية: باللغة
I regard the Pasha as a man of genius, — but the entire absence of that Knowledge,

theoretical and (54) practical, which nothing but a political educationcan bestow. Yet his
Highness considers himself a great statesman; and from an anecdote related to me at
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هذه ها وأهمُّ وأولها املختلفة، دالالته إىل نُشري أن دون الحديث بهذا نمرَّ أن يمكنُنا وال
كتابنَي م تفهُّ عىل ا، جدٍّ متأخرة سنٍّ حتى أميٍّا ظلَّ عيل كمحمد شخص من العجيبة القدرة
وتفضيل بينهما، املقارنة ثم والرشق، الغرب يف اإلنسانية الثقافُة خلفته ما أعظم من

اآلخر. عىل أحدهما
الكتاب يُرتَجم أن أمَر أنه من ل«أرشبي» عيل محمد حديث يف ورد ما إىل نُشري أن بقَي
بأن التعارض هذا تفسري ويمكن عربية، ترجمة وصلتْنا التي الرتجمة أن مع الرتكية، إىل
وإذ العربية، إىل فرتجمه الرتكية اللغة يعرف يكن لم الكتاب برتجمة ُكلِّف الذي رفاييل
أن نفرض أن املمكن فمن الرتكية، هي األصلية ولغتُه العربية، يُتقن ال عيل محمد كان
ليتمكَّن — شفاًها وإما كتابًة إما — الرتكية21 إىل ثانيًة تُرجمت العربية الرتجمة هذه
رحلة برتجمة بعُد فيما عيل محمد أْمر الظن هذا ويؤكد بها، جاء ما فْهم من عيل محمد

Alexandria, it is clear that he still prefers the Oriental style of ruling. Salt formerly British
Consul-Genoral in Egypt, wishing to ingratiate himself with the Pasha, by instructing him
more deeply in the arts of tyranny, procured a Turkish translation to be made of Mac-
chiavelli’s “Prince”, and presented it to his Highness. After allowing the spell a sufficient
time to operate, and finding in his various audiences no allusion made to the transla-
tion, he one day ventured to introduce the subject, by directly demanding of the Pasha
his opinion of Macchiavelli, “My opinion of him”, “replied Mohammed Ali”, “is, that he
was a more babbler, we have in Turkish, two words worth more than his whole book”
at this termination of his courtier-like adventure, Salt was so much confounded that he
omitted to enquire the nature of this brief vocabulary of tyranny; but we may venture to
supply the omission with, plunder, and “kill. After all, however, the Pasha’s secret opin-
ion of the Prince may not be so unfavourably unless we suppose that the grave irony
of the republican writer unmasking the arts of despotism while pretending to furnish it
with arms, may not have escaped Mohamed Ali, though it imposed upon Salt.

St. John Egypt and Mohamed Ali, voi. 2, pp. 453-454.
.Maria Nallino. Op. Cit. p. 605 21

خلدون، ابن مقدمة من مخطوطة نسخة عن البحث إىل «أرشبي» دفع الحديث هذا أن ذكرت حيث
وأن اإلمرباطورية، «فيينا» مكتبة إىل والثانية «بريرا» مكتبة إىل إحداهما أرَسل نسختني، عىل فعثر
لم الرتكي النص هذا أن ذكرت ثم الكتاب، هذا طبْع يف بالرشوع وعَده بوالق مطبعة مدير مسابكي
النص أن نحن ونُضيف ،١٢٧٤ / ١٨٥٧ سنة بوالق يف العربي النص ُطبع وإنما بوالق، يف البتة يُطبع
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يجيدون ممن دولته ورجاُل هو عليها ليطَّلع الرتكية، إىل العربية عن «باريس» إىل رفاعة
العربية. دون الرتكية

ثم الحسني، سيدنا مسجد مكتبة عىل موقوفًة كانت العربية الرتجمة ومخطوطُة
تاريخ، ٤٣٥ رقم تحت محفوظًة تزال ما حيث املرصية، الكتب دار إىل منها نُقلت
يف التدبري حسن علم ويف التواريخ يف نيقالوس مصنفات من الرابع «املجلد وعنوانها
النسخ بالخط مكتوبة وهي ١٦سم، وعرضها ٢١٫٥سم، املخطوطة وطوُل األحكام»،22

سطًرا. ٢٠ صفحة كل ويف ورقة، ٨٢ من وتتكوَّن الجميل،
بقوله تبدأ املرتجم قلم من موجزة مقدمة عىل تحتوي ٢ب إىل ١أ من واألوراق
تنعقد وتدبريه مشيئته عىل الذي هلل والحمد باهلل، إال قوة وال حول وال هللا بعون «نبتدئ
وقع ما مجرى يجري تقديره (كذا) ونجد أحكامه فيض ومن واألخبار، الحوادث سالسُل
الذي الكتاب هذا برتجمة أمره وأنه عيل ملحمد مدٌح ذلك ييل ثم واألعصار، الدهور يف
دقيقة ترجمة ترجَمه وأنه اإلدارية، بالوظائف القائمون منه ليُفيد ماكيافيييل املعلم ألَّفه
قديمٌة الكتاب تراكيَب ألن وعناية؛ عناءً ذلك يف بذل وأنه يقرؤه، ملن سهًال واضًحا ليكون

«.١٦٠٠ سنة يف أُلِّف فقد صعبة؛ وأفكاَره
عىل أطلق قد رافييل كان وإن فصًال، ٢٣ من ويتكوَّن الرتجمة،23 تامِّ غري والكتاب
فصوًال، ١٢ إىل ٨ من الفصول سمى ثم «رأس»، اسم األوىل السبعة الفصول من فصل كل

فصل. من بدًال «رأس» لفظ الباقية الفصول عىل فكتب عاد ولكنه

زاده، بيريي الشهري صاحب أفندي محمد ترجمة من وهو ،(١٢٧٤) السنة نفس يف بوالق يف ُطبع الرتكي
املرصية. الكتب لدار الرتكية الكتب فهرس انظر الكبري، القطع من صفحة ٦٢٦ يف ويقع

«األمري العنوان هذا تحت ص٣٩ الجديد، الكتب دار فهرس من الخامس الجزء يف الكتاب هذا ذكر 22

اإليطايل». ماكيافيل نيقالوس تأليف والتدبري والسياسة التاريخ علم يف
وَلتعسون واألحوال، األوقات مع توافقوا إذا َلسائدون «فإنهم هي: الكتاب يف وردْت جملة آخر 23

اإليطايل النص يف يُقابلها الجملة هذه أن Maria Nallino, Op. Cit. p. 608 ذكرت وقد «… وقع إذا
Concludende, abunpue che, viariande la fortuna e stando li uomini ne’loro modi ييل: ما

.ostineti, sono felici mentre concordano insieme e, come discordano infelici
هو يُرتَجم لم الذي أن هذا من واستنتجت األصل من والعرشين الخامس الفصل فقرات إحدى وهذه

األخري. وهو والعرشون السادس والفصل الفصل، هذا بقية
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رفاييل. األب ترجمة الحرير» صباغة صناعة «يف كتاب من األخرية الصفحة
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صعبة األسلوب، ركيكة ضعيفٌة — األخرى كرتجماته — الكتاب لهذا رفاييل وترجمة
وتقول العرص، هذا يف للرتجمة العام تقديرنا عند بإسهاب عنها للتحدث وسنعود الفهم،
رأْي إىل راجٌع ذلك ولعل ذ، يُنفَّ لم الكتاب هذا طبْع مرشوع إن ناللينو»24 «ماريا اآلنسة
أمام بدْت رفاييل ترجمة لعل أو «ماكيافيليل»، كتاب محتويات يُقدِّر لم الذي عيل محمد
وغامضة بل العربية، ضعيفَة األسلوب ركيكَة األزهر شيوخ من بوالق مطبعة مصححي

منها. كثرية مواضع يف املعنى واضحة غري
محمد ألمر تنفيذٌ وكلُّها مرص، إىل عاد منذ الرتجمة يف األوىل رفاييل جهود هي هذه
نفًرا بك كلوت اختار ١٢٤٣ / ١٨٢٧ سنة يف الطب مدرسة أُنشئت ا فلمَّ وتوجيهاته، عيل
وكان الطلبة، إىل املحارضات وترجمة الدروس، بنقل ليقوموا السوريني املرتجمني من

املهمة. لهذه اختري من أوَل رفاييل
رفاييل أن األوىل، سنِتها يف املدرسة حالة عن بك كلوت كتبه الذي التقرير يف جاء وقد
ُكلِّف باملدرسة، واملعنيَّ واإليطالية، والفرنسية العربية باللغة العالم الطب، يف الدكتور

ووضوح.25 بدقة به قام وأنه الفسيولوجيا، علم برتجمة
بني رفاييل اسَم (١٢٤٤ / ١٨٢٨) التالية السنة تقرير يف بك» «كلوت ذكر ثم
برتجمة املهارة من كثري يف قام رفاييل الدكتور األستاذ «إن وقال: االمتحان، لجنة أعضاء
يقوم أن الرضوري من وكان Anatomie Pathologique الباتولوجي الترشيح يف رسالة
العمل هذا بمثل ليقوم العربية اللغة من متمكن كرفاييل قيمتُه؛ له طبيٌب الواجب بهذا

الصعب.»26
علم برتجمة مكلًَّفا يزال ال كان أنه إىل (١٢٤٥ / ١٨٢٩) الثالث التقرير ويُشري

والوضوح. الدقة بمنتهى العمل بهذا يقوم كان وأنه الفسيولوجيا،

.Op, Cit, p. 609 24

Clot, Compte rendu des travaux de l’Ecole demédecine d’Abou-Zabel, pour la premiére 25

.année desafondation (1243–1827), pp. 7-8
ويرى «دكتور»، لقب عىل رفاييل حصل أين من نعرف ولسنا ص٢٥٧، السابق، املرجع وعزت،
بني لشأنه ورفًعا بخدماته اعرتاًفا بك كلوت عليه أضفاه ترشيف لقَب يكون قد هذا أن بشاتيل األستاذ

.Bachatly, un Membre Oriental, etc. p. 260 انظر: تالميذه،
Clot, Compte rendu des travaux de l’Ecole de Médecine d’Abou-Zabel, pour la deux- 26

.iéme année de La fondation (1244–1829), pp. 6 et 11
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الحياة هذه بعد رفاييل تُويفَ ١٢٤٧ األوىل جمادى ١٨٣١ / ٦ سنة أكتوبر ١٣ ويف
كان التي داره يف وذلك سنة، وسبعني اثنتني العمر من بلغ أن وبعد الحافلة، العلمية
وكتبَه أمواَله عنه ورث الذي الراهبة» «يوسف املدعو أقاربه أحد مع القاهرة يف بها يسكن
تنقِض «ولم رفاييل: لألب ترجمته ختام يف الباشا قسطنطني الخوري يقول داره. وأثاث
وذهبت البحر، يف غرًقا ومات راهبه، يوسف نسيبُه لِحقه حتى رفاييل األب وفاة عىل سنٌة

«… األسماك طعمة رفاييل األب تركة وكلُّ أموالُه
زعبل، أبي مدرسة يف الطبية للكتب مرتجًما يكون أن إىل برفاييل الطواُف انتهى
من طائفة فيه شاركتْه بل العمل، بهذا إليه ُعهد الذي الوحيد السوري يكن لم ولكنه
وجورج عنحوري، «يوحنا وهم: الغموض، من يشء يف أسماءَهم املراجع تذكر مواطنيه

سكاكيني.» وأوغسطني ويعقوب، فيدال،

عنحوري يوحنا (2-1)

ومرص سوريا يف كثريون أفراٌد منها اشتهر وقد السورية، األُرس أقدم من عنحوري27 أرسة
حنني) أو حنا (أو يوحنا عيل محمد عهد يف منهم ذْكر له وممن وأدب، وعلم دين كرجال

منسوب العنوان بهذا كتاٌب عيل، محمد عرص يف وُطبعت تُرجمت التي الطبية الكتب بني وليس هذا
الطب، مدرسة فيه أُنشئت الذي الوقت نفس يف وُطبع تُرجم آخر طبي كتاٌب هناك كان وإن رفاييل، إىل
الطبية األصول قواعد يف «كتاب وعنوانه ،(١٨٢٦ نوفمرب (آخر ١٢٤٢ الثاني ربيع آخر يف طبُعه تمَّ فقد
«الحكيم تأليف من وهو اإلنسان»، ببدن الخاصة األمراض عالج كيفية ملعرفة التجارب عن املحررة
ج٢، الكتاب نفس انظر بيزا»، مدينة يف العلوم لجميع الجامعة املدرسة أستاذ Fr. Vacca فرانشسكوفاقا
ترجمة من الكتاب هذا يكون أن «Dunne «دن املسرت مع متفًقا ألرجح وإني ص١٠٨، وج١ ص١،
أن عىل «دن» يعتمد بينما ترجمته وطريقة الكتاب أسلوب عىل ترجيحي يف أعتمد كنت وإن رفاييل،
كان «Gaetani «جيتاني زعبل بأبي الطب مدرسة يف الفسيولوجيا ومدرس «فاقا»، تأليف من الكتاب
رأيي يف وهذا وترجمته، الكتاب هذا اختيار عىل تعاونَا قد الرجالن يكون أن يبعد فال لفاقا، تلميذًا
Dunne, انظر الطب، مدرسة إنشاء قبل أي ،١٨٢٦ أواخر يف وُطبع تُرجم الكتاب ألن خاطئ؛ ترجيٌح

.Op. Cit. p. 338
أفراٌد منها ورحل بعد، فيما دمشق سكنت ولكنها سوريا، يف حور» «عني قرية إىل األرسُة هذه تنتسب 27
بني تاريخ يف القطوف دواني املعلوف، إسكندر عيىس انظر والقاهرة، دمياط وخاصة مرص، إىل كثريون
املرجع والباشا، ص١٩، ج٢، و١٣٣، ص١١٢ ج١ السابق، املرجع قرأيل ،١ هامش ص٢٥٧، املعلوف،
ح٢ ،١٩ القرن يف العربية اآلداب وشيخو، ص١١٥، الشام، تاريخ بريك، وميخائيل ص٥٣، السابق،

.١٣٨٨–١٣٩٠ السابق، املرجع ورسكيس، ص١٢٣
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إيطاليا، إىل سافروا ممن أنه نرجح كنا وإن شيئًا، حياته عن نعرُف ولسنا عنحوري،
السامي املركز يحتل كان أنه ويبدو واإليطالية، العربية اللغتني يُجيد كان فقد بها؛ وتعلَّموا
له د مهَّ الذي هو رفاييل يكون أن ُح ألرجِّ إني بل املرصية، الطب مدرسة يف رفاييل بعد
احتلَّ رفاييل تُويف فلما املدرسة، بهذه االلتحاق سبيَل السوريني املرتجمني من ولزمالئه
أساتذة بأنشط صلتُه كانت وقد — التعبري هذا صح إن — األول28 املرتجم مركز عنحوري

كتبَهم. لهم فرتَجم قوية، وثيقًة و«ديفينو» و«برون» بك» «كلوت الفرنسيني: املدرسة
وثاٍن بك»، «كلوت تأليف من واحد منها طبية، كتب سبعة برتجمة عنحوري قام وقد

وهي: برون»، «دكتور تأليف من

«بايل تأليف من Anatomie du Corps Humain الترشيح علم يف الرصيح القول (١)
يف ،١٢٤٨ / ١٨٣٣ سنة بوالق يف وطبع بك»، «كلوت وْضع من إضافات وبه ،«Bayle

جزأين.
ُطبع بايل، تأليف :Traité de Pathologie البرشي الطب يف رسالة أي بتولوجية، (٢)

واحد. جزء يف ١٢٥٠ / ١٨٣٤ سنة بوالق يف
الفرنسية، عن تُرجمت Traité de Chirurgie البرشية الجراحة علم يف رسالة (٣)

.١٢٥٠ / ١٨٣٤ سنة بوالق يف وطبعت
«بروسيه» الفرنسيني: العامَلني تأليف األمراض، شفاء علم يف األغراض منتهى (٤)

جزأين. يف ١٢٥٠ / ١٨٣٤ سنة بوالق يف ُطبع و«سانسون»
.١٢٥١ / ١٨٣٥ سنة بوالق يف ُطبع بك»، «كلوت تأليف الجراح، علم يف الرباح مبلغ (٥)
سنة بوالق يف ُطبع «برون»، الدكتور تأليف الطبيعة، علم يف البديعة األزهار (٦)

جزأين. يف ١٢٥٤ / ١٨٣٨
.١٢٥٧ / ١٨٤١ سنة بوالق يف وُطبع الفرنسية عن ترجَمه النباتات، علم (٧)

بعد ُعنيِّ بك رفاعة أن ص٢٠، ج٢ ،١٩ القرن يف الرشق مشاهري تراجم زيدان، جورجي ذكر 28

ووافقه عنحوري، يوحنا قبله بها الرتجمة رئاسة متوليًا وكان الطب، بمدرسة مرتجًما فرنسا من عودته
مدرسة يف السوريني املرتجمني بني تُفرِّق لم املعارصة املراجَع أن غري السابق، املرجع املعلوف هذا عىل
كان — سنرى كما — عنحوري أن نُقرَّه أن نستطيع ما وكل الرئيس، مكانَة ألحدهم فتجعل الطب،

زمالئه. من بفنِّه ومعرفة وإنتاًجا نشاًطا أكثَر
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الغالف» «صفحة األمري لكتاب العربية الرتجمة

رفاييل أنطون األب – السوريون املرتجمون – املرتجمون الثالث: [الفصل هنا فات ما انظر
زاخور].

إنه وقال ا، جمٍّ ثناءً عليه فأثنى الرتجمة، يف جهَده لعنحوري29 بك» «كلوت قدر وقد
العلمية املصطلحات عن البحث عىل واإلقبال عمله، يف باإلخالص ووصفه قدير، مرتجم

الصحيحة. العربية
تُرتجم كانت لهذا اإليطالية؛ اللغة يُجيد كان وإن الفرنسية، يف ضعيًفا عنحوري وكان
كتاب فهذا العربية، اللغة إىل برتجمتها هو يقوم ثم اإليطالية، إىل الفرنسية من الكتب له
عنحوري، يوحنا باإلمال الطليانية اللغة من «ترجَمه األمراض»، علم يف األغراض «منتهى
نُقل املذكور الكتاب ولكون املعرفة، قليَل فيها لكونه الفرنساوية، من إليه نقل أن بعد

.Clot Bey, Compte rendu … p. 45 29
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عيل. محمد ألمر تنفيذًا بالرتجمة قام أنه وترصيحه املرتجم. مقدمة وبها األوىل الصفحة
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راهبة) زاخور رفاييل األب (ترجمة ملكيافيلِّ األمري كتاب

الرتجمة. مخطوطة من األوىل الصفحة
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منه يشء يف وَقع يكون أن من وِخفُت للدرس، املعلم قراءة حني بها يُفرسَّ وكان للطليانية،
وقفُت حتى بالفرنساوية، املطبوع أصله عىل هيبة أفندي عيل مع ثانيًا تصفحتُه اللبس،

30«… بالكلية صحتَه وتيقنُت أتردَّد، فيه كنُت ما حقيقة عىل
فرنسية كتٌب جميًعا فهي عنحوري، ترجمها التي الكتب كل يف الشأُن كان وهكذا

األصل.
هيئة من بواحد املحررين من شيخ كلُّ يختصَّ بأن يقيض كان النظام أن ويبدو
ترجمها التي الكتب بتصحيح قام وقد يرتجمها، التي الكتب بتصحيح يُعنَى املرتجمني

الرشيدي.31 حسن وأحمد الهراوي عمران محمد الشيخان عنحوري،
بمراجعة — إخوانه عن املمتازة ملقدرته ذلك ولعل — أحيانًا لعنحوري يُعَهد وكان
اللغة إىل أيًضا الكتاب له فيُرتجم الرواية، تتكرَّر كانت وهنا غريُه، يرتجمها التي الكتب
من املرىض «إسعاف كتاب مقدمة يف جاء ما ذلك ومثال مراجعته، من ليتمكَّن اإليطالية
زعبل بأبي الطب بمدرسة املدرس «سوسون» املسيو تأليف من وهو األعضا»، منافع علم
معظَمه قابَل ترجمته فراغ «بعد فإنه البعثات، خريجي أحد هيبة، عيل الدكتور وترجمة
املصححني أحد الدسوقي إبراهيم الشيخ مع املدرسة، بهذه املرتجُم عنحوري الخواجا
العربي يقرأ إبراهيم الشيخ فكان الفرنساوي، األصل من له نُقل طلياني، أصل عىل بها،

الطلياني».32 األصل يف عليه يُقابل عنحوري والخواجا

فيدال جورج (3-1)

قرأيل األب كان وإن قليًال، أو كثريًا شيئًا املراجع عنه تذكر لم حلب، من ماروني سوري
املحفوظة والوفاة والزواج العماد وثائق عن نقًال مرص» يف «السوريون كتابه يف أثبت قد
وهو (طيطي) فيدال إلياس بن «جرجس اسمه طفًال أن الفرنسيسكان اآلباء ت بسجالَّ
هو أنه ينفي أو يُثبت ما لديَّ وليس ،١٧٩٥ سنة يف عمد قد حلب»33 من ماروني

للكتاب. الهراوي محمد الشيخ مقدمة من ص٤ 30

األغراض. ومنتهى الرصيح، القول وخاصة عحنوري، ترجمها التي الكتب مقدمات انظر 31
الكتاب. من ص٨ 32

يف الزواج سجل يف ورد حيث ص١١٢ املرجع، نفس انظر ص١٣٠، ق١، ج١، السابق، املرجع قرأيل، 33

فيدال. بعدئٍذ ى تسمَّ املاروني، الحلبي تيطي» «جرجس اسُم ١٧٥٣ سنة
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التحق وأنه هو، أنه صح فإذا املرصية، الطب بمدرسة بعدئٍذ املرتجم فيدال جورج
وثالثون. ثنتان العمر من وعنده بها التحق قد يكون فإنه إنشائها، عند الطب بمدرسة

األستاذ كتب برتجمة اختص وقد العربية، إىل الفرنسية عن يرتجم فيدال كان وقد
منها: فرتجم Bernard برنار

Des Règles de l’hygiene et de la médecine appliquée du الصحة قانون (١)
.١٢٤٨ سنة بوالق يف وطبع corps humain

.١٢٤٩ سنة رمضان بوالق، يف وُطبع الصحة، حفظ سياسة يف املنحة (٢)

ذكر الهراوي، عمران محمد الشيخ فيدال، يرتجمها التي الكتب بتصحيح يقوم وكان
مجلدات من الكتاب هذا جمع برنار، «الخواجا أن املنحة لكتاب مقدمته يف الشيخ هذا
فيدال».34 جورجي الحلبي املرتجم واملقال، بالكتابة للعربي الفرنساوي من وترجمه كبار،
وقراءة ترجمته بعد الجديدة الكتب من ُطبع كتاب «ثالث هذا أن خاتمته يف وذكر
الطب علوَم لتنترش السعادة، صاحُب زعبل بأبي أنشأها التي املفيدة املدرسة يف معظمه
واملقابلة، القراءة لدى ُجمِله محرر الرتجمة، عند كلِمه مصحح يد عىل الوقادة، مملكته يف
القراءة حال مؤاخيه العربية، التآليف تمثال عىل صائغه األولية، التصانيف قلب يف مفرِّغه
هذا ويقع 35«… الهراوي محمد املساوي، مغفور والطبع، التمثيل عند موافيه والجمع،

نسخة. ١٠٠٠ منه طبع وقد صفحة، ٤٠٤ من واحد جزء يف الكتاب

سكاكيني أوغسطني (4-1)

ذلك، بعد مرص يف اشتهرت التي سكاكيني أرسة من وهو دمشق من أرسته األصل، سوري
بدمشق املتوىف السكاكيني، إبراهيم بن ميخائيل بن جربيال ابن إنه رسكيس36 ويقول
الحملة مع يقصد (ولعله بونابرت» «نابليون مع سافر جربيال أباه أن ويُذكر ،١٧٦٦ سنة

بها. وأقام باريس إىل الفرنسية)

املنحة. كتاب من ص٣ 34

الكتاب. نفس من ص٤٠٤ 35

إلخ، … العربية اللغة آداب تاريخ زيدان، جورجي أيًضا وانظر ،١٠٣٥ عامود العربية، الكتب معجم 36

ص١٦٣. ج٤،
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سيدة من تزوج حيث تونس إىل ارتحل ثم «مارسيليا»، يف مدة أوغسطني أقام وقد
بمدرسة مرتجًما وُعنيِّ مرص، إىل سافر ثم ،Th. Verduta وردوتا» «ترزيا اسمها فرنسية

العربية: إىل الفرنسية عن وترجم الطب،
بك»، «كلوت تأليف من وهو الجهادية، لحكماء منه بد ال فيما الطبية العجالة كتاب

.١٢٤٨ سنة زعبل بأبي الطب مدرسة مطبعة يف وطبع
مدرسة جهود عن كتبه الذي تقريره يف فيدال زميله وعىل عليه بك كلوت أثنى وقد
ويؤمل التشجيع تستحقُّ منهما كلٌّ ها أتمَّ التي األوىل «واألعمال قال: األوىل، سِنيها يف الطب
يف يستمرَّا لم أنهما يبدو أنه غري النتائج.»37 أفضل املؤلفات ترجمة يف اشرتاكهما من
،١٢٤٨ سنة وُطبع سكاكيني، ترجمه الذي الوحيد الكتاب هو هذا كان فقد طويًال؛ عملهما
،١٢٤٩ سنة وثانيهما ،١٢٤٨ سنة أولهما ُطبع اثنني، كتابني إال يُرتِجم لم فيدال أن كما
١٢٥٤؛ سنة ُطبع عنحوري يوحنا زميلُهما ترجمها التي الكتب من األخري الكتاب بينما
.١٢٤٩ سنة حوايل العمل هذا ترَكا أنهما — املادي الدليُل يعوزني كان وإن — ح أُرجِّ ولهذا

يعقوب (5-1)

املعارصة املراجع أغفلت الذي زمالئه بني من الوحيد وهو السوريني، املرتجمني من واحد
الفرنسية عن اآلتيني الكتابني ترجم أنه جهوده عن نعرفه ما وكلُّ البتة، عنه يشء ذْكَر

العربية: إىل

«أرباب ألَّفه كتاب وهو املرصية، الديار لحكماء األقرباذينية األعمال دستور (١)
وطبع و«دوتوش»، «ديباجي» املقام وقائما بك»، «كلوت مرياللوي جناب الصحية املشورة
لطيف القدر، عظيم كتاٌب فهذا «وبعد ييل: ما مقدمته يف جاء وقد ،«١٢٥٢ سنة بوالق يف
جامًعا بمرصاملحمية، الصحية، املشورة أرباُب عمله الجمَّ، األدوية كتب من يحوي الحجم،
ومراجعة واملفردات، األقراباذين كتب مطالعة عن لهم مغنيًا لألجزاجية، يلزم ما لكل
األعمال دستور وه وسمَّ لألجزاخانات، حسابها وأداء األدوية طلب عند الحسابات، قوانني
زعبل بأبي الطب بمدرسة الكتاب هذا ترجم وقد املرصية، الديار لحكماء األقراباذينية

.Clot, Compte rendu … p. 45 37
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ُحرِّر ثم املصححني، العلم أهل وبعض املرتجمني، من بمجمع وقوبل يعقوب، الخواجا
الهراوي.» محمد املساوي مغفور يد عىل طبعه، عند وُهذِّب جمعه، بعد

.١٢٥٣ سنة بوالق يف وُطبع األقراباذين، كتاب (٢)

أُلحق فلعله الطب، مدرسة تاريخ من األوىل السنوات يف الرتجمة يف جهوٌد له تكن ولم
إليه. ذهبنا الذي الفرُض صحَّ إن وسكاكيني، فيدال خروج بعد مرتجًما بها

فرعون يوسف (6-1)

يف (أي البيطري الطب مدرسة أُنشئت واحدة بسنة البرشي الطب مدرسة إنشاء بعد
الطب مدرسة يف متَّبًعا كان الذي النظام عىل فيها التدريُس قام وقد ،(١٨٢٨ سنة
املرتجم هذا وكان مرتجم، األساتذة يُلقيها التي الدروس برتجمة يقوم فكان البرشي،

ياجو». «ميخايل اسمه والفرنسية، بالعربية معرفة عىل الجنسية، إيطايل
وناظرها رشيد، يف األول مقرُّها وكان املدرسة، تاريخ من األوىل السنني يف هذا حدث
كساب حسن مصطفى الشيخ هو أزهري شيٌخ املرتجم جانب إىل وكان «هامون»، املسيو
يُقْم لم املرتجم هذا أن يبدو ولكن العربية، إىل املرتجم ينقلها التي الدروس لتصحيح
يقوم ال كسول، املرتجم «إن تقاريره: أحد يف املدرسة ناظر كتب فقد قيام؛ خريَ بواجبه
التالميذ إىل األستاذ آراء نْقل يُحسن وال الفنية، املصطلحات يفهم ال وهو قيام خري بعمله

إلخ.»38 …
وُعزل جديًدا، نظاًما ونُظمت شربا، إىل ثم زعبل، أبي إىل ذلك بعد املدرسة نُقلت

فرعون. يوسف هو نشيط سوري مرتجم بها وأُلحق اإليطايل، املرتجم
منهم توىلَّ وقد والشام،39 مرص يف السورية األُرس وأشهر أقدم من فرعون وأرسة
النصف يف وذلك فرعون، قسيس أنطون السورية، الجالية مرصوزعامَة يف الجمارك التزاَم

املرجع. بنفس والالحقة السابقة الصفحات أيًضا انظر ص٣١١، السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 38

ص٥٣–٥٧» الباشا قسطنطني لألب مرص، يف الكاثوليك الروم طائفة تاريخ يف «محارضة يف: انظر 39
الكونت من صادرة (١٢٠٤ آخر ربيع ١٧٩٠ ( ٦ سنة الثاني كانون غرة بتاريخ إحداهما رسالتني صورة
يف وأمالكه داره بوقف القاهرة مرص يف الدينية طائفته أعيان إىل «تريستا» مدينة من فرعون قسيس
الرهبان رئيس ديمرتيوس الخوري إىل أيًضا ومنه التاريخ نفس يف والثاني املخلص، دير عىل مرص
واملالية الدينية ومراكزهم األرسة أفراد عن أيًضا انظر املوضوع، بنفس وتتعلَّق مرص، يف املخلصني

127



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

الحملة عهد يف الرتجمة تاريخ عن كتابنا يف ذكرنا وقد عرش، الثامن القرن من الثاني
القرن أواخر يف مرص عن ورحيله وجهوده، ومركزه، الرجل، هذا عن شيئًا الفرنسية

«كونت». لقب عىل هناك وحصوله «تريستا» يف ومقامه عرش، الثامن
ولكنه قسيس، أنطون بالكونت هذا مرتجمنا عالقِة نوَع بالتحديد نعرُف ولسنا
يَه وتلقِّ لفرنسا، ذهابَه ح تُرجِّ بالفرنسية الوثيقة ومعرفته األرسة، نفس إىل شك بال ينتمي

ربوعها. بني ومقامه بها، العلم
الذي الوقت نفس يف العمل بهذا التحق أنه يتضح ترجمها التي كتبه ِسجل ومن
ُطبع ترجمه كتاب أول فإن البرشي؛ الطب بمدرسة وسكاكيني فيدال زمياله فيه التحق

اآلتية: الكتب برتجمة فرعون قام وقد ،١٢٤٩ سنة بوالق يف

سنة بوالق يف وطبعت العربية، إىل الفرنسية عن ترجمها البيطارية، علم يف رسالة (١)
.١٢٤٩

بمدرسة املدرِّس «جريار» املسيو تأليف — بيطري — الترشيح أللفاظ التوضيح (٢)
.١٢٤٩ سنة بوالق يف وُطبع العربية، إىل الفرنسية عن ترجمه البيطري، الطب

بوالق يف وُطبعت العربية، إىل الفرنسية عن ترجمها البيطري الطب علم يف رسالة (٣)
.(١٢٦٠ سنة يف ثانية طبعة الرسالة هذه ُطبعت (وقد ١٢٥٠ سنة

.١٢٥٠ سنة بوالق يف وُطبع الرتكية، إىل الفرنسية عن ترجَمه بيطاري، نامْه قانون (٤)
العربية، إىل الفرنسية عن ترجَمه الظاهرة40 األعضاء هيئة يف الفاخرة التحفة (٥)

.١٢٥١ سنة بوالق يف وُطبع
.١٢٥٥ سنة بوالق يف وُطبع العربية، إىل الفرنسية عن البيطرية، الطبية املادة (٦)

الشام، تاريخ بريك، وميخائيل و٢٨، و٥ ص٢ وق٢، و١٢٢ ص١١٠ ق١، ج١، السابق، املرجع قرأيل،
ص١١٥–١٢٠.

املرتجمة، البيطري الطب كتب من ١٢٥٠-١٢٥١ سنة حتى طبُعها تمَّ التي ُكتُب الخمسة هي هذه 40

الجهادية وكيل إىل باشا عيل محمد من أمٌر «صدر أنه ص٤٢٥ ج٢، النيل، تقويم يف ذكر فقد هذا ومع
الذي البيطرية، بصنعة املختصة الحيوان عالج كتاب من نسخة ١٠٠٠ بطبع ١٢٥٠ سنة الثاني ربيع يف
الفائدة من فيه ملا للمجلس؛ باشا سليمان إنهاء حسب العربية إىل الفرنسية اللغة من ترجمته صار
فهارس من فهرس أي يف السنة تلك يف ُطبع العنوان، بهذا كتاب عىل للعثور ق أُوفَّ لم أنني غري واملزايا.»

املخطوطة. أو املطبوعة العربية الكتب
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الطب بمدرسة املدرِّس «الفارج» املسيو تأليف العام، الترشيح يف األنام نزهة (٧)
.١٢٥٥ سنة بوالق يف وُطبع البيطري،

.١٢٥٥ سنة بوالق يف وُطبع األمراض، كليات يف الرياض تحفة (٨)
ُطبع باملدرسة، املدرَِّسني والبتو» «جرجوار تأليف واألسقام، األدوية يف املرام غاية (٩)

.١٢٥٥ سنة بوالق يف
سنة بوالق يف وُطبع «الفارج»، املسيو تأليف الفسيولوجيا، علم يف األذكيا روضة (١٠)

.١٢٥٦
.١٢٥٦ سنة بوالق يف وُطبع البيطري، الطب يف الظاهرة األمراض (١١)

يف وُطبع باملدرسة، املدرس «برنس» املسيو تأليف الجراح، علم يف الرباح منتهى (١٢)
.١٢٥٦ سنة بوالق

.١٢٥٨ سنة بوالق يف وُطبع األمراض، علم يف الرياض نزهة (١٣)
عىل وقام اإلفرنجستاني»، «طايو املسيو تأليف االكتساب، أجل يف األسباب أجل (١٤)
نسخٌة منه توجد بل الكتاب هذا يُطبع ولم الهوريني، الوفا أبو نرص الشيُخ تصحيحه
كتابتها من فرغ زراعة، ٥٨ رقم املرصية الكتب دار يف الهوريني الشيخ بخط مخطوطة41

.١٢٥٩ سنة رمضان من العارش الجمعة يوم يف

واحد وكتاٌب العربية، إىل الفرنسية عن تُرجمت ١٣ منها كتابًا، ١٤ الكتب42 هذه وعدد
الرتكية. باللغة أيًضا عْلم عىل كان فرعون أن يُرجح مما الرتكية، إىل الفرنسية عن تُرجم
«أجل كتاب عدا ما كساب، حسن مصطفى الشيُخ وتحريِرها كتُِبه بتصحيح قام وقد
مصحح الهوريني، الوفا أبو نرص الشيخ بتصحيحه قام فقد االكتساب»؛ أجل يف األسباب
جميع بني من الزراعة فنِّ يف الوحيد هو الكتاب فهذا عجَب وال الزراعة، بمدرسة الكتب
كساب الشيخ دأب وقد وفروعه، البيطري الطب علم يف وكلُّها فرعون، ترجمها التي الكتب

ص٨١-٨٢. ج٦، املرصية، الكتب بدار املوجودة العربية للكتب الجديد الفهرس انظر 41
(مدارس ٢٠٧٣ دفرت عابدين، وثائق بعض عن نقًال ص٣٢٤، السابق، املرجع الكريم، عبد عزت ذكر 42

يوسف أن ،١٢٥٧ القعدة ذي ٢٠ يف املدارس تنسيق عن الديوان تقرير ترجمة من ٥٦٥ رقم تركي)
السابق، املرجع زيدان، جوجري ذكر وقد البيطري، الطب يف كتابًا» ٢٠ من «أكثر تَرجم قد فرعون
وقد منها، كتابًا عرش اثنَي أسماء معجمه يف رسكيس ذكر كما منها، كتابًا عَرش أحَد أسماء ص١٦٣،
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البارع» و«املرتجم املاهر» املرتجم فرعون يوسف «الخواجة بأنه دائًما صديقه وْصف عىل
الحاذق».43 و«املرتجم

لجنة إىل يُعهد بأن أحيانًا يقيض العرص ذلك يف الرتجمة نظاُم كان فقد هذا ومع
ترجمها التي الكتب بعض يف حدث كما السوريون، املرتجمون ترجمه ما بمراجعة أخرى
٢٠ ففي فرعون؛ ترجمه الذي الترشيح»، أللفاظ «التوضيح لكتاب حدث وكما عنحوري،
يف الشورى مجلس عىل ورد ما عىل بناءً الجهادية مجلس «قرر ١٢٤٨ األوىل جمادى
الرتجمة مراجعة بعد ترجم الذي الترشيح كتاب طبْع عىل املوافقَة البيطري الطب مدرسة

44«… صحتها واتضاح البيكبايش، وهرقل أفندي رفاعة الشيخ بمعرفة

األول، الرقم صح إن ترجمها التي كتُِبه بقية عىل للعثور ق أُوفَّ ولم كتابنَي، عليها أزيد أن هنا استطعُت
يف املختار «الكنز اسمه الجغرافيا يف كتاٌب ص٤٩ املرصية، الكتب دار فهرس من ج٦ يف ذُكر وقد
العربية اللغة إىل نقَله عيل، محمد زمن يف اإلفرنج املسترشقني أحد «تأليف وأنه والبحار»، األرايض كشف
،«١٨٣٦ / ١٢٥١ سنة مالطة طبع الطهطاوي، رافع بدوي بك رفاعة بمعرفة ح وُصحِّ فرعون، يوسف
مالطة يف ال — مرص يف البيطري الطب بمدرسة مرتجًما السنة تلك يف كان فرعون ألن واضح؛ خطأ وهذا
مرص يف وطبُْعه تصحيُحه أُعيد ثم مالطة يف ُطبعت التي العربية الكتب من الكتاب هذا أن يل ويبدو —
طرة بناحية الطوبجية مكتب مطبعة يف ُطبع املرصية، الطبعة من األوىل الصفحة يف جاء فقد ذلك؛ بعد
املذكور، الكتب مرتجم الطهطاوي، رافع رفاعة الفقري وبتصحيح «سكورابيك» اللوا أمري حرضة بأمر
تصحيحه، نحَو نَحونا ما «هذا ص١٤٣: الطبعة، هذه خاتمة يف رفاعة وقال الهجرة، من ١٢٥٠ سنة
وحشية، مالطبية عبارته وكانت العربية، التآليف موقع وأوقعناه تصليحه، يف الطاقة حسب واجتهدنا
بأن نُقرَّ أن ينبغي ولكن وأجمل، مالطة طبعة من أظرف للعبارة بالنسبة الثانية الطبعة هذه فجاءت
الشكل). من تماًما خاليٌة عيل محمد عْهِد كتَُب أن (الِحظ أكمل» بالشكل الضبط بمزية األوىل الطبعة

ص٣-٤، والتوضيح، ص١، املرام، وغاية ص٣، الرباح، منتهى مثل: السابقة، الكتب بعض انظر 43
وذكر فرعون»، «فلوريان اسمه آخر مرتجٌم فرعون أرسة من نبَغ وقد هذا إلخ. ص١-٢ األذكيا وروضة
ثم الجزائر، يف مرتجًما مدة وبقَي والرشقية، الغربية اللغاِت كأجداده «درس أنه معجمه يف رسكيس
منكيل بن محمد كتاب فنقل الصيد، يف مولًعا وكان «الفيغارو»، جريدة يف محرًِّرا وكان باريس، إىل انتقل
العربي. النص مع ١٨٨٠ سنة باريس يف وُطبع الفرنسية.» اللغة إىل الفال» بوحش املال «أنس ى املسمَّ

كساب الشيخ ذكره ما القراَر هذا ويؤيد ،١٢٤٨ اآلخرة جمادى غرة ،٤٤٦ العدد املرصية، الوقائع 44
تصحيحه بعد «ثم ص٣-٤ يف قال فقد ١٢٤٩؛ صفر غرة يف بوالق يف طبُعه تمَّ الذي الكتاب مقدمة يف
أفندي رفاعة الفاضل من كلٌّ يقابَله بأن الجهادية ديوان رؤساء من كريم أمٌر صدر بأصله، ومقابلته

إلخ.» … مثال لها ليس مقابلة وقابَاله باالمتثال، فباَدَرا هرقل، بيكبايش املكرم والجناب رافع،
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والبعثات املدارس خريجي من املرتجمون (2)

تقدمة

العدد محدودَة طائفًة عيل محمد عهد يف بالرتجمة قاموا الذين السوريون هؤالء كان
يف استخدامهم كان وقد الطبية، الكتب ترجمة عىل رأينا كما جهوُدهم اقترصْت والجهد،
طالبُها ويُتمُّ الجديدة، املدارس إنشاءُ يتمُّ ريثما الظروُف أوجدتْها رضورًة العمل هذا
األوروبي، العلم نور من قبًسا فتقبس أوروبا دول إىل البعثات تُبعث وريثما دراساِتهم،

مرص. إىل وتعود
تخريج إىل — البعوث هذه وإيفاد املدارس هذه بإنشاء — يقصد عيل محمد يكن ولم
هؤالء يقوم أن إىل أيًضا يقصد كان بل فحسب، األوروبية بالعلوم العارفني من طائفة
وتُستعمل والرتكية، اللغتني إىل املختلفة العلوم فروع يف الكتب أمهات برتجمة الخريجون
ويمكنه األوروبيني، األساتذة عن بذلك فيستغني الجديدة، مدارسه يف املرتجمة الكتب هذه

املرصيني. بني ونُرشها الجديدة، العلوم هذه تمصريُ
بعُد وهم — التالميذ هؤالء يقوم أن عىل كلَّه الحرَص حريًصا عيل محمد كان ولقد
فيما الكتب برتجمة — أوروبا من عودتهم أو تخرُِّجهم، بَُعيد ثم التحصيل، طريق يف
ضباط إىل ١٨٢٧ نوفمرب ١٢٤٣ / ١٢ سنة اآلخر ربيع ٢١ يف مرة كتَب فيه، اختصوا
أتقنوا قد الحربية» باملدرسة الثالثة «السنة تالميذ أن يأمل كان أنه يذكر املرصي، الجيش
الفرنسية اللغة من ترجموا «قد وأنهم والهندسية، الحربية الفنون من لهم يُدرَّس ما

أصولنا.»45 ويوافق مصلحتنا، يُفيد مما أشياء بعَض
بك باغوص إىل منه أمٌر صَدر ١٨٤٣ سبتمرب ١٢٤٩ / ١٠ سنة األول ربيع ٢٢ ويف
الطب فنون ي لتلقِّ أوروبا إىل أُرسلوا الذين الطلبة بإلزام بك» «كلوت عىل تنبه كان «بأنه
وصلت تكن لم فإذا وإرسالها، العربية إىل بأول أوًال يدرسونها التي الكتب برتجمة بها
بطرف املوجودة «الوايل» بختمه املختومة من أوامر عىل أنفِسهم للطلبة يكتب الرتاجم،
بالعربي األوامر تكون بحيث ذلك، بمعنى باإلسكندرية خديوي ديوان مأمور أفندي زكي

إرساله.»46 قبل يكتب ما وعرض الرتك، ألوالد وبالرتكي العرب، والد ألوالد

.١٢٤٣ سنة اآلخر ربيع ٢١ بتاريخ ،٢١٣ رقم ،٢٦ دفرت تركي، معية عابدين، وثائق 45

ص٤١٤. ج٢ النيل، تقويم 46
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التحصيل دور يف بعُد وهم الطالب، إىل عيل محمد من األوامر تصدر كانت هكذا
ينتظر لم مرص إىل عادوا فإذا والرتكية، العربية إىل الكتب برتجمة يقوموا بأن أوروبا يف
دور يف بعُد وهم األوامر إليهم يُصدر كان بل بمقابلته، ويحظوا العاصمة، إىل يصلوا حتى
الحجة ذي ٢٨ يف املهمات ناظر إىل منه أمٌر صَدر الرتجمة؛ يبدءوا أن الصحي الحجر
محمد دخول بعدم إليه الواردة اإلفادة عىل اطَّلع قد «بأنه ١٨٣٥ أبريل ١٢٥٠ / ٢٧ سنة
كتاب ترجمة يف للمساعدة معه ووجوده الكورينتينا، أوروبا من الحارض أفندي بيومي
لدخوله بالنسبة بيشء أفندي الورداني حسن رفيقه اشتغال وعدم الوصفية، الهندسة
لرتجمته آخر كتابًا إعطاؤه فيلزم للرتجمة، املذكور لياقَة يظنُّ بأنه ويُشري بالكورنتينا،

47«… بالكورنتينا ُمكِثه مدة
وأعطى بالقلعة، ديوانه يف استقبلهم أوروبا من ١٨٢٦ سنة بعثة أعضاءُ عاد وملا
تلك يرتجموا أن إليهم وطلب أوروبا، يف درسها التي املادة يف فرنسيٍّا كتابًا منهم كالٍّ
حتى بمغادرتها منهم ألحد يُؤذَن وأالَّ القلعة، يف بحجزهم وأمر العربية، اللغة إىل الكتب

برتجمته.48 إليهم ُعهد ما ترجمة وا يُتمُّ
بعثة؛ من عائد كلُّ يتبَعه أن وأوجب عيل، محمد وضعه الذي العريف القانون هو هذا
أحيانًا يُعَهد كان لقد بل فيه، ص تخصَّ الذي فنِّه يف كتابًا العضو هذا يُرتجم أن ذلك
أرسل فيه، صوا تخصَّ ما غري آخَر فنٍّ أو علٍم يف كتٍُب برتجمة البعثات أعضاء بعض إىل
برتجمة إليه ُعهد مرص إىل عاد فلما فرنسا، يف الطب لدراسة الرشيدي حسن أحمد الشيخ
األوروبا، بالد من وطني إىل بالعود عيلَّ هللا منَّ «ملَّا مقدمته: يف يقول الجغرافيا. يف كتاٍب
ديوان أرباُب تشاور األطباء، املعلمني من ومعلًِّما حكيًما بمرص الطب بمدرسة وُقيِّدُت
… والرسوم، القواننُي تقتضيه حسبما برتجمته، أقوم كتاب اختيار يف والعلوم املدارس
السلطانية، املكاتب يف إليه ومحتاج امللكية، املدارس لجميع الزم كتاب عىل رأيُهم فاتفق

إلخ.»49 … الطبيعية الجغرافية يف األولية بالدراسة املرسوم وهو

ص٤٣٤. ج٢ النيل، تقويم 47

ص٥٣٧. عيل محمد عرص الرافعي، انظر 48
،١٢٥٤ بوالق، الرشيدي، وترجمة المروس»، «فيلكس تأليف الطبيعية، الجغرافيا يف األولية الدراسة 49

ص٣.
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أوروبا إىل مبعوثمرصي أول الدين: نور عثمان (1-2)

طوسون عمر األمري رأْي مناقشة ،١٨١٣ سنة ال ١٨٠٩ سنة أُرسلت بعثة أول
وهي مكتبتها ينظم بوالق، مدرسة ناظر عثمان، ترجمة الكريم، عبد عزت والدكتور
بالرتجمة يشتغلون املدرسة تالميذ واملكتبة، للمدرسة «بروكي» زيارة مكتبة، أول
برامج وْضع يف يشرتك عثمان قاموَسه، لهم يضع رفاييل عثمان، إرشاف تحت
ترجمة عىل يرشف املرصي، الجيش عسكر رس يعني الجديد، العسكري التعليم
عالقته املرصي، األسطول تنظيم يف يشرتك الرتكية، إىل اإلنجليزية البحرية قوانني
قرص مدارس إنشاء يف جهوُده املرصي، لألسطول أمريًا اختياره عيل، بمحمد الوثيقة
ثورة يخضع فرنسا، إىل البعثات إرسال يف أثره والطب، الحرب وأركان العيني
األستاذ رأْي األسباب، اآلستانة، إىل وسفره استقالته الباشا، وبني بينه النزاع كريت،

ترجمها. التي الكتب الرجل، يف بك غربال شفيق

∗∗∗

البعوث بهذه منها واحدة يختصَّ ولم أوروبا، دول مختلف إىل بعوثَه عيل محمد ه وجَّ
هذه هت ُوجِّ وقد فرنسا، إىل أُرسل قد البعوث هذه من األكرب العدُد كان وإن األخرى، دون
شاركوا الذين أعضاءَها أن نجد ولهذا املختلفة؛ األوروبية والفنون العلوم لدراسة البعثات
معظم أن سنالحظ كنَّا وإن والعلوم، الفنون مختلفة كتُبًا ترجموا قد الرتجمة حركة يف

ورياضية. طبية كتٌب ترجموها التي الكتب
أو زاده بايش سقه عثمان األول ورائدهم عيل، محمد عهد يف البعثات طليعُة كان
عزت الدكتور عنه ونَقل طوسون،50 عمر األمري ذكر بعد، فيما باشا الدين نور عثمان
إىل أُرسل وأنه عيل، محمد عرص يف الثانية البعثة أعضاء من واحًدا كان أنه الكريم عبد
إىل عيل محمد بعثات أوَىل أن أيًضا وذكر ،١٨٢٠ سنة مرص إىل وعاد ،١٨١٩ سنة فرنسا
نقوال أعضائها أهم وكان و١٨١٦، ١٨١٣ سنتَي بني إيطاليا إىل أُوفدت التي هي أوروبا

بعد. فيما بوالق مطبعة مدير مسابكي

عيل محمد عرص يف مرص يف التعليم وتاريخ و١١، ص١٠ عيل محمد عرص يف العلمية البعثات 50
و٤٣٥. ص٤٣٤
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املراجع معظُم نَقلْت وعنهما البعثات، عن ُكتبت التي العربية املراجع أحدث هما هذان
الصواب، عن بعيٌد الرأي هذا أن عىل دلَّنا قد البحث أن غري الحقيقة، هذه األخرى،51
ه موجَّ ١٨٢٠ سنة أكتوبر ٢٢ تاريخه خطاب52 هي معارصة وثيقة تحقيقه يف وعمدتُنا
الروسية القنصلية رجال من وهما Ribeaupiere «ريبوبيري» إىل Pezzoni «بيزوني» من

عيل. محمد عهد يف بالقاهرة
الذين التالميذ من واحٌد أنه فذَكر الدين، نور لعثمان «بيزوني» ترجم الخطاب هذا يف
العام السويد قنصل 53«Joseph Bokty بكتي «يوسف له املغفوُر ١٨٠٩ سنة يف أرسلهم
يطلب مَكث أنه ذكر ثم باشا، عيل محمد نفقة عىل إيطاليا يف العلَم وا ليتلقَّ القاهرة، يف
تعليَمه بها ليُتمَّ فرنسا إىل رحل ثم سنوات، الخمس نحو و«ليفورنو» «بيزا» يف العلم

.١٩١٧ سنة يف أخريًا مرص إىل وعاد سنتني، بها فلبث
يتضح: هذا من

.١٩١٣ سنة ال ١٨٠٩ سنة إيطاليا إىل أُرسلت عيل محمد بعثات أول أن (١)

ص٤٥٢. عيل، محمد عرص الرافعي، مثًال، انظر 51
.Cattaui, le Regne du Med. Ali, … etc. t, i, p. 387 52

الثامن القرن يف مرص إىل منها كثريون أفراٌد نزح وقد املشهورة، السورية األرس أقدم من بكتي أرسة 53
وقد القاهرة، يف األوروبية للدول القنصلية مراكز تويلِّ إىل األوروبية باللغات معرفتُهم لتْهم أهَّ وقد عرش،
وذكر بكتي»، «يوسف اسُم باإلسكندرية، الفرنسيسكان لآلباء والوفاة والزواج العماد ت سجالَّ يف وَرد
عند عرَّابًا وقف ١٧٥٤ يناير ٨ يف ثم ،١٧٥١ نوفمرب ١٤ يف اإلفرنج أحد زواج حفل يف حاًرضا كان أنه
انظر: بكتي. جرس زواُج تمَّ ١٧٤٩ أبريل ٢٠ يف أنه القاهرة ت سجالَّ يف ورد وقد إنجليزي، طفل عماد
وَفد جريان» «أبو األرسة هذه جدَّ أن يُذكر حيث ،١٠٨ ص١٢٠، ق١، ج١، مرص، يف السوريون قرأيل،
الثامن القرن أواخر يف األرسة هذه من نبغ وقد الثمانني، سنِّ يف وهو ،١٧٦٢ سنة بها وتُويفَ مرص، عىل
يف للروسيا قنصًال وكان بكتي، بطرس أولهما رجالن، عرش التاسع القرن من األول والنصف عرش
األكرب الفضُل الرجل لهذا وكان األبيات، ببعض الدين شهاب الشيخ املرصي الشاعُر مدحه وقد القاهرة،
«بطرسبورج»، جامعة يف العربية اللغة لتدريس الطنطاوي عياد محمد الشيخ لسفر السبيل تمهيد يف
إيطاليا، إىل بعثاته أول إيفاد عند عيل محمد مساعدة يف واضح هذا وفضلُه هذا، بكتي يوسف وثانيهما
العربية اآلداب وشيخو، و٤٣، ص١٨ مرص، يف الكاثوليك الروم طائفة تاريخ يف محارضة الباشا، انظر:
برون الدكتور مقالنا: أيًضا وانظر منه، كثرية صفحات يف السابق، املرجع وقطاوي، ص٨٢، ج١ إلخ،
العدد األول، فاروق بجامعة اآلداب كلية مجلة التونيس، عمر ومحمد الطنطاوي عياد محمد والشيخان

.١٩٤٤ الثاني،
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إيطاليا يف العلم ى تلقَّ وقد الدين، نور عثمان غري البعثة هذه أفراد من يُعرف لم (٢)
فقط. فرنسا يف ال فرنسا يف ثم

(من واحدة سنة ال ،١٨٠٩–١٨١٧ من سنوات سبع نحو البعثة يف مكث أنه (٣)
طوسون. عمر األمري له املغفور ذكر كما ،(١٨١٩-١٨٢٠

عثمان اختيار يف ا حقٍّ ق ُوفِّ عيل محمد أن الحقائق هذه ذكِر بعد نقرر أن ويهمنا
ساِعَد كان مرص إىل عاد فلما البعثات،54 أعضاء خرية من التلميذ هذا كان فقد الدين؛ نور

والتعليمية. الحربية نهضته يف األيمن عيل محمد
عثمان باسم الرتجمة وتاريخ املطبعة إنشاءُ اقرتن كما النهضتان، هاتان اقرتنت وقد
كانت — بعد فيما لها سنعرض — خاصة سياسية حادثًة أنَّ غري وجهوده، الدين نور
الدولة إىل بسفره الشقاُق هذا وانتهى عيل، محمد مواله وبني بينه شقاق حدوث يف السبَب
ذلك ومراجع عيل محمد عرص من األخرية السنوات وثائَق أن نالحظ ولهذا العثمانية؛
أننا غري — قصد غري عن أو قصد عن — الدين نور عثمان ذْكَر تُهمل الحديثة العرص

ولجهوده. له تقديًرا التفصيل من بيشء الرجل هذا لتاريخ نعرَض أن نحبُّ
«فرَّاًشا» أبوه وكان بها، واستقرب مرص، إىل رحلْت «مدليل»، جزيرة من تركية أرستُه
زاده»، بايش سقه «عثمان األول اسمه اكتسب هنا ومن عيل، محمد بقرص اء» «سقَّ أو
بعثته يف وأرسله — وتكوينهم الرجال اختيار ميزُة له كانت وقد — عيل محمد التقطه
وفرنسا. إيطاليا يف الحكم وإدارة السياسة وفنون والبحرية الحربية العلوم ي لتلقِّ األوىل
ُعهد ثم الحربي، عيل محمد حرس يف «كاشًفا» ُعنيِّ ،١٨١٧ سنة مرصيف إىل عاد وملا
— عيل محمد لرغبة إجابًة — فرنسا من معه أحرضها التي الكثرية الكتب بتنظيم إليه
عيل، عرصمحمد يف ُوجدْت مكتبة أول بوالق يف عيل محمد بن إبراهيم قرص يف كوَّن وبهذا
آخرين مدرِّسني وعىل عليه ليدرسوا التالميذ بعض ١٨٢٠-١٨٢١ سنة يف به ألحق ثم

واإليطالية. والرتكية العربية واللغات الهندسة
وذلك عيل، محمد عرص يف أُنشئت نظامية مدرسة أول وهي بوالق، مدرسة هي هذه
يُدرِّس وكان عليها، واإلرشاَف نظارتَها توىلَّ وقد نفسه، الدين نور عثمان القرتاح تنفيذًا

الفرنسية. واللغة الهندسة لتالميذها

نوابغ من ويعدُّه الدين نور عثمان يقرظ حيث ص٥١٠، ج٢، مرص، إىل عامة ملحة بك، كلوت انظر: 54
األوىل. البعثات
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أنه وذكر ،١٨٢٢ سنة ديسمرب ٥ يف «بروكي» اإليطايل الرحالة املدرسة هذه زار وقد
هم: مسيحيِّني مدرِّسني ثالثُة املدرسة بهذه كان

الرياضة. ويُدرِّس «كاالبريا»، من إيطايل وهو بيلوتي»، كارلو «دون (١)
اإليطالية. اللغة ويُدرِّس «بيدمنت»، من سكاليوتي» «الَقس (٢)

العربية. اللغة ويُدرِّس رفاييل دون (٣)

فقال فيها، كانت التي الكتب أنواع عن وتحدَّث ذكرها، السابق املكتبَة أيًضا زار ثم
والترشيع القانون يف وكتبًا والرياضة، والزراعة الحرب فنون يف تبحث كتبًا بها رأى إنه
أنه أيًضا «بروكي» وقال لدانتي، Il poema di dante اإللهية: الكوميديا بينها من واألدب
والكتاب و«روسو» «فولتري» كتب من نُسًخا املكتبة تلك يف وجد إذ كلها؛ الدهشة ُدهش
ل يتنقَّ وهو الدهشة به وزادت مختلفني، لُكتَّاب الفرنسية القصص من ومجموعة املقدس،
الدستورية النظم يف تبحث التي الكتب من كبرية مجموعًة وجد إذ املجلدات؛ هذه بني
عامة مكتبة يف يجدها أن أحٌد ينتظر «ال قوله: حدِّ عىل كتٌب وهذه األوروبية، للحكومات
بمرص خاصة كتبًا املكتبة بهذه يجَد أالَّ أخريًا وراعه أوتوقراطيٍّا.» حكًما تحكم بلد يف
وضعه الذي الكبري والكتاب فولني، رحلة إال النوع هذا من بها يجد لم إذ وتاريخها؛

«الديكاد».55 جريدة من أعداد وبعض — مرص وْصف كتاب يقصد — الفرنيس املعهد
وسائر الحربية الفنون «كتب برتجمة التالميذ بعُض يقوم كان أيًضا املدرسة هذه ويف
فيما املدرسة هذه ولتالميذ املدرسة، وأساتذة الدين نور عثمان إرشاف تحت الصنائع»56
ح رصَّ لقد بل ،١٨٢٢ سنة يف ُطبع الذي العربي» «اإليطالياني قاموَسه رفاييل وَضع أُرجح
اللغة تعليم عىل أقمت قد إنني وكان …» يقول: إذ للقاموس؛ مقدمته يف بهذا نفُسه رفاييل
وقد مرص، بمملكة السلطان نائب عيل محمد الحاج العزة، صاحب بأمر (كذا) اإليطاليانية
عىل والتفهيم اللغة بهذه األلفاظ معنى دْرك وسهولة التعليم، وظيفة قبل من اضطررُت
قاموًسا أؤلف (كذا) ألني املتفقهني من الكتب لرتجمة يُنتدب َمن وعىل الدارسني، التالمذة

57«… والعربية اإليطاليانية اللغتني يف وجيًزا ترجمانًا

.Brocchi, Op. Cit. t. 1, pp. 159–161 55

.Cattaui, Op. Cit. t. I, p. 388 أيًضا: وانظر ص٤٣٥، السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 56

القاموس. مقدمة انظر 57
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النظم عىل وتدريبه الجديد، املرصي الجيش لتكوين حينذاك أتمه عىل النشاط وكان
الجيش نظم يف املختلفة الحربية الكتب برتجمة الدين نور عثمان فقام الحديثة، األوروبية

الرتكية. إىل الفرنسية عن وتعاليمه وقوانينه
عثمان فكان الجديد؛ العسكري التعليم برامج لوضع لجنٌة تكوَّنت ١٨٢٢ سنة ويف
(سليمان سيف الكولونل اآلخران: العضوان وكان اللجنة، بهذه ثالثة ثالَث الدين نور
حتى باشا سليمان مع سافر السنة نفس ويف املهندس، أفندي وأحمد الفرنساوي) باشا

الجديد». «النظام عىل للمشاة األوىل الفرقة تنظيم يف معه ليشرتك أسوان إىل وصَال
«بك»، لقب عىل بذلك وحصل املرصي، الجيش عسكر» «رس ُعنيِّ ١٨٢٣ سنة ويف
ثم إرشافه، تحت الرتكية إىل اإلنجليزية البحرية ونظم قوانني تُرجمت ١٨٢٥ سنة ويف
الجديدة، املرصية البحرية تنظيم عىل اإلرشاَف بنفسه يتوىلَّ أن باشا عيل محمد إليه َعِهد
بك لعثمان أصبح وبهذا ،«Letellier «ليتلييه الجنرال مع باالشرتاك ضباطها وتعليم
وملَّا فذَّة، جهوًدا بها للنهضة فبذل املرصي، واألسطول الجيش شئون عىل التامُّ اإلرشاُف
األول واملشجع األول املساعَد الدين نور عثمان كان «نفارين» يف املرصي األسطوُل ُحطِّم
واألسطول الصناعة، دار إنشاء عىل «Cerisy «سرييزي للمسيو — عيل محمد بعد —

اإلسكندرية. يف الجديد
ا جمٍّ حبٍّا يحبه وكان كثرية، أمور يف عليه يعتمد به الشديدة لثقته عيل محمد وكان
القرص، جواري إحدى من زوَّجه ولهذا عثمان»58 «ولدي بلفظ إال يناديه ال كان حتى
ه والَّ ثم األسطول، سفن ومن منه مقربة عىل ليكون التني رأس قرص غربيَّ منزًال له وبنَى
هذا قيادَة توىلَّ وقد بك، محرم ابنته زوج بعد املرصي األسطول قيادَة ١٨٢٧ سنة يف
النرص وإحراز عكا إسقاط يف كبري فضٌل لقيادته وكان األوىل، الشام حرب يف األسطول

الحرب. تلك يف النهائي
التعليمية النهضة تدعيم يف وجهوُده الحربية، الدين نور عثمان لجهود موجٌز هذا
نفذت وقد عيل، ملحمد الخطط يرسم بوالق مدرسة إنشاء بعد لِبث فإنه عنها؛ تقلُّ ال األوىل
العيني،59 قرص مدرسة بتأسيس قام ١٨٣٥ سنة ففي األخرى؛ بعد واحدًة الخطط هذه
آباد جهاد قرية يف الحرب أركان مدرسة أُنشئت السنة نفس ويف لها، مدير أوَل وكان

ص٤٢٨–٤٣٠. عيل، محمد عرص والرافعي، ص١١، السابق، املرجع طوسون، عمر انظر 58
و٤٣٤–٤٣٦. و٣٨٩ ص٣٣٤ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت انظر 59

137



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

الطب مدرسة بإنشاء إليه وعِهد كلوت، الدكتور عيل محمد استقدم وملا مشورته، عىل بناءً
«كلوت رفع وإليه املدرسة، تلك إنشاء عىل اإلرشاف سلطَة الدين نور لعثمان ترك املرصية،

صعاب. من املدرسة إنشاءَ يعرتض قد ما فيه عالج الذي األول تقريَره بك»
باريس؛ إىل الكربى ١٨٢٦ سنة بعثة إيفاد يف الفضُل يرجع الدين نور عثمان وإىل
الفرنسية، الحملة علماء أحد «جومار»، باملسيو فرنسا يف العلم تلقيه أثناء اتصل أنه وذلك
تحدَّث ثم «جومار» به فأُعجب العلمية، املرصي املعهد جهود نْرش عىل حينذاك واملرشف
واقرتح وثيقًة، قويًة مرصوفرنسا بني العلمية الصلة تُعيد أن يمكن التي الوسائل عن إليه
هذه عثمان حمل وقد فرنسا، يف العلم ي لتلقِّ تالميذها بعض إيفاد يف مرص تفكر أن عليه
الكربى البعثة وأُرسلت عيل محمد وافق حتى لديه، يُحبِّذُها وظلَّ عيل، محمد إىل الرغبَة

تلتْها. التي البعثات وعىل عليها باإلرشاف «جومار»60 املسيو إىل وعِهد ،١٨٢٦ سنة
ًفا مثقَّ رجًال كان أنه وضوح يف تُبني العلمية، الدين نور لجهود موجٌز أيًضا وهذا
يكن لم أنه غري لتنفيذها، جهده يسعى وراح أغراضه، سيده عن فِهم املعرفة، واسع
Pezzoni «بزوني» يقول ودراسة، بحثًا يقتله أن بعد إال مرشوعاته من مرشوع عىل يُقدم
لدراسة واملراجع الكتب باستشارة خاصة عنايًة الدين نور لعثمان أن السابق خطابه يف

تنفيذها.61 إليه يُوكل التي املواضيع
املراكز وأهم الرُّتَب، أعىل إىل تنفيذها يف اإلخالص وهذا الجهود، هذه به تقدَّمت ولهذا
أصبح وحتى إبراهيم، ولده بعد عيل محمد إىل محبب رجل ثانَي غدا حتى الدولة، يف
الدولة يف األولني الرجلني كونهما يف يوسف بك62 بوغوص مع يشرتك وسلطته بنفوذه

والخارج. الداخل يف جهودهما عىل عيل محمد يعتمد اللذَين
ويُجري أحوالها، د ليتفقَّ كريت؛ جزيرة إىل باشا عيل محمد سافر ١٨٣٣ سنة ويف
التجارية، االحتكارات قوانني من املرصية بالديار العمل عليه جاريًا كان ما أهاليها عىل
عىل الجزيرة هذه أهل عصيان السيئة الفكرة هذه عىل فرتتب العسكرية، تكتيب ومادة

لخَّص وقد ،Journal Asiatique 1828 يف البعثة هذه عن مسهبًا تقريًرا «جومار» املسيو نرش 60

ملحة بك» «كلوت أيًضا انظر ص١٢–٣٤، البعثات، عن كتابه يف التقريَر هذا طوسون األمري له املغفور
ص٥١١. ج٢، مرص، إىل عامة

.Cattaui, Op. Cit. t. 1. p. 389 61

.Op. Cit. t. 1, p. 388 62
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من بفرقة املرصية الدونينما عسكر رس باشا عثمان إليها فأرسل الخديوية، الحكومة
كريد بجزيرة الفتنة نريان بإخماد مشقة غري من ل توصَّ أن يلبث ولم العسكرية، اآلاليات
بعضهم قتِل جْعَل اللزوم من أن عيل ملحمد وترآى الفتنة، رؤساء حياة ببقاء لهم ل وتكفَّ
أن باشا عثمان رأى وملا دونينماته، عسكر رس لهم رشطه ما يُقرَّ فلم اعترب، ملن عربة
العزلة ولِزم وظيفته، من استعفى مرتبته، بعلو وإخالًال حريته، لسالمة إعالًال ذلك يف

املنية.63 هناك وافتْه حتى القسطنطينية بمدينة واالسرتاحة
كانت فقد ة؛ ماسَّ إليه والحاجة املرصي امليدان من باشا عثمان انسحب وهكذا
عيل محمد بني العنيف للنضال واستعداد إعداد سنواِت ١٨٣٣ لسنة التالية السنواُت
كريت حادُث كان هل ترى نتساءل: قد وهنا األوروبية، الدول وبني وبينه والسلطان،
هذا أن يل ويبدو عيل؟ محمد عن الدين نور عثمان انفصال يف واألخري األول العامَل هو
عثمان عليها اتكأ التي التكأَة كان إنه نقوَل أن يصحُّ بل واألخري، األول العامَل يكن لم

اآلستانة. يف سيده إىل والتجائه مرص، يف سيده عن لالنفصال
املراجع لسكوت به الجزَم نستطيع ال ما فهذا األخرى، الحقيقية األسباب هي ما أما
الذي الهامَّ الدور أن السطور بني من نستنتَج أن نستطيع ولكننا تبيانه، عن املعارصة
سعى وأنه إليه، اجتذابه إىل السلطاَن دَفع األوىل، الشام حرب يف الدين نور عثمان لعبه

السعود أبي وترجمة برنار تأليف من وهو العلية، املحمدية الدولة عهد يف املرصية الديار تاريخ ترجمة 63
منحة اسمه آخر كتاٌب أفندي السعود وألبي ص١١٨-١١٩، بإسكندرية، البلدية بمكتبة مخطوط أفندي،
عن ص٤٢-٤٣ فيه، قال املكتبة، بنفس أيًضا مخطوط وهو مرص، محبي تاريخ بمنتقى العرص أهل

ييل: ما الحادثة هذه

ال��ن��ج��ح ك��لَّ م��ص��ر ب��اش��ا ون��ال ال��ص��ل��ح ان��ع��ق��اُد ت��مَّ أن وب��ع��د
ال��ح��اال ف��ي��ه��ا يُ��ص��ل��ح أن ألج��ل االرت��ح��اال ك��ري��د إل��ى ن��وى
إي��ث��اره رأى ت��ن��ظ��ي��م ب��ح��س��ن اإلدارة وغ��يَّ��ر ب��ه��ا ح��لَّ
ال��ل��وم األم��ي��ر م��ن أص��اب��ه��م ق��وم ف��ي��ه��ا ذل��ك م��ن ف��ق��ام
اإلض��اع��ة إل��ى ع��ث��م��ان وأم��ر اإلط��اع��ة إل��ى أم��ُره��ُم وآل

عيل، محمد عرص والرافعي، ،١ هامش ص١١، السابق، املرجع طوسون عمر أيًضا وانظر
ص٤٢٩-٤٣٠.
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إىل والذهاب مرص تْرك إىل به وانتهى عثمان، نفس يف النزاُع وثار سعيَه، االجتذاب لهذا
الدكتور صديقنا لكتاب مقدمته يف بك غربال شفيق األستاذُ يقول الرأي، بهذا اآلستانة،
والوقائع املطبعة إنشاءُ «ويرتبط قال: فقد املرصية»؛ الوقائع «تاريخ عن عبده إبراهيم
الدين، نور عثمان أعني بعنايتهم، جديٌر وهو املؤرخون أهمَله عيل محمد رجال من برجل
األول الطور يف عيل محمد ساعد وكان املرصية، النهضة من األول العهد رجال من وهو
اإلصالح مجال من الدين نور عثمان ينسحب أن الظروف شاءت ثم اإلصالح، أطوار من
هذا جرحه وقد عيل بمحمد وكأني العثمانية، للسلطنة ينضمَّ وأن العلوي، املحمدي
وأغفله األفواه، من اسُمه وسقط عثمان، عىل الستار فأسدل الخيانة، هذه أو العقوق

املؤرخون.»
الرجل ع توزَّ فقد واألحكام؛ التفكري من ألوانًا تُثريان ونهايته الدين نور عثمان وحياة
السيدان، والئه يف وتحكَّم العاهلني، هذين بني قلبُه واضطرب والسلطان، عيل محمد بني
التاريخ ويف األخالق ويف األدب، يف لها مسألة عثمان؟ حال يكون فكيف كالهما، اختلف ثم

نهائي.64 فيها الحكم إن يقال أن يمكن وال نظائر،
الجيش ميدانه فكان العمل أما وعلًما، عمًال الرجل جهود عن موجز فهذا وبعد:
ويتوج البعثات، وإيفاد املدارس، وتأسيس التعليم، ميدانُه فكان العلم وأما واألسطول،
كتب، من الدين نور عثمان ترجم ما إلحصاء الجهد بذلت وقد الرتجمة، جميًعا هذا

أهمها: كثرية، صعوباٌت فاعرتضتني
يف وليس معظمها، ضاع قد عيل محمد عرص يف تُرجمت التي الحربية الكتب إن أوًال:

النادر. القليل إال منها كتبنا دور
إىل تذكر لم العرص ذلك يف تُرجمت التي الحربية الكتب رصَدت التي القوائم إن ثانيًا:
هو ما الكتب هذه بني من فلعله ا، جدٍّ النادر يف إال مرتجميها أو مؤلفيها أسماءَ جانبها

الدين. نور عثمان ترجمة من
كتُبًا كلها كانت الدين، نور عثمان ترجمها التي الكتب أن نُقرِّره أن نستطيُع والذي
عثرُت وقد الرتكية، األصلية لغته إىل الفرنسية عن تُرجمت جميًعا وأنها بحرية، حربية
،١٢٤٣ سنة بوالق يف ُطبع وقد جهادية»، بحريْه سفاين نامْه «قانون كتاب: عىل منها

ص«ن». املرصية، الوقائع تاريخ مقدمة 64
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البحرية السياسة يف وآخر البحرية» القواعد «كتاب تَرجم أنه باشا رسهنك ذكر وقد
منهما». واحٌد ذكْرناه الذي الكتاَب «ولعل العقوبات65 قانون أي

الطبية العلوم مرتجمو (2-2)

عنه، موجزة كلمٌة النرباوي، إبراهيم الدكتور ترجَمها، التي كتُبُه هيبة، عيل الدكتور
التي الكتب له، موجزة ترجمٌة الرشيدي، حسن أحمد الدكتور ترجمها، التي الكتب
عيسوي الدكتور ترجمها، التي والكتب الرشيدي غانم حسني الدكتور ترجمها،
الشافعي، محمد الدكتور الرتجمة، يف جهوده الشبايس، محمد الدكتور النحراوي،

ترجمها. التي الكتب الفتاح، عبد محمد الدكتور ترجمها، التي الكتب

∗∗∗

املختلفة، أوروبا دول إىل وأُرسلت ،١٨٤٨ سنة حتى ،١٨٢٦ سنة منذ البعثاُت توالِت
يف يُوجهون الطالب هؤالء وكان لتحصيلها، الطالب خصص التي الدراساُت وتنوَّعت
حتى ثانيًا، األجنبية اللغات إلجادة ثم أوًال، املختلفة والفنون العلوم يف للتخصص بعثاتهم

بالرتجمة.66 اشتغلوا مرص إىل عادوا إذا
وعاد — الغالبية وهم — اآلخر البعض ق وُوفِّ البعُض، البعثات هذه يف وأخفق
الثاني الغرض ينَسوا لم ولكنهم والعلمية، اإلدارية شئونها وتولَّوا مرص، إىل قون املوفَّ
«صاحب ملطبعة فقدَّموا السبيل، هذا يف قة موفَّ جهوًدا معظُمهم بذل بل — الرتجمة —

الهامة. األوروبية املراجع عن نقلوها كثرية كتُبًا السعادة»
األطباء هم إنتاًجا، وأوفَرهم نشاًطا، البعثات أعضاءِ أكثَر أن نالحظ ولكننا
ُعيِّنوا واملهندسني األطباء هؤالء معظم أن عرفنا إذا يسريٌ ذلك وتعليُل واملهندسون،
كانوا وأنهم والهندسة، الطب مدرستَِي يف مدرِّسني ومساعدي مدرِّسني، عودتهم بعد
إذا حتى املدرستنَي، هاتني يف أصولِها لتدريس أوروبا، يف درسوا مما معينة كتُبًا ون يتخريَّ

ص٤٨. ج٢، األخبار، حقائق 65

الحجة ذي ١٩ يف األطباء، شورى إىل ٥٣ رقم ص٧٤١، عربي» «مدارس ١١٨ دفرت عابدين، وثائق 66

.١٢٦٤
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هؤالء لجهود عرٌض ييل وفيما املطبعة، إىل قدَّموها وتنقيُحها الكتب هذه ترجمُة لهم تمَّ
واملهندسني. األطباء

هيبة عيل وهما: فرنسا، يف الطب لدراسة ١٨٢٦ سنة بعثة أعضاء من اثنان أُعدَّ
له يُعَرف ولم ،١٨٣١ سنة آخر يف فرنسا من الثاني عاد الدشطوطي،67 محمد والشيخ

الجيش. ِفَرق بإحدى طبيبًا أُلحق ولعله عودته، بعد الرتجمة يف جهٌد

هيبة68 عيل الدكتور (أ)

الطب بمدرستَي مدرًِّسا فُعنيِّ ،١٢٤٩ ١٨٣٣/شعبان سنة ديسمرب يف فرنسا من عاد
للدكتور ُعهد الطب، مدرسة عن وبعدْت األزبكية، إىل الوالدة مدرسُة نُقلت فلما والوالدة،
فرنسا من عاد منذ قام وقد الثانية، للفرقة بالتدريس قيامه مع عليها باإلرشاف هيبة
املادتان وهما الوالدة، علم يف والثالث الفسيولوجيا، علم يف اثنان ثالث، طبية كتٍُب برتجمة

الكتب: هذه أسماء ييل وفيما باريس، يف لدراستهما ص تخصَّ اللتان

(أي ١٢٥١ سنة بوالق يف وُطبع العربية، إىل الفرنسية عن ترجمه فسيولوجيا69 (أ)
بسنتني). عودته بعد

معلِّم سوسون «الخواجة تأليف األعضاء، منافع عْلم يف املرىض إسعاُف (ب)
الحكيم هيبة أفندي عيل للعربية الفرنساوية من وترجَمه زعبل»، بأبي الفسيولوجيا
عىل يُمليه وكان بباريس، الطب مدرسة من الحكيم رتبَة بلغ الذي زعبل، أبي بمدرسة
الشيخ بتحريره قام وقد زعبل،70 أبي بمدرسة املصححني أحِد محرم محمد الشيخ

به نوَّه الذي نافع محمد الدكتور هو لعله ،١ هامش ص٤٤، السابق، املرجع طوسون، عمر يقول 67

فرنسا». مدارس من بتخرجه وفاخر مرص، حول عامة «نظرة كتابه يف بك» «كلوت الدكتور
،١٨٣٢ بعثة يف عضًوا كان هيبة عيل الدكتور أن ص٣٠٣ السابق، املرجع الكريم، عبد الدكتور ذكر 68

بعثة يف عضًوا كان هيبة أن قطًعا الثابت من إنه إذ واضح؛ خطأ وهذا ،١٨٣٧ سنة يف مرص إىل عاد وأنه
هذه ويُؤكِّد طوسون، عمر عنه ونقَله البعثة، هذه عن تقريره يف «جومار» املسيو ذلك ذكر ،١٨٢٦ سنة
،١٢٥٢ / ١٨٣٦ وسنة ١٢٥١ / ١٨٣٥ سنة بوالق يف وُطبَعا تُرجَما والثاني األول الكتابنَي أن الحقيقة

١٨٣٧؟ سنة إال فرنسا من يُعْد لم هيبة كان إذا هذا يحدث فكيف
و«بيانكي». «رينو» قائمتَي يف الكتاب هذا اسَم أجد ولم ،«١٧٠ «عامود معجمه يف رسكيس ذكره هكذا 69

الدسوقي. والشيخ عنحوري إيطايل نصٍّ عىل الرتجمة بمراجعة قام وقد املرىض«ص٨»، إسعاف انظر 70
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يف وذَكر ،١٢٥٢ سنة املحرم من عرش الرابع يف بوالق يف طبُعه وتمَّ الهراوي، محمد
املرتجمة».71 الطب كتب من ُطبع كتاٍب «سادُس أنه خاتمته

عن ترجَمه واألطفال، النساء وأمراض الوالدة علم يف واإلقبال السعادة طالع (ج)
سنة بوالق يف وُطبع الرشيدي، حسن أحمد الدكتور زميلُه تصحيحه عىل وقام الفرنسية،

.١٢٥٨
أُنشئت قد الطب مدرسة كانت فرنسا، يف العلم ى تتلقَّ ١٨٢٦ سنة بعثة كانت وبينما
وليعمل النجاح أسباَب لها ليوفر الجهد كلَّ الجهَد يبذل بك» «كلوت وكان ،١٨٢٧ سنة يف
«يف األوىل الدفعة تخرَّجت سنوات خمُس إنشائها مىضعىل فلما بها، التدريس تمصري عىل
فرنسا إىل وبعثَهم خرِّيجيها، أمهِر من طالبًا عرش اثنَي بك كلوت فتخريَّ ،«١٨٣٢ سنة
ألكثرهم كان وقد الطب، بمدرسة مدرِّسني أُلحقوا مرص، إىل عادوا ا فلمَّ دراسِتهم، إلتمام

الفرنسية. عن الرتجمة يف مشكور جهٌد

النرباوي إبراهيم الدكتور (ب)

القرية، مكتب يف والقراءة والكتابة الخط تعلَّم الغربية، بمديرية نربوه قرية من أصلُه
املحروسة «إىل مرة أهلُه فأرسله مبارك، باشا عيل يقول كما والرشاء بالبيع تعلَّق ثم
يرجع ولم أهله من فخاف املال رأس ْل يُحصِّ لم بل تجارتُه، تربح فلم بطيًخا، ليبيع
األوىل الفرقة ليكونوا الجامع هذا ب طالَّ من غريه مع اختري ثم األزهر.»72 ودخل إليهم،
وملا ،١٨٣٢ بعثة يف عضًوا فانتُخب أقرانه عىل فيها وامتاز إنشائها، عند الطب بمدرسة
العزيز اختاره فنِّه، يف درايته وحسِن «ولنجابتِه الطب، بمدرسة مدرًِّسا ُعنيِّ مرص إىل عاد
وكثرْت أمرياالي، رتبَة وبلغ به، ص وتخصَّ وقرَّبه، لنفسه، حكيمبايش باشا عيل محمد
العزيز، مع يزل ولم واألمراء، «الفاميليات» وطلبته ذْكُره، وانترش العزيز إغداقاُت عليه
من البعثة يف وهو ج تزوَّ قد وكان وستني»،٧٢ ثالث سنة األوروباوية البالد إىل معه وسافر
بها عليه أنعمْت بدوية من ج فتزوَّ تُوفيت حتى بها وظلَّت مرص إىل معه عادْت فرنسية

األول. باشا عباس والدة

ص١٧٢. السابق، املرجع 71
ص١٢٥-١٢٦. السابق، املرجع طوسون، عمر أيًضا وانظر ص٤، ج١٧، الخطط، مبارك، عيل 72
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مدير «برون» الدكتور استقال عندما بقليل بعدها أو ١٨٤٦ / ١٢٦١ سنة ويف
باإلرشاف إليه وُعهد النرباوي، الدكتور وكالتها73 توىلَّ فرنسا، إىل وعاد الطب، مدرسة
من آخر وعضٌو له زميٌل قليل بعد خلفه ثم املنصب، هذا ييل مرصي أول وهو عليها،
العلمية بمكانته النرباوي احتفظ وقد الشافعي، محمد الدكتور وهو ،١٨٢٦ بعثة أعضاء
اختارتْه ثم له، حكيمبايش توليته بعد باشا عباس فاختاره عيل، محمد عرص بعد املمتازة

الحج. إىل معها للسفر والدتُه
اآلتية: الكتب برتجمة النرباوي قام وقد

املريض»؛ الترشيح يف «نبذة العام»، الترشيح يف «نبذة الطبيعية»، الفلسفة يف «نبذة (أ)
.١٢٥٣ سنة بوالق يف واحد مجلد يف ُطبعت وقد بك، كلوت تأليف من وكلها

يف وهو النُّبَذ هذه برتجمة قام النرباوي أن طوسون عمر األمري له املغفور ذكر وقد
أعضاء أن ص٨٥) ج١١، الخطط، مبارك، عيل عن يأخذ هنا (وهو ذلك يف وحجتُه فرنسا،
نُدبوا ولكنهم درسوا، فيما رسائل يضعوا أن دراستَهم وا أتمُّ أن بعد عليهم كان البعثة هذه
واملحرم ١٢٥١ الحجة (ذو 74١٨٣٦ سنة مارس يف إليها فعادوا خطأً، مرص إىل للعودة
عىل والحصول الرسائل، هذه لتقديم فرنسا إىل بإرجاعهم باشا عيل محمد فأمر ،(١٢٥٢
وأنهم ،١٢٥٢ والثانية األوىل ١٨٣٦/جمادى سبتمرب يف ثانية إليها فسافروا إجازاتهم،
يعود الذي للطالب يتسنَّى كيف ولكن ،١٨٣٨ / ١٢٥٤ سنة يف ذلك بعد مرص إىل عادوا
التي املدة نفس يف بوالق يف يُطبعان كتابنَي يُرتجَم أن رسالته إلعداد ليتفرَّغ فرنسا إىل

فرنسا؟ يف قضاها
نَقض الكريم75 عبد عزت الدكتور أن بدليل صحيح، غريُ األمريُ ذكره ما أن عندي
إليه ذهب ما أن وذَكر عابدين، وثائق بعض عىل معتمًدا السابقة الحجَة هذه كتابه يف
إلتمام إعادتهم ثم خطأ، األعضاء هؤالء نْدب من طوسون عمر واألمري باشا، مبارك عيل
يف مرص إىل عادوا البعثة هذه أعضاء من خمسة أن وأثبت حقيقي، غري أمٌر رسائلهم،
الرأي وبهذا ،(١٢٥٤ / ١٨٣٨ (يف بسنتني بعدهم الباقون عاد ثم ،١٨٣٦ / ١٢٥٢ سنة
،١٨٣٦ سنة يف مرص إىل عادوا الذين الخمسة من واحًدا النرباوي فيكون الوضُع يستقيم

و٤٤٣. ص٢٨٤-٢٨٥ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت انظر 73
ص١٢٣. السابق، املرجع طوسون، وعمر ص٨٥، ج١١، الخطط، مبارك، عيل 74

و٤٤٢. ص٢٧١–٢٧٣ السابق، املرجع 75
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رجب ٧ يف بوالق يف ُطبعْت انتهْت فلما مبارشة، عودته بَُعيد بك كلوت نُبَذ ترجم قد ويكون
،١٨٣٦ سنة مرص إىل عاد أنه من إليه نذهب ما ويؤكد .١٨٣٧ أكتوبر ١٢٥٣ / ٧ سنة
«هذا ص٧٦: نفسه، الكتاب خاتمة يف جاء ما فرنسا؛ يف مرصال يف الكتاب هذا ترجم وأنه
أفندي إبراهيم العربية إىل الفرنساوية من ترجمه وقد بك، كلوت اللوا أمري جَمعه ما آخر

إلخ.» … املصححني أحد محرم محمد للشيخ بإمالئه عرب ابن أول حكيم النرباوي
الفرنسية: عن اآلتي الكتاب النرباوي ترَجم ١٢٥٤ سنة يف أي التالية السنة ويف

بوالق. يف وطبع الجراحية، األربطة (ب)

الرشيدي حسن أحمد الدكتور (ج)

بمدرسة تُرتجم التي للكتب ومحررين مصححني ُعيِّنوا الذين األزهر مشايخ من واحًدا كان
وتصحيح مراجعة يف الهراوي محمد الشيخ األول املصحح مع اشرتك وقد البرشي، الطب
بك» «كلوت تأليف من الترشيح» علم يف الرصيح «القول وهو املدرسة، يف تُرجم كتاب أول
«كلوت أن الطب مدرسة عن كالمنا عند ذكرنا وقد ،١٢٤٨ سنة يف وُطبع عنحوري، وترجمة
واملصححني املرتجمني بعض يُلزم أن اللغة صعوبة عىل للتغلُّب — رأى فيما — رأَى بك»
أحمد السيد أن ويبدو ومصطلحاته، بمبادئه وا ليُلمُّ باملدرسة الطب دروس يحرضوا أن
الشيخ هو قرابة بينهما تكون أن دون اسَمه يحمل املصححني من له وزميًال الرشيدي،
يف بك كلوت فكَّر ا فلمَّ منها، وأفادوا الدروس، حرضوا ممن كانَا الرشيدي غانم حسني
بها. عضَوين ليكونَا الشيَخني76 هذين اختار باريس إىل الطبية ١٨٣٢ سنة بعثة إيفاد

الطب، بمدرسة مدرَِّسني فأُلحَقا ،١٨٣٨ سنة بعثتهما من الشيخان هذان وعاد
الواسع أحمد السيد لعْلم كان وقد والرتجمة، التدريس يف محمودة جهوٌد لهما وكانت

هما ١٨٣٢ بعثة يف أُرسال اللذَين املصحَحني أن ص٢٥٨ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت ذكر 76

العدد املرصية، الوقائع يف ذكر فقد ذكرناه؛ ما والصحيُح الرشيدي. وأحمد الهراوي محمد الشيخان
بمعرفة مصحَحني اثنني «انتخاب صفر ٢٦ يف قرَّر الجهادية مجلس أن ،١٢٤٨ األول ربيع ٧ ،٤١٢
والشيخ الرشيدي، أحمد الشيخ من كلٍّ من بدًال البرشي، الطب مدرسة مصححي رئيس الهراوي الشيخ
بك»، كلوت صحبة أوروبا إىل لسفرهما نظًرا املذكورة باملدرسة الرتجمة مصلحي من غانم حسني السيد
الرشيدي أحمد السيد تفوق عىل يدل ومما .١٣٠ ص١٢٤، السابق املرجع طوسون، عمر أيًضا راجع
مرتَِّبه رْفَع سفره ُقبيل ١٨٣٠ يف اقرتحت الطب بمدرسة االمتحان لجنة أن املصححني من أقرانه عىل

.١ هامش ص٢٨٩ الكريم، عبد انظر له، مكافأًة
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أقرب ترجماتُه خرجْت أن يف كبري فضٌل باألزهر؛ طالبًا كان مذْ لها وإتقاِنه العربية، باللغة
للمطبعة تُقدَّم كانت — زمالئه كتُب دون — كتُبَه أن لنالحظ إنا بل الصحة، إىل تكون ما
بعِض بمراجعة أحيانًا يقوم كان أنه نالحظ كما املصححني، من أحٍد عىل تمرَّ أن غري من
بعد الوالدة77 مدرسة بإدارة إليه ُعهد ١٨٤٠ سنة وحوايل زمالؤه، يرتجمها التي الكتب

النحراوي. وعيسوي هيبة، عيل الدكتوران زمالئه من ها توالَّ أن
(١٢٥٢–١٢٦٢) تقريبًا سنوات عرش مدى يف الرشيدي حسن أحمد السيد قام وقد

الجغرافيا: علم يف واحد كتاب عدا الطبية، الفنون مختلف يف كتب سبعة برتجمة

ُطبع ثم ،١٢٥٠ سنة بوالق يف ُطبع بك»، «كلوت تأليف الجدري تطعيم يف رسالة (أ)
كتابًا ترَجم الرشيدي أحمد الدكتور أن معجمه يف رسكيس وذكر ،١٢٥٢ سنة يف ثانية
وإني ،١٢٥٩ سنة بوالق يف وُطبع الجدري»، تطعيم يف لطيفة «نبذة عنوانه بك لكلوت
الكتاب هذا أن إىل هنا أُشريَ أن بي ويجدر الكتاب، لنفس ثالثة طبعًة هذه تكون أن ُح ألُرجِّ
ما إىل نرجَع أن إال لهذا تفسريَ وال باريس، يف مقيٌم ومرتجُمه ١٢٥٠ سنة مرة ألول ُطبع
الخارج يف وهم البعثات تالميذ يُالحق كان عيل محمد أن من الفصل هذا مقدمة يف ذكرتُه
يكون أن أُرجح لهذا فيه؛ يتخصصون فيما كتُبًا — دراستهم أثناء — يُرتجموا أن باألوامر
ثم ١٢٥٠ سنة بوالق يف فُطبع أرسله ثم باريس يف وهو الكتاب هذا ترجم قد الرشيدي

عودته. قبل ١٢٥٢ يف
بوالق يف وُطبع المروس»، «فليكس تأليف الطبيعية، الجغرافية يف األولية الدراسة (ب)

البعثة. من عودته بعد ترجَمه كتاب أول وهو ،١٢٥٤ سنة
يف وُطبع «لورنس»، اإلنجليزي الطبيب تأليف العينني، مداواة يف النريين ضياء (ج)
أن عىل الكتاب هذا مقدمُة وتدل عودته، بعد ترجَمه كتاب ثاني وهو ،١٢٥٦ سنة بوالق
ويَعاُف البطالَة، يأبَى عليه، مقبًال لعمله محبٍّا النشاط، وافَر كان الرشيدي أحمد السيد
لُت وحصَّ وارتحلُت سافرُت عيل) محمد (يقصد سعادته ة «وبهمَّ ص٢: يف قال فقد الكسل؛
زلُت وما غانًما آمنًا الخاطر، مجبور سامًلا وطني إىل رجعُت ثم لت، حصَّ ما األماني بلوغ من
وكنُز آمالنا، ومحطُّ مكارمنا، ينبوع هي التي الطب) (مدرسة املدرسة بتلك مقيًما اآلن إىل
فكان واملعالجات، املرىض لعيادة مقيًدا املؤلفات، وترجمة للتدريس ا معدٍّ مغانمنا، ادخار

ص٣٠٣. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 77
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كمل وملا الطبيعية، الجغرافيا علم يف األولية الدراسة كتاب الكتاب هذا قبل ترجمتُه ما آخر
األمر يف فربز املكنون غيبه يف ما هللا أظهر حتى الظنون، مضطرَب برهًة مكثُت إتماُمه،
اإلنجليزي الجراح للطبيب األلسن بمدحه َلِهجْت كتاب النظر، به يقرُّ كتاب برتجمة وظهر،
يف النمساوي «ولري» الحكيم كتاب من نبذة إليه أضاف وقد العني، أمراض يف لورنس
ما مستحرضات جملة عليه زاد ثم التداوي، يف واستعمالها العني، أدوية تحضري كيفية

إلخ.» … وقطورات وبرودات ومراهم أكحال نحو من ومركبات مرص، يف يستعمل
.١٢٦٠ سنة بوالق يف ُطبع النساء، أمراض يف الرؤساء بهجة (د)
.١٢٦١ سنة بوالق يف ُطبع األطفال، مداواة يف اإلقبال نزهة (ه)

سنة بوالق يف ُطبع جزأين)، (يف الجلدية األمراض مداواة يف البهية الروضة (و)
.١٢٦٢-١٢٦٣

له. كملحق السابق الكتاب مع ُطبع املفاصل، تشوهات عالج يف األماثل نخبة (ز)

أحمد السيد قلُم معها وهدأ العلمية، الحركة هدأت وسعيد األول عباس عهد ويف
بأمور واتهموه مبغضيه، بعُض به وَىش قد «وكان زيدان: جورجي يقول الرشيدي.
١٨٦٣ / ١٢٨٠ سنة يف إسماعيل إىل الخديوية صارت فلما الخدمة، عن ابتعاَده أوجبِت
خدمة عىل اقتداَره له وأبانوا الخديوي لدى محبُّوه ط فتوسَّ استخدامه، إىل األنظاُر اتجهت
والعالج.»78 األدوية لعلَمي املحتاج عمدة كتاب فألَّف يشتغَل أن له وأوعز فقدمه، الطب،
١٢٨٣ سنة يف ُطبع وقد كبار، أجزاء أربعة يف تقُع كبرية علمية موسوعة الكتاب وهذا

عودة. حسني الدكتور توضيحيٍّا فهرًسا به ألحق وقد واحدة، بسنة وفاته بعد

الرشيدي غانم حسني الدكتور (د)

لألقرباذين معلًِّما عودته بعد ُعنيِّ فقد الرشيدي غانم حسني الدكتور وزميله صديُقه أما
وهما: كتابنَي إال يُرتجم فلم الرتجمة، يف النشاط محدوَد كان أنه غري الطبية، واملادة

.١٢٦٥ سنة بوالق يف وُطبع األقرباذين، يف الثمني الدر (أ)
بك»، «فيجري الدكتور تأليف واملنافع، الخواص من فيه وما النبات يف الالمع الدر (ب)

التونيس. عمر محمد الشيخ وحرَّره راجعه وقد ،١٢٥٧ سنة بوالق يف وُطبع

ص١٦٥. ج٤، العربية، اللغة آداب تاريخ 78
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يف يشرتك كان ولهذا العربية؛ اللغة يف حجًة كزميله كان غانم حسني السيد أن غري
كتاب من أجزاء مراجعة يف فعل كما عودته، بعد حتى املرتجمة، الكتب بعض تصحيح

التونيس. الشيخ مع باالشرتاك الكيماوية»79 األعمال يف السنية «الجواهر

النحراوي عيسوي الدكتور (ه)

بعثة يف عضًوا واختري فيها، أُنشئت سنة أول يف الطب مدرسة دخل ثم األزهر، طلبة من كان
عنوانه: الترشيح يف كتابًا عودته بعد وترَجم ،١٨٣٨ سنة يف مرص إىل وعاد ،١٨٣٢ سنة
سنة بوالق يف وُطبع الفرنيس، الطبيب «لكالر» املسيو تأليف العام»، «الترشيح
طالب وهو الكتاب هذا ترَجم أنه البعثات عن كتابه يف طوسون عمر األمري وذكر ،١٢٥١

فرنسا. يف
الطبي القاموس من العام بالترشيح الخاص الجزء برتجمة أيًضا النحراوي قام وقد
التونيس عمر محمد الشيخ له واختار ترجمته، يف املرصيون األطباءُ اشرتك الذي الفرنيس

الطبية». األلفاظ يف الذهبية «الشذور عنواَن

الشبايس محمد الدكتور (و)

بعثة يف باريس إىل وسافر ،١٨٢٧ سنة يف الطب بمدرسة التحق ثم األزهر، تالميذ من كان
بمدرسة الخاص الترشيح لعلم مدرًِّسا80 فُعنيِّ ١٨٣٨ سنة يف منها وعاد ،١٨٣٢ سنة

اآلتيني: الكتابنَي إال يُرتجم فلم الرتجمة، يف مقالٍّ النحراوي كزميله وكان الطب،

.١٢٦٤ سنة بوالق يف وُطبع التحضري، قواعد يف التنوير (أ)
٣ يف ويقع «كروليه»، مسيو تأليف الجديد، الخاص الترشيح يف الوحيد التنقيح (ب)
وُكلِّف عيل، محمد عهد أواخر يف طبْعه يف بُدئ صفحة، ١٣٢٠ من تتكوَّن كبرية أجزاء
الرمد»81 «عاقه ثم األول الجزء بتصحيح فقام القنياتي، عوض سالم الشيخ بمراجعته
يف طبُعه وتمَّ التونيس، عمر محمد الشيخ بتصحيحه فقام الكتاب، بقية مراجعة عن

ص٤٣٨. الكتاب، هذا من الثالث الجزء انظر 79
سنة يف وتُويفَ إسماعيل، عهد آخر حتى فعاش طويًال، الشبايس ر عمَّ وقد ص«ج»، الذهبية، الشذور 80

عمره. من التسعني بلغ وقد ،١٨٩٤
ص٤. الكتاب، مقدمة انظر 81
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مقدمة يف املرتجم ذكر وقد األول، عباس عهد أوائل يف أي ،١٢٦٦ سنة اآلخرة82 جمادى
الطب، مدرسة تالميذ به يستعني الترشيح فنِّ يف وافيًا مرجًعا ليكون ترجَمه أنه الكتاب
جامع كتاٌب بها يكن ولم اإلنساني، الطب مدرسة يف الترشيح فنِّ تعليُم إيلَّ ُوكل «ملَّا قال:
يف وهو «بيل»83 املاهر كتاب عن قارصًة التالمذة معارُف وكانت يعاني، املرشح له ملا
ملسائله جامًعا كتابًا لهم أترجم أن فأردُت طويل، زمن من ومطبوع االختصار، غاية
ملا املشهور؛ «كرولييه» املاهر كتاب فاخرتُت َة، والغمَّ الجهالَة يقرؤه عمن كاشًفا املهمة،
ببايل، خطر ما بك» «كلوت سعادة عىل فعرضت مذكور، بالحسن الترشيح كتب بني أنه

وترجمِته.»٨١ نْقِله يف ورشعُت فامتثلُت (كذا)، يبايل ولم فاستحسنه

الشبايس. محمد الدكتور

الطبي القاموس ترجمة يف — املرصيني األطباء زمالئه كبقية الشبايس— اشرتك وقد
الذكر. السالف

ص٤٠٠. ج٣، الكتاب، خاتمة انظر 82
الطب. كتب من وُطبع تُرجم كتاب أول وهو الترشيح، علم يف الرصيح القول كتاب يقصد 83
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الشافعي محمد الدكتور (ز)

الشافعي. محمد الدكتور

باريس إىل وسافر الطب بمدرسة التحق ثم األزهر، يف تلميذًا السابَقني كزميَليه كان
١٨٤٠ سنة وحوايل الباطنية، لألمراض مدرًِّسا فُعنيِّ ،١٨٣٨ سنة عاد ثم ،١٨٣٢ سنة يف
أن بعد وذلك الطب،84 ملدرسة وكيًال ُعنيِّ ١٨٤٥ سنة ويف الوالدة، مدرسة إدارة توىلَّ
إدارة توىلَّ مرصي رئيس أوَل فكان فرنسا، إىل وعاد «برون»، الدكتور مديُرها استقال
املدرسة أُغلقت فلما األول، عباس عْهد أوائل إىل املنصَب هذا يشغل َلِبث وقد املدرسة، هذه
ُعنيِّ ثم إليها فعاد باشا، سعيد عهد يف فتُحها أُعيد أن إىل والتأليف بالتطبيب اشتغل

ص٢٧٤. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 84
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قام وقد ،١٨٧٧ سنة حوايل الوفاة أدركتْه أن إىل إسماعيل، الخديو عهد يف لها85 مديًرا
وهي: كتب، ثالثة برتجمة عيل محمد عرص يف الشافعي

يف وُطبع كبرية، أجزاء أربعة يف األمراض، ومعالجة التشخيص يف األغراض أحسن (أ)
.١٢٥٩ سنة بوالق

.١٢٦٠ سنة بوالق يف وُطبع بك»، «كلوت تأليف املنحة، ويواقيت الصحة كنوز (ب)
سنة بوالق يف وُطبع بك»، «كلوت تأليف األطفال، أمراض معالجة يف الغوال الدرر (ج)

.١٢٦٠

الخاص الفصل يف بك» «كلوت عن كالمنا عند الكتابنَي هذين عن الحديَث أسهبنا وقد
الرتكية. إىل العربية عن أيًضا تُرجَما أنهما وذكرنا واملؤلفني، بالكتب

الفتاح عبد محمد الدكتور (ح)

األيام يف مرص غادر ،«Alfort «ألفور بمدينة البيطري الطب لدراسة فرنسا إىل أُرسل
سنة أوائل يف منها وعاد ،١٩٣٠ سنة يناير يف فرنسا إىل ووصل ،١٨٢٩ سنة من األخرية
سنوات عرش مدى يف قام وقد البيطري، الطب بمدرسة ومرتجًما مدرًِّسا فُعنيِّ ،١٨٣٦

وهي: البيطري، الطب يف كلُّها كتب، سبعة برتجمة (١٢٥٢–١٢٦٢)

.١٢٥٢ سنة بوالق يف ُطبع القدم، أمراض يف القلم تحفة (أ)
حسن مصطفى الشيخ قال «ريجو». تأليف املفاصل، معرفة يف املحافل نزهة (ب)
مسائل، بعض ناقًصا «جريار» املعلم املاهر الطبيب ترشيح كان «ملا مقدمته: يف كساب
ثم الكتاب، هذا فألَّف يكمَله، أن ابنِه تلميذُ هو الذي «ريجو» املعلِّم النجيب الحاذق أراد
أفندي محمد النجاح، مواله من املؤمل العربية، اللغة إىل الفرنساوية اللغة من ترجَمه
به يبلغون ما (كذا) لتعلمهم أوروبا بالد إىل أرسلوا الذين العرب أبناء أحدث الفتاح، عبد

.١٢٥٧ سنة بوالق يف الكتاب هذا ُطبع وقد إلخ.» … الرُّتَب أرفع
البيطري الطب مدرسة لتالميذ الكتاب هذا قرأ وقد «واتيل»، تأليف العميل، الطب (ج)
الشيخ قال الفتاح». محمد برتجمته قام «ثم املدرسة، هذه مدرِّيس أحُد البتوت» «الخواجة
كتاُب البيطرية) الجراحة (علم الشأن هذا يف أُلِّف ما أهم «ومن الكتاب: مقدمة يف كساب

ص٤٥٧-٤٥٨. األطباء، معجم بك، عيىس أحمد الدكتور انظر 85
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البيطرية املدرسة يف للتالمذة قرأه الذي وهو «واتيل»، املعلم املثيل، عديم الشهري، الطبيب
الكتاب هذا ُطبع وقد البتوت»، «الخواجة املاهر، البيطري الخيمة، شربا بأرض املستجدة

«.١٢٥٩ سنة بوالق يف
الثالث يف ترجمتُه ْت تمَّ «جريار» تأليف األهلية، الحيوانات أعمار يف السنية البهجة (د)

السنة. نفس من رجب أوائل يف بوالق يف طبُْعه وتمَّ ،١٢٦٠ سنة األول ربيع من عرش
.١٢٦٢ سنة بوالق يف ُطبع «البتوت»، تأليف األقرباذين، علم يف الالئذين مشكاة (ه)
.١٢٦٢ سنة بوالق يف وُطبع جروتييه»، «لويس تأليف البيطرية، الصحة قانون (و)
.١٢٦٢ سنة بوالق يف ُطبع جروتييه» «لويس تأليف الصحة، قانون لطالب املنحة (ز)

إىل ولنسبتهما العنواننَي، لتشابه واحًدا كتابًا الكتابان هذان يكون أن ُح ألرجِّ وإني
واحدة. سنة يف ُطبَعا وألنهما واحد، مؤلِّف

الرياضية العلوم مرتجمو (3-2)

بالقناطر املهندسني بمدرسة مدرًِّسا تعيينه له، موجزة ترجمة بيومي، محمد
دروس وتنظيم املدارس، تنظيم لجنة يف اشرتاكه املهندسخانة، بمدرسة ثم الخريية،
ومعاونوه، تالميذه املدارس، بديوان معاونًا اختياره املدفعية، بمدرسة الرياضيات
ملدرسة الرتجمة يف جهوُدهم طايل، أحمد فايد، أحمد دقلة، أحمد رمضان، إبراهيم
طايل أحمد مع سفره الرتجمة، قَلم أقسام ألحد رئيًسا بيومي تعيني املهندسخانة،
باملهندسخانة، تُرجمت التي الكتب عن «بورنج» تقرير هناك، وفاته السودان، إىل

وزمالؤه. بيومي ترجمها التي الكتب

∗∗∗

والبعثات، املدارس خريجي من مدرسٌة الرياضيات كتب من كثري برتجمة قام
إبراهيم ومساعدوه: تالميذه وكان أفندي، بيومي محمد مرص نابغة األكرب أستاذُها كان

فايد. وأحمد طايل، وأحمد دقلة، وأحمد رمضان،

أفندي بيومي محمد (أ)

بلدة من أصله بيومي: محمد وأستاذها املدرسة هذه نابغة عن نتحدث أن هنا ويعنينا
العمر من وله ،١٨٢٦ سنة بعثة يف فرنسا إىل أُرسل القاهرة، يف ُولد قد كان وإن دهشور،
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املياه86 قوى فنِّ يف خاللها يف ص تخصَّ سنوات تسع فرنسا يف ولِبث عاًما، عَرش سبعَة
١٣) 87١٢٥٠ سنة الحجة ذي ١٤ يف مرص إىل عاد ثم «Hydraulique «الهيدروليكا
ويف الوصفية،88 الهندسة يف كتاٍب ترجمة يف بالبدء الحال يف إليه فُعهد ،(١٨٣٥ أبريل
بالقناطر املهندسخانة بمدرسة «مدرًِّسا بتعيينه باشا عيل محمد أمُر صدر التاريخ نفس
القناطر أشغال لتعلُّمه بالنسبة القناطر باشمهندس بمعاونة القيام تفهيِمه مع الخريية»

بباريس.٨٧ يجب كما

املهندسخانة. بمدرسة الرياضيات أستاذ أفندي بيومي محمد

ص٢٧. السابق، املرجع طوسون، عمر 86

و٥٨٣. ص٤٣٤ ج٢، النيل، تقويم باشا، سامي 87

.١٢٥٠ سنة الحجة ذي ٢٨ بتاريخ املهمات ناظر إىل عيل محمد من أمر ص٤٣٤، السابق، املرجع 88
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إىل بالقناطر املهندسني مدرسة ت ُضمَّ 89١٨٣٦ سنة ١٢٥١/يناير سنة شوال ويف
األخرية. املدرسة بهذه أستاذًا أفندي بيومي بذلك ونُقل ببوالق، املهندسخانة مدرسة

من واحًدا أفندي بيومي فكان املدارس؛ تنظيم إلعادة لجنٌة أُلِّفت السنة نفس ويف
فوَضعت ببوالق، املهندسخانة بمدرسة خاصة عنايًة اللجنُة هذه ُعنيت وقد أعضائها،90
(١٨٣٦) السنة تلك أوائل ويف بباريس، الهندسة مدرسِة ونظاَم يتفق نظاًما بها للدراسة
طائل، أفندي وأحمد دقلة، أفندي وأحمد رمضان، أفندي إبراهيم فرنسا من عاد قد كان
،١٨٣٠ سنة يف جميًعا إليها أوفدوا قد وكانوا دراستهم، وا يُتمُّ أن قبل فائد أفندي وأحمد
أن عىل املهندسخانة يف أفندي بيومي لدروس معيَدين وطائل دقلة وهم منهم اثنان فأُلحق
العيني، بالقرص باشا بهجت لدروس معيًدا فائد أفندي أحمد وأُلحق عليه، دراستَهما ا يُتمَّ
هذان يَلبْث ولم الطوبجية، بمدرسة باشا مظهر لدروس معيًدا رمضان أفندي وإبراهيم
يقول أفندي. لبيومي ومعيدين تالمذًة الجميُع وأصبح بوالق، مدرسة إىل نُقَال أن األخريان
إليه املرجع فكان عليهم، خوجة الباش هو أفندي) بيومي (أْي «وكان باشا: مبارك عيل

عليه.»91 واملعول
دروس بتنظيم92 قام بطرة املدفعية مدرسة تنظيم أُعيد عندما أيًضا ١٨٣٦ سنة ويف

أفندي. بيومي بها الرياضيات
بمثابة وهم املعاونني93 نظام املدارس بديوان أوجد ١٨٣٩ / ١٢٥٥ سنة وحوايل
علمية املختلفة وشئونها املدارس عىل التفتيَش األسايس عملُهم وكان اآلن، املفتشني
أفندي بيومي ومنهم املعاونني، هؤالء بعض إىل يُعهد وكان إلخ، … وصحية وتربوية

وتصحيحها. الكتب برتجمة

ص٣١٢. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 89

وأرتني بك، وكاني بك، وكلوت رئيس، بك مختار فهم: األعضاء بقية أما ص٩٣–٩٤، السابق املرجع 90
رفاعة، والشيخ أفندي، وحكاكيان الفرسان، مدرسة مدير Varin فارن ومسيو أفندي، واسطفان بك،
وكان املهندسخانة، ناظر Lambert المبيري ومسيو البيطري، الطب ناظر Hamont هامون ومسيو

.Dozol دوزول املسيو اللجنة سكرتري
ص٦٨. ج١١، الخطط، مبارك، عيل 91

ص٤١١. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 92

ص١١٦-١١٧. السابق املرجع بعضهم، وأسماء املعاونني هؤالء أعمال عن أكثر تفصيالت انظر 93
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مع األكرب الجهد بذل ولكنه قيام، خريَ جميًعا األعمال بهذه أفندي بيومي قام وقد
مختلف يف الكتب وترجمة وتالميذها، بوالق بمدرسة النهضة يف األربعة ومساعديه تالميذه
التعليم، تنظيم إلعادة ١٨٤١ سنة لجنُة الجهَد هذا الحظْت الرياضية، العلوم فروع
بكل مدينٌة املهندسخانة أن يف ريَب «ال قالت: تقريَرها، املدَح هذا نْت وضمَّ فمدحتْه،
ترجمة إىل يرجع إنما الفضل معظم أن غري أساتذتها، ة وهمَّ ناظرها، دقة إىل هذا تقدمها
ثم باملدرسة)، (امللحقة الحجر بمطبعة الرتاجم طبْع يف اإلرساع وإىل للدروس، املدرسني
من اليد متناول يف كانت التي الرياضية العلوم كانت ولقد وكتُب، كراسات يف جمعها
تنشئُة اليوم قبل يتيرسَّ لم بحيث والصعوبة اإلشكال من ترجمتُها وكانت والندرة، القلة
البكبايش هو ها ولكن فرنسا، ألسلوب املوافق الصحيح الوجه عىل الفحول املهندسني
وأحمد أفندي، رمضان وإبراهيم أفندي، طائل أحمد واليوزباشية أفندي، بيومي محمد
وكل التي الدروس ترجمة الخديوي بركات بفضل يتولون أفندي فائد وأحمد أفندي، دقيل
منها ويطبعون الحجر عىل يطبعونها بل الرتجمة، حدِّ عند يقفون ال ثم تعليمها، إليهم
دفاتها بني الكتب هذه جمعتْه ملا مشهًدا كان األخري االمتحان أن والواقع وأسفاًرا، 94 كتُبًا

العلوم.»95 شتى من
أربعة، أقالم إىل م ُقسِّ ١٨٤١ سنة يف األلسن) بمدرسة (امللحق الرتجمة قلم أُنشئ وملا
يتوىلَّ من خريَ أفندي بيومي فكان الرياضية، الكتب برتجمة الخاص القلم أولها كان
تالميذ من وخمسة96 األلسن، خريجي من مالزم ملساعدته وُعنيِّ إليه فنُقل رئاستها،

األوىل. فرقتها
وكان حسن»،97 رأْي ذا جليًال مهيبًا األخالق «حسن هذا إىل أفندي بيومي كان وقد
يتتلمذ أن يأنف ولم سنٍّا، يصغره كان َمن عليه تتلمذ بأكمله، املهندسني من لجيل أستاذًا
محمد، باشا وإسماعيل الفلكي، باشا ومحمود باشا، «سالمة أمثال سنٍّا، يكربه كان َمن له

عرش. التاسع القرن يف املرصيني نوابغ من وكلهم بك»، وعامر

الغفار عبد إبراهيم الشيُخ عباراتها وتهذيب الهندسة، بمدرسة تُرجمت التي الكتب بتصحيح قام 94

.(١١٨ ،١١٦ ص١١٤، ييل، فيما الكتب هذه من لصفحات صوًرا (انظر الدسوقي
عابدين). (وثائق ١٢٥٧ القعدة ذي ٢٠ يف املعاونة شورى إىل ،٥٦٥ رقم تركي» «مدارس ٢٠٧٣ دفرت 95

أخذ فنِّ يف العبارات «تهذيب كتاب مرتجم العال عبد بن عمارة أفندي السيد بينهم من كان 96

املساحات».
ص٦٨. ج١١، السابق، املرجع مبارك، عيل 97
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من لقياه ما األول عباس من يلقيَا لم الطيب والُخلق الفذَّ النبوَغ هذا أن هذا غري
مدرسة بإنشاء األمُر صدر ،١٢٦٦ سنة رجب ١٢ ففي وتقدير؛ تكريم من عيل محمد
كتابتها، وطريقة األرقام، لتدريس واختري لنظارتها، بك رفاعة وُعنيِّ االبتدائية الخرطوم
أحمد وزميله وتلميذه أفندي، بيومي الرياضيات نابغُة والرضب، والطرح الجمع وعمليات
الحظُّ عليه وتعاون أفندي، بيومي صحة يف فأثَّرت عنيفة الصدمُة وكانت أفندي، طائل

هناك.98 وُدفن املنية فأدركتْه واملرض، العاثر
بها ومكث «بورنج»، الدكتور مرص زار 99١٨٣٧ ١٢٥٣/ديسمرب سنة رمضان ويف
وقد ببوالق، املهندسخانة مدرسة بينها ومن عيل، محمد منشآت خاللها يف زار شهوًرا
أساتذُة ترجمها التي الكتب من ُطبع قد يكن لم ١٨٣٨ سنة حتى أنه تقريره يف ذَكر
بيومي، محمد وترجمة «Duchesne «دوشني تأليف الوصفية، الهندسة كتاب إال املدرسة
ترجمتُها تتمَّ لم أو تُطبع، ولم ترجمتُها ت تمَّ التي بالكتب قائمًة ذلك بعد أثبت ولكنه

وهي: بعد،

ولم بيومي، ترجمتَه أكمل
يُطبع

«Mayer «ماير تأليف الجرب كتاب (١)

ولم بيومي ترجمتَه أكمل
يُطبع

  اللغوريتمات مبادئ (٢)

بيومي يرتجمه واحد جزءٌ ،«Terquem «تركم تأليف امليكانيكا كتاب (٣)
فايد يرتجمه جزأين يف ،«Peclet «بكليه تأليف الطبيعة كتاب (٤)

رمضان يرتجمه واحد جزء ،«Thrillet «تريليه تأليف الطبوغرافية مبادئ (٥)
دقلة يرتجمه جزء «d’Aubuisson «دوبيسون تأليف

واحد
الهيدروليكا كتاب (٦)

سنة يف أرسلت فرنسا حكومة أن ،١ هامش ص٤٣٤، ج٢، النيل، تقويم يف باشا سامي ذكر 98

منفاه، يف لزيارته فرنسا يف بها كان التي الهندسة بمدرسة أفندي بيومي أقران أحَد ١٨٥٠ / ١٢٦٦
فلم الكتاب هذا عن كثريًا بحثت وقد ،١٨٥٠ منفاه، يف أفندي بيومي عنوانه كتابًا ُطبع زيارته وبعد

عليه. للعثور ق أُوفَّ
.٣٠٤ ،٣٠٢ ص٣٠١، الثالث، املجلد إلخ، … الشام بوثائق بيان رستم، 99
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دقلة يرتجمها واحد جزء «Navier «نافييه تأليف املنشآت يف رسالة (٧)
منه منتخبات ويرتجم

فايد
الكتاب وهذا «Dumas «دوماس تأليف

أجزاء ستة يف يقع كبريٌ
الكيمياء كتاب (٨)

دقلة يرتجمه واحد جزءٌ «La Croix «الكروا تأليف الطبيعية الجغرافيا (٩)
فايد يرتجمه واحد جزءٌ «Boubée «بوبيه تأليف العامة الجغرافيا (١٠)

بيومي يرتجمه واحد جزءٌ «Duillot «دويو تأليف الصخور قطع (١١)
؟ واحد جزء «Pietet «بيتيه تأليف الحرارة يف رسالة (١٢)
؟ واحد جزء يف «Pietet «بيتيه تأليف الضوء يف رسالة (١٣)
؟ واحد جزء «Brard «برار تأليف التعدين يف رسالة (١٤)

بيومي يرتجمه واحد جزء «Duillot «دويو تأليف الحجري الفحم (١٥)
دقلة يرتجمه واحد جزء «Gremilliet «جريمييه تأليف الرتكيب يف رسالة (١٦)

العددي
؟ Thénard تينار تأليف الكيمياء كتاب (١٧)
؟ «Chaptal «شابتال تأليف الكيمياء كتاب (١٨)
؟ «Gray «جراي تأليف الكيمياء كتاب (١٩)
؟   املعارف جريدة (٢٠)

العادية
؟   املنتجات مبادئ (٢١)

الكيميائية
؟   التفحيم مبادئ (٢٢)

Manuel de
Charpentier

؟ «Carston «كارستون تأليف «للحديد» التعدين (٢٣)
؟ *«Tourneur «تورنري تأليف العلوم (٢٤)

.Bowring Op. Cit. p. 144 *

وأن تُرجم بعضها أن وذكر تقريره، يف «بورنج» أثبتَها كتابًا وعرشون أربعة هذه
نعرف ولسنا يُطبع، لم الكتب هذه من الكثري أن يبدو أنه غري الرتجمة، تحت اآلخر البعض
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رمضان، إبراهيم ترجمته يف «اشرتك الوصفية الهندسة يف الزهرية الروضة كتاب
الدسوقي» إبراهيم الشيخ وصححه عزمي، ومنصور

صفحة من ا�قدمة.
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صفحة الختام.

طبع ُطبعت التي للكتب جميل [نموذج رمضان وإبراهيم مجدي، صالح توقيع: أسفلها ويف
ببوالق]. املهندسخانة بمطبعة حجر

ترجمها كتابًا عرش ثمانية عىل إال املطبوعة الكتب فهارس يف أعثر ولم مصريها، كان ماذا
،١٢٥٢ / ١٨٣٨ سنة يف الوصفية الهندسة كتاب وهو أولها وُطبع املدرسة، هذه أعالُم

بيانها: ييل وفيما األول، عباس عهد يف أي ،١٢٦٩ سنة آخرها وُطبع

سنة بوالق يف األول الجزء ُطبع جزءان، «دوشني»، تأليف الوصفية الهندسة (١)
.١٢٦٣ سنة الثاني وُطبع ،١٢٥٢

يف بوالق يف ُطبع صفحة، ٥٧١ يف واحد جزء «ماير» تأليف واملقابلة، الجرب كتاب (٢)
.١٢٥٦ سنة اآلخرة جمادى غرة

أحمد مع باالشرتاك بيومي ترجمه «تركم»، تأليف األثقال)، جر (أي ميكانيقة (٣)
.١٢٥٧ سنة بوالق واحد، جزء طائل،

الكتاب هذا ترَجم قد كان أفندي بيومي أن ويبدو الحساب، علم يف االكتساب ثمرة (٤)
مدرسة بمطبعة حجر طبْع ُطبع ثم املادة، هذه تدريس يف به ليستعني رسيعة ترجمًة
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وُطبع املدارس، مدير بك أدهم ألمر تنفيذًا عليه وزاد فراجعه عاد ولكنه املهندسخانة،
مقدمة يف جاء صفحة، ٤٠٠ يف واحد جزء وهو ،١٢٦٣ سنة بوالق يف تنقيحه بعد الكتاب
يف ُعرِّب كتاب املؤسسة، «الحساب» العلم هذا كتب أفخر «ومن ييل: ما الدسوقي الشيخ
الحجر عىل ُطبع التعريب، متَقن غريُ أنه إال الرتتيب، حسن القدر جليل الهندسة، مدرسة
املداس، يف الكتاب هذا نفُع عمَّ ولقد درسه، حني قراءته أحسن َمن يِد عىل املدرسة هذه يف
الفن هذا يف يُعتمد مما إليه املشار املعرب الكتاب كان وملا النفائس، من عليه احتوى ملا
املرصية، املدارس مدير بك، أدهم اللواء أمري حرضة بلبيك، السعد يُجيبه َمن أمر عليه،
ببيومي الشهري محمد املبدئ، املعيد ربِّه عىل املتوكل جناب الحربية، املهمات ومفتش
عفو راجي مصححه يد عىل مهمة، فوائد إليه يضمَّ وأن ة الهمَّ إتمامه يف يبذل أن أفندي،

الغفار.» عبد الدسوقي إبراهيم األوزار،
.١٢٦٤ سنة بوالق يف ُطبع املثلثات، حساب يف الثمرات جامع (٥)

أفندي رمضان إبراهيم ترجمها التي الكتب (ب)

«Francoeur «فرانكري تأليف العظيمة، الخرط أعمال فن أي: Géodésie ثيوديزيه (١)
.١٢٥٧ سنة بوالق يف ُطبع

راجع وقد ،١٢٦٠ سنة بوالق يف ُطبع األرايض، تخطيط يف الريايض القانون (٢)
الطبع عند وثالثة أفندي، بيومي ثانية راجعها ثم أفندي، السعود أبو األصل عىل الرتجمة

الدسوقي.100 إبراهيم الشيُخ وتصحيحه بتحريره وقام أفندي، الجبييل حسن
يف صفحة ١٧٦ يف فقط األول الجزء منه ُطبع الوصفية، الهندسة يف البهية الآللئ (٣)
الجبييل، أفندي حسن املرتجم، مع باالشرتاك الرتجمة بمراجعة قام وقد ،١٢٦١ سنة بوالق
غايَة حتْه ونقَّ التصحيح أيدي تداولتْه «وقد الكتاب: مقدمة يف الدسوقي الشيخ ويقول
فيه قلمه عناَن فأطلق الجبييل، املصحح أفندي حسن الفرنساوي أصله عىل فقابله التنقيح،
الغفار عبد الدسوقي إبراهيم يد إىل وصل ثم وأصلحه، ترجمته يف نظَره وأمعن حه، وصحَّ
نظَم ونظمه املجهود، غاية فيه وبذل معانيه، السؤال بعد وحرَّر ومبانيه، عباراته مهذب

وأكمل.» أتقن بذلك ليكون األول؛ ومرتجمه الثاني، مقابله مع العقود، يف الآللئ

.Dunne, Op. Cit. pp. 347-348 100
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عند تُراَعى كانت التي الدقة بنفس تُذكُِّرنا ومراجعتها الرتجمة يف الدقة هذه وإن
الطبية. الكتب من كثري ترجمة

إبراهيم األول ترَجم ثالثة، أجزاء وهو الوصفية: الهندسة يف الزهرية الروضة (٤)
طبْع واحد، مجلد يف كلها وُطبعت عزمي101 منصور والثالث الثاني وترَجم رمضان،

.١٢٦٨ سنة املهندسخانة102 مدرسة مطبعة يف حجر،
سنة املهندسخانة، مطبعة يف حجر طبع الوصفية، الهندسة يف اللدنية املنحة (٥)

103.١٢٦٩

أفندي104 دقلة أحمد ترجمها التي الكتب (ج)

.١٢٥٧ سنة بوالق يف ُطبع وكروية، مستوية مثلثات (١)
.١٢٥٧ سنة بوالق يف ُطبع املياه)، وموازنة حركة علم (أْي أيدروليك (٢)

.١٢٥٩ سنة بوالق يف ُطبع املثلثات، حساب يف الغانيات رضاب (٣)

لتدريس ُعيِّنوا الذين األلسن خريجي أحد هو أفندي وعزمي و١١٥، ص١٠ الكتاب هذا انظر 101
الطبية الكتب يف نالحْظها لم ظاهرٌة الرياضية الكتب من وغريه الكتاب هذا ويف باملهندسخانة، الفرنسية
يف اشرتك الذي امليكانيكا كتاب أيًضا انظر واحد، كتاب ترجمة يف ثالثة أو اثنني تعاون وهي املرتجمة،

وطايل. بيومي ترجمته
أفندي محمد جميل بخط املهندسخانة بمطبعة حجر عىل ُطبعت التي الكتب أصوَل ينسخ كان 102

مجدي، صالح ترجمة واملنظور، الظل يف املنثور الدر وكتاب ص١١٥، السابق الكتاب انظر مذكور،
يف بخطِّهم واملصححني املرتجمني توقيعاِت الكتب هذه صفحات من صفحة كلُّ تحمل كذلك ص١٤١،

إلخ. الدسوقي وإبراهيم مجدي، وصالح رمضان، إبراهيم مثل أسافلها،
األول. عباس عهد يف ُطبَعا األخريان الكتابان 103

أبعد وقد الهندسة قلم إىل نُقل ١٢٦٦ سنة ويف وكيَلها، أصبح حتى الهندسة مدرسة يف دقلة ى ترقَّ 104

ج٩، الخطط، يف مبارك عيل يقول .١٢٧٣ يف مات أن إىل بيتَه فلزم األول، عباس عهد يف العمل عن
عىل ويحثُّ التعليم، يف يجتهد اإللقاء حسَن وكان عنه، وا تلقَّ اآلن املوجودين املهندسني «وأكثر ص٦٥:

الرشب.» إىل يميل كان أنه غري املهندسني، أعظم من وكان الفهم،
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اسم الصفحة أسفل يف [الحظ الوصفية الهندسة بكتاب امللحقة اإليضاحية األشكال من شكل
رمضان]. إبراهيم – املدرس وتوقيع – صباغ أمني – الراسم
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أفندي105 طايل أحمد ترجمها التي الكتب (د)

.١٢٥٧ سنة بوالق يف ُطبع آالت، تركيب (١)
سنة بوالق يف وُطبع بيومي، مع باالشرتاك ترجمه األثقال)، جر علم (أْي ميكانيقة (٢)

.١٢٥٧

بعد) فيما (باشا أفندي106 فايد أحمد ترجمها التي الكتب (ه)

هذا بجلب أمر «بوبيه» تأليف األرضية،107 الكرة بنية علم يف املرضية األقوال (١)
الرتجمة وراجع املهندسخانة، ناظر «المبري» املسيو برتجمته وأشار بك، أدهم الكتاب
جزء وهو الدسوقي، الشيخ بتصحيحه وقام أفندي، ورفاعة بهجت108 أفندي مصطفى
الفن هذا ألفاظ بيان عىل تشتمل «نبذة املرتجم إليه أضاف وقد صفحة، ١٣٤ يف واحد
أوائل يف بوالق يف الكتاب وُطبع أبجديٍّا، ترتيبًا مرتبة صفحة ٣٨ نحو يف االصطالحية»

.١٢٥٧ سنة اآلخر ربيع

هذه ويف العايل، للركاب مهندًسا ُعنيِّ حيث ،١٢٥٨ سنة حتى والجرب امليكانيكا علَمي يُدرِّس كان 105

بليمان فأُلحق بالليمان عليه وُحكم فُعزل العمل، استيفاء قبل الشغالة لرصف بالرشوة اتُِّهم الوظيفة
١٢٦٦ سنة ويف املدارس، بديوان معاونًا وُعنيِّ سنة ونصف سنة بعد عنه وُعفَي باإلسكندرية، الرتسانة
وتُويفَ بالحمى، مريًضا مرص إىل عاد باشا سعيد عهد أول ويف االبتدائية، الخرطوم بمدرسة مدرًِّسا أرِسَل
القامة قصري «وكان ص٧٨: ج٩، السابق، املرجع مبارك، عيل عنه يقول بليلتني. وصوله بعد بوالق يف
للتالمذة، محبٍّا وكان وإقدام، األمراء عىل جرأة وله األمور، بأكثر يبايل ال الفهم، كبري الجسم، صغري

جميعهم.» أو أكثُرهم عنه وأخذ تعليمهم، يف يرغب
مهندًسا ُعنيِّ ثم لها، وكيًال أصبح حتى وارتقى املهندسخانة، يف والكيمياء للطبيعة مدرًِّسا كان 106

وإليه املرصية، الحديدية السكك عموم باشمهندس صار حتى املصلحة هذه يف وتقدَّم الحديدية، للسكة
السويس خط محطات إحدى فايد محطة يَت ُسمِّ وباسمه خطوطها، معظم إنشاء يف الفضُل يرجع
املرجع طوسون عمر انظر ،١٨٨٢ سنة وتويف «باشا»، ُرتبة عىل أيامه أواخر يف حصل وقد القديم،

ص٦٢. السابق
،١٢٥٧ سنة بوالق يف ُطبع «الجيولوجيا» اسمه كتابًا ترَجم فايد أحمد أن معجمه يف رسكيس ذكر 107

ومكانه. الطبع، وسنة املوضوع يف التفاقهما ذكرته الذي الكتاب نفس هو يكون أن أرجح وإني
ص٣. الكتاب، هذا انظر 108
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واملنظور الظل يف املنثور الدر كتاب

املهندسخانة. مدرسة بمطبعة وُطبع مجدي، صالح ترجمة
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األول الجزء وُطبع مجدي، صالح السيد بتصحيحه قام امليكانيكا: علم مخترص (٢)
سنة يف املهندسخانة مطبعة يف املتوسط القطع من صفحة ٩٤ يف حجر طبَْع منه

.١٢٦٠
فايد أحمد به واستعان بك»، «المبري أحرضه «بيالنجيه»، تأليف السوائل، تحرك (٣)
وصححه مجدي، صالح السيد الرتجمة وراجع ترجمه، ثم الهيدروليكا، علم تدريس يف
ويبدو ،١٢٦٤ سنة بوالق يف ُطبع صفحة، ٢٣٠ يف واحد جزء وهو الدسوقي، الشيخ
يف حجر عىل أوىل طبعة ُطبع وأنه الثانية، الطبعة هي هذه أن الكتاب مقدمة من
طبًعا مثلته باألثر الرتجمة لدي «وكنت ص٣: يف فايد قال فقد املهندسخانة؛ مطبعة
من كثريٌ به انتفع وملا صالح، أفندي السيد الناجح، الشاب عربيته مقابًال الحجر، عىل
وقُعه ليعظم طبْعه؛ الكربى باملطبعة يكون أن أردُت الجهابذة، األساتذة ومن بل التالمذة،

ونفُعه.»
سنة املهندسخانة، مطبعة يف حجر طبع الهندسية، الحسابات يف السنية الدرة (٤)

.١٢٦٩

اليمني «وإىل الوصفية الهندسة يف الزهرية الروضة كتاب صفحات بعض من األخرية السطور
متباينة.» أشكال يف الدسوقي إبراهيم توقيع اليسار وإىل رمضان إبراهيم توقيع دائًما
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الطهطاوي: رافع رفاعة (4-2)
الفن هذا للتخصصيف األوحد واملبعوث الرتجمة، حركة زعيم

التلميذ، يف األستاذ تأثري العطار، الشيخ عىل تتلمذه األزهر، يف تدريسه األوىل، ثقافته
جهوده قرأها، التي الكتب باريس، يف الدراسية حياته ،١٨٢٦ لبعثة إماًما سفُره
باملسترشقني: اتصاله سنة، بعد االمتحان يف نجاُحه التحصيل، أثناء الرتجمة يف
لجنة رأُي فيه، تفوقه األخري، االمتحان برسيفال»، و«دي سايس»، و«دي «جومار»،
تعيينُه عيل، ومحمد إلبراهيم مقابلته ملرص، عودته الرتجمة، عىل قدرته يف االمتحان
فيها، جهوُده الطوبجية، بمدرسة مرتجًما نقله فيها، جهوده الطب، ملدرسة مرتجًما
–١٢٤٦ من عودته بعد املرتجمة كتبه من ثالثة طبْع والجغرافيا، التاريخ مدرسة
بالدراسات عيل محمد اهتمام ملطربون، جغرافية من األول الجزء ترجمة ،١٢٤٩
يف مرتجمة كتب مراجعة يف اشرتاكه األلسن، مدرسة وإنشاء رفاعة الجغرافية،
يف اآلراء العرش، باشا عباس والية املرصية، الوقائع تنظيم توليه الفنون، مختلف
هل السودان، يف «تليماك» يرتجم رفاعة األسباب، الخرطوم، إىل رفاعة نْفي عباس،

ملونتسكيو؟ شيئًا ترجم
∗∗∗

األول ورائدهم بطليعتهم والبعثات املدارس خرِّيجي من املرتجمني عن الحديَث بدأنا
للتخصص األوحد املبعوث عن بالكالم الحديث هذا نختَم أن بنا وجديٌر الدين، نور عثمان

الطهطاوي. رافع رفاعة الرتجمة يف
األوىل، علوَمه ى تلقَّ وفيها يُنَسب، وإليها ،١٢١٦ / ١٨٠١-١٨٠٢ سنة طهطا يف ُولد
سنوات خمس نحو به ومَكث باألزهر، والتحق القاهرة، عىل وَفد ١٢٣٢ / ١٨١٧ سنة ويف
يف فدرس للتدريس، أهًال أصبح عمره من والعرشين الحادية أتمَّ فلما دروَسه، فيها أتمَّ
كان وقد دروسه، بعَض أهليها عىل فيُلقي طهطا مدينته عىل أحيانًا يرتدَّد وكان األزهر،
حلقاُت وكانت منه، وأفادوا الطالُب عليه فأقبل ممتاًزا، مدرًِّسا األول عهده منذ رفاعة
يقول واملشايخ. التالمذة من باملستمعني دائًما حافلًة لتخرُِّجه التاليتنَي السنتني يف دروسه
بتدريسه ينتفع بحيث اإللقاء حسَن هللا رحمه «وكان مجدي: صالح حياته ومؤرخ تلميذُه
واملنطق، الحديث، يف شتى كتٍُب بتدريس األزهر الجامع يف اشتغل وقد عنه، أخذ َمن كلُّ
وما الطلبة، من الغفري بالجمِّ ا غاصٍّ درسه وكان ذلك، وغري والعروض، والبديع، والبيان
األسلوب، حسَن كان أنه علمت ملا عنه، أخذه ما جميع يف وبرع منه استفاد من إال منهم
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بحيث مختلفة، بطرق الواحد املعنى عن اإلفصاح عىل قادًرا ًقا، محقِّ ًقا مدقِّ التعبري سهَل
نَصب.»109 وال كدٍّ وال تعب وال مشقة بال والكبري الصغريُ درَسه يفهم

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 الشيُخ هذا كان
وملا تفكريه، أُفُق واتَّسع الرحالت، هذه من وأفاد سنوات، بها وأقام اآلستانة إىل تطوافه يف
أَخذ كما العربية اللغة نهم ولقَّ علمائها ببعض اتصل مرص بأرض الفرنسية الحملُة نزلت
وقارن وحضارة، ُرقيٍّ من الفرنيس الشعب إليه وصل بما وأُعجب علومهم، بعَض عنهم
لبعض واستمع املجمع، دار يف مظاهرها بعَض رأى التي الفرنسيني علوم بني نفسه يف
األزهر، يف ويُدرسها درسها التي املرصيني علوم وبني املجمع، علماء إىل حديثه يف أفكارها

الوطن. خادم بمناقب الزمن حلية 109
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نْهَج فيها تنَهج رسيعة علمية بنهضة البلد لهذا وتنبَّأ شاسًعا، والبَون كبريًا، الفرَق فرأى
فيها.» ليس ما املعارف من لها ويتجدَّد بالدنا، حال تتغريَ أن بد «ال قال: فرنسا،

كتٍُب عىل أقبل األزهر، يف وقتذاك تُدرَّس تكن لم كتٍُب عىل فأقبل بنفسه هو وبدأ
الكتب هذه من الكثريَ وقرأ واألدب، والفلك والرياضة، والطب والجغرافيا، التاريخ يف
بعض يدرَس أن له ليسمَح يكن لم األزهر يف التدريس نظام أن يبدو أنه غري مها، وتفهَّ
من به تُحيط كانت التي املجموعة فإن النظُم سمحت وإن منها، أفاد ما أو الكتب، هذه
املشتغلني تتهم كانت لعلها بل تقبَلها، أو العلوم هذه لتستسيَغ كانت ما وطالب شيوخ
الدين. رجُل يلزَمه أن يجب وعما السلف، علوم عن والبعد الجادة، عن الزيغ من بيشء بها
به اختصَّ أن يلبث لم لهذا جديدة؛ وطريقة فذَّة، شخصية ذا كان العطار ولكن
العلوم هذه يف بهم ورغَّ يقرأ،110 كان ما وأقرأهم إليه، فقرَّبهم املمتازين، تالميذه من نفٌر
األزهر مشايخ بعض إىل واحتاج نهضتَه، عيل محمد بدأ فلما عليها، فأقبلوا الجديدة
أمثال العطار، تالميذُ كان املرتجمة، الكتب لتصحيح أو الجديدة مدارسه يف للتدريس
يف الجديد بالواجب قام من وخريَ نُدب، َمن خريَ إلخ، … والطنطاوي والدسوقي، التونيس،

الجديد. العهد
يف تلميذه بنبوغ األستاذ فرح وقد إليه، وأحبَّهم العطار تالميذ أقرَب رفاعة وكان
عيل محمد إليه طلب فلما توجيهه، وحْسِن برعايته يشمله فلبث تخرُِّجه، بعد التدريس
وُعنيِّ املنصب، لهذا رفاعة ح فرشَّ أرسع الجديد، الجيش ِفَرق إلحدى إماًما له يختار أن
انتقل ثم املانسرتيل، بك حسن آالي يف وإماًما واعًظا ١٢٤٠ / ١٨٢٤ سنة يف رفاعة الشيخ

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

الوظيفة.»111 لتلك رفاعة الشيخ
ألستاذ األثري التلميذ هو ولكنه بها، طالَّ من طالبًا ال للبعثة إماًما ليكون رفاعة سافر
معه وقرأ شيِخه أحاديث من كثري إىل استمع قد جديدة تفكريية مدرسة صاحب مجدِّد

الشيخ عند خاصة منزلة رفاعة) (يقصد هللا رحمه له «وكان ص٥٤: ج١٣، الخطط مبارك، عيل يقول 110
األزهر.» علماء أيدي تتداوْلها لم التي الغربية الكتب عىل االطالع يف معه يشرتك فكان العطار، حسن

ص٥٤. ج١٣، السابق، املرجع 111
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حول تدور كانت معظمها يف األحاديث هذه أن بد وال األزهر، يف يدرسها لم علوم يف كتُبًا
مرص، يف الفرنسيني مجمع يف شاهد وما مرص، خارَج رحالته يف الشيخ األستاذ شاهد ما
اليشءَ ونهضتهم علمهم عن سِمع الذين هؤالء لبالد يذهب أن واتتْه قد الفرصة هي وهذه
بعلوم فرنسا من فيتزوَّد يستغلَّها أن دون تضيُع الفرصَة هذه يرتك هل ترى الكثري،
يف ويِعَظهم الصالة يف املبعوثني فيؤمَّ الديني بواجبه يقوم أن وقنَع ذهب لو إنه فرنسا؟
نفس ذا كان رفاعة ولكن إنسان، الَمه ملا يرجعون، وقَت معهم يرجع ثم دينهم، أمور
أن نفسه وبني بينه العدة فأعدَّ بالبحث، وشغٍف للعلم، وُحبٍّ عريضة، وآمال طموحة،
برَّ وقد غادره، مما خريًا وطنه إىل يعود حتى مرص، أرض يغادر منذ التحصيل عىل يُقبَل
النهضة زعيَم كان ثم بعثته، أعضاء أنبَغ وكان الكثري، فرنسا يف ل فحصَّ لنفسه، بوعده
يف اإلمام يكون أن هللا «أراد وهكذا عودته، بعد وقائَدها عيل، محمد عرص يف العلمية

مرص.»112 يف العلمية للحركة إماًما الصالة
له فدعا النصيحَة، ويسألُه ويشكره، ُعه يُودِّ الشيخ لألستاذ الفتى التلميذُ وذهب
أن قبل إليه وطَلب النابغ، تلميذَه املستنري األستاذُ به يُزوُِّد بما وزوََّده وبارَكه الشيُخ
يقول كما فالشيُخ هذه؛ رحلِته يف مشاهداِته بتقييد األوىل اللحظة منذ يُعنَى أن يغادَره

اآلثار».113 غرائب عىل واالطِّالِع األخبار، عجائِب بسماع «موَلع تلميذُه
أبحرت ١٨٢٦ أبريل ١٩٤٢ / ١٤ سنة رمضان114 شهر من الخميس يوم ويف
بهم وصلْت شوال شهر من التاسع ويف وزمالءه، رفاعَة تحمل اإلسكندرية من السفينُة
الفرنسية، اللغة يتعلَّم بدأ املدينة، هذه أرَض رفاعة قدَما وطئت ومنذ «مارسيليا»، إىل

التهجي.»115 يوًما ثالثني نحو يف «وتعلمنا رحلته: يف يقول

.٢٣٠ العدد الثقافة، الطهطاوي، رفاعة الشيخ أمني، أحمد 112
ص٤. اإلبريز، تخليص 113

ص١٢ البعثات، كتابه يف ذَكر طوسون عمر ولكن ص٣٠، السابق، املرجع عن التاريخ هذا أخذنا 114
األمري أن االختالِف هذا وسبُب يوليو. يف فرنسا إىل ووصلْت ،١٨٢٦ مايو يف مرص غادرْت البعثَة هذه أن
البعثة أن فيه ذَكر حيث ،١٨٢٨ سنة اآلسيوية املجلة يف نَرشه الذي «جومار» املسيو تقرير عىل اعتمد
فرنسا ال — باريس إىل وصلْت البعثة أن يقصد «جومار» أن شك وال ،١٨٢٦ يوليو يف فرنسا إىل وصلْت

مارسيليا. يف مايو من وأياًما يونيو شهر قضْت البعثَة ألن التاريخ؛ هذا يف —
إنه قال: قد والصفحة الجزء نفس السابق، املرجع يف مبارك عيل كان وإن ص١٧٢، اإلبريز، تخليص 115

صادقة.» وعزيمة عالية ة بهمَّ الفرنساوية اللغة مبادئ تعلُّم يف اإلسكندرية من الباخرة ركوب حني «رشع
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واحد، بيت يف مًعا يُقيمون وهم سنة نحو جميًعا البعثة تالميذُ قىض باريس ويف
تاريخ كتاَب الصباح يف نقرأ «كنا رفاعة: يقول واحدة، مواد دراسة يف مًعا ويشرتكون
دروس ثالثة جمعة كل ويف فرنساوي، نحو درس ثم رسٍم، دْرَس الظهر بعد ثم ساعتني،

والهندسة.»116 الحساب علَمي من
أو االختالُط، يُفسَدهم ال حتى البعثة، تالميذ عْزل إىل ترمي الخطة هذه وكانت
يريدون التي العلوَم لوا ليُحصِّ دراساتهم عىل التوفر يستطيعوا وحتى باريس، يف الحياُة
بطون يف مودعة لدراستها أُوفدوا التي العلوم هذه ولكن وقت، أرسع ويف وجه، أحسن عىل
إىل سبيل وال وفهًما، وقراءًة حديثًا اللغة هذه إتقان إال إليها سبيَل وال الفرنسية، املؤلفات
ألسنتُهم. تستقيَم حتى الفرنسيني من بأندادهم الشبَّاُن هؤالء يختلَط أن إال اإلتقان هذا
يقول أنفسهم، البعثة أعضاءُ به أحسَّ كما البعثة، عىل املرشفون النقص بهذا أحسَّ
الفنون هذه ويف الفرنسية، اللغة يف مًعا نقرأ سنة دون واحد بيت يف جميًعا «مكثنا رفاعة:
لهذا الفرنساوي.»117 النحو تعلُّم مجرد إال مزية عظيُم لنا يحصل لم ولكن املتقدمة،
ثالثة، أو اثنني، كل متعددة، مكاتب يف فتفرَّقوا املبعوثني، هؤالء بتوزيع األوامُر صدرت
مخصوص، معلِّم عند مخصوص، بيت يف أو الفرنساوية، أوالد مع مكتب يف واحد أو
املكاتب هذه ويف والتعليم،١١٧ والسكنى والرشب األكل نظري يف الدراهم من معلوم بقْدر
يكن ولم التحصيل، يف ونهارهم ليَلهم يقضون املرصيون التالميذ كان «البانسيونات» أو
وكان الفرنسية، األعياد يف أو الخميس، ظهر بعد أو األحد، يوم يف إال بالخروج لهم يُسمح

واجب. أو درٌس يشغلُه يكن لم إن العشاء بعد بعُضهم يخرج أن أحيانًا يحدث
أوقاُت تُسِعُفه تكن ولم عليه، إقباًال وأشدَّهم عمله، يف انهماًكا أكثَرهم رفاعة وكان
م ويتفهَّ يقرأ ودروسه، كتُِبه بني ساهًرا الليل ساعات معظَم يقيض فكان النهار، يف فراِغه
املطالعة عن ونهاه بالراحة، الطبيُب ونصَحه بضعف، اليرسى عينُه أُصيبت حتى ويُرتجم،

ِمه».118 تقدُّ تعويق لخوف يمتثْل «لم ولكنه الليل، يف
املعرفة، لذة أحسَّ فقد البعثة؛ حساب عىل له تُشرتَى التي بالكتب رفاعة يقنع ولم
إلشباع تكفي ال أستاِذه دروس أن أحسَّ ثم الخاص، ماله من أخرى كتُبًا يشرتي فأقبل

ص١٧٢. اإلبريز، تخليص 116

ص١٧٢. اإلبريز تخليص 117

ص١٩٦. السابق، املرجع عنه، «شواليه» املسيو رفاعة أستاذ تقرير من 118
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مرتبه من أجَره له يدفع وكان سنة، من أكثر له يُدرِّس ظل ا خاصٍّ معلًِّما فاستأجر نهِمه؛
الخاص.

آخر يف صدرْت األوامر أن يبدو ولكن للبعثة، إماًما ليكون فرنسا إىل رفاعة أرسل
ثقافته ألن وذلك الرتجمة؛ إتقان إىل ه فليُوجَّ ق، ووفِّ أقبل فإن بالدراسة، له يُسمح أن لحظة
عمٌل وهذا وأتقنها، الفرنسية باللغة ألمَّ إذا العمل لهذا حه تُرشِّ العربية اللغة يف األزهرية
علم كل يف الرتجمة عىل مقبلًة كانت عيل محمد فحكومُة محدود، غريُ ألنه عريض؛ واسع
رفاعة فواجب إلخ، والجغرافيا والتاريخ العسكرية، والفنون والطب، الهندسة يف : وفنٍّ
واجب من له ويا جميًعا، فيها الرتجمة عىل يُمرَّن وأن العلوم، هذه كل يف كتُبًا يقرأ أن إذن

ق. ووفِّ وأقبل الصعب، فاستسهل عالية، ًة همَّ كانت رفاعة ة همَّ ولكن ! شاقٍّ
والتي قرأها، التي الكتب وعنيَّ درسها، التي والفنون العلوَم رحلته يف رفاعة ذكر وقد
قرأ فقد موسوعية؛ كانت ثقافتَه أن نلحظ ومنها باريس، يف وهو يرتجمها بدأ أو ترجمها،
بهذا وبرهن وحده، أخرى كثرية كتُبًا قرأ ثم أساتذته، مع العلوم مختلف يف كثرية كتُبًا
أموٌر الروح بهذه تزويده عىل ساعد فقد عجَب؛ وال ة، حقَّ جامعية بروح يتمتَُّع كان أنه
أستاذُه عليه أضفاها التي والنفحُة األزهر، يف العلم يطلب وهو اكتسبه الذي املراُن أربعة:
يف ورغبتُه الطموح، العالية نفسه ثم بالتحصيل، وشغُفه للعلم العجيب وحبُّه العطار،
عيل. محمد النعم ويل مرص يف الجديدة النهضة وباعث باعثه وإرضاء النفس، هذه إشباع
عن يقلُّ ال واالجتهاد الجد 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
متنَي اإليمان قويَّ كان كما األزهر، لشيخ تلميذًا وكان دينيٍّا، عامًلا تخرَّج ثم دينية،
املسيحية دياُر به تتمتع كانت ما بني الكبري الفارُق األوىل اللحظة منذ راعه وقد العقيدة،
ر تأخُّ من اإلسالم وديار مرص به تتمتع كانت ما وبني الحياة، نواحي مختلف يف تقدُّم من
بهذه مليئة ورحلتُه العلمية، الناحية يف وخاصًة الحياة، نواحي مختلف يف وجمود وخمود
أيِّ يف كتاب قراءة من يفرغ كان ما أنه ذكَرها التي جهوده يف نحسُّ لهذا املقارنات؛
العلَم هذا وبنيه اإلسالم لديار ينقل أن بذلك يريد ترجمته، عىل يُقبَل حتى فنٍّ أو علم
حضارًة املسيحية كأبناء يكونوا أن إىل بهم تنتهي جديدة نهضة إىل يبعثهم علَّه الجديد
أو كتُبًا وترَجم بدأ فقد هذا ومع جميًعا؟ الكتب هذه لرتجمة الوقت له أنَّى ولكن ورقيٍّا،
يعود حتى الباقي ترك قد به وكأني الكبرية، الكتب من فصوًال ترجم ثم صغرية، رساالٍت

171



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

وهنا محدود، وقٌت ووقتَه محدود، إنساني جهٌد جهَده ولكنَّ فعل، وقد بدأ، ما فيُتمَّ ملرص
األلسن، مدرسة إلنشاء مرشوَعه عيل محمد عىل فعَرض له سنحْت حتى الفرص ب ترقَّ
آماله. بعَض َق يُحقِّ أن رفاعة واستطاع الرتجمة، حركة إنشائها بعد واتسعت أُنشئت وقد
التي الكتب هي األلسن خريجو ترجمها التي األوىل الكتب معظم أن رأينا يف ويؤيدنا

بنفسه.119 يرتجمها أن يتمنَّى كان والتي باريس، يف رفاعة قرأها
وعن قرأها، التي الكتب عن نفسه رفاعة تقريَر هنا ننقل أن من أحسن ليس واآلن

رحلته: يف قال باريس، يف وهو والرتجمة الدراسة يف جهوده
اليونان،120 فالسفة سري بكتاب مًعا كنا حني األفندية بيت يف «ابتدأنا التاريخ: يف
قدماء ِسرَي عىل يشتمل مخترص عام تاريخ كتاب يف بعده ابتدأنا ثم مناه، وتمَّ فقرأناه
ويف والهنود، والرومانيني العجم وقدماء واليونان الشام وأهل والعراقيني املرصيني١٢٠
قرأُت ثم وخرافاتهم، اليونان جاهلية يعنى «امليثولوجيا»، علم يف مخترصة نبذٌة آخره
ثم ونوادر، وحكايات قصًصا يتضمن التاريخ، لطائف ى يُسمَّ كتابًا «شواليه» مسيو عند
عظم سبب تاريخ ثم وآدابهم، وعوائدهم األمم١٢٠ أخالق ِسرَي ى يُسمَّ كتابًا قرأت بعده
اليونان، بالد إىل األصغر «أنخرسيس»١٢٠ رحلة كتاب ثم وانقراضها، الروم قيارصة دولة
التواريخ علم يف كتابًا ثم نابليون، سرية ثم العام، التاريخ يف «سيغور» كتاب قرأُت ثم

اإلسالم، أعالم مجموعة عيل، محمد عرص يف الفكرية النهضة زعيم الطهطاوي»، «رفاعة كتابنا انظر 119
.١٩٤٦ القاهرة،

مدرسة يف وتالميذُه رفاعة ترجَمها قد التاريخية الكتب هذه من أربعة أن السابق رأْيَنا يؤيد 120

بوالق يف وُطبع األلسن، تالميذ أحد حسني أفندي هللا عبد ترجمه وقد اليونان، فالسفة سري وهي: األلسن،
إلخ»، … والعراقيني املرصيني قدماء و«تاريخ اليونانيني»، الفالسفة «تاريخ عنوان تحت ،١٢٥٢ سنة
هللا وعبد الرازق عبد ومحمد الزرابي مصطفى هم األلسن، تالميذ من ثالثة ترجمته عىل تعاون وقد
وهداية القدماء بداية عنوان تحت ١٢٥٤ سنة بوالق يف وُطبع رفاعة، له وقدَّم وراجعه السعود، أبو
وقد إلخ، … األمم أخالق سري وكتاب إسماعيل، عرص يف ١٢٨٢ سنة يف ثانية طبعة ُطبع ثم الحكماء،
عوائد غريب يف املفاخر «قالئد عنوان تحت ١٢٤٩ سنة بوالق يف وُطبع باريس، يف وهو رفاعة ترجمه
يف األلسن خريجي من مرتجًما عرش اثنَي عىل فصوًال ُوزِّع وقد «أنخرسيس»، رحلة ثم واألواخر»، األوائل
ص١٥٣، ،٢٠٩٨ دفرت عابدين وثائق أشهر، و١٠ ٥ بني ترتاوح مدد يف لرتجمته ١٢٦٠ سنة الحجة ذي
انظر تُطبع، لم الرتجمة هذه ولكن املدارس، ديوان إىل األلسن مدرسة من ،١٢٦٠ الحجة ٣٥ ،٢٤ رقم

الرسالة. آخر يف الرابع امللحق
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بعض صنَّفها رحلة ثم الدنيا، ِمرآة يعني العالم، «بانوراما» يسمى كتابًا ثم واألنساب،
الجزائر.»121 بالد يف رحلة ثم العثمانية، الدولة بالد يف املسافرين

مقاالت األربع الهندسة ويف ،«Bezoüt «بزوت كتاب الحساب يف وقرأُت الرياضيات: يف
122.«Legendre «لوجندر كتاب من األول

الجغرافية عىل يشتمل جغرافية كتاَب «شواليه» املسيو مع وقرأت الجغرافيا: يف
الطبيعية الجغرافية يف أخرى رسالة قرأُت ثم والسياسية، والرياضية والطبيعية التاريخية
معلم مع بعينه األول الكتاب قرأت ثم البلدان، معجم يعني الجغرافية يف لقاموس مقدمة
جغرافية من عظيمة ُجمًال «شواليه» مسيو مع أيًضا وقرأت «شواليه»، مسيو غري آخر
يف عديدة مؤلفاٍت وحدي وقرأُت الدنيا، هيئة يف بنته لتعليم ألَّفها ورسالة «ملطربون»123

الفن. هذا
واملعادن واألدب واالجتماع والقوانني والفلسفة كاملنطق مختلفة؛ وفنون علوم يف
ومسيو «شواليه»، مسيو مع الفرنساوي املنطق124 علم يف كتابًا وقرأت الحربية، والفنون
يف آخر وكتابًا املقوالت، جملتها من «ليربتروايال» كتاب من مواضع وعدة «املونري»،
مسيو مع وقرأت أرسطو، منطق فيه غريَّ «Condillac «قندلياق كتاب له يقال املنطق
مجموع فمنها األدب، كتب من كثريًا وقرأُت وترجمته، املعادن،125 يف صغريًا كتابًا «شواليه»
وديوان «Racine و«رسني «Voltaire «ولتري ديوان من مواضع عدة ومنها «نويل»،
بها يعرف التي Lettres Persanes الفارسية مراسالته خصوًصا ،«Rousseau «روسو
وقرأُت واملرشقية، املغربية اآلداب بني بميزان أشبه وهي والعجم، اإلفرنج آداب بني الفرَق
وتعليمه، ولده لرتبية شسرتفيلد» «القونت وصنفها إنكليزية مراسالٍت وحدي أيًضا
من كثري عىل الفرنساوية اآلداب يف اطلعُت فقد وبالجملة الفرنساوية، مقامات من وكثريًا

ص١٨٦. اإلبريز، تخليص 121

ص١٨٦-١٨٧. اإلبريز، تخليص 122

بعد منه والثالث األول الجزأين ترجم ثم باريس، يف وهو الكتاب هذا من فصوًال فرتجم رفاعة بدأ 123

مرص. إىل عودته
خليفة ترجمه ،Dumarsais «ديمرسيه» تأليف من املنطق يف واحد كتاب عيل محمد عرص يف تُرجم 124

املنطق». بعلم املرشق «تنوير عنوان تحت ،١٢٥٤ سنة بوالق يف وطبع األلسن، خريجي أحد محمود،
،١٢٤٨ سنة بوالق يف وُطبع باريس، يف وهو رفاعة ترجمه وقد «فرارد»، تأليف من الكتاب هذا 125

النافعة». «املعادن عنوان تحت
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«برملاكي كتاب معلمها مع Droit naturel الطبيعية الحقوق يف وقرأُت الشهرية، مؤلفاتها
والتقبيح التحسني عن عبارة الفن وهذا جيًدا، فهًما وفهمتُه وترجمتُه، «Burlamaqui
أيًضا وقرأُت رشعية، عندهم املسماة السياسية ألحكامهم أساًسا اإلفرنج يجعله العقليني،
مؤلفه l’Esprit des Lois روح» «الرشائع ى يسمَّ كتاب من جزأين «شواليه» مسيو مع
املذاهب بني بميزان أشبه وهو ،«Montesquieu «منتسكوا له يقال الفرنساوية، بني شهري
خلدون بابن عندهم ويلقب العقليَّني، والتقبيح التحسني عىل ومبني والسياسية، الرشعية
«منتسكو أي الرشق؛ «منتسكو» أيًضا عندهم له يقال خلدون ابن أن كما اإلفرنجي،
Le اإلنساني واالجتماع التأنس عقد يسمى كتابًا املعنى هذا يف أيًضا وقرأُت اإلسالم»،
تاريخ الفلسفة يف وقرأُت معناه، يف عظيم وهو «روسو»، له يقال مؤلفه Contrat Social
محال عدة وقرأُت ومواعظهم، وِحكمهم وعقائدهم مذاهبهم عىل املشتمل املتقدم الفالسفة
وقرأُت «قندلياق»، فلسفة كتب يف محال وعدة «ولتري»، للخواجة الفلسفة معجم يف نفيسة
يف وقرأُت للعمليات، تعرُّض غري من «شواليه» مسيو مع صغرية رسالًة الطبيعة فنِّ يف
صفحة، مائَة «شواليه» مسيو مع الضباط» كبار «عمليات ى يسمَّ كتاب من العسكرية فنِّ
ما يوم كلَّ تذكُر التي والشهرية اليومية العلوم كازيطات يف كثريًا وقرأُت وترجمتُها،
غايَة بها متولًعا وكنُت «البوليتيقة»، اة املسمَّ والخارجية الداخلية األخبار من خربُه يصل
مسائل منها أترجم126 كنُت وربما الفرنساوية، اللغة فْهِم عىل استعنُت وبها التولع،

املوسقوبية.127 الدولة مع العثمانية الدولة حرابة وقَت خصوًصا وسياسية علمية
أن سبق كما — تدل وهي قرأها، التي والكتب رفاعة درسها التي العلوم هي هذه
دام ما الثقافة هذه َف يُتثقَّ أن له بد ال كان وقد موسوعية، ثقافة ف ثُقِّ أنه عىل — ذكرنا
من علم أيِّ يف يُرتجم أن عودته بعد إليه ُطلب إذا حتى الرتجمة، يف للتخصص بُعث قد
بمدرسة مرتجًما عودته بعد ُعنيِّ فإنه فعًال؛ حدث ما وهذا األمر، ذ ونفَّ الطلب لبَّى العلوم
أعمال عىل يُرشف كان األلسن أُنشئت وملا الحربي، طرة بمكتب مرتجًما نُقل ثم الطب

والفنون. العلوم هذه كلِّ يف كتُبًا ترجموا الذين خرِّيجيها

فرنيس جندي من رسالٌة وهي املقاالت، هذه من مقالٍة ترجمَة ص١٨٨–١٩١ رحلته، يف رفاعة أورد 126
وتركيا. روسيا بني الحرب أثناء الرويس الجيش يف متطوًعا كان

Cara de Vaux; les Penseurs de l’islam, t. V, pp. أيًضا: انظر ص١٨٧-١٨٨، اإلبريز، تخليص 127

.242-243
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فنجح السنة، هذه نهاية يف امتحاٌن ولزمالئه له ُعقد ثم باريس، يف سنًة رفاعة قىض
«رحلة كتاب وهي التفوق، جائزَة البعثة مدير «جومار» مسيو إليه وأرسل بتفوق، رفاعة
بالذهب»،128 مموهة التجليد جيدة مجلدات «سبعة وهو اليونان»، بالد يف أنخرسيس
ملا وتقدير تشجيع كله ١٨٢٧ سنة أغسطس أول تاريخه خطابًا الجائزة مع إليه وأرسل
الفرنساوية اللغة هديَة استحققَت «قد فيه: جاء نجاح من نال وملا جهد من رفاعة بذَل
أن يل ُحقَّ ولقد األخري، العام االمتحان يف نلتَها التي وبالثمرة فيها، لتَه حصَّ الذي بالتقدُّم
وال التعليم، يف التفاِتك عىل دليًال النظار األفندية من الهدية هذه لك بإرسايل نفيس أُهنِّئ
العظيمة للمصاريف يكافئان تعليمك وثمرة اجتهادك أن أُخرب متى يَُرسُّ النعمة ويل أن شك

129«… باملودة مصحوبًا السالم مني وعليك وتعليمك، تربيتك يف عليك، يرصفها التي
يف جائزتُه وكانت سابقه، يف ُوفِّق كما فيه ق فُوفِّ ثاٍن امتحاٌن ُعقد آخر عام وبعد
للطالب املفيد «األنيس وهما: سايس»، «دي الفرنيس املسترشق تأليف من كتابنَي املرة هذه

ومنثور».130 منظوم من الشذور و«جامع املستفيد»،
املسيو وخاصة الفرنسيني، املسترشقني بكبار رفاعة الشيخ اتصل باريس ويف
العاِلَمني هذين وبني بينه ونشأْت برسيفال»، دي كوسان و«املسيو سايس»، دي «سلفسرت
وبينهم بينه تبودلت وقد وعْلَمه، التلميذ الشيخ جْهَد يُقدِّر منهما كلٌّ وكان متينة صداقٌة
مخطوطة عىل سفره ُقبَيل أطلعهما وقد رحلته، يف رفاعُة بعَضها أَثبت الرسائل من كثريٌ
بصفته «جومار» للمسيو — منهما كلٌّ وأرسل تقريًظا، عنها وكتبَا بها، فأُعجبَا رحلِته
مسيو «إن سايس»: «دي قال وكتابه. لرفاعة وتقريظ ثناءٌ كلُّه خطابًا — البعثة مدير
وتمكَّن عظيمة، معارَف فيها اكتسب وأنه فرنسا، يف إقامته مدة زمِنه ْرصَف أحسَن رفاعة
نفس طيب عن بذلك له شهدُت وقد بالده، يف نافًعا يكون ألن ل تأهَّ حتى التمكن، كلَّ منها

جسيمة.»131 ومحبة عظيمة منزلٌة عندي وله
وإنه املدح، من كثريًا يستحق (الرحلة) التأليف هذا «إن برسيفال»: «دي وقال
صحيحة نبذاٍت لهم أهدى فإنه املؤلف؛ بلد ألهايل عظيم نفٌع به يكون وجٍه عىل مصنوع

ص١٩١. اإلبريز، تخليص 128

ص١٩٢. السابق، املرجع 129
الصفحة. نفس السابق، املرجع 130

ص١٨٠. السابق، املرجع 131
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أدنى وطنه أن رأى وملَّا دولتها، وسياسة أهلها، وأخالق وعوائدها، فرنسا، فنون من
أن وأراد ذلك، عىل َف التأسُّ أظهر النافعة، والفنون البرشية، العلوم يف أوروبا بالد من
محبََّة عندهم ويُولَِّد املفيدة، املعارف يف الرغبَة عندهم ويُدخَل اإلسالم، أهَل بكتابه يوقظ
السلطانية املباني من عليه تكلَّم وما املعاش، صنايع يف ي والرتقِّ اإلفرنجي التمدُّن تعلُِّم
فيه نظر وما ذلك، تقليُد لهم ينبغي أنه بلده ألهايل به يذكَر أن أراد وغريها، والتعليمات
الكتاب هذا وعبارُة والتحامل، التعسف من وخلوِّه عقله، سالمة عىل العبارات بعض يف

إلخ.»132 … لطيفة فهي ذلك ومع التنميق فيها متكلَّف غري أي بسيطة،
مجلًسا «جومار» املسيو فجمع النهائي، االمتحان لرفاعة ُعقد سنوات خمس وبعد
االمتحان،133 رئيس املوسقوبي التعليمات وزيُر جملتهم ومن مشاهري، أناس عدة فيه
التي الرتجمة صناعة يف الفقري قوة معرفَة املجلس بهذا القصُد «وكان رفاعة: يقول

فرنسا.»١٣٣ يف مكثي مدة بها اشتغلُت
السنوات هذه طوَل الرتجمة يف مجهوداته بخالصة االمتحان لجنة إىل رفاعُة وتقدم

بيانُها: وهذا العربية، إىل الفرنسية عن ترجَمها رسالة عرشة اثنتا وهي الخمس،

القدماء. تاريخ من مأخوذة األكرب134 إسكندر تاريخ يف نبذة (١)
املعادن. أصول كتاب (٢)

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

وعوائدهم. األمم أخالق يف العلوم دائرة كتاب (٤)
«دهنبلض». مسيو عىل مصححة 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)

ص١٨٢. اإلبريز، تخليص 132

ص١٩٢. السابق، املرجع 133
فيما ترجمه الذي الحكماء» وهداية القدماء «بداية كتاب من جزءًا النبذة هذه تكون أن أرجح 134
،١٢٨٢ بوالق الثانية، الطبعة الكتاب، هذا انظر رفاعة، إرشاف تحت األلسن خريجي بعُض بعد

ص١٣٤–١٥٠.
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العسكرية. ضباط رؤساء عمليات من قطعة (٩)
اإلفرنج. تعتربها التي الطبيعية الحقوق أصول (١٠)

وخرافاتهم. اليونان جاهلية يعني امليثولوجيا،135 يف نبذة (١١)
الصحة.136 سياسات علم يف نبذة (١٢)

باريس؛ إىل رحلته مخطوطُة فيها أخرى كراسًة االمتحان للجنة رفاعة قدَّم كذلك
قَصد العلوم مختلف يف مرتجمة كثرية نُبَذ فيها بل كلها، تأليًفا ليست الرحلة هذه ألن وذلك
العلمية، الفرنسيني نهضة ورشح املرصي، القارئ إىل العلوم هذه تقريب إىل رفاعة بها
الدستوَر رفاعُة تَرجم أيًضا الرحلة هذه ويف والتحصيل، الدرس عىل إقباِلهم ومدى

«الرشطة».137 اه وسمَّ عرش»، الثامن «لويس وضعه الذي الفرنيس
الشعر هذا وبعُض عربي، شعر إىل الفرنسية األشعار بعَض ترَجم أيًضا وفيها
العود، كرس يف العقود نظم املسماة القصيدة «من أبيات وبعُضه مجهولني، لشعراء

استيطانًا».138 الفرنساوي منشأً، املرصي يعقوب، للخواجة

اليونانية»، «امليثولوجيا موضوع يف السابق الكتاب ملحق من جزءًا النبذة هذه تكون أن أرجح 135
ص٢٠١–٢٧٩. السابق املرجع األلسن، خريجي أحد الرازق عبد محمد ترجمة

الصحة»؛ قانون يف «نبذة عنوان تحت رحلتَه رفاعُة نَها ضمَّ التي هي النبذة هذه تكون أن أرجح 136
الرحلة، هذه فائدُة تتمَّ حتى البدن، وتدبري الصحة، قانون فنِّ من نبذًة لك «ولنذكر ص١٢٠: يف قال فقد
انظر: إلخ.» … حجمها لصغر لها بمرص الناس جميع استعمال لقصد باريس يف ترجمتها النبذة وهذه

ص١٢٠–١٣٩. اإلبريز، تخليص
ص١٩٧. أيًضا وانظر ص٨١–٩٣ اإلبريز، تخليص يف موجودة الدستور هذا ترجمُة 137

رفاعة: ترجمها التي يعقوب الخواجة قصيدة من أبيات بعُض ييل وفيما ص٧٦–٧٩، السابق، املرجع 138

ب��ال��ِع��ن��اق ال��ل��ظ��ى تُ��ط��ف��ئ ف��أت��ْت ك��اح��ت��راق��ي ق��ل��بَ��ه��ا ال��ع��ش��ُق أح��رق
��اق ال��ع��شَّ ع��ادة وتَ��الث��ْم��ن��ا ال��م��ش��ت��اق ��َة ض��مَّ ف��ت��ض��ام��ْم��ن��ا

ا ق��دَّ ال��غ��ص��ن ل��ت��خ��ج��ل ف��ت��ث��نَّ��ْت

طوسون، عمر ذَكر وقد رفاعة، ذكر مما أكثر يعقوب الشاعر هذا عن يشء ملعرفة ق أُوفَّ ولم هذا
دفرت وهو املرصية، املحفوظات (بدار ٨٧٥ رقم دفرت يف ذكر ما كثريًا أنه ص١٥٢–١٥٤ البعثات،
من مرشوبه قيمة شهرية، الفرنكات من مبالغ وأمامه يعقوب، الخواجة اسَم (١٨٢٦ بعثة حساب به
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إىل وصوله بُعيد أي ،١٢٤٢ / ١٨٢٦-١٨٢٧ سنة يف ترجَمها أنه رفاعة ذكر وقد
إىل لغة من تُرجم إذا روعته من كثريًا يفقد الشعر أن رفاعة أحسَّ وقد بقليل، باريس
املرتجمة األشعار من كغريها القصيدة «وهذه ترجمها: التي القصائد نهاية يف فقال أخرى؛
تُظهر فال بالغتُها، تذهب بالرتجمة ولكن أصلها، يف النفس عالية الفرنساوية اللغة من
غالب إىل ترجمتُها يمكن ال فإنه العربية؛ القصائد لطائف ذلك ومثُل صاحبها، نفس علوَّ

139«… باردة صارت ربما بل حسنُها، يذهَب أن غري من اإلفرنجية اللغات
شفهيٍّا اختباًرا تختربَه أن ورأْت املكتوبة الجهود بهذه االمتحان لجنُة تقتنْع ولم
بوالق، يف املطبوعة الكتب بعَض له فأحرضْت الصحيحة، الرتجمة عىل مقدرته من لتتأكَّد
ما ومنها صغري، هو ما منها مواضَع، بالفرنساوي قرأ «ثم برسعة، فقراتها بعَض فرتَجم

املرصية). الوقائع (يقصد بوالق»140 يف املطبوعة مرص كازيطة يف كبري هو
النصَّ اللجنُة أعطتْه ثم الفرنسية، إىل العربية عن الرتجمة يف اختباُره تمَّ وبهذا
أحُد وأمسك العسكرية»، الضباط رؤساء «عمليات عن ترجَمها التي للرسالة العربيَّ
الفرنسية، إىل بيده الذي النصِّ ترجمَة رفاعُة وأعاد الفرنيس، بالنص اللجنة أعضاء
ترجمته، يف ق ووفِّ بأيديهم، الذي األصيل النصِّ وبني يقول ما بني يُقابلون واملمتحنون
من ها حقَّ العباراِت فأدَّى حسن، وْجه عىل االمتحان هذا من تخلَّص «أنه اللجنُة وقررت
اصطالُح أحوَجه «ربما أنه عليه أخذْت ولكنها املرتَجم»،١٤٠ األصِل معنى يف تغيري غري
تشبيه يف مثًال املراد، املعنى يف خلل غري من آخر، مجاز بدل مجاًزا يضَع أن العربية اللغة
العسكرية علم بقوله العبارة غريَّ كذا، منه يستخرج مشبع بمعدن العسكرية علم أصل
ال قد األحيان بعض بأنه االمتحان يف عليه اعُرتض وقد الدرر، منه يُستخرج عظيم بحٌر
ترجم وربما كرَّر، ربما وأنه عنه، وامُلرتَجم امُلرتَجم بني تامة مطابقة ترجمته يف يكون
عىل محافظ دائًما هو بل الخلط، يف يقع أن غري من ولكن بجملة، والكلمة بجمل، الجملة
أن له بد فال علوم، كتَب يُرتجم أن أراد إذا أنه اآلن الشيخ عَرف وقد األصيل، املعنى روح

للمقصود.»141 مناسبًا تغيريًا الحاجة عند يخرتع أن وعليه التقطيع، يرتك

املهمة هي وما هذا، يعقوب الخواجة هو َمن ندري ال «وإننا بقوله: هذا عىل األمري ب عقَّ وقد النبيذ،
املرتب؟» هذا عنها يتقاىض كان التي
ص٧٦–٧٩. اإلبريز، تخليص 139

ص١٩٣. السابق، املرجع 140

ص١٩٤. السابق، املرجع 141
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العام القاموس «مقدمة وهو ترجمه، مما آخر كتاب يف اختُرب الطريقة وبنفس
ولكنها ضعيفة، الكتاب هذا ترجمَة أن اللجنُة والحظِت الطبيعية»، بالجغرافية املتعلقة
إىل حينذاك وصل قد يكن ولم فرنسا، إىل وصوله بَُعيد ترجمه ألنه العذَر؛ لرفاعة التمسْت
ترجمته من أضعَف الكتاب لهذا ترجمتُه كانت ولهذا الفرنساوية»؛ اللغة يف اآلن «درجته
وعىل أطرافها، بجميع األصل عبارة تأدية عىل يحافظ لم أنه عيبُه «وكان السابق، للكتاب
وتفرَّق مناسبة.»142 كانت الرتجمة يف طريقته بل شيئًا املعنى يف يُغريِّ فلم حال كل
يف ينفع أن يمكنه «أنه وعىل الرتجمة، صناعَة إتقانه عىل مجمعون وهم أخريًا املمتحنون
البالد يف تكثريها يف واملرغوب العلوم، نْرش يف إليها املحتاج املهمة الكتب يُرتجم بأن دولته

١٤٢«… املتمدنة
الدرس عىل فيها أقبل طوال، سنوات ٥ فرنسا قىضيف أن بعد االمتحان رفاعُة اجتاز
يف شتى كتُبًا السنوات هذه يف قرأ وقد لعمله، املحبِّ املجدِّ الطالِب إقباَل والتحصيل
وبدراسته الخاص بميله متأثًرا — ولكنه الكتب، هذه من الكثري وترَجم متباينة، علوم
نفَسه ح ورشَّ والجغرافيا، التاريخ بعلَمي ُشغف ما أكثر ُشغف — األزهر يف األوىل األدبية
ويلِّ بأنفاس تعاىل هللا شاء «وإن رحلته: خاتمة يف يقول فهو الِعلمني، هذين لرتجمة
برتجمة ْلنا تكفَّ فقد لغتنا؛ إىل الفرنساوية من منقوًال اختالفه عىل التاريُخ يصري النعم
محبِّ السعادة صاحب ة وبهمَّ تعاىل، هللا بمشيئة السعيدة بمرص والجغرافيا التاريخ علَمي
يف املتجددة واملعارف العلوم بها خ تُؤرَّ التي األزمنة من دولتُه تَُعدَّ حتى والفنون العلوم

143«… بغداد حلفاء زمن يف تجددها مثل مرص
سنة رمضان ويف فرنسا، إىل مرتحًال اإلسكندرية رفاعُة غادر ١٢٤١ سنة رمضان يف
وعلًما عقًال الشيُخ فيها تغريَّ كاملة سنوات خمس مرص، إىل عائًدا باريس غادر ١٢٤٦
تؤثِّر «ولم مبارك: عيل يقول وأخالًقا، دينًا يتأثَّر لم بل ، يتغريَّ لم ولكنه وآماًال، وتفكريًا

144«… وعوائده أخالقه يف وال عقائده، يف تأثري أدنى بباريز إقامتُه
ا جمٍّ ثناءً عنه سمع ألنه به؛ ب فرحَّ باشا إبراهيم بمقابلة ف ترشَّ اإلسكندرية ويف
املقابلة ختام ويف وثيقة، معرفًة طهطا يف أرستَه يعرف كان وألنه لباريس، زيارته أثناءَ

ص١٩٤. اإلبريز، تخليص 142

ص٢٤٤. السابق، املرجع 143
ص٥٤. ج١٣، التوفيقية، الخطط 144
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الخانقاه، يف فدانًا وثالثني بستة عليه وأنعم إليه»،145 االلتفات «بدوام باشا إبراهيم وعَده
. طلٌّ الغيث وأوُل واجتهاده، جدِّه عىل رفاعة نالها مكافأة أول فكانت

قد عيل محمد وكان باشا، عيل محمد النعم ويلِّ بمقابلة وَحظَي القاهرة إىل وسافر
لجهوده وتقريٌظ مدٌح وكلُّها عنه، الكثرية جومار» «مسيو تقارير من أكيدة معرفًة عَرفه
ميله من «ورأى وتشجيع، عطف كلَّ مواله من رفاعُة َلقَي املقابلة هذه ويف لعمله، وتقديٌر
مرتجًما بتعيينه العايل أمُره وصَدر والنهاية»،١٤٤ املبدأ بنجاح الثقة عىل حمله ما إليه
املرتجمني هيئة كانت فقد املدرسة؛ بهذه مرتجًما يُعنيَّ مرصي أوَل فكان الطب، بمدرسة
ق تفوَّ أن رفاعة يلبْث لم لهذا ذكْرنا؛ أن سبق كما السوريني من الوقت ذلك حتى جميًعا
السوريني املرتجمني هؤالء من أحٌد فيه يُدانيه ال إتقانًا العربية يُتقن فهو عمله؛ يف عليهم
— تحتاج ال سليمة صحيحٌة النهاية يف وترجمتُه يُجيدونها، مثلما الفرنسية يُجيد وهو
باملدرسة. املحررين األزهر شيوخ من شيٍخ تصحيِح أو مراجعة إىل — السوريني كرتجمة
املدرسة هذه يف كان أنه يبدو ولكنه سنتني، نحو الطب مدرسة يف مرتجًما رفاعُة لِبث
الرسالة146 غري الطب يف ترجم أنه يُعرف لم إذ مرتجًما؛ منه أكثر ومحرًِّرا ًحا مصحِّ
بمراجعة الفرتة هذه يف قام ولكنه رحلتَه، نها وضمَّ باريس يف وهو ترجمها التي الصغرية
فرعون يوسف ترجَمه الذي البيطري،147 الطب يف الترشيح» أللفاظ «التوضيح كتاب
١٢٤٨ سنة األوىل جمادى ٢٠ يف الجهادية مجلس قرَّر فقد كساب؛ مصطفى حه وصحَّ
كتاب طبْع عىل املوافقة البيطري الطب مدرسة يف املشورة مجلس عىل ورد ما عىل «بناءً
البيكبايش وهرقل أفندي رفاعة الشيخ بمعرفة الرتجمة مراجعة بعد تُرجم الذي الترشيح
من عرش التاسع يف ترجمًة تمَّ أنه الكتاب خاتمة يف ذكر وقد 148«… صحتها واتضاح
١٢٤٩ سنة ويف 149،١٢٤٩ سنة صفر غرة يف بوالق يف طبًْعا تمَّ وأنه ،١٢٤٧ سنة شعبان

ص٥٤. ج١٣، التوفيقية، الخطط مبارك، عيل 145

رفاعة كتب يف وليس الطب، يف رسالة ترجم فيما ترجم رفاعة أن الزمن حلية يف مجدي صالح ذكر 146

ص٥١٤. عيل، محمد عرص الرافعي، أيًضا انظر العنوان، بهذا رسالة طبعت التي
الطب ومدرسة لتكون زعبل أبي إىل رشيد من الوقت ذلك يف نُقلت قد البيطري الطب مدرسة كانت 147

واحد. إرشاف تحت البرشي
.١٢٤٨ سنة اآلخرة جمادى غرة ،٤٤٦ العدد املرصية، الوقائع 148

ص٢٩١-٢٩٢. الترشيح، أللفاظ التوضيح 149
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للمسترشق خلًفا بطرة الطوبجية150 بمدرسة مرتجًما ليكون الطب مدرسة من رفاعة نُقل
الهندسية الكتب بعض برتجمة رفاعة قام املدرسة هذه ويف ،«Kening «كنيك الشاب
كتاِب ترجمَة أوًال فأتمَّ الحربية، املدارس من وغريها الطوبجية ملدرسة الالزمة والجغرافية

.١٢٤٩ سنة يف طبُع الذي الهندسة151 مبادئ
باريس؛ يف العلم ى يتلقَّ كان منذ رفاعة إىل الحبيب العلم وهو الجغرافيا، علُم أما
حتى أيديهم متناول يف يكن ولم الحربية، املدارس لتالميذ ورضوريٍّا ا هامٍّ علًما كان فقد
Don «سكورابيك» فأشار الرتكية، أو العربية باللغة العلم هذا يف واحد كتاٌب الحني ذلك
األرايض كشف يف املختار «الكنز كتاب طبَْع يُعيَد بأن املدرسة ناظر Antoni de Seguera
أن وَجد رفاعة أن غري مالطة، يف ُطبع أن سبَق صغريٌ جغرايف كتاٌب وهو والبحار»،
الثانية الطبعُة خرجت حتى وتحريَرها تصحيَحها فأعاد وحشية»، «مالطية الكتاب عبارة
يعتمَد بأن يقنع لم رفاعة فإنَّ هذا ومع وأجمل»، مالطة طبعة من أظرَف للعبارة «بالنسبة
التي الجغرافية كتَُب ينقَل أن البعثة من عاد منذ عزمه يف كان وقد غريِه، مجهود عىل
الجغرافية»، ملريد الشافية «التعريبات أسماه خاص، كتاب برتجمة فبدأ العربية؛ إىل قرأها
مختلفة فرنسية كتب من ها تخريَّ العلم هذا يف دروسه أصول مقدمته، من يتضُح كما وهو
ملحقة يبدو فيما أُنشئت خاصة مدرسة تالميذ عىل وألقاها — واحد كتاب من ال —
يتولون العلم هذا يف مختصني مدرِّسني ولتخريج الجغرافية علم لتدريس طرة بمدرسة

األخرى. الحربية املدارس يف تدريسه
املدرسة هذه إىل عيل محمد عرص يف التعليم تاريخ عن ُكتبت التي املراجُع تُرش لم
مقدمته يف نفُسه رفاعُة الوجوَد هذا وأيَّد وجودها إىل أشارْت العرص وثائق بعض ولكن
جمادى ١٤ يف الجهادية ناظر إىل باشا عيل محمد من أمٌر صَدر فقد الذكر؛ السابق للكتاب
بمكتب للجغرافية مدرًِّسا «عبده» بتعيني األلسن) مدرسة إنشاء (ُقبيل ١٢٥١ سنة اآلخرة
بتدريس للقيام لطرة إرسالُهم السابق مني املتمِّ األربعة ضمُن وهو بدمياط، البيادة

الكريم، عبد عزت يف املدرسة هذه عن وافية تفصيالت وانظر ص١٥، السابق، املرجع مجدي، صالح 150

ص٤٠٣–٤١٨. السابق املرجع
بتنقيح وقام املهندسخانة، مطبعة يف ١٢٧٠ يف وثالثة ١٢٥٩ يف ثانية طبعًة الكتاب هذا ُطبع 151

ص٣-٤. الثالثة، الطبعة انظر الدسوقي، الشيخ وبتصحيحها أفندي»، «بُرعي األخرية الطبعة
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١٠ وإرسال رفاعة، الشيخ ربَّاهم الذين من وهم بمدرستها، الجغرافية تعلم) (يقصد
لرتبيتهم.152 للشيخ شبان

تَْعُد لم ولكنها الصحيح، باملعنى مدرسًة تكن لم السابق األمر من يتضُح كما وهذه
الجغرافية، عْلَم الطلبة بعض لتعليم ص ُخصِّ املدفعية بمدرسة ملحًقا فصًال تكون أن
الفصل هذا ي يسمِّ رفاعة أن غريَ األخرى، الحربية املدارس يف العلم لهذا مدرِّسني ليتخرَّجوا
فال والتاريخ، الجغرافيا لتعليم الجهادية» «مشورة بموافقة أُنشئت أنها ويذكر مدرسة،
فإنها املدرسة، أو الفصل هذا فتْح إىل ْت أدَّ التي األسباب ْرشَح نحاوَل أن من إذن بأس

قليل. بعد األلسن مدرسُة عنها نشأْت التي النواُة نظري يف
الرجل هذا ُعرف فقد املدرسة، ناظر بك» «سكويرا مع اتفاق عىل رفاعة يكن لم
ثقافة للمثقفني وبالتايل للفرنسيني، وبعدائه طبِعه، وبحدَّة بنفسه، الزائد باعتداده
«كولونيل» برتبة ضابًطا مرص— إىل حضوره قبل — وكان األصل، إسباني فهو فرنسية،
«يرجع الكريم عبد عزت الدكتور يقول كما وإليه اإلسباني، الجيش يف املدفعية سالح يف
السابق لألسباب أنه غري بطرة»، املدفعية ومدرسة املرصية، املدفعية إنشاء يف الفضل
سليمان يكره كان كما املدارس، مدير بك مختار ألوامر يستمع أن يرفض كان ذكُرها
املدفعية، فنِّ يف وخاصة العسكرية، معارفه يف ويطعن شديًدا، كرًها الحربية مفتش باشا
السنة تلك ففي ،١٢٥١ / ١٨٣٦ سنة يف عْزله إىل الُخلق، وهذا السياسة، هذه أدَّت وقد
كلُّ يكتب أن اللجنُة ورأت مرص، يف التعليم لتنظيم لجنة بتكوين عيل محمد أوامُر صدرْت
ولكن مجتمعني، املقرتحات هذه يف فينظرون األعضاءُ يجتمع ثم اقرتاحاِته، فيها عضو
يراه ما إال يعمل وال غريه، لرأْي يخضع ال إنه قائًال الرأي، هذا وحَده رفض بك» «سكويرا
العقل من وليس العايل، الجناب مصلحة عن أجنبيٍّا العتباره عزلِه سبَب ذلك «فكان هو،
املدارس، نُظَّار بقية طاعة يف سببًا عزله كان كما املصالح، عىل املتجنب األجنبي ائتماُن

مقرتحاِتهم».153 ويُدوِّنون القرار، ذون يُنفِّ فانرصفوا
املتعجرف، الناظر هذا وبني رفاعة بني العالقاُت تُحسن أن إذن املنتظر من يكن لم
والجغرافيا، التاريخ علَمي وترجمة بدراسة باريس يف طالبًا كان منذ ُشغف قد رفاعُة وكان

ص٤٥١. ج٢، النيل، تقويم 152

ص٣٩، «معية» ٢١٢ دفرت عابدين، وثائق (عن ص٤١٥-٤١٦ السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 153

.(١٢٥١ رمضان ١٩ يف عسكر، الرس الباشا إىل ١٧٧ رقم
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شاء «وإن رحلته يف قال فقد عودِته؛ بعد فيهما الكتُِب برتجمة يقوَم أن لنفسه ورَسم
إىل الفرنساوية من منقوًال اختالفه عىل التاريُخ يصري النعم ويل بأنفاس تعاىل هللا
بمشيئته السعيدة، بمرص والجغرافيا التاريخ علَمي برتجمة ْلنا تكفَّ فقد وبالجملة لغتنا،
يدرس وهو — رَفع فلعله 154«… والفنون العلوم محب السعادة صاحب ة وبهمَّ تعاىل،
بأن اقرتاَحه الجهادية مشورة إىل أو باشا، عيل محمد إىل — طرة بمدرسة الجغرافيا
هذا إنشاء عىل وافقْت املشورة ولعل وترجمتهما، العلَمني هذين لتدريس مدرسًة يُنشئَ
مقدمة يف رفاعة يقول اختصاصه. يف وزادت أكملتْه، نجاُحه تبنيَّ فإذا كتجربة، الفصِل
هذا ترجمة من للغرض ومبيِّنًا لها، وداعيًا الفكرة، لهذه موضًحا الشافية» «التعريبات
أن الذكية، السنية اآلراء ذات الجهادية، مشورُة سمحت ملا …» ترجمته: وطريقة الكتاب،
لتشتهر مؤسسة، العلوم هذه قراءة عىل تكون مدرسًة والتاريخ الجغرافيا لفنون أفتح
إليه الحاجُة تدعو مما ذلك فإن العامرة، الفاخرة أفندينا أياالت يف الزاهرة، ثمراتُها
التدبري وأصحاب املدنية، والسياسة الدولة ألرباب سيما ال عليه، والوقوُف به العمُل ويتأكد
الصنايع ذوي وكامل العسكرية، الطوائف وضباط املناصب أهل وأصول امللكية، واإلدارة
الفضل مراتب أعىل إىل فيها َرقَي وعَرف، فيها ل تأمَّ َمن فكلُّ التجارية، واملهمات والِحَرف
بني وقوانني عرفية وآداب وِحَكم رشعية، أحكام عليه تُبنَى ما منها كثريًا أن عىل والرشف،
أخذت املفرتض، من الصناعة أرباب عند يُعدُّ الغرض، هذا ملثل فهو الربية، ملوك سائر
مرشوح، بصدر لتعليمهم والقالب بالقلب هت وتوجَّ املمدوح، املعنى لهذا تالمذة عدَّة
عىل والرتتيب التفصيل عىل يحتوي العربية باللغة يشءٌ الجغرافيا كتب من بيدي وليس
موضوًعا النفيس، الفن هذا يف موجًزا كتابًا اعتمدُت فلهذا اإلفرنجية؛ الكتب يف ما نسِق
القصد لهذا درس بعد درًسا ترجمته يف ورشعُت باريس، بمدينة العلوم مبادئ ملدارس
وطنَه، لكونها أوروبا يف أطنب مؤلفه أن رأيُت وملا ، الجدُّ يخيب وال السعي يضيَع ال حتى
وال كافيًا، لنا يكون ال الوصف فبهذا سكنَه، وال داَره تكن لم حيث غريها يف وأوجز
ومارسُت الجغرافية، العلوم كتب من غريه عىل أُطلعُت وكنت شافيًا، إليه املتطلعني لغليل
املراَم أُتمَّ أن أردُت الفرنساوية، بمملكة إقامتي مدَة رعايتها حقَّ وراعيتُها منها، كثريًا
أن إىل «… واملقارنة واملعادلُة واملوازنة، املوازاُة تحصَل حتى املقام، يناسب ما بتخليص

ص٢٤٤. اإلبريز، تخليص 154
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عامة ثمرته تكون حتى الرتكية؛ اللغة إىل العربية اللغة من يرتَجم هللا شاء «وإن قال:
مدارس سائر يف املرغوبة واملصنفات املطلوبة املؤلفات من يجعَله أن تعاىل وأسأله جلية،

إلخ.»155 … الناجحة أفندينا
نسخة ألف «بطبْع ١٢٤٩ سنة الحجة ذي ٥ يف عيل محمد من الصادر األمر ولعل
بذلك خاصٌّ رفاعة»، الشيخ بمعرفة للعربية الفرنسية عن املرتَجم الجغرافيا كتاب من
أُشري وقد الجغرافية، الكتب من تُرجم ما أول وهو ،١٢٥٠ سنة يف طبُعه تمَّ فقد الكتاب؛
وذلك املذكور»؛ بمعرفة ترجمِته إتمام بعد األطلس من نسخة «ألف طبْع إىل األمر نفس يف
أعثر لم أنني غري املدارس»، تالمذة عىل تعود التي الكلية املنفعة من الكتابنَي هذين يف «ملا
لعله أو ترجمة، يتمَّ لم فلعله األطلس،156 لهذا أثر عىل املطبوعة العربية الكتب فهارس يف

يُطبَع. ولم تُرجم
أسلمه ثم ،١٢٤٩ سنة من األخري الشهر يف الكتاب هذا ترجمة من رفاعة انتهى
مرَّت التي الثالث السنوات هذه يف للمطبعة قدَّم قد وكان فُطبع، ،١٢٥٠ أوائل يف للمطبعة

وهما: باريس، يف وهو تُرجم مما كتابنَي (١٢٤٦–١٢٤٩) فرنسا من عودته منذ

من صفحة ٤٧ يف صغرية رسالٌة وهو «فرارد»، تأليف النافعة، املعادن كتاب (١)
ناظر جومار، مسيو جناب «بمشورة ترجَمه أنه خاتمته يف رفاعُة ذكر املتوسط، القطع
يف الكتاب هذا طبُْع تمَّ وقد النعم»، ويل وعزيزها املرصية الديار ومحب بباريس، األفندية

.١٢٤٨ سنة شوال يف بوالق
يف تقع أيًضا صغرية رسالٌة وهو واألواخر» األوائل عوائد غريب يف املفاخر «قالئد (٢)
«جومار»؛ املسيو لطلب إجابًة ترجمها أنه رفاعُة ذكر املتوسط، القطع من ١١٢صفحة
امتازت قد اإلفرنج طائفَة أن والعام الخاص بني اشتهر «قد ص٥٣: مقدمته يف قال فقد
وأحوالها البالد معرفَة اتخذت لقد بل البالد، لسائر واملخالطة بالتجارات الطوائف بني اآلن

ملحًقا رفاعة إليه أضاف وقد ،١٢٥٤ يف طبُعه أُعيد ثم ،١٢٥٠ يف الكتاب هذا ُطبع وقد ص٣-٤، 155

يف املستعملة االصطالحية باأللفاظ قائمًة آخره يف إليه «وأضاف الدنيا، هيئة علم أي القسموغرافية، يف
هذا لتسهيل يقول كما وذلك ترجمها؛ التي الكتب من كثري يف شأنه املعجم حروف عىل مرتَّبة الجغرافيا

إيضاحية.» صوٌر بهما لوحتان نهايته ويف الطالب، عىل الفنِّ
كتاٌب أُقيم أن Lindsay, Letters on Egypt, Edom and the Holy L, and vol 2. p. 50 ذكر 156

مالطة. جزيرة يف الدينية اإلرسالية طبعتْها نسخة عن نقَل الذي العربي األطلس هو الباشا طبعه
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الزيادة يف زالت وال وامليقات، الجغرافيا يف معارفها فاتسعت نخبًا، بذلك وانتخبت سببًا،
بنقلها إال والخالئق البلدان أحوال معرفة يف حينئٍذ سبيل فال األوقات، سائر عىل العلوم يف
اإلفرنسيس؛ طائفَة وأحكمهم اإلفرنج أعلم من أن شك وال اإلفرنج، من حققها عمن
اللغة، هذه معرفُة للفقري كان وملا وتلبيس، شك غري من واملصانع الفنون بالُد اآلن فإنها
«جومار» الخواجة منِّي طَلب الثمني، من الغثِّ وتمييز كتُبها عظيم مطالعة ملكة وفيه
كريس باريس إىل النعمة ويلِّ حرضة طرف من املبعوثني املرصيني األفندية تعليم مديُر
… املفاخر قالئد ديوان معناه بما ى يسمَّ لطيًفا كتابًا العربية إىل أُترجم أن الفرنسيس
كأنها مرص لبالد ومحبٌّ النعم، ويلِّ أفندينا محبة يف نصوٌح بأنه علًما لذلك فأجبتُه إلخ.
عىل مشتمل هو بل العوائد، نقل مجرد عىل مقصور غريَ الكتاب هذا كان وملا … وطنه
مؤلف يذكره ما أحذف أن املذكور التعليم مدير عيلَّ أشار بعضها، واستقباح استحسان
هذا يف لذكِره ثمرَة ال مما أو اإلسالمية، العوائد بعض عىل والتشنيع الحطِّ من الكتاب

إلخ.» … الكتاب

األوائل العرش من االثنني يوم يف ترجمته أتمَّ أنه الكتاب خاتمة يف رفاعُة ذكر وقد
غرة يف بوالق يف طبًعا تمَّ وأنه — باريس يف وهو أي — ١٢٤٥ سنة اآلخرة جمادى من

157.١٢٤٩ سنة شعبان
مسيو ح رجَّ وقد الكتاب، مؤلف اسَم — الخاتمة أو املقدمة يف — رفاعة يذكر ولم
Ceci, قائمته يف الكتاب هذا ذكر عند قال فقد Depping؛ تأليف من أنه Bainchi بيانكي
.est, je pense, l’ouvrage de Depping, intitulé: “Mœurs et usage des nations”
عودته قبيل وصلتْه رسالٍة ترجمَة رحلته يف أورد فقد الرتجيَح؛ هذا رفاعة أكَّد وقد
مسيو حملني قد …» فيها جاء «Reinaud «رينو مسيو الفرنيس املسترشق من مرص إىل
وعوائدهم األمم أخالق عىل املشتمل الصغرية العلوم لكتاب ترجمتك عن أسأَل أن «دبنغ»
هل مرص، يف تنطبع ترجمتُك كانت فإذا الكتاب، هذا مؤلف «دبنغ» مسيو ألن وآدابهم؛

158«… بالرشاء الكتاب هذا من نَُسخ عدة لتحصيل اسَمه يُقيِّد أن األصل ملؤلف يتيرسَّ
فقد النشاط؛ دائَب العمل دائَم عودته قبل كان كما عودته، بعد رفاعة كان وهكذا
والجغرافية، الطب يف مرتجمة كتُبًا يُراجَع أن عودتَه تلْت التي الثالث السنوات يف استطاع

ص١١١-١١٢. 157

ص١٨٥. اإلبريز، تخليص 158
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علم يف والثاني املعادن، علم يف أحدهما باريس، يف ترجم مما كتابنَي للمطبعة وقدَّم
يف وثانيهما الهندسة، يف أولهما بوالق، يف أيًضا ُطِبَعا جديدين كتابنَي وترَجم االجتماع،
تدريَس فيها وحده توىلَّ صغرية مدرسة لفتْح ق يُوفَّ أن كلِّه هذا بعد واستطاع الجغرافية،

والجغرافيا. التاريخ علَمي
من وكثرٍي القاهرة يف وانترش الطاعون، مرُض مرص يف ظَهر ١٢٥٠ سنة أوائل ويف
أشهر، ستة نحو هناك ولِبث طهطا، بلده إىل وسافر إجازًة رفاعُة فطلب األخرى البلدان
الجزءَ معه حمل بل بالراحة، خاللها يف ينعْم لم ولكنه واألقارب، األهَل خاللها يف زار
يف وهو صفحاٍت منه فرتجم بدأ قد وكان Malte Brun ملطربون جغرافية من األول
أشهر سبعة نحو يف ذلك «وكان املقدمة: يف يقول كله، األول الجزء ترجمَة فأكمل باريس،
بني تعريبه وقت كان ما طبْع أو هندسة، ترجمة من عيلَّ؛ األشغال من غريِه تراكم مع
ترجمة يف رغبتَه عيل محمد عىل عَرض رفاعة أن الجزء هذا مقدمة من ويتضح «. يديَّ
الشهور هذه عن تزيد ال مدة يف الجزء هذا يُرتجَم أن الباشا منه فطلب الكتاِب، هذا
لكسب «قصًدا وذلك فعل؛ وقد بوعده، ليفَي الجهد كلَّ الجهَد رفاعُة بذَل ولهذا السبعة؛
يف عاونه وقد وحتَّم».159 الزمن هذا نحو يف برتجمته أمر الذي األكرم، النعم ويلِّ رضاء
بواجبات «فقام الطنتدائي؛ هدهد محمد الشيُخ الرتجمة أثناءَ وتحريره الكتاب تبييض
عبارات، بعض يف مشاورتي بعد ف ترصَّ وربما ارتياب، غري من وزيادة الوظيفة هذه
فأجبتُه علمه، الفن هذا يف له يسبق لم َمن عىل فهُمه يعرس أنه يظنُّ ما بتغيري عيلَّ وأشار

160 إلخ.» … أماراٌت ذلك صحة عىل عندي قام حيث
القبوَل الكتاُب فحاز عيل، محمد إىل العمومية الجغرافيا من الجزء بهذا رفاعُة تقدَّم
بالكتب األوىل الشام حرُب بدأْت منذ معنيٍّا عيل محمد كان فقد الرضاء؛ رفاعُة وحاز

— رفاعة الشيَخ «رينو» مسيو سأل وقد ص٢، ج١، رفاعة، ترجمة مللطربون، العمومية الجغرافيا 159
الكتاب هذا أن له وذكر األول، الجزء ترجمة يف وصل أين — باريس من عودته قبل إليه خطابه يف
من السادسة الطبعة يف أشري وقد ص١٨٥، اإلبريز، تخليص انظر زيادات، فيها جديدة طبعة يُطبع
Depuis que ييل: ما واحد هامش ص٩ يف ورد فقد رفاعة؛ ترجمة إىل الكتاب لهذا الفرنيس األصل
nous avons terminé le précis, des traductions en ont été publiée dans plusieurs pays,
entre autres une en anglais, à Edinbourg, et une en arabe au Caire. Voir; Malte-Brun,

.Géographie Universelle 6 eme, édition, t, l. Paris 1853
ص٢-٣. ج١، العمومية، الجغرافية 160
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الرشق من هو أين — الجديد ُملَكه يبني وهو — يعرف أن يريد الجغرافية، واملنشورات
كثرية شواهُد املعارصة الوثائق ويف الناهض، الجديد الغرب من هو وأين ، املنحلِّ القديم
سنة األوىل جمادى ١٢ يف الخديوي الديوان إىل بك سامي كتب فقد العناية؛ هذه عىل
وبوجوب واألناضول، الشام خرائط عىل االطالع يف العايل الجناب برغبة يُخربه ١٢٤٨
القرص خزينة يف أو األمتعة، خزينة يف الخرائط هذه عىل للتفتيش أفندي أرتني استدعاء

آخر.161 محل أيِّ يف أو العيني،
إىل عيل محمد من أمٌر صَدر األوىل) جمادى ٢٢) الخطاب هذا من أيام عرشة وبعد
واألناضول، الشام بر عن رسم «خرائط منه طَلب أن سبَق أنه إىل فيه أشار أفندي حبيب
أطلس وجود متذكر أنه إىل األمر هذا يف وأشار ذلك.» وجود عدَم منه ورد مما علم وأنه
الكتابنَي هذين عن البحُث فيجري األرضية، الكرة جميع رسُم به فرنساوي وآخر فلمنك،

وجدت.162 متى لطرفه وإرسالها وجودها، بمحل أو األمتعة بخزينة
«بوجوب يأمره بك سامي إىل باشا إبراهيم كتَب ١٢٤٨ سنة القعدة ذي ١٨ ويف
حفر وبوجوب أفندي، وأرتني أفندي اسطفان بمعرفة والبحرية الربية الجغرافيتنَي ترجمة

باريز.»163 من عاد الذي العطار أحمد الشيخ بمعرفة الالزمة الخرائط
بطبْع الجهادية وكيل إىل عيل محمد من أمٌر صَدر ١٢٤٩ سنة الحجة ذي ٥ ويف
إتمام بعد األطلس من نسخة ألُف «وكذلك الجغرافية، التعريبات كتاب من نسخة ألف

الكلية.»164 املنفعة من الكتابنَي هذين يف ملا املذكور بمعرفة ترجمته
بتقديم تقيض سنية، إفادٌة بك بوغوص إىل أُرسلت ،١٢٥٠ سنة القعدة ذي غرة ويف

العايل.165 املقر إىل ونواحيه الفرات نهر خريطِة
والرسوم بالدراسات العناية هذه ُمعنًى عيل ومحمد — إذن سانحة الفرصُة كانت
ذلك كان القديمة، أمنيته لتحقيق الجديد باقرتاحه رفاعُة إليه م يتقدَّ أن — الجغرافية

ج٢، الشام، بوثائق بيان رستم، أسد (انظر و٢٠٣ ١٩٩ رقم ،٧٧٨ دفرت تركي، خديوي عابدين، 161

ص١٣٤).
ص٤٠٧. ج٢، النيل، تقويم 162

ص٢٩٥). ج٢ الشام، بوثائق بيان رستم، أسد (انظر ٧٣ رقم ،٢٤٥ محفظة عابدين، 163

ص٤١٩. ج٢، النيل، تقويم 164

ص٥٠٤). ج٢، الشام، بوثائق بيان رستم، (انظر ٣٩٨ رقم ،٥٩ دفرت تركي، معية 165
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الرشقية األلسن فيها تُعلَّم للرتجمة مدرسة بافتتاح لرفاعة يُؤذن أن يف يتلخص االقرتاُح
برتجمة خرِّيجوها ليقوَم والرياضة، والجغرافية كالتاريخ املساعدة؛ وبعضاملواد والغربية،

املختلفة. العلوم يف الكتب
وقَت تالميذها عدُد وكان ،١٢٥٠ سنة أوائل يف املدرسة وأُنشئت عيل محمد ووافق
العدُد هذا زاد ثم األقاليم، مكاتب من بنفسه اختياَرهم رفاعة توىلَّ تلميذًا، خمسني إنشائها
عزت الدكتور ويقول تلميذًا، ٦٠ إىل ١٨٤١ سنة يف ونقص وخمسني، مائة إىل ثم ،٨٠ إىل
محمد عرص نهاية حتى العدد هذا بنحو محتفظًة األلسن مدرسُة «وظلَّت الكريم: عبد

عيل.»166
وخرجت ِفَرق، ٥ من تتكوَّن فأصبحت املدرسُة اكتملت ١٢٥٥ / ١٨٣٩ سنة ويف

املختلفة. العلوم يف الكتَب يُرتجمون وخريجوها تالميذُها وبدأ األوىل، الدفعة
إرشاف وتحت األلسن بمدرسة ملحًقا الرتجمة قلُم أُنشئ ١٢٥٨ / ١٨٤١ سنة ويف

رفاعة.
عىل ومرشًفا لها، ومديًرا بها، ومدرًِّسا لأللسن، ناظًرا رفاعُة فيها ظلَّ عاًما عرش ستة
عن كالِمنا عند سنوضحه مما تالميذُه ترجمها التي الكتب لجميع ًحا ومصحِّ الرتجمة، قلم

األلسن. خريجي من املرتجمني
الخصوصية املدارس يف البعثات أعضاء من املرتجمون إليه يلجأ كان فقد هذا ومع
وتصحيح بمراجعة — األلسن يُدير وهو — فقام كتُب، من يُرتجمون ما ملراجعة األخرى

والرياضيات. والجغرافية، الطب يف مختلفة كتُب
يف القلم «تحفة كتاَب الفتاح عبد أفندي محمد تَرجم ١٢٥٢ / ١٨٣٧ سنة ففي
«والحجة الفاضل العمدُة الفرنيس أصله عىل وقابَله بيطري)، (طب القدم» أمراض
١٢٥٧ سنة ويف رافع»، أفندي رفاعة حرضُة منازع، الفصاحة يف ينازعه ال من الكامل،
تصحيحه عىل قام أن وبعد املفاصل، معرفة يف املحافل «نزهة كتاَب املرتجم نفُس ترَجم
اللوذعي األماثل، وعدة األفاضل، قدوة الفرنساوي أصله عىل قابَله كساب، مصطفى الشيُخ

رافع». أفندي رفاعة البارع،
برتجمة املدارس ديواُن إليه َعِهد الطبية بعثته من الرشيدي أحمد السيد عاد وملا
للغة وحذِْقه الرتجمة، يف امتياِزه ومع الطبيعية»، الجغرافيا يف األولية «الدراسة كتاب

ص٣٣٢. عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ 166
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ومرتِجُم الجغرافيا، مدرُِّس يراجَعه أن بعد إال املطبعة إىل الكتاَب َم يُقدِّ أالَّ رأَى العربية
تصحيًحا، الطاقة حسب كمل «وملا كتابه: خاتمة يف الرشيدي يقول أفندي. رفاعُة كتُِبها
يف لسُت ذلك، ونحو وأنهار، كثرية بالد أسماء عىل يحتوي رأيتُه وتنقيًحا، تهذيبًا وتمَّ
إال باألوروبا الجغرافيا أصوَل درسُت كنُت وإني ألني البضاعة؛ قويَّ العربية إىل ترجمتها
الحاذق الكامل، والسيد الفاضل العمدة إال لها مردَّ ال أن فجزمُت صناعًة، أتخذْها لم أنني
الفنِّ هذا يف له وَمن الطبيعية، الجغرافيا معلِّم أفندي رفاعة النجيب والنحرير اللبيب،
الهمام، هذا مع مقابلته من بد ال أن للديوان (كذا) فأعرضُت البهية، والرتاجم التآليف
… واإلتقان االنتباه غاية مع أصله عىل معه وقابلتُه امَلرام، سؤايل من وبلغُت لذلك فأُجبُت

.١٢٥٤ سنة األول ربيع شهر يف الكتاب هذا ُطبع وقد إلخ.»167
املرضية «األقوال كتاَب باملهندسخانة املدرس فايد أفندي أحمد تَرجم ١٢٥٧ سنة ويف
ُقوبلْت ثم الدسوقي، إبراهيم الشيُخ تصحيحه عىل وقام األرضية»، الكرة بنية عْلم يف
بأمر أفندي ورفاعة أفندي، بهجت مصطفى يد عىل االقتدار حسب عىل بأصله ترجمتُه

املدارس.168 عموم ديوان مدير بك أدهم سعادة بالنفائس، املعارف من املختص
الوقائع صحيفة بتنظيم رفاعة إىل ُعهد — ١٢٥٧ سنة يف — أيًضا الفرتة هذه ويف
وبتحريرها بها وخَطا ة، جمَّ تغيرياٍت فيها فأحَدث تحريرها، عىل واإلرشاف املرصية
والبيك املدارس مدير «سعادة من مكوَّنة لجنٌة اجتمعْت السنة تلك ففي واسعات؛ خطواٍت
لرغبة تنفيذًا — للنظر وذلك وغريهم»، اإليرادات مدير بك ومحمود بك، وكاني الرتجمان
كما األكمل الوجه عىل الوقائع صدوَر تضمن سديدة خطة «وضع يف العايل الجناب
سنة القعدة ذي ٢٧ يف اجتماعها بعد اللجنة ورأت األخرى»،169 املمالك يف الحال هو
الحديثة األخبار لنْرش هو إنما الوقائع طبْع من الغرَض أن ،١٨٤٢ يناير ١٢٥٧ / ١١
فحسب، مرص أخبار بنرش االكتفاءُ يجب وال إنسان، كلُّ منها يستفيَد حتى الناس عىل
الناُس يتقبَلها حتى الجريدة يف الخارجية للحوادث بنٍد إضافُة الالزم من أصبح وقد
يف تُنرش التي الجرائد قراءة عىل يتوقَّف األخبار هذه مثل نْرش إن وحيث … وشوق برغبة
باللغتني؛ ا ملمٍّ وتنظيمها الجريدة ترتيب عىل املرشف املوظف يكوَن أن ويستوجب الخارج

ص٢٣٦. 167

ص٤. 168

.١٢٥٨ صفر غرة تاريخ املعاونة، شورى ،٢٨٦ رقم دفرت ،٦٥ رقم وثيقة عابدين، 169
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قطع بعض وعالوة الجرائد من املناسبة املواد ترجمة أعمال إحالُة تقرَّر فقد ذلك وعىل
عامة بصفة املرصية الجريدة وترتيب امللكية أخبار وانتخاب األدبية الكتب من أدبية
هذه يف جاهزين مرتجمني لوجود األلسن؛ مدرسة ناظِر أفندي رفاعي الشيخ حرضة عىل
العربية، اللغة بحسب الجريدة أصوَل سيضع رفاعي الشيخ حرضة إن وحيث املدرسة،
املواد وتنظيم العربي باألصل اإلخالل بدون حسن قالب يف الرتجمة إفراغ أعماُل فتُحال
الحوادث إن وحيث العامرة، املطبعة ناظِر أفندي حسني حرضة عىل الرتكي النظام حسب
البك فيُكلَّف الرتكية اللغة إىل ترجمِتها بعد العايل الجناب إىل تقديمها معتاٌد األجنبية
يمكن الطريقة فبهذه املدارس، ديوان إىل صورها وإرسال منها، املناسب بانتخاب املرتجم

أسبوعيٍّا.170 الجريدة نُرش
١٢٥٧ سنة القعدة171 ذي ٢٧ يف الصادر القرار لهذا تنفيذًا رفاعة إىل ُعهد وهكذا
الكتب من أدبية ِقَطع بعض وعالوة األجنبية، الجرائد من املناسبة املواد ترجمة أعمال
رفاعة قام وقد عامة. بصفة املرصية الجريدة وترتيب امللكية، أخبار وانتخاب األدبية،
يف مستعينًا جديد بطابع لها تحريره عهد يف الوقائَع وطبَع قيام، خريَ الجديد العمل بهذا
الجهود وهذه الجديد، التأثريَ هذا قدَّر واسعة، وعربية فرنسية وثقافة طويلة، بخربة هذا
ملكانة «وكان فقال: املرصية، الوقائع تاريخ عن كتابه يف عبده إبراهيم الدكتوُر الفذَّة
فإن فيها، البالد لغة واحرتام واعتبارها، الصحيفة تقدير يف كبري أثٌر الطهطاوي رفاعة
صفحاتها الجريدة يف تتصدَّر اليمنى الناحية يف العربيُة فأصبحت تبدَّل، قد اللغة مكاَن

اليسار.»172 مكاَن الرتكية وأخذت األربع،
الجريدة تحرير يف وشخصيته وجوده يفرَض أن رفاعُة استطاع «وقد أيًضا: وقال
تمكَّن بحيث بعُد، فيما الداخلية أخبارها عىل مرشًفا بك ألرتني الحكومة تعيني من بالرغم
الوقائع ناظر أن الطهطاوي تعيني منذ الحظناه ما أهمِّ ومن … عليه واالنتصار إهماله من
الصحيفة، رعاية يف جهَده رفاعُة بذل وقد ملحررها، بالنسبة الثانية املرتبة يف أصبَح

.«١٢٥٧ سنة القعدة ذي ٢٧ تاريخ ص٨٢-٨٣، ،٢٠٧٣ «دفرت ٥٨٤ رقم وثيقة عابدين، 170

ظلَّ وأنه ،١٢٥١ يف الوقائع نظارة توىلَّ رفاعة أن ص١٥-١٦ الزمن حلية يف مجدي، صالح ذكر 171

القعدة ذي يف صَدر اللجنة قرار ألن صحيحني؛ غري يظهر فيما والتاريخان ،١٢٦٧ حتى عليها مرشًفا
بالخرطوم. املدرسة ناظر السودان يف رفاعة كان ١٢٦٧ ويف ،١٢٥٧

ص٥١. املرصية، الوقائع تاريخ 172
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من بفئة ذلك يف واستعان بإدراكه، ويتصل بفهمه، يليق تحويًرا رها وحوَّ فيها، وأضاف
ومساعده.»173 العطار تلميذ الدين شهاب والسيد الشدياق، فارس أحمد هم أهمُّ املحررين،
رئاسة عهد — الجديد عهدها يف الوقائُع به ظهرْت الذي ا حقٍّ الهامَّ املظهَر أن عىل
توافِه من فجأًة انتقلْت «التي موضوعاتها يف الواضح التغريُّ هو — لتحريرها رفاعة
إىل مربر وبغري بمربر للوايل وثناءً مديًحا املحشوة الثقيلة واالفتتاحيات والحوادث، األخبار

الوقت».174 ذلك يف أوروبا يف بل وحده، الرشق يف ال خطُرها لها رئيسية موضوعات
يدفعه وكان وتفكريه، وقته كلَّ لها وبذَل قيام، خريَ الشاقة الجهود بهذه رفاعة قام
لوطنه وحب الحي، ضمريه من قويٌّ وازٌع واجبه أداء يف والتفاني عمله يف اإلخالص إىل
أنعم ١٢٦٠ سنة ففي وأوالده؛ باشا عيل محمد النعم» «ويل من مستمر وتشجيع وبنيه،
ملناسبة أمرياالي175 بُرتبة عليه أنعم ١٢٦٣ الحجة ذي ١٤ ويف القائمقام، بُرتبة رفاعة عىل
يُدَعى أصبح األخري اإلنعام وبهذا ملطربون،176 جغرافية من آخر مجلد ترجمة من انتهائه

أفندي. ورفاعة رفاعة، بالشيخ مىض فيما يُدعى كان أن بعد بك، رفاعة

ص٤٧–٤٩. املرصية، الوقائع تاريخ 173

بتاريخ املرصية الوقائع من ٦٢٣ العدد افتتاحية القول هذا لتفسري وانظر ص٥١، السابق، املرجع 174
ملوكهم» دين عىل «الناس املعروف: القول بتفسري بدأها فقد «تمهيد»؛ بعنوان ١٢٥٨ سنة آخر ربيع غرة
والخارجية، الداخلية األخبار عن دائًما يتحدثون كانوا عرصه يف الناس أن ذكر ثم املختلفة، العصور يف
يقال وامِللل الدول بني كان فما بوليتيقي، له يقال ذلك شأن يف واملتكلم بالبوليتيقة، ى يسمَّ ما «وهذا
«بولوتيقية له: يقال وتدبريها بانتظامها يتعلَّق مما واحدة دولة يف كان وما خارجية»، «بولوتيقة له:
… والخارجية الداخلية البوليتيقا من كلٍّ عن تتكلَّم التي هي والوقائع «الغازبتات» أن والغالب داخلية»،

إلخ».
عليه أنعم أنه ص٤٨٧ عيل، محمد عرص يف ً خطأ الرافعي ذكر وقد ص٥٤١، ج٢، النيل، تقويم 175

.١٢٦٢ سنة يف الرتبة بهذه
أن هذا تفسريُ يكون وقد والثالث، األول الجزءان إال الكتاب هذا من يُطبع ولم الثالث، الجزء هو 176

آسيا بجغرافية الخاص الثالث الجزء أما بأوروبا، الخاص الثاني الجزء لرتجمة ًة ماسَّ تكن لم الحاجة
كانت — آسيوية أقاليم وكلُّها — العرب وبالد الصغرى، وآسيا الشام، ربوع ففي رضوريٍّا؛ كان فقد
طبعهما، تاريَخ الجزأين بهذين يذكر لم أنه والعجيب آمالُه، تنتهي كانت وإليها عيل، محمد حروب
مدرسة «ناظر بك رفاعة ترجمة من أنهما الثالث الجزء وخاتمة األول، الجزء مقدمة يف ذَكر وإنما
فيها أُنشئ التي السنة وهي ،١٢٥٨ سنة بعد ُطبع األول أن ح أُرجِّ يجعلني مما ترجمة»، وقلم األلسن
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«حديقة باشا إبراهيم وأقطعه فدانًا، وخمسني بمائتني عيل محمد عليه أنعم وقد
فدان، بمائتَي باشا سيد عليه وأنعم فدانًا»،177 وثالثني ستة تبلغ الخانقاه يف املثال نادرة

فدانًا. وخمسني بمائتني باشا وإسماعيل
من ٢٧ ويف باشا، إبراهيم تُويفَ ١٨٤٨ نوفمرب ١٢٦٤ / ١٠ سنة الحجة ذي ١٣ ويف
يُعاني حيٍّا يزال ال عيل محمد وكان األول، باشا عباس مرص عرَش توىلَّ الشهر نفس
ويف القديمة، األوضاع من تغيريَه يريد ما تغيري عىل عباس يجرْؤ فلم األخري، مرضه من
فاستقل األعىل، الرفيق إىل عيل محمد انتقل ١٨٤٩ أغسطس ١٢٦٥ / ٢ سنة رمضان ١٢

باألمر. عباس
يُجِمع يكاد ولهذا منهما؛ النقيض عىل كان لعله بل ه، وعمِّ كجدِّه عباس يكن ولم
الحكم، واليتِه «قبل كان أنه يرى فالرافعي والرجعية؛ بالجمود وصفه عىل عرصه مؤرخو
الحكم بأعباء يضطلع عظيًما مِلًكا منه تجعل التي والصفات املزايا من خلًوا ه توالَّ أن وبعد
سوى األنظاَر تَلفت ميزة له تكن فلم وبالجملة … والنهضة التقدم سبيَل بالبالد ويسلك
مواهب إليه تئول أن دون امُللك هذا إليه فصار كبريًا، ُملًكا س أسَّ عظيم رجٍل حفيُد أنه
تدبريه، وحسن بكفاءته مورِّثُه جَمعها ضخمة لرتكٍة الوارث شأَن شأنُه فكان ِسه، مؤسِّ

واملزايا.»178 املواهب من خلٌو هو ملن وتركها
«عباس حكومُة به تتسم ما أظهر أن «Sammarco «ساماركو اإليطايل املؤرخ ويرى
جدِّه، مجَد كوَّنت التي األعمال لجميع العنيف وكْرُهه األوروبية، للحضارة الوحيش عداؤه

فشيئًا».179 شيئًا تحطيمها يف الجهد كلَّ هو بذل والتي

هذا ترجمِته بمناسبة أمرياالي برتبة فيها عليه أُنعم التي السنة وهي ١٢٦٣ بعد والثالث الرتجمة، قلُم
ج٤، العربية، اللغة آداب تاريخ يف زيدان ذكره ما صحيًحا ليس أنه إىل هنا نُشري أن ونحبُّ الجزء،
الكريم عبد عزت ذكر وقد بوالق»، يف ُطبعت أجزاء «أربعة الكتاب هذا من تَرجم رفاعة أن من ص٢٥٧،
قلم يرسع أن بك رفاعة من طَلب أنه ص١٤٧» األول، املجلد إسماعيل، عرص يف التعليم «تاريخ كتابه يف
أصَدر التي «ملطربون» جغرافية ترجمة إتمام يف إسماعيل) عهد يف نظارته يتوىلَّ كان (الذي الرتجمة

املرتجمني. عدد قلة من القلُم فشكا عيل، محمد عرص يف أجزائها بعَض رفاعُة
ص٥٤. ج١٣، التوفيقية، الخطط مبارك، عيل 177

ص١٥. أيًضا وانظر ص٩-١٠، ج١، إسماعيل، عرص الرافعي، 178
.Sammarco, Précis de l’histoire d’Egypte, IV, p. 4 179
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لن أنه مرص يف الحكم توىلَّ منذ «أظهر عباًسا: أن الكريم عبد عزت الدكتور ويرى
سريته وأن نُُظَمه،180 ويؤيد مؤسساته، عىل ويحنو جدِّه، سياسة يُتابع الذي الحاكَم يكون
قصريًا».١٨٠ كان حكَمه أن ذلك يف له يشفع وال متصًال، فشًال كانت الداخيل اإلصالح يف

تسفيه عىل قامْت عباس «سياسة أن إىل يرجع نظره يف كلِّه لهذا األسايس والسبُب
اعتقد التي والسياسة الداخيل، اإلصالح ميدان يف وإبراهيم عيل محمد بذلها التي الجهود
والدول العثمانية، بالدولة مرص عالقات تقرير يف إليها ويدعوان بها، يتمسكان كانَا أنهما

األوروبية».١٨٠
لَم نفهم أن إذن العسري من يكن لم األساس هذا عىل األول عباس سياسَة فهمنا فإذا
أُلغيت؛ مدرسة أوَل األلسن مدرسُة وكانت عهده، أول يف الخصوصية املدارس معظم أُقفلت
لهذا لثقتهما؛ الحائزين وإبراهيم عيل ملحمد املقربني من كان وناظرها مؤسسها أن وذلك
ولم نفسه، رفاعة يوضح لم التفاهم، وسوءُ الكراهية من نوٌع ورفاعة عباس بني نشأ
يف يذهبوا أن إىل املحدثني املؤرخني دعا مما الحقيقة أسبابَه املعارصون املؤرخون يوضح
«تخليص رفاعة لكتاب أن يرى بك الرافعي الرحمن عبد فاألستاذ شتى؛ مذاهَب تفسريه
أوائل يف أي ،١٢٦٥ سنة الثانية للمرة طبع أنه يخفى ال إذ بنفيه؛ يتصل سببًا اإلبريز»
باشا وعباس املستبد، الحاكم فيها يرغب ال ومبادئ آراء يحوي والكتاب باشا، عباس عهد
رفاعة كتاب يف ما إىل نظَره لفتوا قد الوشاة أن بد فال غشوًما، ا مستبدٍّ طبعه يف كان األول
غرابة وال له، منًفى السودان ليكون الخرطوم إىل يُبعَده أن فرأى لعباس، يروق ال مما بك
ق املحقَّ من لكان الحميد عبد السلطان عهد عىل تركيا يف ظهر الكتاب هذا أن فلو ذلك، يف
رفاعة، نفَي رأى قد باشا عباس يكون أن الجائز فمن صاحبه، هالك يف سببًا يكون أن
لنفيهم واتخذ مرص، عن وثقافتهم أفكارهم ويُبعَد ليُبعَدهم، السودان، إىل رفاعة وأمثال

بالخرطوم.181 مدرسة إنشاء وهي ظاهرة صورًة
السودان، إىل رفاعة إلبعاد احتماَلني هناك أن فريى الكريم عبد عزت الدكتور أما
رفاعة عيل يحقد كان والذي باألطماع، مليئًا أوروبا من عاد الذي مبارك، عيل سْعي أولهما

Dunne, An أيًضا وانظر و٦، ص٥ وسعيد، عباس عرص يف التعليم تاريخ الكريم، عبد عزت 180

عباس سياسة عن يدافع ولم هذا Introduction to the History of Education in Egypt, p. 289
املوضوع، هذا عن كتابه يف طوسون عمر األمري له املغفور إال البعثات نحو وخاصة التعليمية،

ص٤١٦–٤١٨.
ص٤٨٩-٤٩٠. عيل، محمد عرص الرافعي، 181
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فلما السودان، إىل رفاعة وأبعد مبارك عيل إليه عباس قرب وقد مكانة، من أصاب ما
يكون أن يحتمل ما والثاني القرم182 إىل مبارك عيل وأبعد رفاعة، إليه قرَّب سعيد خلفه
ميدانهم عىل متطفًال عدُّوه ربما الذين املتعصبني املشايخ بعض معارضة لقيه قد رفاعة

والفقه.١٨٢ الرشيعة دراسة يف
وأصدُق مادي، تاريخي سند إىل تفتقر اجتهادية أو احتمالية تفسريات كلُّها وهذه
بعض بسْعي السودان إىل سافر أنه من نفسه رفاعة ذكره ما — نظري يف — منها
هؤالء أسماء يذكر لم كان وإن بالخرطوم183 مدرسة نظارة بوسيلة مسترت بضمري األمراء

ه. ضدَّ بها وشوا التي الوشاية ماهية أو األمراء،
السودان يف وهو نظمها قصيدة يف مسترت إيضاح يف وإليها إليهم فأشار عاد أنه غري

فيها: قال — مرص كتخذا — باشا بحسن فيه هو مما مستغيثًا

ل��داد ألخ��ص��ام يُ��ص��غ��ي وال ذُلِّ��ي ي��ري��د ال��ع��زي��ز خ��ل��ُت وم��ا
ح��داد ألل��س��ن��ة ص��َغ��ى ف��ك��ي��ف ِح��داد ب��أل��س��ن��ة س��َع��وا ل��دي��ه
ج��وادي ي��ك��ب��و ح��رب��ه��م ف��ي وه��ل خ��ادع��ون��ي ال��ف��ض��ائ��ل م��ه��ازي��ل
ال��م��ن��ادي ن��اَدى ت��زي��ي��ف��ه ع��ل��ى م��وَّه��وه إذ ق��ول��ه��م وزخ��رف
واالن��ت��ق��اد االن��ت��ق��اء ص��ح��ي��ح ب��ص��ي��ر ال��م��ع��ن��ى ص��ي��رف م��ن ف��ه��ل
بُ��ع��ادي184 ف��ي ال��ن��ت��ي��ج��ة ف��م��ا ب��م��ص��ر ع��ق��ي��م ق��ال��وا م��دارس��ي ق��ي��اس

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

وقافية:
تُ��ن��ادي»185 ل��م��ن ح��ي��اَة ال ول��ك��ن ح��يٍّ��ا ن��ادي��َت ل��و أس��م��ع��َت ل��ق��د

إىل ١٢٦٦ سنة رجب شهر يف أوعز قد عباًسا فإن الحقيقة األسباب تكن ومهما
السودانية باألقاليم مدرسٌة َس تُؤسَّ أن املجلُس هذا واقرتح برغبته، املخصوص املجلس

ص٥٨. السابق، املرجع الكريم، عبد عزت 182

ص٣٦٥. املرصية، األلباب مناهج 183

ص٢٦٨. السابق، املرجع 184
.٢٣٤ العدد الثقافة، 185

194



املرتجمون

ونظارتها تأسيسها عىل يقوم وأن الجهل، جحيم من بها واملستوطنني أهلها، ألوالد إنقاذًا
يف التعليمية العلمية النهضة أعالم من عَلٌم التدريس يف معه يشرتَك وأن بك، رفاعُة
ورئيس املهندسخانة يف الرياضيات أستاذ بيومي أفندي محمد وهو عيل محمد عرص
َمن أول أنها عباس لحكومة َل نُسجِّ أن ا حقٍّ الجميل من وأنه الرتجمة، غرفة أقالم أحد
صادَق النية، خالَص كان أنه لو السودان، ربوع يف مرصية مدرسة إنشاء يف فكَّرت
ابتدائية مدرسة إنشاء فإن وإال كذلك، يكن لم ولكنه وأبنائه، السودان خدمة يف الرغبة
النهضة رجاِل كبريَا فيها بالتدريس ويقوم عليها، يُرشَف أن يستلزم يكن لم الخرطوم يف
األسباب أخفى املخصوص املجلس قرار فإن هذا ومع وبيومي، رفاعة مرص؛ يف العلمية
هذا يف ذكر فقد برَّاقة؛ اذة أخَّ صورة يف املدرسة إنشاء من الغرَض لنا وأظهر الحقيقية،
يف أُنشئت قد يكن لم وملَّا الجسيمة، البالد من السودانية األقاليم كانت «ملا أنه القرار
األتراك وأوالد أهلها، من وغريهم مشايخها، أوالُد فيها يُربَّى مدرسٌة املتسعة الديار تلك
ليتعلَّموا أحفاُدهم وكذلك خلت، أعوام منذ بها وتوطنوا الديار، تلك إىل ذهبوا الذين
قد املخصوص املجلس كان وملا وفطنة، ثقافًة فيزدادوا والكتابة والقراءة الفنون فيها
إنقاذ بغيَة البالد بتلك مدرسة إنشاء أْمَر فقرَّر أخريًا، عقدها التي جلسته يف تشاور
الخديوية، الذات مراحم بمقتىض املعارف بأنوار وتنويرهم الجهل، ظلمات من أوالدها
يف املدرسة هذه تُفتَح أن الرأُي قرَّ قد والربايا، الرعايا جميَع شملْت التي السنية واملكارم
ترتيب نمط وعىل املرصية، املدارس ألصول موافًقا نظاُمها يكون وأن الخرطوم، عاصمة
من غالًما وخمسني مائتني نحو فيها ويُسجل يُقبل وأن والتجهيزية، املبتديان مدرستَي
من وكذلك وملحقاتها، وتاكة وسنار، والخرطوم، بدنقلة، القاطنني واألهلني املشايخ،
بأصول ملمٌّ ناظٌر عليها ويوىلَّ هذا وأحفادهم، الديار بتلك توطنوا الذين األتراك أوالد
املجلس فاستحسن وجه، أحسن عىل وتنظيمها ينبغي، كما ترتيبها من ليتمكَّن املدارس؛
إىل وإرساله املذكورة للمدرسة ناظًرا املدارس بديوان الذي بك رفاعة اآلالي أمري اختياَر
إليه.» املشار البك برأي املدرسة تلك إليهم تحتاج الذين املعلمني وانتخاب الديار، تلك

إلخ.186

بتاريخ ص١١٩، ،٤ رقم الرتكية املكاتبة املخصوص، املجلس قرارات ،١٩٥٨ رقم دفرت عابدين، 186

لألستاذ السودان» يف مرصية مدرسة «أول يف: املدرسة هذه عن الحديث تفصيل انظر .١٢٦٦ رجب ١٥
و٢٢٥. ٢٢٤ العددان، الثقافة، املجيد، عبد العزيز عبد
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السودان، يف كرًها ال األمرَّين، فيها قاىس سنوات ثالث نحو السودان يف رفاعة قىض
والسودان: مرص لسان عىل القائل فهو

ال��ن��ط��اق ض��م 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��اِن ن��ح��ن
االن��ف��الق ك��وك��ب��ي��ة غ��رة وم��ن��ي م��ن��ك ال��زم��ان ج��ب��ي��ن ف��ي

من زمالئه معظَم أصاب مَلا وتألُُّمه منفي، بأنه شعوُره السودان يف آَلَمه إنما
العلمي، الجهاد يف ووفيَّه ومرص، باريس يف صديَقه أفندي بيومي وخاصة ووفاة، مرض

إليها: اإلشارة السابق قصيدته يف قوله هذا يؤيد والرضاء، الرساء يف وصاحبَه
ال��ِح��داد187 ل��ب��ُس وظ��ي��ف��ت��ي ك��أنَّ ص��ح��ب��ي ب��ن��ص��ي��ف ف��ت��ك��ه��ا وح��س��ب��ي

خريَ الخرطوم مدرسة يف بواجبه وقام واإليمان، بالصرب هناك تذرَّع فقد ذلك ومع
تَُعدُّ كثرية قصائَد يف شكواه بثَّ وقد والسودان، مرص أبناء بعُض يَديه عىل وتخرَّج قيام،
الرتجمة، وهو له، وأخلص أحبَّه الذي عمَله أخريًا ينَس ولم شعر، من قال ما أجمل من
— يحسُّ كان ما إىل مقدمتها يف أشار وقد «تليماك»،188 قصة برتجمة فراغه وقَت فشغل
برتجمة باشتغاله األلم هذا ل تحمُّ عىل استعان وكيف ممض، ألم من — منفاه يف وهو
فيما وليس السودان، بالد إىل والقدر بالقضاء هُت توجَّ ملا فقط «وإنما قال: الكتاب، هذا
يُتلفني كاد حتى ة، امللمَّ هذه يف القريحة جامَد ة، الهمَّ خامَد برهًة أقمُت مفرٌّ هللا قضاه
تسليُت فما بخرطومه، الكارس السودان فيُل ويبلعني وسمومه، بحرِّه الفائر اإلقليم سعريُ

األفالك.» بدور الرجاء وتقريب «تليماك»، بتعريب إال
آخر مجهوٌد وله السودان، يف إقامته عْهد حتى الرتجمة يف رفاعة مجهود هو هذا
ال وإسماعيل، سعيد عهَدي يف عودته بعد أخرى علمية ميادين ويف امليدان189 نفس يف
حدوَده جعْلنا الذي بحِثنا موضوع عن لخروجه عنها للحديث مناسبًا هنا املجال نرى

باشا. عيل محمد عهد آخَر

ص٢٦٧. األلباب، مناهج 187

بريوت يف تليماك» وقائع يف األفالك «مواقع بعنوان: رفاعة تالميذ أحُد بعد فيما الكتاَب هذا طبَع 188

تاريخ). (بدون
األول، املجلد إسماعيل عرص يف التعليم، تاريخ الكريم، عبد عزت يف: الجهود هذه تفصيل انظر 189

ص١٤٠–١٥٥.
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إىل تحتاج أخرية نقطة إىل نُشري أن دون املوضوَع هذا نختم أن نستطيع ال أننا غري
بعض يف أشار أنه غري الرتجمة، يف رفاعة جهود سبَق فيما أحصينا أننا وذلك املناقشة؛

فقال: «مونتسكيو»، عن ترجم أنه إىل السودان يف قاله الذي شعره

ج��ه��اِد 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��ادي190 ب��ال يُ��ق��رُّ وم��ن��ت��س��ك��و ع��دٌل وه��و ي��ش��ه��د وم��ل��ط��ب��رون

الذي الطهطاوي، كشك محمود الشيُخ وفاته بعد أكَّدها واضحة، إشارة فهذه
بجهِد آخره يف أشار فقد األلباب»؛ «مناهج كتاب من الثانية الطبعة تصحيح عىل أرشف
لم تَه همَّ أن إىل وأشار الكتاب، هذا لنرش وسعيه بك)، رفاعة (حفيد رفاعة بك محمد
ترجَمها التي الكتب باقي إحياء عىل حرضته عزم بل األثر، هذا طبِع إنجاز عند تقف
وترجمة «ملطربون» وترجمة الشهرية «تلماك» كرواية العربية؛ إىل الفرنساوية عن جدُّه

إلخ. … ذلك وغري «منتسكو»
رفاعة حفيد إىل سلمان الكريم عبد الشيُخ كتبَه خطاٍب صورَة ذلك بعد وأورد
عىل قارص غريَ هذا كتابي «فاجعْل فيه: قال ،١٣٣٠ سنة األوىل ١٦جمادى بتاريخ
وترجمة ملطربون (ترجمة فَرين.» السِّ ذَينِك إيجاد إىل ه وُمدَّ املفيد، الجديد عملك تقريظ

مونتسكيو).
وأن ترجمهما، مثواه هللا أكرم األكرم، والَده أن هللا رحمه األعز ك عمِّ عن رويُت ولقد
ثراه هللا طيَّب أنه عىل يُربهن مما اآلن إىل حافظه بقيُت ما وأسمعني موجودة، نسختهما

وهو: ترجَمهما،

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

أصول بوجود الجمهور إىل البرشى نزفُّ «ونحن بقوله: الخطاب هذا عىل وعلَّق
إجابًة طبعهما عىل األكرم حفيده حرضة وتعويل املؤلف، كتُِب خزانة يف الكتابني هذين

العرص.»191 ألبناء النفع تعميم يف وحبٍّا األستاذ، فضيلة لطلب

ص٢٦٦. األلباب، مناهج 190

ص٤٤٩-٤٥٠. السابق، املرجع 191
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يف كتٍُب من رفاعة ترَجم ما ثبْت إىل رجعنا إننا نقوَل أن نستطيع ما وغايُة
قرأ أنه نعرفه ما وكلُّ ملونتسكيو، كتابًا بينها من نجد فلم وإسماعيل عيل محمد عهَدي
األلباب «مناهج كتاب وخاصة كتبه، بعض يف كثريًا بها وتأثَّر باريس، يف وهو كتُبَه
يف تالميذُه يُرتجم لم كذلك الرشائع»، «روح مونتسكيو بكتاب فيه متأثِّر فهو املرصية»،
استكمال يف الربهان وبيان البيان «برهان كتاَب إال «مونتسكيو» كتب من األلسن مدرسة
إرشاف تحت الرتجمُة وكانت الجبييل، أفندي حسن ترجَمه فقد الرومان»؛ دولة واختالل
والكامل اللبيب، الفاضل مراجعة عن أغفْل «ولم مقدمته: يف املرتجم قال فقد رفاعة؛
ما وفكِّ مشكالته، بعض حلِّ يف أفندي رفاعة سيدي علمه، الكثري فهمه، الدقيق األريب،

معضالته.» من فهُمه عيلَّ ُعرس
وفاة بَُعيد ١٢٩٠ سنة اآلخر ربيع من عرش الثاني يف إال ترجمته من ينتِه ولم

.١٢٩٣ سنة القعدة ذي يف سنوات ثالث بعد الكتاب طبُْع وتمَّ رفاعة، أستاذه
وأجزاء «مونتسكيو»، كتُِب بعَض ا حقٍّ ترَجم قد رفاعُة يكون أن إال إذن يبَق لم
تزال ما الكتب هذه مسودات وأن — ُطبعت التي غري — «ملطربون» جغرافية من أخرى

مكتبته. يف مخطوطًة

األلسن خريجي من املرتجمون (3)

التدريس يف رفاعة طريقة املرتجمة، الكتب عدد الخريجني، عدُد املدرسة، أغراُض
اشرتاك املرتجمة، الكتب مراجعة عىل رفاعة إرشاف وتنوُُّعه، اإلنتاج وفرُة باملدرسة،
التاريخية، بالكتب رفاعة عناية ترتجم، التي الكتب اختيار معه، املصححني بعض
الحديث والرتاجم، السرَي يف كتُب املختلفة، التاريخ عصور يف مكتبة لرتجمة مرشوعه
مجدي صالح له، موجزة ترجمة أفندي، السعود أبو األلسن، خريجي من اثنني عن

به. وعالقتهما الرجلني يف رفاعة أثُر الرتجمة، يف جهوده ترجمته، بك،

∗∗∗

اثنني: غرَضني تحقيق إىل ترمي إنشائها منذ األلسن مدرسُة كانت

والعلوم. الفنون مختلف يف مرتجمني إعداد (أ)
والخصوصية. التجهيزية املدارس يف الفرنسية للغة مدرِّسني إعداد (ب)
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وُجهِده امللل، تعرُف ال التي رفاعة ة بهمَّ الغرَضني هذين املدرسُة قت حقَّ وقد
يف بك مجدي صالح ذكر وقد واملدرِّسني، باملرتجمني واملدارس مرص ومألت املتصل،
األلسن، مدرسة يف رفاعة تالميذ من نبغوا الذين النابهني أسماءَ الزمن» «حلية كتابه
عرش مدى يف خرَّجت املدرسة أن «دن»192 املسرت وذكر وستون، سبعة هؤالء ُة وعدَّ
السنة (وهي ١٢٥٥ سنة منذ األلسن خريجي أن يل ويبدو مرتجًما. سبعني نحو سنوات
محمد فيها تُويفَ التي السنة (وهي ١٢٦٥ سنة إىل األوىل) الدفعُة فيها تخرَّجت التي
وتالميذ املدرسة خريجي أحُد أفندي السعود أبو ذكر فقد املائة؛ نحو يبلغون كانوا عيل)

عرشة».193 عام كلَّ منها «يخرج كان املدرسة أن رفاعة،
التي الكتَب — باشا194 قدري محمد — املدرسة خريجي من آخر خريٌج قدَّر وقد

كتاب. ألَفي بنحو — يُطبع لم وما منها ُطبع ما — األلسن خريجو ترجمها

.Dunne. Printing and Translations etc. p. 348 192

ص٥٩. إلخ، … العرص أهل منحة السعود، أبو 193
جغرافية. معلومات باشا، قدري 194
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هذا يف رفاعُة أشاع فقد تُرجمت، التي الكتب عدد أو الخريجني، عدد كان ومهما
ثم عيل، محمد عهد يف النهضة أركاَن فكانوا نشاطه، من ونفحًة روحه، من قبًسا الرعيل
القوَل رفاعُة أجمل وقد إسماعيل، عهد يف عليها واإلرشاف إحيائها، عىل القائمني كانوا
املرصية، الحكومة بعناية تقلدُت «قد قال: تليماك، لقصة مقدمته يف وجهوِدهم جهِده يف
األعصار، سائر عىل السامي العلوية املحمدية املدة عرص يف األمصار، سائر عىل الفائقة
وتقويًما، وتعديًال وتعليًما، نظارًة عديدة، وسنني مديدة، مدة التالميذ تربيِة بوظيفة
السبق، مضمار يف لهم رجاٌل املتقنني من تعليمي نظارات من وتخرَّج وتنظيًما، وترتيبًا
وأزهى رويَّة وأبهى بديهة أبهُر والنظم النثر صناعة ويف مجال، وسيُع املعارف وميدان
الفرنساوية من لتعليمهم وعرَّبُت ِسجال، وال نضال يف يُبارون ال صفوف وحماُة ارتجال،
املنافع، عظيِم كتاب كل من املهمة، الكتب مرتجماِت لهم وصححُت ة، الجمَّ املؤلفاِت
مطبوع إىل الجميع طباُع ومالْت وطبعها، الحكومة مطبعة يف تمثيلها حسن وتوفق
واٍد، كل يف الحادي، بها وحَدا البلدان، سائر يف الركبان بها وسارْت وطبعها، ذوقها
بذلك وَديدني مرصوًفا، ذلك إىل زمني وكان ِحسان، قصائد كأنها اد الُقصَّ وقصَدها
حبُّه الذي الوطن، حال تحسني عىل عيل)، محمد (يقصد الزمن ألمري مجاراة معروًفا،

إلخ. «… اإليمان ُشَعب من
ونثًرا نظًما اإلنشاءات يف «جميعهم كانوا بأنهم األلسن خريجي مبارك عيل ووصف

عرصهم.»195 وتحفَة مرصهم، أطروفَة
يف العلم ى يتلقَّ وهو — نفسه به هو أخذ بما األلسن يف تالميذَه رفاعة أخذ وقد
«ال فكان األوىل، اللحظة منذ التحصيل يف والنشاط بالجد أوًال: أخذهم: أنه أي — باريس
عند أو العشاء، بعد للتالمذة الدرس عَقد وربما محدود، وقت عىل والليلة اليوم يف يقف
فنون أو اللغة درس يف قدَميه عىل ساعات أربع أو ثالث نحو ومكث األخري، الليل ثلث
لبعض يعهد أن استطاع وبهذا إلخ.»١٩٥ األجنبية، والقوانني اإلسالمية، والرشائع اإلدارة
أن عجب ومن املدرسة، إنشاء من األوىل السنوات يف الكتب برتجمة تالميذه من النابغني
سنة ففي األوىل؛ دفعتَها املدرسُة تُخرج أن قبل وُطبعت تُرجمت قد الكتب بعض نرى
اليونانيني الفالسفة تاريخ كتاُب ظهر — واحدة بسنة املدرسة إنشاء بعد أي — ١٢٥٢

ص٥٤-٥٥. ج١٣، التوفيقية، الخطط 195
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بمدرسة ترجمته وقَت «وكنُت مقدمته: يف يقول الذي حسني أفندي هللا عبد بقلم مرتجًما
بها. تلميذًا يزال ال كان أي باألزبكية»، األلسنة

وهما آخرين كتابنَي أخرجُت (١٢٥٤) املدرسة إنشاء من سنوات ٣ نحو وبعد
الحكماء»، وهداية القدماء و«بداية محمود، خليفة ترجمة املنطق»، بعلم املرشق «تنوير
جميًعا وهم السعود، وأبو الرازق عبد ومحمد الزرابي مصطفى ترجمته يف اشرتك وقد

املدرسة. تالميذ من
إقباٍل من — قبل من نفَسه به أخذ بما — أيًضا تالميذه رفاعُة وأخذ ثانيًا:
خريجوها يعرف ولم املدرسة تعرف فلم والفنون، العلوم مختلف يف الرتجمة عىل
التاريخ يف كتاب ترجمة من أحُدهم يفرغ كان وإنما بعينه، علٍم ترجمِة يف ص196 التخصُّ
ولكننا وهكذا، الجغرافيا، يف أو الكيمياء، يف ثالث ثم الطب، يف آخر برتجمة إليه فيُعهد
قد تخرجهم بعد تولَّوها التي الرتجمة ووظائف الخاصة، الخريجني ميول أن نالحظ
العلوم، من علم يف التأليف أو الرتجمة، يف التخصص من نوع إىل منهم كالٍّ هت وجَّ
إىل البياع مصطفى ومحمد الزرابي، ومصطفى السعود، وأبو خليفة محمود فاتَّجه
الكتب ترجمة إىل الطهطاوي عبيد وأحمد مجدي صالح واتجه التاريخية، الكتب ترجمة
الكتب ترجمة إىل الديك عيل وحسني عمارة والسيد الشيمي، ومحمد والحربية، الهندسية
والتأليف القانونية، الكتب ترجمة إىل باشا قدري ومحمد السيد، بك هللا وعبد الرياضية،

وهكذا. فيها،
كانت وقت، أرسع يف الرتجمة وإنجاز الكتب، من ممكن عدد أكرب ترجمة يف ورغبًة
إذا فصوًال أو كثرية، أجزاء من يتكوَّن الكتاب كان إذا أجزاءً املرتجمني عىل تُوزَّع الكتب
كرب حسب الرتجمة إلنجاز معني وقٌت مرتجم لكل يُحدَّد وكان واحًدا، جزءًا الكتاب كان
أشهر. وخمسة شهًرا عرش أربعة بني املدة هذه ترتاوح وكانت صغره، أو الفصل أو الجزء
كلها، يكن لم إن الكتب، معظم وتصحيح مراجعة عىل بنفسه يُرشف رفاعة وكان
حسني هللا عبد فهذا كتبهم، مقدمات يف جميًعا تالميذه من املرتجمون بذلك يشهد

دفرت مثًال، انظر األلسن، مدرسة يف املرتجمني عىل الكتب لتوزيع مختلفة قوائم عابدين وثائق بني 196

أثبتنا وقد وغريها، ،٢٤ رقم تركي» «مدارس ٢٠٩٨ ودفرت ،٨٢ رقم ،١٠ ورقة تركي» «مدارس ١٠٩١
عيل، محمد عرص يف التعليم الكريم: عبد عزت أيًضا انظر البحث، لهذا كملحق القوائم هذه من واحدة

ص٣٤٣.

201



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

بمدير ترجمته وتحرير الكتاب، مشكالت يف «فاستعنُت الفالسفة: تاريخ مقدمة يف يقول
بتقدم األلبا امللوك «إتحاف مقدمة يف يقول محمود خليفة وهذا البهية.» املدرسة تلك
التآليف، مستصعبات من الفرنساوية باللغة إنها «وحيث أوروبا»: بالد يف الجمعيات
لسان من بمراجعة نقابها وكشف صعابها، تذليل يف استعنُت التصانيف، ومخترصات
من بيسري آٍت هو فإنما مقال بأبدع مدحه يف أتى وَمن قصري، ووصفه مدحه يف القلم
وهو ذلك، إىل والحاجة التوقف حني األلسن، مدرسة مدير أفندي رفاعة حرضة كثري،
من سيما ال ترجمة خريَ كانت فبهذا املقابلة، كلَّ وقابلها أصلها، عىل حها صحَّ أيًضا
اللغتني، بهاتني اشتغايل يف سنتني، غري األلسن مدرسة يف يل يكن لم إنه حيث أمثايل،
يف ة الهمَّ «بذلُت شارلكان»: اإلمرباطور بتاريخ الزمان ملوك «إتحاف مقدمة يف وقال إلخ.»
يف أوتي َمن والتدقيق، البالغة ربِّ مع بمقابلته تهذيبًا وازداد وتهذيبه، وتنقيحه تعريبه،
إلخ.» الرتجمة، قلم ناظر أفندي رفاعة حرضة والتحقيق، الحقيقة كنوز مفاتيح الفن هذا
— املرتجمة الكتب كلِّ وتصحيح بمراجعة رفاعة يقوم أن املستطاع من يكن ولم
العمل هذا يف معه يُرشك — حني بعد — أخذ ولهذا بنفسه؛ — واختالفها كثرتها عىل
عبيد أحمد قال العدوي. قطة محمد الشيخ وخاصة ومصححيها، املدرسة مدرِّيس بعَض
مرتجُمه، «يقول األكرب»: بطرس تاريخ يف األزهر «الروض كتاب خاتمة يف الطهطاوي
املدلهمة، الليايل وفهمه مطالعته يف وسهرُت ة، الهمَّ صعوبته عىل ترجمته يف رصفُت قد
صاحب بمراجعة املعضالت، من عليه اشتمل وما املشكالت، من حواه فيما واستعنُت
قطة محمد الشيخ العالمة بمعرفة غالبه وتصحيح الرتجمة، قلم ناظر بك رفاعة الرفعة
هذا تصحيح «وكان فرنسا»: ملوك «تاريخ كتاب يف قاسم حسن وقال العدوي.»197
يد وعىل األمجد بك رفاعة املرياالي سعادة األوحد العالمة حرضة بمعرفة الفائق، الكتاب

ترجمة.»198 قلم مصحح العدوي، قطة محمد القوي، بربه املستنرص
مدرسة يف تُرجمت التي الكتب وتصحيح مراجعة يف جدية مشاركًة شارك وممن
فقد األلسن؛ مصححي كبريُ الطهطاوي، الرحيم عبد أحمد الشيخ الرتجمة وقلم األلسن،
وقابله َحه، وتصفَّ طالَعه «إال كتاب كتبها من يُطبع ولم إنشائها، منذ املدرسة يف ُعنيِّ

ونهاًرا». ليًال يشتغل وهو حه وصحَّ

ص٣٤٧. الزهر، الروض 197
أخذ فن يف العبارات وتهذيب ص١١٩، أمريكا، يف سياحة أيًضا انظر ص٢٧٦، فرنسا، ملوك تاريخ 198

إلخ. … ص١٧٢ املساحات،
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فاختار ذكرنا كما بدأ وقد بك، لرفاعة موكوًال كان فقد تُرتَجم التي الكتب اختيار أما
الفالسفة «تاريخ ككتاب باريس؛ يف وهو ودرسها قرأها التي الكتب بعَض لتالميذه
املنطق يف مارسيه»، «دي وكتاب الحكماء»، وهداية القدماء «بداية وكتاب اليونانيني»،

إلخ». املنطق، بعلم املرشق «تنوير بعنوان ترجم الذي
مشريًا األلسن مدرسة إىل املدارس ديوان يكتب أن أحيانًا يحدث كان أنه غري
بك؛ أدهم مديَره الواقع يف نعني فإنما املدارس، ديوان قلنا وإذا معينة، كتٍب برتجمة
ولهذا الرياضية؛ والعلوم الفرنسية اللغة يف وخاصة الثقافة واسع مثقًفا رجًال كان فقد
رياضية، كتُبًا إما كانت برتجمتها املدارس ديوان أشار التي الكتب معظم أن نالحظ
يف العبارات «تهذيب كتاب مقدمة يف عمارة أفندي السيد قال الرحالت، يف كتُبًا وإما
اللغة ثمر من اجتنيُت (األلسن) املدرسة بتلك كغريي حللُت «فمذ املساحات»: أْخذ فنِّ
العالمة … ِعقِدها جوهر وناظم بُرِدها، ُحلَّة ناسج بإرشاد أنَفَسه، والفرنساوية العربية
فضله من حباني … التحصيل يف الرغبَة مني عِلم فلما رافع، بدوي أفندي رفاعة السيد
املرصية املدارس ديوان من صَدر بما عمًال وأمرني وزيادة، املأمول بلغُت أن إىل إمداده،
إلخ.» … املساحات أخذ وفنَّ املسافات، بيان يتضمن «لوكوه» للمؤلف كتابًا أُترجم أن

وتفسري بتعريبه، األمُر صدر «قد أمريكا»: يف «سياحة مقدمة يف نعام سعد وقال
مديرها بأنفاس حرية، العلوم بكسب هي التي املرصية، املدارس ديوان من تراكيبه

إلخ.» … أدهم إبراهيم اللوا أمري سعادة املفخم، البك حرضة
خدمة «هذه الهند»: يف «سياحة مقدمة يف «الصغري» البياع مصطفى إبراهيم وقال
الهند، بالد إىل سياحته يف ألَّفها ثرولد»، «أوبري للمؤلف صغرية، رحلة وتعريب يسرية،
بك، أدهم اللواء أمري سعادة املدارس، مدير املفخم البك حرضة كتبخانة يف وجدت
الرشف مراقي يف َرقَي َمن الزمان، عالمة حرضة إىل الديوان من برتجمتها األمُر فصدر
هللا حفظه فعيَّنني الرتجمة، قلم ناظر بك رفاعة أمرياالي حرضة وأعظَمه، محلٍّ أرفَع

إلخ. «… لرتجمتها
اختيار يف واملدارس والحكومة الوايل وحاجات رغباِت يُراعي كان رفاعة أن يل ويبدو
لنفسه؛ رسَمها خاصة لخطة تبًعا التاريخية الكتب يتخريَّ كان ولكنه تُرتجم، التي الكتب
تاريخ تُغطِّي مختلفة كتُبًا يُرتجم أن يريد كان أنه الكتب هذه مراجعة من يتضح فإنه
بعناية منه َحظَي قد فرنسا تاريخ كان وإن أحدثها، حتى العصور أقدم منذ العالم
وميله الفرنسية، رفاعة لثقافة راجٌع هذا ولعل كتاب، من أكثَر فيه ترجم فقد خاصة؛
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أو الحملة، بأراضيها نزلْت منذ وفرنسا مرص بني تربط كانت العالقة أو الدولة، هذه إىل
إليها. البعثات معظم بإيفاد فرنسا وإيثاره إصالحاته، يف بالفرنسيني عيل محمد الستعانة
الكثرية الكتب برتجمة تالميذه إىل وَعِهد العناية، هذه التاريخ بعلم رفاعة ُعنَي وقد
محمد شَغِف من ه يحسُّ كان ما ها وأهمُّ وثانيها الخاص، ميلُه أولُها كثرية، ألسباب فيه
الحرص حريٌص ورفاعة الرجال، عظماء وتراجم األمم، حوادث بدراسة الشديد باشا عيل

النعم». «ويل يُرَيض أن عىل يعمل ما كل يف كله
القديمة، والشعوب الدول تاريخ يف كتابًا فاختار الخطة، هذه بتنفيذ رفاعة بدأ
يف تالميذه إىل وعهد إلخ، ويونانيني، وُفرس، وأكراد، وبابليني، وسوريانيني مرصيني من
الخليقة تاريخ «ناقًصا الفرنيس أصله يف الكتاب هذا كان وملا برتجمته، األلسن مدرسة
أضاف فقد باألرب»؛ يفي ما حماة سلطان الفدا أبي الدين عماد كتاب يف وكان والعرب،
واملرغوب، واملطلوب املرغوب»، وبلوغ املطلوب، «لكمال الكتاب هذا من فصوًال إليه رفاعة
بنصوص يتقيَّد ال نراه ولهذا الكتب؛ من بسلسلة العالم تاريخ تغطية هو رجحنا، كما
ما بها ليُكمل قديمة عربية كتب من أجزاء إضافَة لنفسه يُبيح بل الرتجمة، عند املؤلفني

لنفسه. رسمها التي خطتَه ق وليُحقِّ نقص، من الكتب هذه يف
مدرسة تُرتجمه تاريخي كتاب أول وهو — الكتاب لهذا مقدمًة رفاعة كتب وقد
وأوضح التاريخ، لدراسة دعوتَه فيها فلسف — ١٢٥٤ سنة يف ُطبع فقد األلسن؛
ال طيبة مقدمة وهي العلم، بهذا عيل محمد شغف إىل وأشار دراسته، من األغراض
هذا إىل مضطرٍّا كان ولكنه فقراتها، يف السجَع التزاُمه إال — نرى فيما — يشوبُها
أن املعلوم «من املقدمة: هذه يف قال األدبية، العرص بتقاليد متأثًرا كان فقد اضطراًرا؛
السياسة إىل مضطرٌّ وفرعه، بأصله والعمران التأنس إىل مائٌل بطبعه، مدنيٌّ اإلنسان
أسباب ومعرفة كماله، استجالب به يكون وما والكياسة، االجتماع وحسن والرياسة،
وعمارة رعيته، مع أو نفسه يف امللك حال عليه يكون وما وانتقاله، تحوُّله أو حفظه
راجح وجه عىل املهمات وضبط املصالح تنظيم ذلك إىل احتاج حيث مملكته، مدائن
مصادره نْصَب التجاريب تدريُب كان َمن فوائده، كمال ذلك من يستنبط أنه ملا ناجح،
من تضلَّع حتى سرب، والتواريخ وللسرَي اخترب، لألخبار َمن إال ذلك يشمُّ وال وموارده،
طروق عن ورجع واملشارب، األذواق بأنواع محيطها من وتجرَّع واملغارب، املشارق وقائع
ما بذكر يجود أنه ملا والفكر، بالهمة التاريخ طرق إىل وهرع الذكر، أهل إىل الشبه
العيان، حيز إىل الخفاء حيِّز من ويُخرجها الحدثان، حوادث ويُجيد النسيان، عليه جرى
فمنفعتُه الرياح، تذروه هشيًما مىض ما ألصبح االستصباح، به التاريخ مصباح أن ولوال
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وظهريُ وزير، كلِّ وسمريُ مشري، كلِّ وأمريُ أمري، كلِّ مشريُ وهو والعامة، للخاصة عامة،
وتلتاح الفاضلة، األرواُح به ترتاح العجاب، العجَب وأبدى أجاب، ُسئل إذا سمري، كلِّ
نظر مطمَح كانت فلذا والسالطني؛ وامللوك واألساطني، الحكماء من الكاملة، النفوُس إليه
مرص، سيد الفخر، أنموذج الدهر، نادرة األفخم، الداوري برص وملمَح األعظم، الخديو
والحسنات تُواَرى، ال التي البيضاء اليد صاحب التعجب، مغناطيس العرص، وصاحب
عيل محمد املمالك ويل أفندينا وتالىش، الظلُم اضمحلَّ به َمن تُجارى، ال التي ة الجمَّ
ملوك عند سيما ال األلقاب، بأعظم ب وتلقَّ ناٍد، كل يف بذكره الركبان سارت الذي باشا،

األوهام؟ تمكُّن ومبيد اإلسالم، تمدن معيد عندهم يلقب أنه أوليس أوروبا،
معرفة يف وله مزيًدا، املاضني امللوك ألخبار وتطلُُّعه شديًدا، بالتواريخ تولُُّعه كان وملا
والبصرية ادة، الوقَّ والقريحة الطُّوىل، واليد الغزيرة املادة األوىل القرون رجال فحول
تاريخ سيما ال القصور، غاية يف العربية بالكتب العصور، تلك تاريخ وكان ادة، النقَّ
بتعريب يقوم َمن األلسن بمدرسة وكان األزمان، تلك رجال فحول عىل املشتمل اليونان،
إلخ. «… ميعاد أقرب يف املراد لتعريب أفراد، لعدة أعطيتُه صدفه، من ُدرَّه ويُخرج طرفه،
الرازق عبد ومحمد أفندي، الزرابي مصطفى الكتاب هذا ترجمة يف اشرتك وقد

أفندي. السعود وأبو أفندي،
آخر كتابًا رفاعة تخريَّ القديم، العالم تاريخ يف الكتاب هذا ترجمة من االنتهاء وبعد
كبريًا كتابًا فخرج برتجمته، الزرابي أفندي ملصطفى وعهد الوسطى، العصور تاريخ يف
رفاعة له وقدَّم صفحة، ٣٥٩ يف والثاني صفحة، ٢٦٨ يف األول الجزء يقع جزأين، يف
مدرسة ناظر رافع رفاعة تعاىل هللا إىل الفقري «يقول قال: زعمناها، التي خطته يؤكد بما
ويلُّ طبعه الذي القدماء لتاريخ تكملة املتوسطة القرون تاريخ يف رسالة هذه األلسنة،
ما بِسرَي والعيون النفوس «قرة الكتاب، هذا ى سمَّ وقد والكرم.» الجود صاحب النعم،

القرون». من توسط
يف العالم انقسم وقد واملتوسطة، القديمة العصور تاريَخ الكتابان هذان تناول
بتاريخ رفاعة ُعنَي وقد تاريُخها، دولة ولكل مختلفة، كثرية دول إىل الحديثة العصور
السعود أبي — تالميذه من النابغني أحد إىل فَعِهد ذكرها، املتقدم لألسباب خاصة فرنسا
فرتجمه، امللوك»، من فرنسا حكم فيمن السلوك يف الآللئ «نظم كتاب برتجمة — أفندي

.١٢٥٧ سنة بوالق يف وطبع
«مونيقورس» الفرنيس املؤرخ أهَدى الكتاب هذا ترجمة من قليلة سنوات وبعد
مع «وباملذاكرة املالية»، عموم «مدير باشا رشيف إىل فرنسا» ملوك «تاريخ يف كتابَه
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يُطبع وأن طبعه عىل الرأُي استقر أدهم، إبراهيم املدارس عموم مدير املفخم البك حرضة
برتجمته قام وقد اإلهداء»،199 نظري يف ملؤلفه مكافأًة إليه املشار الباشا حرضة ذمة عىل

.١٢٦٤ سنة يف بوالق يف وُطبع األلسن، خريجي أحُد أفندي قاسم حسن
امللوك من أمثاله ِسرَي بدراسة خاصة عناية يُعنَى عيل محمد أن رفاعة عرف وقد
من ملك تاريخ «اختار ولهذا التاريخ؛ يذكرها نهضاٍت بأممهم نهضوا الذين املصلحني،
بني فضلُه الذي األكرب، بطرس تاريخ وهو املريخ، عىل بينهم همتُه تعلو اإلفرنج ملوك
وهو — ومواطنيه تالميذه من آخر نابغ إىل وعهد يُذكر»،200 أن من أشهر أوروبا ممالك
الفرنيس الفيلسوف تأليف من والكتاب برتجمته، — أفندي الطهطاوي عبيد أحمد

«فولتري». املعروف
يف السرَي شموس «مطالع كتاب كذلك األلسن خريجو عرَّبها التي الرتاجم كتب ومن
ترجمته «وكانت أفندي، الزرابي مصطفى محمد ترجمه عرش»، الثاني كارلوس وقائع

والنفائس».201 الدرر إلبراز مختاًرا زال ال املدارس، مدير بأوامر
الثاني كارلوس عهد حتى — السويد — «أسوج» ململكة خ يُؤرِّ الكتاُب كان وملا
حَكمها َمن فيه يذكر لطيف «بتذييل يُذيله أن املناسب من أنه املرتجم رأى فقد عرش؛
لتُعلَم اإليجاز، طريق عىل — ١٢٥٧ يف الكتاب ُطبع — هذا عهدنا إىل امللوك من بعده
التذييل هذا املرتجم انتخب وقد الكتاب»، فائدة بذلك وتتمَّ الشمالية، البالد تلك أحوال

عرش».202 الثامن القرن أحوال يف راغوان املؤلف «كتاب من
السبعني بني يرتاوحون سنوات عرش نحو يف األلسن خريجي أن هذا قبل ذكرنا
لجميع هنا نُرتجم أن العسري ومن كتاب، األلَفي من يقرب ما ترجموا وأنهم واملائة،
التيارات بعرض فاكتفينا الرتجمة، يف جهوَدهم بالتفصيل نذكر أن أو الخريجني، هؤالء
حديثًا ثنا وتحدَّ باملدرسة، امللحق الرتجمة قلم يف املرتجمني تُوجه كانت التي العامة
من عَلَمني هنا وسنتخري التيارات، هذه ضوء تحت الخريجني جهود بعض عن موجًزا
اآلخرين جهود إىل باإلشارة واكتفينا الرتجمة يف جهودهما عن فنتحدث الخريجني، أعالم

ص٢. فرنسا، ملوك تاريخ 199

ص٣. األكرب، بطرس تاريخ يف األزهر الروض 200
ص٣. السري، شموس مطالع 201

ص٢٥٥. السابق، املرجع 202
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الذي عيل محمد عرص يف تُرجمت التي للكتب العام الثبت يف ترجموها التي الكتب بذكر
الرسالة. بهذه ألحقناه

فيما (بك أفندي مجدي صالح والسيد أفندي السعود أبو هللا عبد هما الَعَلمان هذان
يف رفاعة بأستاذهم اتصاًال الخريجني أكثَر كانا أنهما اختيارهما إىل دفَعنا وقد بعد)،
بل وترجمة، إنتاًجا الخريجني أكثر كانا وأنهما إسماعيل، عهد يف ثم عيل، محمد عهد

بعد. فيما وتأليًفا
ثم قاضيًا والده وكان ،١٢٣٦ سنة دهشور يف ُولد فقد أفندي السعود أبو أما
سنة يف وذلك البدرشني، مكتب وهو عيل، محمد أنشأها التي املكاتب ألحد ناظًرا اختري
ليكون ١٢٥٠؛ سنة يف بك رفاعة اختاره ومنه املكتب، بهذا تلميذًا ابنَه فألحق ،١٢٤٨
سنة يف فاختري العربية، اللغة يف وخاصة أقرانه عىل ق تفوَّ وفيما األلسن، بمدرسة تلميذًا
املالزم رتبة وُمنح الغمراوي، حسنني الشيخ ألستاذه خلًفا اللغة لهذه مدرًِّسا ١٢٥٤
يدرس فكان املهندسخانة، مدرسة إىل ونُقل األول املالزم رتبة إىل َرقَي قليل وبعد الثاني،
ولم مدرسوها، يرتجمها التي الرياضية الكتب تصحيح يف ويشرتك الفرنسية، اللغة بها
الفقه دروس يحرض كان بل األلسن، يف اها تلقَّ التي بالثقافة السنوات هذه يف يكتِف
والشيخ املرصفي، أحمد والشيخ الرشيدي، خليل الشيخ أساتذته ومن األزهر بالجامع

املغربي. التميمي والشيخ املنصوري،
رفاعة رئاسة تحت باأللسن امللحق الرتجمة قلم تنظيم أُعيد عندما ١٢٥٩ سنة ويف
كتاب إال الفرتة تلك يف يُرتجم ولم أفندي، السعود أبو إليه نُقل بك كاني ونظارة بك،
والثلثان امللوك»، من مرص عىل قام وَمن فرنسا حكم فيمن السلوك يف الآللئ «نظم
الدولة من فرنسا ملوك تاريخ وموضوُعهما الفرنسية، عن مرتجمان الكتاب من األوالن
تاريَخ نه ضمَّ وقد وضعه فمن األخري الثلث أما فيليب»، «لوي امللك عهد إىل «املريوفنجية»
املجيد، عبد السلطان عهد إىل الصديق بكر أبي الخليفة عهد منذ ووالتها مرص حكَّام

.١٢٥٧ سنة بوالق يف الكتاب هذا ُطبع وقد
نشاط، وال له جهَد ال عاديٍّا موظًفا أفندي السعود أبو انزوى األول عباس عهد ويف
الحياة، إىل السعود أبو عاد الحكم باشا سعيد توىلَّ فلما رفاعة، تلميذ فهو عجَب؛ وال
بالخارجية، الرتجمة بقلم ُعنيِّ عودته وبعد ملعيته، كاتبًا السودان إىل الوايل مع وسافر
جديد من ليعمل املدارس بديوان امللحق الرتجمة قلم إىل عاد إسماعيل عهد أوائل ويف

بك. رفاعة أستاذهما رئاسة تحت مجدي صالح زميله مع باالشرتاك
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كتب203 سبعة فرتجم أوجًها؛ والتأليف الرتجمة يف نشاُطه بَلغ العهد هذا ويف
أو والكيمياء الزراعة يف وبعُضها فيه، تخصص الذي العلم وهو التاريخ يف معظمها
يف فأنشأ جريئة، خطوًة السعود أبو خَطا أيًضا العهد هذا ويف الجغرافيا، أو القانون
الصحيفة لهذه كان وقد النيل»204 «وادي جريدة هي شعبية وطنية صحيفة أول مرص

إسماعيل. عهد يف الوطنية للحركة التمهيد يف كبري شأٌن
وهي الوقت ذلك يف ظهرت مرصية مجلة أول تحرير يف السعود أبو ساهم وقد
رفاعة، ألستاذه خلًفا الرتجمة لقلم ناظًرا أيامه أخريات يف اختري ثم املدارس»، «روضة
يف تُويفَ أن إىل االستئناف بمجلس وعضًوا العلوم، دار بمدرسة للتاريخ مدرًِّسا كان ثم

.١٢٩٥ سنة صفر من الثامن
من رجوان أبي قرية يف ولد األصل، عربية أرسة من فهو مجدي صالح السيد أما
حلوان مكتب يف األوىل علومه ى وتلقَّ ،١٢٤٣ سنة أو ١٢٤٢ سنة يف الجيزة مديرية أعمال
فأُلحق األلسن، بمدرسة تلميذًا ليكون السعود أبو زميلُه اختري كما اختري ومنه األمريي،

.١٢٥٢ سنة يف بها
أُنشئ فلما والفرنسية، العربية اللغتني يف نبوُغه ظهر املدرسة بهذه تلمذِته عهد ويف
تحت الرياضية الكتب لرتجمة قسٌم أقسامه من وُجعل ،١٢٥٨ سنة يف الرتجمة قلُم
كتابنَي؛ ترجم وفيه القسم، لهذا وكيًال مجدي صالح السيد جعل أفندي بيومي رئاسة

والفنون».205 امليكانيكا عىل الهندسة تطبيق وثانيهما املهندسني، جداول «أحدهما
الذي السعود أبي لزميله خلًفا — املهندسخانة مدرسة إىل نقل ١٢٦٠ سنة ويف
مجدي ُعنيِّ املدرسة هذه ويف — ١٢٥٩ سنة يف الرتجمة قلم إىل املهندسخانة من نقل
وتعريب الرتجمة فنَّ تالمذتها نجباء وتعليم والعربية الفرنساوية اللغتني «لتدريس
كتابه يف مبارك باشا عيل ويقول العربية»،206 القواعد بها تُدرس التي الرياضيات فروع

.٣١٤-٣١٥ عمودا رسكيس، معجم يف كتبه قائمة انظر 203
أعالم عبده، (إبراهيم يف: تحريرها يف السعود أبي وجهود الصحيفة، هذه إنشاء مالبسات انظر 204

ص١١٤–١١٨). العربية، الصحافة
زيدان جورجي مخترصة ترجمًة مجدي صالح للسيد ترجم وقد ص٢٣، ج٨ التوفيقية، الخطط 205
مقدمة يف مجدي محمد ابنُه مطولة ترجمًة له وترجم ص١٢٦–١٢٩، ج٢ الرشق» تراجم «مشاهري يف
عنه. الخطط من ج٨ يف جاء ما عىل كثريًا معتمدتان والرتجمتان ص«د–ي»، وفاته بعد نرشه الذي ديوانه
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صاحبًا يل واتخذته فيها، املرتجم فعرفُت املدرسة، هذه رجال من كنُت قد «إني الخطط:
عدة مع للسفر املدرسة بتلك فيها هو التحق التي ٦٠ سنة يف تعيَّنُت قد كنت وصديًقا،
العسكرية الفنون وتحصيل الرياضية، العلوم لتكميل الفرنسيس مملكة إىل أمثايل من
قد وجدتُه سنني خمس بعد مرص إىل رجعُت فلما واالستحكامات، بالطوبجية املتعلقة
املدة هذه يف عرَّب وأنه ،١٢٦٢ سنة يف أحرزها أنه وأخربني يوزبايش، رتبة إىل وصل
مكانيكا وكتاب والجيودوزية، الطبوغرفيا يف كتاب منها الرياضيات فروع يف كتُب عدَة
طبيعة، وكتاب آالت، حساب وكتاب أدروليكا، وكتاب عملية، ميكانيكا وكتب نظرية،
الشهري تأليف الفلكية األرصاد يف ورسالة اآلبار حفر يف وكتاب وصفية، هندسة وكتاب
بعد وستني ست سنة معها وما املهندسخانة نظارة عهدتي عىل أُحيلت وملا «أرجو»،
قيامه مع رفيًقا املرتجم يل كان أمرياالي رتبة إىل أغايس قول صاغ رتبة من انتقايل
تلك يف ترجم وقد شتى، فنون يف متنوعة كتب تأليف عىل بقلمه استعنُت وطاملا بوظائفه،
تطبيق يف وكتاب الجرب، يف وكتاب الحساب، يف كتاب منها الرياضة، يف كتُب عدَة املدة
وكتاب املثلثات، حساب يف وكتاب واملنظور، الظل يف وكتاب الهندسية، األعمال عىل الجرب
العمُل عليها جاٍر كتٌب وهي واألخشاب، األحجار قطع يف وكتاب الوصفية، الهندسة يف

الحرص.» عن تجلُّ التي الكتب من ذلك غريُ وله املدارس، يف اآلن إىل
له دْت مهَّ فقد السعود، أبي صديقه من حظٍّا أسعَد مجدي صالح كان وهكذا
هذه ويف عباس، عهد يف املهندسخانة مدرسة يف البقاء إىل السبيَل مبارك بعيل معرفتُه
باشا سعيد عهد ويف الضخم، اإلنتاَج هذا فيها أنتج سنوات عرش نحو قىض املدرسة
١٢٧٢ سنة يف مجدي فنقل عاطًال، مدة ظلَّ أنه غري السودان من رفاعة أستاذُه عاد
العسكرية، الكتب برتجمة إليه وُعهد السعيدية، بالقلعة الطوابي أشغال ملأمورية وكيًال
لقلم ناظًرا فنقل إليه رفاعة جذَبه أن يلبث لم ثم بوالق، مطبعة يف طبِْعها مبارشة ثم

رفاعة. نظارتَها يتوىلَّ كان التي بالقلعة الحربية باملدرسة امللحق الرتجمة
وتوىلَّ املدارس بديوان امللحق الرتجمة207 قلم إنشاء أُعيد إسماعيل عهد أوائل ويف
بل مجدي، وصالح السعود أبو مرتجميه من وكان بك، رفاعة القديم رئيُسه عليه اإلرشاَف
كان لهما ثالث وزميل صاحبينا غري املرتجمني من به يكن لم وقٌت القلم هذا عىل أتى لقد
الجبييل. أفندي حسن وهو عيل عرصمحمد يف التاريخية الكتب ترجمة يف شأن أي شأن له

ص١٠٨–١١٢. إسماعيل، عرص يف التعليم تاريخ الكريم، عبد عزت انظر 207
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التحرير يف السعود أبي وزميله رفاعة كأستاذه 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 نقلُها تمَّ التي األخرى املختلفة القوانني
هذا يشغل ولبث مرص، بمحكمة قاضيًا ١٢٩٢ / ١٨٧٥ سنة يف ُعنيِّ حتى الوظائف يف

.١٢٩٨ سنة الحجة ذي يف تُويفَ حتى املنصب
وتصنيف تأليف يف وعلمه وبجهوده به يستعني باشا عيل كان العهود تلك كل ويف
أُحيلت األلف بعد ومائتني وثمانني ثالث سنة «ويف الخطط: يف قال فقد كتبه؛ معظم
الهجاء كتاب تأليف مأمورية — الخريية القناطر ناظُر ذاك إذ وأنا — عهدتي عىل
معي واشتغل عندي، فحرض عاٍل بأمٍر املدارس ديوان من املرتجم فطلبُت والتمرين،
خمسة عىل نَُسُخه زادت حتى طبُْعه وتكرَّر حال، أحسن عىل تمَّ حتى املذكور بالكتاب
واحد آٍن يف ومصالح دواوين عدة نظارُة عهدتي عىل أُحيلت «وملا قال: ثم ألًفا.»208 عرش
وقال املصالح.»209 هذه إلدارة نافعة وترتيبات لوائح عدة تحرير عىل بقلمه استعنُت
مجلدات، عدة يف املرصية للديار عملتُه الذي التاريخ بعض أيًضا معي «وبارش أيًضا:
محمد وقال 210«… املدارس روضة جرنال يف بمعرفته وُطبعت جمعتُها رسائل وبعض
يتعلَّق «ما الكتاب هذا من ا أتمَّ إنهما ديوانه مقدمة يف نرشها التي والده ترجمة يف مجدي
ستني سنة إىل اإلسالم مدة يف فيه ووصَال والرومانيني، والبطالسة واألكارسة بالفراعنة
كراسة، أربعمائة نحو املجلدات من فيه جمع ما وبلغ الهجرة، من األلف بعد ومائة
البعض ظنَّ وقد 211«… للطبع مهيَّأ أنه والغالُب باشا، مبارك عيل سعادة لدى اآلن وهو
،١٨٠٦ سنة يف طبُعها تمَّ الخطط أن غري الخطط، كتاب هو الكتاب بهذا املقصود أن
سنة يف للطبع ً مهيَّأ كان الذي الكتاب فكأن ،١٩١١ سنة يف ُطبع مجدي صالح وديوان
العصور مختلف يف مرص تاريخ هو موضوعه أن وخاصة قطًعا الخطط غري هو ١٩١١
مبارك عيل من كلٌّ ألَّفها التي املطبوعة الكتب قائمة إىل رجعُت أني غري الطوبغرافيتها،

يُطبع. لم فلعله مرص، تاريخ يف كتابًا بينها من أجد فلم مجدي، وصالح
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ويُؤلف يُرتجم كلَّه العمر قىض فقد جهوده؛ عن موجز وهذا مجدي، صالح هو هذا
ورسالة».212 كتابًا وستني «خمسة عن ومؤلفاته ترجماتُه زادْت حتى

خري وهما األلسن، خريجي أعالم من قلنا كما َعَلمان مجدي وصالح السعود أبو
الرتجمة، يف الجهَد إخوانُهما بذل مثالهما وعىل املرتجمني، من الطائفة لهذه نموذَجني

القانون. ميدان يف باشا وقدري األدب، ميدان يف جالل عثمان صنفهما ومن
قلم يف معه فعمَال رفاعة، أستاذهما وبني الَعَلمني هذين بني الحوادُث ربطت وقد
ويف املدارس روضة تحرير يف معه واشرتَكا وإسماعيل، عيل محمد عَرصي يف الرتجمة
أخرى؛ ميادين يف اآلخر عن الواحد اختلَفا هذا رغم أنهما غري نابليون، قانون ترجمة
والعسكرية؛ الرياضية وثقافته دراساته يف مبارك عيل إىل أقرَب مجدي صالح كان فقد
ومع رفاعة، أستاذه مع تعاونه من أكثَر مبارك عيل مع العلمي إنتاجه يف تعاون ولهذا
يف اها تلقَّ التي والعربية الفرنسية ثقافته فإن كبريًا؛ عليه رفاعة فضل كان فقد هذا
وإسماعيل، عيل محمد عهَدي يف الرتجمة قلم يف للعمل حتْه رشَّ التي هي األلسن مدرسة
وثقافته وعباس، عيل محمد عهَدي يف املهندسخانة مدرسة يف للعمل رشحتْه التي وهي
وظيفة لتويلِّ ثم القوانني ترجمة يف للعمل رشحتْه التي هي أيًضا األلسن يف القانونية
بني من الوحيد فهو بأستاذه، التالمذة أبرَّ مجدي كان لهذا إسماعيل؛ عرص يف القضاء
«حلية — صغره رغم — القيم كتابَه عنه فكتب وفاته، بعد له خ أرَّ الذي رفاعة تالميذ

الوطن». خادم مناقب بذكر الزمن
كأستاذه شغًفا األلسن من تخرَّج فقد بأستاذه؛ تأثًرا أكثَر فكان السعود أبو أما
وقد العلَمني، هذين يف ومؤلفاته مرتجماته معظم كانت ولهذا والجغرافيا؛ التاريخ بعلَمي
يف الجغرافيا يف عرَّبه كتاب مقدمة يف امليدان هذا يف به وتأثره عليه رفاعة بفضل اعرتف
عنوان تحت حدة عىل طبعه ثم النيل، وادي صحيفته يف بالتتابع ونرشه إسماعيل، عرص
هذا انتهاج يف سبقني قد «وكان قال: الجديد»، الجغرافيا علم يف املفيد املخترص «الدرس
حرضُة الكبري؛ باشا عيل محمد املرحوم عهد وأول األخري، القرن هذا منتصف يف املنهاج
باالحرتام وكان السبق، فضُل له يَزل لم كان وإن وهو الشهري، أفندي بك رفاعة أستاذي
غريَ بالثمني، وتزيَّا بالرثِّ وتزيَّيُت بالسمني، وجاء بالغثِّ جئُت ولربما أحق، والتبجيل
االنتقال الرسيع العالم هذا أحوال حقيقة استقصاء عن عبارًة العلم هذا كان ملا أنه
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ممرِّ عىل املوالية التقلبات من ذلك وغري والنَِّحل امللل تنقل واستمرار حال، إىل حال من
الدوام عىل خدمته يف ويَبذل باملرصاد له يقف ملن العلم هذا احتاج واللحظات، األوقات
وحذوُت األثر، أستاذي من قفوُت فلذلك االجتهاد؛ كل — املتمدنة البالد يف كالحاصل —
بالباكورة األكل هذا من أتَى قد هللا حفظه أستاذي كان وإذا السفر. ذلك مشقة يف حذَوه
قد كان وإذا والقمر، بالشمس جئُت فقد بالبدر بدر قد كان أو الثمر، بوفرة أتيُت فقد
الكافية الخالصة هي هللا بحمد الرسالة فهذه الجغرافيا، علم يف الشافية بالتعريبات جاء

إلخ.»213 …

املوظفني من املرتجمون (4)
الجيش، وخاصة الحكومة لخدمة كانت الطائفة هذه ترجمتْها التي الكتب معظم
العربية أو الفرنسية عن تُرجمت الكتب هذه معظم وإبراهيم، عيل محمد وإلرضاء
«فريدريك وصايا ترجمة الحربية، الكتب ترجمة يف جهوده بك، كاني الرتكية، إىل
الرتجمة لقلم ناظر بك كاني باشا، إبراهيم بأمر تُرجمت التي الكتب لقواده، األكرب»
محمد عناية ترجمه، ما خليل، أفندي أحمد أفندي، اسطفان إبراهيم، عهد يف الرتكية
يف له تُرجمت التي الكتب واملصلحني، العظماء سري وخاصة التاريخ بدراسة عيل
الكتب سعدي، كلستان وهو العربية إىل الفارسية عن تُرجم واحد كتاٌب امليدان هذا
الرتكية. اللغة إىل تُرجَما الطب يف كتابان امليدان، هذا يف بك أدهم جهود الرياضية،

∗∗∗
طبية كتبًا — كلها تكن لم إن — السوريون ترجمها التي الكتب معظم كانت
ترجمها التي الكتب معظم وكانت والبيطري، البرشي الطب مدرستَي يف التعليم ولخدمة
تنوَّعت األلسن، مدرسة أُنشئت فلما ورياضية، طبية كتبًا والبعثات املدارس خريجو
إىل معظمها يف اتجهت ترجماتهم كانت وإن وفن، علم كل يف خريجوها فرتجم الرتجمة،

الطهطاوي. رافع رفاعة وأستاذها املدرسة ناظر بروح ذلك يف متأثرة األدبيات،
ثقافٌة تجمعها تكن لم رابعة طائفٌة عيل محمد عرص يف الرتجمة يف شاركت وقد
هذه ترجمتها التي الكتب معظم وكانت الحكومة، موظفي من طائفٌة وهي واحدة
عيل، محمد الوايل رغبات إلرضاء ثم — الجيش وخاصة — الحكومة لخدمة الطائفُة
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معظم كانت ولهذا باشا؛ إبراهيم عسكر» «الرس ابنِه رغبات إلرضاء األحيان بعض ويف
العربية الرتجمات عن أو الرتكية، إىل الفرنسية عن املوظفون هؤالء ترجمها التي الكتب
اللغة هي الرتكية اللغة كانت فقد الرتكية؛ إىل العربية عن أو الرتكية، إىل فرنسية لكتب

حكومته. رجال وملعظم عيل ملحمد األوىل
العناية أن غري املرصية، الحياة مرافق جميَع العلوي املحمدي اإلصالح برنامُج شمل
العالم وإلحياء لالستقالل عيل محمد دعامة فهو للجيش؛ موجهًة كانت العناية كل
الحربية باملدارس أُلحقوا َمن معظم كان وقد األخرى، النشاط نواحي ولتنفيذ العثماني،
الخطة وكانت تركي، عنرص من — الجديد للجيش ضباًطا ليتخرجوا — إنشائها أول
وكانت الجديدة، األوروبية النظم عىل ضباطه وتمرين الجيش، تكوين إىل تَرمي املوضوعة
الفرنسية عن الحربية الكتب تُرجمت ولهذا عيل؛ محمد عنها ينقل التي الدولة هي فرنسا

الرتكية. إىل
َمن األلسن أو البعثات خريجي من املرصيني أو السوريني املرتجمني من يكن ولم
ممن الحكومة موظفي كواهل عىل العبء هذا أُلقي ولهذا يُجيدها؛ أو الرتكية يعرف
أنه غري الدين نور عثمان بدأه الجهد هذا أن قبًال ذكرنا وقد والرتكية، الفرنسية يُتقنون
لهذا أسبابُها؛ تهدأ لم العثمانية والدولة مرص بني والحرب ،١٨٣٣ سنة يف مرص غادر
من كان تركي أصل من رجل وهو بك، كاني هم أهمُّ كثريون أناٌس امليدان هذا يف خلفه
اللجان جميع يف منتجة فعالة مشاركًة وشارك عيل، محمد عهد يف الدولة موظفي كبار
وقد و١٨٤١، ١٨٣٥ لجنتَي يف وخاصة العهد، ذلك يف التعليم تنظيم عىل أرشفت التي
يذكر لم كان وإن عيل، محمد عرص يف تُرجمت التي الحربية الكتب معظم برتجمة قام
أن العسري من كان ولهذا قانونامات؛ أو تعليمنامات معظمها يف كانت ألنها عليها؛ اسمه
ترجم ما بعض إىل تُشري كانت عيل محمد أوامر بعض أن غري ترجم، كتابًا كم ق نُحقِّ

كتب. من
ويلِّ إرادِة تنفيذ رضورَة الجهادية مجلس «قرر ١٢٤٨ / ١٨٣٣ سنة املحرم ١٤ ففي
املشتمل الرجال مرياالي بك كاني ترجمه الذي الكتاب ترجمة من نسخة ألف بطبع النعم

الفوائد».214 عظيم من نرشه عىل يرتتب ملا باملزاريق؛ والفرسان املشاة مدافعة عىل

.١٢٤٨ سنة املحرم ٢٥ يف ٣٩٦ العدد املرصية، الوقائع 214
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١٢٤٨ / ١٨٣٣ سنة بوالق يف ُطبع الكتاب هذا أن قائمته يف «بيانكي»215 ذكر وقد
بك. كاني ترجمة من أنه إىل يُِرش ولم واملزراق»، الحربة تعليم «يف عنوان تحت

إىل حاجتَه الشام يف املرصية الجيوش عسكر رس باشا إبراهيم أحسَّ السنة تلك ويف
اسطفان يقوم أن عىل إرساله عىل عيل محمد حكومة ووافقْت يطلبه، فأرسل بك، كاني
كاني به يقوم كان بما — البعثات خريجي من وواحد األصل أرمني وهو — أفندي
١٢٤٨ الثاني ربيع ٢٩ ففي الرتكية؛ إىل الفرنسية عن الحربية الكتب ترجمة من بك
املعسكر رئيس أفندينا معية يف ليكون أمرياالي بك كاني إرسال الجهادية مجلس «قرر
يف ملهارته الفرسان؛ تعليمنامه كتاب ترجمة بقية أفندي اسطفان عىل ويحال املنصور،
يف يُرسع وأن معظمه، وترجم بك كاني به مكلًفا كان التي والرتكية، الفرنسية اللغتني
ويل أفندينا معاوني رئيس بك سامي اللواء أمري حرضُة قدَّمه ما عىل بناءً وهذا إتمامه،

عسكر».216 رس أفندينا إلرادة طبًقا النعم
يستصوب أفندي حبيب محمد إىل باشا عيل محمد كتب األوىل217 جمادى ١٣ ويف
يُنبئه الباشمعاون إىل بحري218 يوحنا كتَب يوًما عرش سبعة وبعد السابق، القرار
يُخربه بك سامي إىل بك كاني كتب رجب219 ٢٣ ويف طرسوس، إىل بك كاني بوصول
«لتُعرض مرص إىل ديوانه من تُرسل التي التقارير بكتابة إليه عهد قد عسكر الرس بأن

الخديوية». السنية األعتاب عىل
فكتب ،١٢٤٩ سنة يف مرص إىل عاد ثم قيام، خريَ الجديد بعمله بك كاني قام وقد
الالزمة الكفاءَة القاهرة يف املوجود بك كاني يف «يرى بأنه بك سامي إىل باشا إبراهيم

الفرسان».220 آالي عىل قائًدا تعيينَه ويقرتح أمرياالي لرتبة
الحربية، للكتب املرتجم هو أفندي اسطفان كان بك كاني غياب أثناء ويف
عنوانُه آخر، كتاٍب ترجمَة ١٢٤٩ سنة يف أتمَّ ثم السابق، الكتاب ترجمة فأكمل

.Bianchi, Cataiogue Général des livres arabes, persans et turc … etc 215

.١٢٤٨ األوىل جمادى ٩ يف ٤٣٧ عدد املرصية، الوقائع 216
.١٥ رقم ٥٠ تركي، معية عابدين، 217

و٢٤٠. ٢٣٩ رقم ،٢٣٩ محفظة عابدين، 218

.١٤٨ رقم ،٢٤١ محفظة عابدين، 219

.٧٥ رقم ٢٤٨ محفظة عابدين، 220
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فيه «ملا منه نسخة ألف طبَْع العسكرية الشورى مجلس فقرر الفرسان»؛ «كوماندارية
ففي القديم؛ جهَده يستأنف بدأ الشام من بك كاني عاد فلما الشاملة»221 الفوائد من
أنه إىل فيه يُشري بك أدهم إىل باشا عيل محمد من أمٌر صَدر ١٢٥١ سنة رجب ٢٩
تعليمات كتب الثالثة برتجمة بك كاني إىل األمر صدور بها املرغوب الشقة عىل «اطلع
فيلزم بذلك، إليه املومأ إىل األمر صَدر قد وعليه بطرفه، املوجودة الجديدة الطوبجية

لرتجمتها».222 إياها تسليُمه
و«قانونامْه الضابطان» «تحفة هما آخَرين كتابنَي بيانكي223 مسيو له ذكر وقد
الرتكية إىل الفرنسية عن ترجمهما أنه والصواُب تأليفه، من أنهما وذكر سواري»، ثالث

.١٢٥١ / ١٨٣٦ سنة بوالق يف وُطبَعا
املناورات فنِّ يف كتاٍب بتصنيف الفرنساوي باشا سليمان قام ١٢٥٠ سنة ويف
يشكره، عيل محمد إليه فكتب مختلفة، فرنسية كتب من موضوعاِته جَمع الحربية
من وكان الرتكية، اللغة إىل الكتاب هذا لرتجمة املرتجمني من عدٌد به يلحق بأن وأوىص
إىل عيل محمد كتب ١٢٥٠ سنة اآلخرة جمادى ٦ ففي بك؛ كاني املرتجمني هؤالء بني
الحربية املناورات كتاب وتأليف بجْمع اهتمامه من ا جدٍّ ممنونًا «صار بأنه باشا سليمان
مما ذلك إن إذ الجهادية؛ عساكره بني الفن هذا بثِّ بقصد لذلك الشاملة أوروبا كتب من
سعادته مرغوَب كان وملا الخريية. الصالحة املهمة األمور من ألنه فكره؛ حيِّز يف كان
وبنهو بتعيينهم، الجهادية وكيل إىل أمُره صَدر قد املستعدين من ومرتجًما كاتبًا إعطاؤه
ويف ذلك»،224 يف االهتمام فريجوه عليه رضاه يتضاعف الخريية الخدمة هذه وإتمام
باشا لسليمان وكاتب مرتجم «بتعيني الجهادية وكيل إىل أمٌر منه صَدر التاريخ نفس
أفندي وحسن بك كاني بتعيني ويُشري الحربية، املناورات كتاب لرتجمته الفرنساوي

الكتاب».225 هذا بانتشار املرصية اآلاليات النتفاع القزنجي
برتجمة — الشام يف الجهاد ميدان يف وهو — يُشري باشا إبراهيم كان ما وكثريًا
تدريب عىل بها ليستعني إليه منها نَُسخ وإرسال التاريخية، أو الحربية الكتب بعض

.١٢٤٩ سنة الثاني ربيع ٢٠ بتاريخ ،٥٤٨ العدد املرصية الودائع 221
ص٤٥٥. ج٢، النيل، تقويم 222

.Bianchi. Op. Cit 223

ص٤٢٨. ج٢، النيل، تقويم 224

ص٤٢٧. السابق، املرجع 225
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ففي عابدين؛ وثائق يف املحفوظة األوامر من كثري هذا يؤيد وتثقيفهم، وضباطه جنوده
ما بعض إرسال يرجوه بك سامي إىل باشا إبراهيم أرسل ١٢٤٨ سنة اآلخرة جمادى ٥
الثاني يف باشا عيل محمد إليه فكتب العسكرية226 والتمرينات الفنون يف مرص يف ُطبع
النسخ يرسل «كي بك محمود إىل أمره أصدر بأنه يفيده الشهر نفس من والعرشين

وغريه».227 املشاة تعليم قانون من املطلوبة
أفندي مختار أن يخربه والده إىل باشا إبراهيم كتب ١٢٤٨ سنة رمضان ٢١ ويف
املوافقة ويقرتح باريس يف وهو قواده، إىل األكرب فريدريك «وصايا ترجم قد كان الدويدار
يف تُرجمت التي األوىل الكتب من واحًدا كان الكتاب هذا أن العجيب ومن طبعها228 عىل
هللا».229 عطاء محمد زاده «شاني الرتكية إىل الفرنسية عن ترجمه فقد عيل؛ محمد عرص
يف وليس إنشائها، بُعيد بوالق مطبعة يف فُطبع بطبعه عيل محمد وأمر ،١٢٢٠ سنة يف
سنة حوايل ُطبع أنه أرجح ولكنني فيها، ُطبع التي السنة يُبنيِّ ما خاتمته أو مقدمته
بحروف الشبيهة املعتلة وحروفه الرديء، طبْعه الرتجيح هذا ويؤيد ،١٨٢٣ أو ١٨٢٢
الحرير؛ صباغة وصناعة العربي اإليطايل كالقاموس بوالق، يف طبعت التي األوىل الكتب
تُرجم أن سبَق الكتاب هذا بأن يُخربه شوال230 ٨ يف ابنه إىل عيل محمد كتب لهذا

وُطبع.
يستصوب الجهادية وكيل إىل باشا إبراهيم أرسل ١٢٥٠ سنة الحجة ذي ويف
باشا عيل محمد فبادر العساكر»231 وترقيات بنظامات الخاص الفرنيس الكتاب «ترجمة

.٣٠ رقم ،٢٤٠ محفظة عابدين 226

.١٨٥ رقم ،٢١٠ دفرت عابدين 227

.٤٤–١٤٦ رقم ٢٤٣ محفظة عابدين 228

الحرب، معناها الرتكية اللغة يف سفر ولفظ سفرية»، نامه «وصايا عنوان تحت الكتاب هذا تُرجم 229

معنى يكون ولهذا سفر؛ عىل دائًما يكونون القتال أثناء الجند ألن السلم؛ أي الحرض؛ لفظ ويقابلها
كتاب وهو ،(١٧٦٠ سنة يف الوصايا هذه (صدرت لقواده» الحربية األكرب فريدريك «وصايا العنوان
يف ترجمه أنه إىل املرتجم فيها يشري حيث مقدمته انظر الصغرية، القطع من صفحة ١٤٥ يف صغري
الصفحة يف الكتاب هذا من األخرية الصفحة صورة (انظر عيل محمد ألمر تنفيذًا ُطبع وأنه ،١٢٢٠ سنة

املقابلة).
.٤٥٤ رقم ٢١٠ دفرت عابدين 230

ص٤٣٤. ج٢ النيل، تقويم 231
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األمور من الكتاب هذا ترجمة لكون «بأنه الفرنساوي باشا سليمان إىل أمَره وأصدر
منه كراًسا مرتجم كل وإعطاء حبكته، وحل الرتاجمة، جمع يلزم املستعجلة املهمة

وقت.»٢٣١ أقرب يف ترجمته لسهولة
كتاب برتجمة يشري بك سامي إىل باشا إبراهيم أرسل ١٢٥١ سنة شوال ٧ ويف

والبيادة.232 والسواري الطوبجية املناورات يف آخر فرنيس
برتجمتها واألمر الحربية، الكتب التقاط يف واالبن األب الرجالن: يتنافس كان وهكذا
الجيوش مستوى إىل يصل حتى وتنظيمه الجديد الجيش إنشاء يف تعاليمها لتتبع
١٧ ففي متأخر؛ عهد حتى الرجلني من تصدر األوامر هذه ظلت وقد الحديثة، األوروبية
محاربة رسم «برتجمة بك باقي إىل عيل محمد من أمٌر صدر ١٢٥٦ سنة اآلخرة جمادى
بك كاني إىل آخر أمًرا أصدر اليوم نفس ويف بنفسه»233 للعربي الفرنساوي من نابليون
أن دون «بنفسه يرتجمه وأن الرتكية، اللغة إىل السابق بالرسم املرفق التقرير برتجمة

قور». «بون املسيو وضع من والتقرير والرسم برتجمته»234 أحًدا يأمر
يف بك كاني جهود ولبعض الحربية، الكتب ترجمة يف يتبع كان ملا رسيعة ملحة هذه
إليه يعهد يكد لم ولهذا منه؛ محبوبًا باشا إبراهيم إىل مقرَّبًا كاني كان وقد امليدان، هذا
أمَره أصدر حتى — بوالده املرُض اشتد عندما — ١٢٦٤ سنة شوال ٢٤ يف مرص بوالية
إىل مه وقسَّ باأللسن، امللحق الرتجمة قلم تنظيم بإعادة السنة نفس من القعدة ذي ٢٦ يف
بالرتجمة يُعنَى وقسم بك، كاني وناظره الرتكية اللغة إىل بالرتجمة يُعنَى قسم قسمني:
التاريخ ففي بك؛ لكاني للقلم العليا الرئاسة وجعل بك، رفاعة وناظره العربية اللغة إىل
تشتمل التي املرغوبة الكتب ترجمُة كانت «ملا اآلتي: القرار املرصية الوقائع نَرشت السابق
إىل الفرنساوية اللغة من النافعة والفنون العلوم وسائر واآلداب والرتاتيب القوانني عىل
وقضيًة املقتضبة، املعلومات لتكثري عظمى وسيلًة ونُرشها وطبُعها والعربية، الرتكية
يف البارعني املرتجمني بوجود إال يتأتَّى ال ذلك حصول وكان النهى، أويل عند مسلَّمة
ترجمة قلمي إىل وقسِمهم واحد، محل يف واجتماِعهم والعربي، والرتكي اإلفرنجي ألسنة
فن يف الفريد التفتيش، ديوان وكيل بك كاني اللواء أمري حرضة نظارة إىل هم وضمِّ

مكرر. ١٠٩–٢٠٣ رقم ،٢٥٢ محفظة عابدين 232

ص٥٠٨. ج٢ النيل، تقويم 233

ص٥٠٧. السابق، املرجع 234

217



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

سفرية» نامْه «وصايا كتاب من األخرية الصفحة

أوائل من وهو هللا. عطاء محمد زاده شاني ترجمها لقواده، الحربية األكرب فردريك وصايا أي
بوالق. يف ُطبعت التي الكتب

218



املرتجمون

حرضة تعنيَّ وقد ذكر، كما القلمني فتُح حصل والبالغة، بالسالسة املشهور الرتجمة،
عىل ناظًرا املدارس ديوان إىل التابعة األلسن مدرسة ناظر كان الذي أمرياالي بك رفاعة

إليه.»235 املومى األمري حرضة معية يف العربي الرتجمة قلم
هذه استأنف مرص غادر فلما الحربية، الكتب برتجمة الجهوَد الدين نور عثمان بدأ
عاد أن إىل أفندي اسطفان بعده من بالعمل قام الشام، إىل سافر فلما بك، كاني الجهوَد
الدولة موظفي من آخرون رجال أيًضا الجهود هذه يف شارك وقد جهوده، يُكمل فبدأ
ُعنيِّ أنه إال عنه نعرف وال تركي، أصل من يكون وقد خليل،236 أفندي أحمد أهمهم
ناظًرا ُعنيِّ الذي أفندي بهجت ملصطفى خلًفا الطوبجية ملدرسة ناظًرا ١٢٤٠ سنة حوايل

أهمها: كثرية حربية كتبًا ترجم وقد بك»، «سكويرا بعد املدرسة لهذه

يف وطبع عيل237 محمد ألمر تنفيذًا ترجَمه جهادية»، كان بياد عساكر «قانونامه (١)
األوىل. الطبعة نَُسخ لنفاد ١٢٤٥ سنة شوال شهر غاية يف ثانية وطبع ،١٢٣٨ سنة بوالق
ترجمة أنه مقدمته يف ذكر وقد بحرية»، جهادية طوبجيان عساكر «قانونامْه (٢)
ورئيس جهادية مدرسة «ناظر خليل أفندي أحمد بها قام الفرنيس البحري للقانون
.١٢٤٢ سنة شعبان غرة يف بوالق يف الكتاب هذا طبع وقد مرصية»238 برية مهندسخانة

ص٦٢٠. السابق املرجع أيًضا وانظر ،١٢٦٤ القعدة ذي ٢٦ تاريخ ١٣٧ العدد املرصية الوقائع 235
من فمرصي أولهما أما االسم؛ بهذا رجالن عيل محمد عرص يف الحربية الهندسة رجال من ظهر 236

١٢٤٩ / ١٨٣٣ يف العيني القرص دخل أنه فذكر ص٧ ج٩ الخطط يف مبارك عيل له ترجم البتانون
بديوان مهندًسا ُوظِّف ثم فنونها، جميع فاستوىف املهندسخانة، إىل ثم زعبل أبي مدرسة إىل نُقل ثم
يف طوسون عمر له ترجم وقد أفندي، خليل أحمد قيرصيل واسمه األصل فرتكي الثاني أما املدارس،
اختري ثم بها، السواري مدرسة ودخل مرص مدارس يف تعلم أنه فذكر ٢٩٢ ص٢٨٩، البعثات عن كتابه
كتاب إىل األمري رجع وقد بباريس، املرصية الحربية باملدرسة فالتحق ،١٨٤٤ / ١٢٥٠ سنة لبعثة منها
أن فرجح حربيَّني، كتابنَي ترجم قد خليل أفندي أحمد ى يسمَّ َمن أن يفيد ما به فوجد األخبار حقائق
هو الكتابنَي مرتجم أن أرى أنني غري البعثة، يف أُرسل الذي أفندي خليل أي الرجلني، ثاني هو يكون
ناظًرا كان أنه ١٢٤٢ يف ُطبع الذي الثاني كتابه مقدمة يف ذكر فقد املذكوَرين؛ غري ثالث أفندي خليل
بعثة يف يُرسل ثم ١٢٤٢ يف الطوبجية مدرسة ويُدير الكتب هذه يرتجم أن يُعقل فال الطوبجية، ملدرسة

ص٤١٦. عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ الكريم، عبد عزت أيًضا انظر ،١٢٥٠
منها. وص١٩٥ الثانية الطبعة مقدمة انظر 237

ص٤٨. ج٢، األخبار، حقائق باشا، رسهنك أيًضا وانظر الكتاب، هذا مقدمة انظر 238
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بجهود ولكن — الدولة موظفي من الحربية الكتب ترجمة حركة يف شارك وممن
الحرب فنِّ يف كتابًا ترجم فقد باشا)؛ نامي (محمود قبودان محمود جركس — ضئيلة
شنن ومحمد السفائن، مقياس يف مؤلًفا وترجم بكريل، الديار بك الحميد وعبد البحري،

البحرية. قانون وترجم بعد)، فيما (بك أفندي
املوظفني من املرتجمني بعُض فيه عمل الذي األول امليدان هي الحربية العلوم كانت
يف أهمية أقلَّ يكن لم ولعله الثاني، امليدان هو التاريخ علم وكان عيل، محمد عهد يف
وصاحب جديدة دولة منشئ وهو — نفسه يرى كان فقد األول؛ امليدان من الوايل نظر
وامللوك القواد من أمثاله تراجَم ويدرس يقرأ أن إىل حاجة يف — جديدة إصالحية سياسة
القراءة، هذه من أفاد أنه لنرى وإنا أخطاءَهم، ويتجنَّب خربتهم، من ليُفيد واملصلحني
واحد، عرص أبناء من كالهما نابليون، العظيم القائد وبني بينه الكبري الفارق هو وهذا
ولكلٍّ — الحربية الجهود وخاصة — بجهودهما العرش إىل وصَال الشعب، غمار ومن
وقفت التي القوة قيمة يُقدِّر لم نابليون أن غري الداخيل، اإلصالح يف مجيد تاريخ منهما
فقد عيل محمد أما ملكه، وعىل عليه القوُة هذه فقضت بالهزيمة يعرتف فلم سبيله، يف
مضطرٍّا، مرص بوالية وقنع مكرًها فخضع النضال من فائدة ال أن أيقن حتى ناضل

بامللك. وألرسته لنفسه احتفظ وبهذا
دوهامل «الكولونيل أخربني «لقد له: حديث يف «بورنج» للدكتور عيل محمد قال
اللطيفة باأللفاظ وأملمُت التاريخ، قرأُت إذا عظيًما رجًال أُصبح أنني «C. Duhamel
ثم أعمال»، رجل بل ألفاظ رجَل لسُت اآلن ولكنني الكتب، يف عليها أعثر أن يمكن التي
الحكم، فنَّ ألتعلَّم التاريخ أدرس أن الكولونل نصحني «لقد الحديث: نفس يف فقال عاد
تعليماتي يطلب ولدي إيلَّ كتب لقد التاريخ، بدراسة يل تسمح ال سنٍّا وصلُت ولكني
وقد بنفيس، أذهب أن هي تعليمات خري أن رأيت أنني غري الصعاب، به أحاطت عندما

العميل.»239 الحكم هو وهذا حاًال، الفتنة وأخضعت يافا إىل سافرُت
بأنه يُنبئنا تاريخه أن غري الكالم، ال العمل الحكم، يف عيل محمد خطة هي هذه
بوازٍع الحكم ونُُظم والرتاجم التاريخ، كتُب عىل أقبل لقد بل النصيحة، هذه يُهمل لم
عن التاريخية الكتب له ترتجم أن فأمر النصائح، هذه من ثاٍن ووازٍع نفسه، من أول

.Bowring, Op. Cit. p. 145 239
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سرية يف كتب له فُرتجمت الرتكية األصلية لغته إىل والفرنسية واإليطالية العربية اللغات
تاريخ له وترجم الروسيا، ملكة وكاترين ونابليون، اإلسكندر تاريخ ويف محمد، النبي
جميًعا ترجمها وقد الكتب، هذه من له تُرجم بما تفصييل بياٌن ييل وفيما إلخ، … إيطاليا
واليوناني السوري فيهم عجيبة مجموعة وهم والرتكية، الفرنسية يجيدون موظفون
من ينتظر مخطوًطا يزال ال اآلخر والبعض ُطبع، قد الكتب هذه وبعض والرتكي،240

بنرشه: يُعنَى

الشيخ الكبري املرصي املؤرخ تأليف الفرنسيس بخروج التقديس مظهر ترجمة (١)
وفرغ أفندي، عاصم أحمد السيد الرتكية إىل العربية عن ترجمه الجربتي، الرحمن عبد
دار يف مخطوًطا241 الكتاب هذا يزال وال ،١٢٢٥ سنة األول ربيع غرة يف ترجمته من

.٨٨٥٤ رقم تحت بالقاهرة امللكية الكتب
اإليطالية عن ترجمه ،« «مكيافيلِّ تأليف والتدبري، والسياسة التاريخ علم يف األمري (٢)
— املرتجم بخط — املخطوطة نسخته تزال وال زاخور، أنطون رفاييل األب العربية إىل
الكتاب هذا عن الكالم لنا فصَّ وقد تاريخ، ٤٣٥ رقم تحت امللكية الكتب دار يف محفوظًة
محمد أن الفصل ذلك يف وذكرنا عيل، محمد عرص يف السوريني املرتجمني عن حديثنا عند
بينها ليقارن الرتكية؛ اللغة إىل خلدون ابن مقدمة له فرتجمت املناسبة بهذه أمر عيل

األمري. كتاب وبني
قوجه األمري تأليف العثمانية» الدولة سلطنة أمور بتدبري املتعلقة «التلخيصات (٣)
ألَّفها الرابع، خان مراد السلطان أصحاب ومن بغداد، فاتح يل الكورجه بك مصطفى
العربية اللغة إىل ترجمه سلطنته، أوائل يف الفتن وظهرت االحتالل وقع حينما له وقدَّمها

وأن برتجمته، يأمر ما خاصة له ترتجم للرتجمة غرفًة القلعة يف أنشأ قد كان عيل محمد أن يبدو 240

املرتجمون فهم الغرفة هذه أعضاء أما الغرفة، هذه يف تُرجمت ييل فيما نذكرها التي الكتب هذه معظم
بالقلعة الغرفة هذه زار معارص أجنبي رحالة رواية هذا ترجيحنا يؤيد الكتب، هذه جانب إىل املذكورون
Egypt and كتابه يف قال فقد Saint؛ John اإلنجليزي هو الرحالة هذا املرتجمني، هؤالء أسماء وذكر
األوراق بعض برتجمة تقوم لجنة بها كانت غرفًة القلعة يف زار إنه Mohemed Ali V. 1: p. 127–129
تاريخي فرتينۀ مرتجم بولو أرجري جاكوفاكي (هو Kalavagi بها: املرتجمني أسماء من وذكر والكتب،
Stephan Effendiو Yaussouff Effendiو أفندي) أرتني (هو Artanin Effendiو الرتكية) اللغة إىل

أفندي). اسطفان (هو
املرصية. الخديوية بالكتبخانة املحفوظة الرتكية الكتب فهرس انظر 241
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له وكتب بإسكندرية، الخديوي بديوان واملرتجم الكاتب خليل بن عزيز أفندي هللا عبد
،١٢٤١ سنة يف ترجمته أتمَّ باشا، عيل محمد إىل ورفعها حال»، «عرض صورة يف مقدمة

امللكية. الكتب دار يف الرتكي األصل ومعه مخطوًطا الكتاب هذا يزال وال
تاريخ يف كتاب وهو «كاسرتا»، الفرنيس املؤرخ تأليف تاريخي» «قرتينۀ (٤)
الفرنسية عن ترجَمه الروسيا، تاريخ عن قصرية مقدمة وبه الثانية، كاترين اإلمرباطورة
يف ُطبع وقد الخديوي، بالديوان واملرتجم املوظف وبولو» أرجري «جاكوفاكي الرتكية إىل
تحت ١٢٤٦ / ١٨٣١ سنة يف طبعه أُعيد ثم ١٢٤٤ / ١٨٢٩ سنة واحد جزء يف بوالق
حه وصحَّ راجعه أن بعد تاريخي» نك أتريجه إيمرب روسيه نام قنرينۀ «أيكنجي عنوان

أفندي. آمدي سعد
يف منفيٍّا كان حينما بنفسه كتبها التي مذكراته وهو بونابرته، نابوليون تاريخ (٥)
١٢٤٧ / ١٨٣٢ سنة بوالق يف وطبع الرتكية إىل الفرنسية عن تُرجم هيالنة» «سانت جزيرة

مرتجمه. اسم عىل أعثر ولم
عن ترجمها املشهورة، الحلبية النبوية السرية ترجمة وهو الحلبي» سري «ترجمة (٦)

.١٢٤٨ / ١٨٣٨ سنة بوالق يف وطبعت يلم، أحمد سعيد الرتكية إىل العربية
اللغة إىل ترجَمه «بوتا»، اإليطايل املؤرخ تأليف إيطاليا،242 دولة تاريخ ترجمة (٧)
مطبعة يف وُطبَعا الخديوي بالديوان الكاتبان أفندي، وحسن عزيز أفندي هللا عبد الرتكية

.١٢٤٩ / ١٨٣٤ سنة اإلسكندرية رساي
الرتكية إىل ترجمه روفيجو»، دي «الدوق تأليف بونابرته243 نابوليون تاريخ (٨)

.١٢٤٩ / ١٨٣٤ سنة اإلسكندرية رساي مطبعة يف وُطبع السابقان، املرتجمان

تُرجَما فقد واضح؛ لرتجمتها والدافع باشا، إبراهيم لرغبة تحقيًقا تُرجَما الكتابني هذين أن يبدو 242

٩ يف باشا إبراهيم إىل أفندي حسن كتب االنتهاء، وشك عىل األوىل السورية والحرب ١٨٣٣ / ١٢٤٨ يف
٢٥٢ محفظة عابدين إيطاليا، تاريخ ترجمة من الباقي أنجز أنه له يذكر ١٢٥١ سنة اآلخرة جمادى
القائم أفندي عزيز يأمر أن يوصيه بك سامي إىل باشا إبراهيم كتب ١٢٤٨ رمضان ٢١ ويف ،٢٠ رقم
مكرر، ١٥٣ رقم ،٢٤٣ محفظة عابدين الباقية، األجزاء إلخراج والنشاط بالجد نابليون تاريخ طبْع عىل
من أخرى أجزاء ثالثة إليه بعث أنه يفيد بما باشا إبراهيم إىل أفندي زكي أرسل ١٢٤٨ شوال ٨ ويف
٤٠٢ الرقم وتحت ،٤٠١ رقم ٢١٠ دفرت عابدين أفندي، عزيز بمعرفة حديثًا ُطبع الذي نابليون تاريخ
رقم ٢٤٧ محفظة عابدين أيًضا انظر العربية، إىل الكتاب هذا نقل التاتار أفندي حسن أن إىل إشارة

.١٢٤٩ اآلخر ربيع ١٣ بتاريخ ١٩٦
السابق. الهامش انظر 243
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— الرتكية إىل العربية عن ترجمها رفاعة رحلة وهي بك» رفاعة نامۀ «سفارت (٩)
الخديوية، السنية بالدائرة العرضحالجي بسيم أفندي رستم املوىل — عيل محمد بأمر

.١٢٥٥ / ١٨٤٠ سنة بوالق يف وُطبع
وُطبع مصطفى، أفندي أحمد الرتكية إىل العربية عن ترجَمه الربدة، قصيدة رشح (١٠)

.١٢٥٦ / ١٨٤١ سنة بوالق يف

الرتكية اللغة إىل وبأمره عيل محمد عرص يف تُرجمت التي التاريخية الكتب هي هذه
نضيف أن ونستطيع واسعة، تاريخية ثقافة نفسه تثقيف نحو اتجاهه وضوح يف تبني
عصورها يف أوروبا تاريخ يف كتب من العربية اللغة إىل األلسن خريجو ترجمه ما إليها
كانت الكتب هذه من كثريًا أن فيه شك ال فمما األكرب، وبطرس فرنسا وتاريخ املختلفة،

طبِعها. قبل فيقرها عليه تُعرض أو عيل ملحمد تُقرأ
لرغبات أو عيل محمد لرغبات تحقيًقا تُرجمت جميعها الكتب هذه أن أخريًا ونالحظ
التي الكتب بني عثرنا أنَّا غري الكتب، هذه تُرجمت ما الرغبات هذه ولوال إبراهيم، ابنه
فريد فهو به؛ يحيط ما كل يف فريد مثاٍل عىل العرص ذلك يف الدواوين موظفو ترجمها
ترجمته، عىل الدافع يف فريد وهو العربية، إىل الفارسية عن مرتجم ألنه الرتجمة نوع يف
يف أخريًا فريد وهو بالدراسة، وشغفه الشخصية هوايته من بدافع مرتجمه ترجمه فقد
عرص يف تُرجم الذي األدب علم يف الوحيد الكتاب لعله بل األدب، يف كتاب فهو نوعه،

عيل. محمد
املخلع يوسف بن جربائيل بها قام سعدي لكلستان عربية ترجمة هو الكتاب هذا
يف الرتجمة هذه وُطبعت اإلسكندرية، بثغر الخديوي بالديوان والكاتب األصل السوري

.١٢٦٣ سنة صفر يف بوالق
لكن والقراءة، بالبحث شغًفا كان أنه الكتاب مقدمة يف جربيل» «الخواجة ذكر وقد
يخصص أن أخريًا رأى ثم رغبته، تحقيق وبني بينه تحول كانت الديوانية» «األشغال
وكثرة وجهني، من نفعها «لعموم وذلك الرتكية، اللغة لدراسة فراغه وقت من ساعات
وبدأ العربية»244 املصالح يف تداوًال أوفر العربية اللغة بعد فإنها األذنني، عىل توقعها
هذه أن الحظ ثم ،١٢٥٧ سنة التايل جمادى من عرشة السادسة الليلة يف الدراسة هذه

و٧. ص٦ العربية، الرتجمة سعدي، كلستان 244

223



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

من عليها ما وأن والفارسية، العربية اللغتنَي عىل كبريًا اعتماًدا تعتمد الرتكية اللغة
العربية اللغتني مواهب من مكتسب هو وإنما حصل، ذاتها من يكن لم والُحَلل الُحيل
رياضها من أجتني وال حياضها، من أرتوي ال أنني «أدركُت يقول: ولذلك والفارسية؛
رشع ولهذا بالسجية.» لساني فهو العربي وأما الفارسية، اللغة مستعمالت بحوز إال
ثمان سنة الحرام املحرم من ليلة ثاني من ساعة ثاني «يف الفارسية، اللغة تعلُّم يف
دراسته أثناء قرأها التي الكتب بني من وكان اإلسالم»،245 هجرة من وألف وخمسني
رغبتني: بذلك ليحقق يرتجمه أن فرأى به أُعجب وقد «كلستان»246 كتاب الفارسية اللغة
العربية، اللغة قراءة إفادة وثانيهما اللغة، هذه إتقان عىل بالرتجمة يستعني أن أوالهما
يف ومستغرق مطالعته عىل مكبٌّ الليايل بعض يف أنا «وبينما املعنى: هذا يف يقول
ُدرَّة أستخرج أن الصمدانية، اإلرادة وألهمتني الربانية، العناية إيلَّ أشارت إذ مسامرته،
هذا يف التقوِّي إحداهما فائدتان: بذلك يل ليتمَّ العربية، شاطئ إىل الفاسية بحر من

البيان.» يف العربية عند وقف ممن فهمه رغب من نفع والثانية اللسان،
السادس االثنني يوم يف الرتجمة بدأ فقد وأيام؛ شهر يف ترجمته أتمَّ أنه ذكر وقد

السنة. نفس من شوال من عرش السادس يف ها وأتمَّ ١٢٥٨ سنة رمضان شهر من
العلوم ميدان هو املوظفني من املرتجمني جهوُد فيه ظهرْت الذي الثالث امليدان
مدارس يف تُدرس كانت كما الحربية املدارس يف تُدرس العلوم هذه كانت فقد الرياضية؛
من كانوا كلهم يكن لم إن — األول العهد يف — الحربية املدارس تالميذ ومعظم الهندسة،
أن الواجب من كان لهذا الرتكية؛ باللغة املدارس تلك يف يدرسون وكانوا تركية، سالالت
الفرنسية عن تُرجم الكتب هذه وبعض يفهمونها التي اللغة إىل الكتب هذه لهم تُرتجم
مدارس يف الستعماله العربية إىل تُرجم قد كان اآلخر والبعض مبارشة، الرتكية إىل

الرتكية. إىل العربية عن برتجمته األوامر فصدرت املهندسخانة،
كان فقد املدارس؛ ديوان مدير بك أدهم إبراهيم هو امليدان هذا يف البارز واالسُم
تركي، أصل من فهو عجب وال الرتكية، اللغة إىل الرياضية الرتجمة حركة عىل املرشف
أُرسلت التي الصناعية البعثات لبعض رئيًسا وكان إنجلرتا، يف املدفعية علوم درس وقد

و٩. ص٨ السابق، املرجع 245
سنة يف أخرى مرة طبعه أُعيد ثم ،١٢٤٤ / ١٨٣٨ سنة بوالق يف الكتاب لهذا الفاريس النص طبع 246

.١٢٥٠ / ١٨٤٧
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مالبسه فخلع يشء، كل يف بهم يتشبَّه أن اإلنجليز بالد يف وهو له بدا وقد إنجلرتا، إىل
شديًدا غضبًا عيل محمد عليه فغضب عاداتهم، يف وحاكاهم مالبسهم، ولبس الرشقية
اعرتف أن بعد عنه فعفا باشا247 عباس له شفع حتى عاطًال وظلَّ مرص، إىل وأعاده
تُويفَ الذي بك ملختار خلًفا املدارس لديوان مديًرا عيل محمد وعيَّنه عنه، واعتذر بخطئه

.١٨٣٩ سنة يف

املدارس. ديوان مدير بك أدهم

العلوم يف وخاصة الثقافة، واسع الذكاء وافَر نشيًطا قديًرا رجًال أدهم كان وقد
كلوت ذكر وقد وحديثًا، معرفًة واإلنجليزية الفرنسية اللغتني يُجيد والرياضية، الحربية
فيها، اللهجة صحيح وهو أستاذ، غري وعىل إرادته «بقوة الفرنسية اللغة تعلَّم أنه بك

ص٤٩٥-٤٩٦. ج٢، النيل، تقويم 247
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بفنِّ الخاصة املعلومات بشتات وأحاط ناصيتها، عىل فقبض بفروعها الرياضيات وتعلم
املتعلقة اإلدارات مديري وأمهر املدفعية، ضباط أحسن فيها يناظر أنه وأرى الطوبجية،
كان عيل محمد أن يف شك وال اإلدارية، الشئون يف الناس من عرفتُهم َمن أقدر وأنه بها،
عىل بعثوره الطالع سعيَد كان بل النشيط، العامل هذا مثل اختار حينما النظر صادَق

مثله.»248
ومنها: بنفسه، الكتب هذه بعَض بك أدهم ترجم وقد

بوالق يف وُطبعت الرتكية، إىل الفرنسية عن ترجمها األثقال، جر علم يف رسالة (١)
.١٢٤٩ / ١٨٣٤ سنة

سنة بوالق يف وُطبعت الرتكية، إىل الفرنسية عن ترجمها الهندسة، يف رسالة (٢)
.١٢٥٣ / ١٨٣٧

سنة بوالق يف وُطبعت الرتكية، إىل الفرنسية عن ترجمها الهندسة، مقاالت (٣)
.١٢٥٢ / ١٨٣٧

بك أدهم بإشارة آخرون موظفون األخرى الرياضية الكتب بعَض تَرجم وقد
اآلتية: الكتب ترجموا وقد الجيزيل، أفندي وعيل أفندي، عصمت هؤالء أظهر وإرشافه،

ثم بك، أدهم الرتكية إىل الفرنسية عن ترجمه «لوجاندر»، تأليف الهندسة أصول (١)
.١٢٥٥ / ١٨٤٠ سنة بوالق يف وُطبع أفندي، عصمت محمد العربية إىل الرتكية عن ترجمه
ثم الطهطاوي، رافع رفاعة العربية إىل الفرنسية عن ترجمه الهندسة، مبادئ (٢)

.١٢٥٩ سنة بوالق يف وُطبع أفندي، عصمت محمد الرتكية إىل العربية عن ترجمه
محمد العربية إىل الفرنسية عن ترجمه الصبيان، رياضة يف األذهان إفاضة (٣)
األعظم، الخديو أنجال حرضات «برسم ترجمته وكانت األلسن، خريجي أحد الشيمي
السامي املكتب وتالميذ الشهري، العايل املكتب تالميذ به وليشتغل األكرم، الداوري وحفدة
249«… واألقاليم باملحروسة املبتديان مكاتب يف مستعمًال أيًضا وليكون املنري، بالقرص
املرصية» باملدارس «الخوجة الجيزيل أفندي عيل الرتكية إىل العربية عن ترجمه وقد

.١٢٥٩ سنة بوالق يف وُطبع املرصية، املدارس مدير أدهم بك إبراهيم بإشارة

راجوز»). دي «املارشال عن (نقًال ص٣٢٦ ج٢، مرص، إىل عامة ملحة بك، كلوت 248

العربية. الرتجمة مقدمة انظر 249
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عيل محمد عرص يف الرتكية اللغة إىل املوظفون ترجم مما أخريان كتابان وهنالك
الثقافة لنرش عيل محمد بوضعهما أمر بك، كلوت تأليف من الطب يف كتابان وهما
يف عنهما طويًال تحدثنا وقد الشعب، أفراد بني البسيطة والعالج الوقاية ووسائل الطبية
الغوال و«الدرر املنحة»، ويواقيت الصحة «كنوز وهما والكتب، باملؤلفني الخاص الفصل
محمد الدكتور العربية إىل الفرنسية عن ترجمهما وقد األطفال»، أمراض معالجة يف
العامة فْهم من قريب بسيط أسلوب يف وصياغتهما تصحيحهما عىل وقام الشافعي،
الوقت ذلك يف مرص سكان من كبرية طائفة كانت وإذا التونيس، عمر محمد الشيخ
الرتكية، اللغة إىل الكتابني هذين برتجمة عيل محمد أمر فقد العربية دون الرتكية تُجيد
األول وُطبع أيًضا، بك أدهم بإشارة وذلك أفندي، الجركيس رسمي مصطفى وترجمهما

.١٢٦٠ سنة يف والثاني ،١٢٦١ سنة يف
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الرابع الفصل

واملصححون املحررون

ويكتبون املرتجمة الكتب عناوين يختارون املصححون كان املصححني، تعيني بدء
املحررين بني زيدان جورجي تفريق املؤلفني، أسماء إهمال وخاتماتها، مقدماتها
محمد الشيخ الهراوي، محمد الشيخ الطب: مدرسة يف املصححون واملصححني،
عوض سالم الشيخ الرشيدي، غانم وحسني الرشيدي حسن أحمد الشيخان محرم،
الشيخ البيطري الطب مدرسة مصحح التونيس، عمر محمد الشيخ القنياتي،
مصحح الهوريني، الوفا أبو نرص الشيخ الزراعة مدرسة مصحح كساب، مصطفى
هؤالء أثر األلسن، مدرسة مصححو الدسوقي، إبراهيم الشيخ الهندسة مدرسة

الحركة. هذه من بعُضهم أفاده ما الرتجمة، حركة يف املشايخ

∗∗∗

السوريني، طائفة هي عيل محمد عرص يف الرتجمة تولَّت التي األوىل الطائفة كانت
باللغة أو عنها يرتجمون التي باللغات متني واسع علٍم عىل الطائفة هذه أفراُد يكن ولم
وألنهم دراسة، معرفة ال ممارسٍة معرفَة كانت اللغة بهذه معرفتهم ألن وذلك العربية؛

أسلوبهم. أو لسانَهم القرآن يُقوِّم فلم مسيحيني، جميًعا كانوا
يف جديدة صفحة هي املرتجمة الكتب هذه أن ترى عيل محمد حكومة كانت وملا
الطريقة يف فكَّرْت فقد النهضة، هذه صاحب إىل التاريخ سينسبُها جديدة علمية نهضة
جماعة اختيار إىل تفكريُها وهداها السوريني، هؤالء أسلوب من اعوجَّ ما بها تُقوِّم التي
أخطاء، من بها ما ويصححوا ترجمتها بعد الكتب هذه مراجعة ليتولوا األزهر شيوخ من

اعوجاج. من بأسلوبها ما ويقوِّموا
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مقدمة كتابُة املصحح أو املحرر للشيخ يُرتَك أن العرص ذلك تقليد من كان وقد
متأثرين — الشيوخ هؤالء واعتاد له، جديد عربي عنوان واختيار وخاتمته، الكتاب
املقدمة كتابة وعند العنوان اختيار يف السجع يلتزموا أن — قرءوها التي القديمة بالكتب
والخاتمة املقدمة كتابة ويف عيبُها، العنوان اختيار يف الطريقة لهذه كان وقد والخاتمة،
كبريًا، بُعًدا للكتاب األصيل العنوان عن املسجوع بالعنوان بعدوا أنهم وذلك فائدتُها؛
بل ذلك، عيلَّ عزَّ األجنبية أسمائها ملعرفة أصولها إىل الكتب هذه إرجاع حاولُت فلما
يف األنام «نزهة عناوينها: هذه لكتب األصلية األسماء تحقيق يمكن فكيف واستحال،
حساب يف الغانيات «رضاب أو األمراض»، علم يف األغراض «منتهى أو العام»، الترشيح

إلخ. … إلخ … الجراح» علم يف الرباح «منتهى أو املثلثات»،
يف يذكر أن شيخ كلُّ اعتاد فقد جمة؛ فوائد منها أفدُت فقد والخاتمات املقدمات أما
الحديثة، العلمية النهضة إحياء يف النعم» «ويل فضل عن كلمًة يراجعه كتاب كل مقدمة
يف ملحوظة مبالغة مع الكتاب، هذا فيها تُرجم التي املدرسة ناظر جهود إىل يُشري ثم
«أبقراط هو التونيس الشيخ نظر يف بك فكلوت وعلمه، جهوده وعىل عليه والثناء مدحه
معالجة بدون رآه إذا الداء يكاد من طبيب، أنا قال من أمهر أقرانه، وأفالطون زمانه،
بأنه البيطري الطب ناظر «آمون» املسيو يصف كساب مصطفى والشيخ يطيب».1
2«… آمون، املاهر الحاذق والفنون، اللطائف ذو اللبيب، اللوذعي النجيب، «الطبيب

وهكذا.
وقد ومقدرته، نبوغه عىل مثنيًا املرتجم اسَم ذَكر التقريظ هذا من الشيخ انتهى فإذا
طريقة إىل يُشري وقد برتجمته، املوحي الشخص أو الكتاب، لرتجمة الدافع السبب يذكر

العرص. هذا يف للرتجمة العام تقديرنا عند عنه الكالَم ل سنفصِّ مما الرتجمة
ح ومنقِّ مسائِله ِح مصحِّ يد عىل «تمَّ قد الكتاب أن إىل الشيخ يُشري كان الخاتمة ويف
عباراته «هذب أنه أو وتنقيًحا»، تهذيبًا وتمَّ تصحيًحا، الطاقة حسب «كمل أنه أو دالئله»،
يف الآللئ نظم ونظمه املجهود، غايَة فيه وبذل معانيه، السؤال بعد وحرَّر ومبانيه،
القراءة لدى ُجمِله محرِّر الرتجمة، عند كِلمه مصحح يد «عىل روجع أنه أو «… العقود
مؤاخيه العربية، التآليف تمثال عىل صائغه األولية، التصانيف قالب يف مفرِّغه واملقابلة،

ص٣. الصحة، كنوز 1

ص٢. األسقام، أدوية يف املرام غاية 2
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إلخ الهراوي» محمد املساوي مغفور والطبع، التمثيل عند موافيه والجمع، القراءة حال
إلخ.

عىل ونصَّ الكتاب اسم ذَكر مجهوده، عىل والثناء نفسه مدِح من الشيُخ انتهى فإذا
طبْعه، من االنتهاء وتاريخ الرتجمة، من االنتهاء تاريخ إىل أشار ثم اختاره، الذي هو أنه
يف يذكر ثم — العرص كتقليد — الشعر من بأبيات لكتابه خ يُؤرِّ املشايخ بعُض وكان
من يُطبَع أن املعتاد كان وقد الكتاب من ُطبعت التي النسخ عدَد أحيانًا — األبيات هذه
الكتاب. بها ُطبع التي املطبعة إىل الشيخ يشري كان النهاية ويف نسخة، ألُف كتاب كل

ا جدٍّ هامة وثائُق الواقع يف هي والخاتمات املقدمات هذه أن يتضح كلِّه هذا من
الكتب عن الكثري اليشء أعرف أن استطعُت فمنها العرص، ذلك يف الفكرية الحركة لتاريخ
وسنة الطبعات، وعدد والتصحيح واملراجعة الرتجمة، وطريقة ومصححيها، ومرتجميها

هيها. وموجِّ الرتجمة، وأغراض الطبع
املؤلفني؛ أسماء هو — أهميته رغم — الشيوخ يغفله كان الذي الوحيد واليشء
مدرسو وضعها التي الكتب يف إال هذا يحدث ولم األسماء، هذه إىل يُشريون كانوا فقلما
أو «كفولتري»، عظام؛ رجاٌل وألَّفها األلسن، مدرسة يف تُرجمت التي الكتب يف أو املدارس،
ُكتبت أن أبًدا يحدث ولم عربية، بحروف تُكتب األسماء هذه وكانت إلخ، «روبرتسون»
استعمالها بدليل إنشائها، منذ بوالق مطبعة يف الحروف هذه وجود مع التينية، بحروف

العربي. اإليطايل القاموس طبْع يف
املرتجمون فأصبح األلسن؛ خريجو ترجمها التي الكتب يف التقليُد هذا انتفى وقد
منه يُعاني كان الذي الوحيد اليشء أن غري بأنفسهم، والخاتمات املقدمات يكتبون
طريقتَهم، يتبعون وهم أيًضا، األلسن خريجو منه عانَى ثم كثريًا، املحررون الشيوخ
وتأخريًا، تقديًما األسماء هذه عىل يتحايلون فكانوا وأسماءهم، تتفق التي السجعات هو
كان ملا طريفة أمثلة ييل وفيما السجعة. يُكمل ما مع أخريًا تتفق حتى وتغيريًا وتبديًال

مختلفة. سجعات يف أسمائهم لنظم جهد من الشيوخ هؤالء يبذله
هللا إىل «املتوسل أنه إىل ق يُوفَّ وأخريًا لقِبه، من يُعاني الدسوقي إبراهيم فالشيخ
فيبدل السجعة، هذه تُعجبه ال ثم الدسوقي»، الغفار عبد إبراهيم الحقيقي، بالقطب
— األوزار سري أو — األوزار غفر «راجي أنه إىل وينتهي اسمه، أجزاء وضع من
املنان، عفو عىل «املتوكل دائًما فهو التونيس الشيخ أما الغفار»، عبد الدسوقي إبراهيم
التونيس محمد اآلن الطب كتب «مصحح فهو َسِئمها فإذا سليمان»، بن التونيس محمد
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املساوي، «مغفور دائًما ألنه سهلة؛ مهمته فكانت الهراوي محمد الشيخ أما سليمان»، ابن
الوهاب ربه رحمة إىل «املفتقر دائًما فهو كساب مصطفى الشيخ وكذلك الهراوي» محمد

كساب». حسن محمد الشيخ — املآب حسن راجي أو —
يف السجع — مثلهم — فالتزموا األلسن خريجو بعد فيما املشايخ حذَْو حذا وقد
السجعات: هذه أمثال كتبهم يف ورأينا الشيوخ، عانى مثلما عانوا ولهذا كتبهم؛ مقدمات
امللك رحمة و«راجي نعام»، سعد تعاىل هللا إىل الفقري الدوام، عىل ربه رحمة «راجي
العال»، عبد عمارة السيد املتعال، ربه رحمة و«راجي محمود»، خليفة عبده الودود،
فضله «الراجي أو بدوي»، رفاعة السيد املبدي، امللك برعاية «املؤيد أستاذهم وأخريًا

إلخ. … رافع» بدوي رفاعة الواسع،
وذكر ومصححني، محررين إىل الشيوخ هؤالء يُصنَف أن زيدان جورجي حاول وقد
نه وحسَّ قوَّمه أي الكتاب؛ حرَّر فيقولون والتقويم، اإلصالح هو األصل يف «التحرير أن
رأيه يف املصحح أما بذلك»، يقوم الذي واملحرر سْقطه، وإصالح حروفه، بإقامة وخلَّصه
فيهم يُشرتط املحررين ألن وذلك الطبع»؛ أثناء يف الكتاب تصحيح «يتوىلَّ الذي فهو
فضًال ذلك، وغري العلمية، مصطلحاته وفْهم بتحريره، إليهم يُعهد الذي العلم معرفة
لضبط وشواردها اللغة قواعد معرفة فيهم فيكفي املصححون أما اللغة، معرفة عن
يف املرتجمة الكتب بمراجعة قاموا الذين الشيوخ أن والواقع القواعد».3 حسب العبارات
الشيخ وخاصة — مشكور جهٌد لهم كان بل مًعا، بالعمَلني يقومون كانوا العرص ذلك
وبني بينها التوفيق ومحاولة القديمة العربية العلمية املصطلحات إحياء يف — التونيس
والرياضيات، والهندسة الطب يف العرب كتب مراجعة بعد الحديثة األوروبية املصطلحات
وثائق أما وانتشارها، الصحافة نشأة بعد استعمالُه شاع حديث لفٌظ املحرر ولفُظ
أو أول مصحًحا هذا ْت سمَّ بينهم فرَّقْت فإذا مصححني، دائًما يهم تُسمِّ فكانت العرص
العرص كتُب عليه أطلقْت الذي الوحيد والشيخ مصححني، اآلخرين ِت وسمَّ باشمصحح،

التونيس. الشيخ هو «محرر» لفَظ
وبذلك اليوزبايش، رتبَة — العرص تقاليد حسب — العادة يف يُمنح املصحح وكان

قرش.4 ٣٠٠ راتبه فيكون املالزم رتبة أو الشهر، يف قرًشا ٤٥٠ راتبه يكون

ص١٧٥. ج٤، العربية، اللغة آداب تاريخ زيدان، جورجي 3

ص٦٨٦. عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ 4
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الطب، مدرسة هي واملصححني املحررين نظاَم شهدْت خصوصية مدرسة أول كانت
مصححون خصوصية مدرسة بكل فأُلحق بعد؛ فيما تقليًدا أصبح النظام هذا أن غري
وذلك النظام؛ لهذا خضعْت فإنها األلسن مدرسة وحتى بها، ترتجم التي الكتب ملراجعة
مكاتب من ذكرنا كما ُجمعوا بل األزهر، أبناء من يكونوا لم خرِّيجيها من الكثريين ألن
ذلك يف فطاحلها عىل األلسن مدرسة يف العربية اللغة دراستهم رغم — فكانوا األقاليم،
وسنحاول أسلوبها، ويُقوِّم لغتها ويُصحح كتُبَهم، يراجع َمن إىل حاجة يف — العرص

وجهودهم. املصححني هؤالء عن نتحدث أن ييل فيما

الطب مدرسة يف (1)

الهواري عمران محمد الشيخ (1-1)

بالضبط نُحدِّد أن نستطيع وال الطب، بمدرسة املصححني من ُعنيِّ َمن وأول أقدُم هو
فيها ُطبع التي السنة وهي ١٢٤٨ / ١٨٣٢ سنة قبل قطًعا ُعنيِّ ولكنه ، ُعنيِّ سنة أيِّ يف
الترشيح5 علم يف الرصيح القول كتاب وهو زعبل، أبي مدرسة يف تُرجم طبي كتاب أول
أحمد الشيخ مع باالشرتاك الهراوي الشيخ تصحيحه عىل وقام عنحوري، يوحنا وترجمه

الرشيدي.
املرتجمون ترجمها التي الطبية الكتب كلِّ بتصحيح الهراوي الشيخ قام وقد
بدأ األوىل الطبية البعثة أعضاءُ عاد فلما وسكاكيني،6 وفيدال، عنحوري السوريون:
«األربطة كتاب هو الكتب هذه من راجعه كتاب أول فكان أيًضا، ترجماِتهم يُراجع

.١٢٥٤ سنة بوالق يف وُطبع النرباوي ترجمه الذي الجراحية»
مدرسًة — الطب مدرسة تأسيس من األوىل السنوات يف — أنشأ قد بك كلوت وكان
هذه ظلَّت وقد املارستان»، «مدرسة وأسماها الطب، ملدرسة الطالب إلعداد تجهيزية

هو الكتاب هذا يكون أن ح يُرجِّ إنه ١ هامش ص٣٤٢ والرتجمة، الطباعة عن مقاِله يف «دن» مسرت قال 5

الهراوي الشيخ فوجدُت العربية الرتجمة إىل رجعُت ولكنني ،Begin تأليف Éléments de Chirurgie
.Bayle بايل» «املعلم تأليف من الكتاب أن رصاحًة يذكر

السوريني. باملرتجمني الخاص الفصل يف الكتب هذه بيان راجع 6
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تعرَّضت حيث ١٢٥٢ / ١٨٣٦ سنة أوائل أو ١٢٥١ سنة أواخر حتى قائمًة املدرسة
لتدريس األطباء من املدرسني ِر توفُّ عدُم العوامل هذه وأهمُّ واالنحالل، الضعف لعوامل
ناظُرها إال املدرسني من «بها يُعْد لم حتى املدرسة تلك لتالميذ للطب التمهيدية العلوم

الهراوي. عمران محمد الشيخ أي — الشيخ»7
املدرسة، هذه عن االستغناء ُرئَي التعليم لتنظيم ١٨٣٦ سنة الئحة وْضع وعند
رأى ثم املدرسة، إلغاءَ فاقرتح رأيَه، يسأله بك كلوت إىل املدارس» «شورى وكتب
«ال أنه إليهم الشيخ فكتب الهراوي، الشيخ املدرسة ناظر رأَْي يستطلع أن الشورى
مدرسون لها ُعنيِّ لو ولكن الحارضة، حالتها عىل وهي املدرسة هذه من االستفادُة يمكن
هي ما عىل تُركت إذا أما مفيدة، تصبح األخرى باملدارس أسوًة ونُظمت إليه، تحتاج وما
طائلة مبالَغ رصفنا قد ونكون شيئًا، طلبتُها يتعلَّم أن يمكن فال الفوىض، من اآلن عليه
كان ألنه املدرسة؛ إلغاء عىل — البيان هذا رغم — أرصَّ بك كلوت ولكن محلِّها.»8 غري يف
وأن بمكان، الصعوبة من املدرسني «إيجاد أن الكريم عبد عزت الدكتور يقول كما يعلُم

باهظة».٨ مرصوفات إىل يحتاج تنظيمها
— والهراوي كلوت — الرجلني بني شديد خالف مثاَر كان املوضوع هذا أن ويبدو
وكانت باشا، عيل محمد إىل النزاع هذا خربُ ووصل عليه، وأرصَّ برأيه اعتدَّ الشيخ وأن
من «علم بأنه الجهادية وكيل إىل الحال يف أمَره فأصدر أخالقية، سابقٌة لديه للشيخ
املعارضة حصول (١٢٥١ اآلخرة (جمادى الجاري غرة يف املؤرخة املضبطة عىل اطالعه
شورى من بيشء يقابل لم بآدابه لعلمه وبالنسبة تعنيه، ال أمور يف الهراوي الشيخ من
لإليقاظ املحتاجني األرشار من بل احرتاُمهم، يجب ممن ليس املذكور بأن ويشري األطباء،
كيفية إدراكهم وعدم السكون، التزامهم وأن قبل، من لديه معلوٌم تزويره أن وحتى
مؤكًدا عليه والتنبيه املذكور، استحضار هذا أمره بوصول فيلزم استغرابَه أوجب املذكور

الكريم، عبد عزت عن ،١٢٥٢ املحرم ٥ يف املدارس شورى جلسة تركي) (مدارس ٢٠٠٢ دفرت عابدين 7

طبية بعثة يف أُرسل الهراوي الشيخ أن خطأ ٣ هامش ص٢٥٨ يف ذكر حيث ص٢٨٩، السابق، املرجع
فرنسا. إىل

وتاريخ ،١٢٥١ سنة الحجة ذي ٢١ يف املدارس شورى جلسة تركي» «مدارس ٢٠٠١ دفرت عابدين، 8

ص٢٩٠. عيل محمد عرص يف التعليم
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عىل ثانيًا إقدامه حصل لو ويُطَرد يُنَفى وبأنه وظيفته، عن خارج يشء يف تداخله بعدم
منه».9 التشكِّي يوجب ما

حبيب ديوانه مأمور إىل أيًضا عيل محمد كتب الشهر نفس من عرش الحادي ويف
املارستان مدرسة ولوازم أمور يف التدخل «بتجنُّب عليه ويُنبه الشيخ يستدعي أفندي
فقط، عهدته إىل املحولة الكتب ترجمة تصحيح يف اهتماَمه يحرص بل تالميذها، وشئون

بالعصا».10 خاطره ويشغل خالية غرفة يف ه يزجُّ ينتصح لم وإذا
«يحرص بأن الهراوي الشيخ واكتفى املدرسة، إلغاء عىل نهائيٍّا الرأي استقر وقد
نحو العمل هذا يمارس وظلَّ فقط»، عهدته إىل املحولة الكتب ترجمة تصحيح يف اهتماَمه
يقول .١٢٥٨ سنة أوائل أو ،١٢٥٧ سنة أواخر يف تُويفَ فقد أخرى؛ سنوات سبع أو ست
األعمال يف السنية «الجواهر كتاب من األول الجزء مقدمة يف التونيس عمر محمد الشيخ
األمر «وكان :١٢٥٨ سنة يف ُطبع الذي «برون» الدكتور وترجمة تأليف الكيماوية»
والفواضل، الفضائل كماالت حاوي الفاضل سلفي يد عىل الكتاب هذا بطبْع صَدر قد
سنتني ظرف يف يده عىل منه فَطبع الهراوي، محمد الشيخ يغفر، من برحمة املرحوم
بعده، من طبَْعه فتوليُت ه، أتمَّ وملَّا فلبَّاه الِحمام داعي ودعاه ملزمة، وخمسني ثمانيًا

«… أرضابه من أكن لم وإن إعرابه، نحو ونحوُت قصده، يف أثَره واقتفيُت
يقوم كان سنوات، عرش نحو الطب مدرسة يف قىض قد الهراوي الشيخ يكون وبهذا
آخرون مصححون األحيان بعض يف يُساعده وكان األول، املصحح بوظيفة خاللها يف

هم:

محرم محمد الشيخ (2-1)

«إسعاف كتاب بتصحيح قام فقد ١٢٥٠؛ سنة حوايل الطب بمدرسة التحق أنه ويبدو
وقد ،١٢٥٢ سنة وُطبع هيبة، الدكتور ترجمه الذي األعضاء» منافع علم من املرىض
الدكتور ترجمها التي بك»، كلوت «نبذ تصحيح يف الهراوي الشيخ مع أيًضا اشرتك

.١٢٥٣ سنة يف وُطبعت النرباوي،

.١٢٥١ اآلخرة جمادى ٧ بتاريخ ص٤٥١ ج٢، النيل، تقويم 9

أيًضا وانظر ١٢٥١ الثانية جمادى ١١ يف أفندي حبيب إىل ١٧٩ رقم (معية) ٦٨ دفرت عابدين، 10

.Dunne, printing and translations, etc. p. 342
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الرشيدي11 غانم والشيخ الرشيدي، حسن أحمد الشيخان (3-1)

إنشائها من األوىل السنوات يف الطب بمدرسة مصحَحني أُلحَقا ثم أصًال، األزهر طالب من
بعض تصحيح يف معه واشرتَكا الهراوي، الشيخ األول املصحح إرشاف تحت بها وعمَال
املدرسة، تالميذ مع الطب دروس يحرضان وكانَا املدرسة، يف تُرجمت التي األوىل الكتب
األوىل الطبية البعثة يف عضَوين ليكونَا بك كلوت اختارهما ولهذا وتفوًُّقا؛ نبوًغا فأظهَرا
٢٦ يف الجهادية مجلس قرَّر سافَرا فلما ،١٨٣٢ / ١٢٤٨ سنة فرنسا إىل أُرسلت التي
الطب مصححي رئيس الهراوي الشيخ بمعرفة مصححني اثنني «انتخاَب ١٢٤٨ صفر
وعبد الطنطاوي، عياد ومحمد هدهد، ومحمد الصفتي، الرحمن عبد املشايخ: من البرشي،
غانم حسني السيد والشيخ الرشيدي، أحمد السيد الشيخ من كلٍّ من بدًال الجرجاوي املنعم
بك».12 كلوت صحبة أوروبا إىل لسفرهما نظًرا املذكورة باملدرسة الرتجمة مصلحي من
الشيخ عاون فقد العرص؛ ذلك يف األزهر شيوخ خرية من جميًعا املرشحون وهؤالء
«مالطربون». جغرافية من األول الجزء مراجعة يف رفاعة الشيَخ الطنتدائي هدهد محمد
العطار تالميذ أنبغ من فكان الطنطاوي) (أو الطنتدائي عياد محمد الشيخ أما
األزهر يف الحمامة13 كتاب بتدريس فبدأ الفكرية؛ الحركة تجديد يف نهَجه نهجوا وممن
دروسه، عن املستمعون وانفضَّ واإللحاد، بالكفر زمالئه من اتُِّهم أن يلبث لم ولكنه

غريها. إىل األدب دروس عن فانرصف
مرص يف املوجودين الفرنجة بعلماء االتصال كثريَ كأستاذه الطنطاوي كان وقد
و«فرسنل»، «برون»، دكتور أمثال مختلفة، جنسيات من املسترشقني من كثريٌ عليه فتتلمذ
أشد وكان ،«R. Frehn فراهن و«ر. «Dr. Pruner «برنر ودكتور «G. Weil فيل و«ج.
إال يقول ال — يذكره ما وكثريًا — ذكره إذا فهو «برون»، الدكتور به إعجابًا هؤالء

14.«Notre Shaykh M. Ayyad عياد محمد «شيخنا
الروسيا إىل عودته عند بذكره «فراهن» الرويس املسترشق تلميذُه أشاد وقد
الرشقية اللغات معهد يف العربية اللغة لتدريس دعوتَه الروسية الخارجية وزارة فقررت

املرتجمني. فصل يف عنهما كتبناه ما راجع 11

.١٢٤٨ سنة األول ربيع ٧ بتاريخ ٤١٢ العدد املرصية، الوقائع 12
.Voyage au Darfour (trad. Francaise par Dr. Perron), p. 451 13

.Artin Pacha, Lettresdu Dr. Perron, pp. 11, 47, 64, 113 14
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وظلَّ وابنه، زوجتُه ومعه ١٨٤٠ / ١٢٥٦ سنة يف إليها فسافر بطرسربج»، «بسانت
فمات ،١٨٦١ سنة يف املنية عاجلتْه حتى «بطرسربج» جامعة يف األستاذية منصب يشغل
بها كبرية مكتبًة موته بعد خلف وقد بها، موجوًدا قربُه زال وال «ليننجراد»15 يف وُدفن

بالروسيا. الجامعة مكتبة يف اآلن محفوظة وهي بخطه، تآليفه من كثري
األلسن. بمدرسة مدرًسا ليكون بعُد فيما اختري فقد الجرجاوي املنعم عبد الشيخ أما
ولكنه الطب ملدرسة مصححني الهراوي منهم ليختار املرشحون الشيوخ هم هؤالء
والكتب العرص، وثائق فإن ِقبلهم، من الرفض وكان اختار لعله أو منهم، واحًدا يخرتْ لم
باملدرسة، بالتصحيح منهم واحد اشتغال إىل تُشري ال ١٨٣٢ سنة بعد املرتجمة الطبية
اشتغلوا أنهم من والرتجمة الطباعة عن مقاله يف «دن»16 مسرت ذكره ما صحيًحا وليس
غري فاثنان االختيار عليه وقع َمن أما الطب، بمدرسة مصححني — ما لفرتة — جميًعا

التونيس. عمر محمد والشيخ القنياتي، عوض سالم الشيخ هما هؤالء،

عوضالقنياتي سالم الشيخ (4-1)

يف عمله بدأ العطار، وتالميذ األزهر، شيوخ ومن الرشقية بمديرية القنايات بلدة من
17.١٨٣٢ / ١٢٤٨ سنة يف الشام إىل سارت التي اآلاليات ألحد واعًظا املرصية الحكومة
والشيخ التحق أنه نعرف ولكنَّا الطب، بمدرسة ألحق متى بالتحديد نعرُف ولسنا
مراجعة عىل — األوقات أكثر يف — يتعاونان كانَا وأنهما متقارب، وقت يف بها التونيس
قام فقد برون»؛ «الدكتور العمل هذا يف معهما ويُرشكان املرتجمة، الكتب وتصحيح
الصغرى» الجراحية العمليات يف الكربى النجاح «روضة كتاب بتصحيح التونيس الشيخ
عىل ينوف ما منه ُطبع فلما ،١٢٥٩ سنة وُطبع البقيل، عيل محمد الدكتور ترجمه الذي

الشيخ باشا، وتيمور Kratschovsky, Enc, lsl. Art. Tantawi يف حياته عن أكثر تفصيالت راجع 15

املرجع، ونفس ،١٩٢٤ أيلول ج٩، العربي، العلمي املجمع مجلة يف مقال الطنطاوي، عياد محمد
الزهراء، مجلة الطنطاوي، الشيخ الخطيب، الدين ومحب ١٩٢٤ األول كانون ج١٢، «كرانشكوفسكي»،
كلية مجلة يف والطنطاوي» التونيس والشيخان برون «دكتور عن مقالنا انظر ثم ،١٢٤٣ رجب ج٧،

.١٩٤٤ الثاني العدد األول فاروق بجامعة اآلداب
.Dunne. Op, Cit. p. 345 16

ص١٢٥. ج١٤، التوفيقية الخطط يف لنفسه ترجمته يف سالم باشا سالم الدكتور ولُده هذا ذكر 17
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الكتب من بغريه مشغوًال لكونه إيلَّ «سلَّمه القناياتي: األستاذ يقول كما ملزمة ثالثني
الرَّْجل واستنهضت وترتيبه، تصحيحه يف الذيل فشمرُت الزمة، وللمدرسة الطبع، املحتمة
العبارة جزالة فيه والتزمُت واإلطناب، اإلسهاب فيه واجتنبُت وتهذيبه، تنقيحه يف والخيل

األلباب.» أويل ليَُرسَّ
والتونيس) هو (أي كنا «ولطاملا املقدمة: نفس يف ذلك بعد القنياتي الشيخ ويقول
يف درجة أقىص وعىل العلوم، تلك ذروة بلغ َمن ومالحظة بحرضة أصله عىل نقابله
تلك فرائض حائز الكيماوي، الحكيم األديب اللوذعي اللبيب، املاهر واملفهوم، منطوقها
الفرنساوية اللغتني يُحسن ولكونه بريون، الشهري البرشي الطب مدرسة ناظر الفنون،
عويصة كلَّ الكتاب هذا إىل يقتنص صار روية وحسُن خربٌة الفن بهذا وله والعربية،

آبدة.» نادرة الفهم دقيقة فريدة كل إليه ويردُّ شاردة،
الخاص الترشيح يف الوحيد «التنقيح كتاب تصحيح يف الشيخان اشرتك كذلك
وهو ،١٢٦٦ سنة بوالق يف طبُْعه وتمَّ الشبايس، محمد الدكتور ترجمه الذي الجديد»
ترجمًة تمَّ «وملا مقدمته: يف التونيس الشيخ يقول كبار، أجزاء ثالثة من ضخم كتاب
عليه كان َمن األول، املصحح حرضة إىل تصحيحه أمُر ُوكِّل وإحسانًا، وتهذيبًا وإتقانًا،
األول، الجزء منه فصحح القنياتي، عوض سالم الشيخ املواتي، األخ املعول، مساعدتي يف

تواني.» بدون منه بَقَي ما تصحيح يف فرشعُت الثاني، عن الرمُد وعاقه
بقية بني الصدارة لهما كان فقد واحًدا؛ كان الشيَخني مقام أن ويبدو
ب تُلقِّ بينما األول» «باملصحح سامًلا الشيَخ ب تُلقِّ العرص وثائق ولكن املصححني،

«بالباشمصحح». التونيس

التونيس عمر محمد الشيخ (5-1)

املنصب لهذا لتْه أهَّ وقد العرص، ذلك يف جميًعا وزعيمهم واملحررين، املصححني نابغة هو
ثانيًا. العديدة رحالته ومن أوًال، الكتب من جناها واسعة ثقافٌة

وإن ومولًدا، أصًال تونيس فهو العرص، ذلك عجائب من عجيبٌة الرجل هذا وحياة
وبالد مرص يف وجدُّه وأبوه هو فعاش الرحلة، أرستُه عشقت وقد مرصية ه أمُّ كانت

تونس. األصيل وطنهم يف عاشوا مما أكثر والسودان العرب
نشأ ثم ،١٢٠٤ القعدة ذي ١٧٨٩/منتصف يوليو ٢٧ يف عمر محمد الشيخ ُولد
الحياة فأعجبته أبيه، عن باحثًا السودان إىل رحل قد أبوه وكان مرص يف األوىل نشأته
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الرحمن عبد دارفور سلطان عند الكربى الحظوة ونال البالد، بتلك فاستقر هناك
أيًضا هو رحل محمد وجه يف الرزق سبُل ضاقت وملا ،(١٢١٤ / ١٧٩٩ (تويف أحمد بن
وواداي، دارفور بأرجاء خاللها يف طاف مدًة هناك أقام وقد أبيه، عن باحثًا دارفور إىل
لآلالي واعًظا فُعنيِّ باملسري املورة حملة فيه تتأهب كانت الذي الوقت يف مرص إىل عاد ثم

الحملة. تلك آاليات من الثامن
إىل عاد باريس) إىل الرشيديان فيها سافر التي السنة (وهي ١٨٣٢ سنة ويف
«برون» الدكتور عىل تعرَّف وهناك الطب، بمدرسة مصحًحا فاختري الحملة مع مرص
ودمنة كليلة كتاب عليه وقرأ التونيس، عىل برون وتتلمذ باآلخر، منهما كلٌّ وأُعجب
التي املصطلحات الختيار العربية الطبية الكتب مراجعة عىل مًعا وتعاونَا أخرى، وكتبًا
صاحبه إىل التونيس تحدَّث الخاصة جلساتهما ويف الفرنسية، الكتب ترجمة لهم تُيرس
التونيس: يقول خاص. كتاب يف يُسجلها أن إليه فأوعز السودان، بالد يف مشاهداته عن
الدفرت وجه أُزيِّن أن عىل فحملني العجائب من أسفاري يف عانيته ما بعض له «فذكرُت
فعًال الشيُخ وأذعن البيضاء.»18 اليد من عيلَّ له ملا أمَره فامتثلت شاهدته، ما بإيضاح
دارفور يف مشاهداِته فيهما ل سجَّ قيِّمني بكتابنَي الدفرت وجه فزيَّن صديقه، ملشورة
نه وضمَّ والسودان»، العرب بالد بسرية األذهان «تشحيذ األول الكتاب ى وسمَّ وواداي،
«برون» الدكتور قام وقد واداي»، إىل «الرحلة الثاني الكتاب ى وسمَّ دارفور، إىل رحلتَه
الفرنسية إىل ترجمها ثم ،١٨٥٠ سنة باريس يف األوىل للرحلة العربي النص بنرش
النص أما ،Voyage au Darfour عنوان تحت ١٨٥٥ سنة باريس يف الرتجمة ونَرش
يف «برون» بها قام التي الفرنسية ترجمتُه نُرشت وإنما يُنَرش، فلم واداي لرحلة العربي
املراجع أحسن من والكتابان Voyage au Ouaday عنوان: تحت ١٨٥١ سنة باريس

عرش. التاسع القرن من األول النصف يف السودان وصفت التي
اآلتية: الكتب بتصحيح الطب مدرسة يف التونيس قام وقد

«فيجري الدكتور تأليف واملنافع، الخواص من فيه وما النبات يف الالمع الدر (١)
.١٢٥٧ سنة بوالق يف وُطبع الرشيدي، غانم حسني السيد وترجمه بك»،

رحلة مقدمة يف لنفسه ترجمته من عنه معلوماِتنا استقينا وقد ص٥-٦، األذهان، تشحيذ التونيس 18
انظر .Enc. Ist. Art. Tunisy ص٣٤–٣٧ ج١٧، التوفيقية الخطط يف مبارك عيل عنه نقلها وقد دارفور،

والتونيس». الطنطاوي والشيخان برون «الدكتور عن الذكر السابق مقالنا أيًضا
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العمليات يف الكربى النجاح «روضة كتاب تصحيح يف القنياتي الشيخ مع واشرتك (٢)
.١٢٥٩ سنة يف وطبع البقيل، عيل محمد ترجمه الذي الصغرى» الجراحية

ويواقيت الصحة «كنوز كتاب وتصحيح مراجعة يف «برون» الدكتور مع واشرتك (٣)
.١٢٦٠ سنة يف وُطبع الشافعي، محمد الدكتور ترجمه الذي املنحة»

كلوت تأليف األطفال» أمراض معالجة يف الغوال «الدرر كتاب تصحيح عىل وقام (٤)
.١٢٥٠ سنة يف وُطبع الشافعي، محمد الدكتور وترجمة بك

السنية «الجواهر األخري كتاب وتصحيح ترجمة يف «برون» الدكتور مع واشرتك (٥)
.١٢٥٨–١٢٦٠ سنة يف طبع الذي الكيماوية» األعمال يف

الترشيح يف الوحيد «التنقيح كتاب تصحيح يف القنياتي الشيخ مع واشرتك (٦)
سنة يف طبُعه وتمَّ الشبايس، محمد الدكتور وترجمة «كرولييه»، تأليف الجديد» الخاص

.١٢٦٦

وترجمة املحيط، قاموس لطبْع السعي يف مشكورة جهوٌد هذا فوق وللتونيس
بالقواميس. الخاص الفصل يف عنه الحديث سنفصل مما الطبي Fabre قاموس

مقامات نرش عىل فأرشف العربية، الكتب نرش حركة يف أيًضا التونيس شارك وقد
لألبشيهي. مستظرف فن كل يف واملستطرف الحريري،

يوم يف زينب السيدة بمسجد الحديث يدرس كان حياته من األخرية السنوات ويف
.١٢٧٤ / ١٨٥٧ سنة يف القاهرة يف تُويفَ أن إىل أسبوع كل من الجمعة

الدسوقي وإبراهيم الطهطاوي رفاعة الشيخان (6-1)

الدسوقي ونُقل املدفعية، مدرسة إىل رفاعة نُقل ثم الطب، بمدرسة كمصحَحني فرتة عمَال
الهندسة. مدرسة إىل

البيطري الطب مدرسة يف (2)

كساب حسن مصطفى الشيخ (1-2)

جميع بتصحيح قام وقد رشيد، يف إنشائها منذ البيطري الطب بمدرسة مصحًحا أُلحق
أفندي وعطية الفتاح، عبد محمد ثم فرعون، يوسف ترجمها التي البيطري الطب كتب
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تأليف الترشيح» أللفاظ «التوضيح كتاب تصحيحه عىل قام كتاب أول فكان بعده، من
كتاب وآخر ،١٢٤٩ / ١٨٣٤ سنة بوالق يف وُطبع فرعون، يوسف وترجمة «جريار»
عطية وترجمة «روبينييه»، تأليف البقر»، سياسة يف الغرر «مجمع كتاب هو راجعه

.١٢٦٤ سنة بوالق يف وُطبع األلسن، خريجي أحد أفندي

املنعم عبد الشيخ (2-2)

عبد الشيخ يُدَعى آخر مصحٌح باملدرسة كان أنه الكريم عبد عزت الدكتور ذكر وقد
كتب بني أعثر لم أنني غري املبتديان، بمدرسة «باشخوجة» بعد فيما نُقل وقد املنعم،19

الشيخ. هذا حه صحَّ واحد كتاب عىل املرتجمة البيطري الطب

الزراعة مدرسة يف (3)

الهوريني الوفا نرصأبو الشيخ (1-3)

تصحيحه عىل قام واحد كتاب عىل إال أعثر ولم الزراعة، بمدرسة الوحيد املصحح كان
انتهى أنه نهايته يف أثبت وقد االكتساب»، أجل يف األسباب «أجل كتاب وهو الهوريني
امللحق الرتجمة بقلم مصحًحا الشيخ نُقل السنة تلك نهاية ويف .١٢٥٩ سنة كتابته من
إماًما ليكون بنفسه باشا عيل محمد اختاره ١٢٦٠ / ١٨٤٤ سنة ويف األلسن، بمدرسة
بالتدريس اشتغل مرص إىل عاد وملا فرنسا، إىل السنة تلك يف أُرسلت التي األنجال لبعثة
اللغة، كتب من كثري طبْع عىل أرشف وهناك بوالق، بمطبعة مصحًحا نُقل ثم األزهر، يف
للجوهري، والصحاح للفريوزآبادي، القاموس وخاصة قيمة، وتعليقاٌت حواٍش عليها وله
النرصية «املطالع كتاب منها ُطبع كثرية مؤلفات20 وله كثري، وغريها للسيوطي، واملزهر
يُرَسل لم أنه «ومع البعثات: عن كتابه يف طوسون عمر األمري ويقول املرصية»، للمطابع
كما جيًدا، ويقرؤها بها يتكلم وكان هناك، الفرنسية اللغة تعلَّم أنه إال للتعلم فرنسا إىل

ص٣٢٤. عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ 19

«تسلية منها مخطوطًة، زالت ال كثرية مؤلفات له أن ص١٠٠٣: ج٣ األعالم كتابه يف الزركيل ذكر 20

يف العينني و«رسح واملختلف»، و«املؤتلف التوسل»، مشاكل لحل و«التوصل األحباب»، فراق عىل املصاب
إلخ. … املجاز» أنواع يف األحراز بسملة عىل و«حاشية عنني»، رشح
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يف تُويفَ أن إىل نشاطه عىل الشيخ ظلَّ وقد نرص.»21 أفندي عباس حفيُده بذلك أخربنا
.١٨٧٤ سنة

الهندسة مدرسة يف (4)

الدسوقي الغفار عبد إبراهيم الشيخ (1-4)

يف علومه أتمَّ ثم ،١٢٢٦ سنة دسوق يف ُولد املهندسخانة، بمدرسة الوحيد املصحَح كان
نُقل ثم قليًال إال بها يلبْث لم ولكنه الطب، بمدرسة مصحًحا ُعنيِّ ١٢٤٨ سنة ويف األزهر،
يف بها تُرجمت التي الرياضية الكتب جميع بتصحيح قام وقد املهندسخانة، مدرسة إىل
بمطبعة مصحًحا نُقل باشا سعيد عهد يف املدرسة أُلغيت فلما وعباس، عيل محمد عهَدي
«اليعسوب» ومجلة املرصية» «الوقائع تحرير يف مختلفة أوقات يف شارك وقد بوالق،

الطبية.
الدسوقي اتصل وقد بوالق، مطبعة مصححي رئيس إىل َرقَي إسماعيل عهد ويف
«القاموس» قراءة يف مًعا واشرتَكا لني»22 «املسرت اإلنجليزي باملسترشق وثيًقا اتصاًال
حتى سنوات ذلك عىل وظلَّ اإلنجليزية، اللغة إىل قرأه ما «لني» ترجم افرتَقا فإذا وتفهمه،
مرة ألول القاموس وُطبع األخري، العرش أعدَّ حيث لندن إىل سافر ثم أعشاره، تسعة أتمَّ
الدسوقي عاش وقد Lane’s Arabic English Lexicon عنوان تحت ١٨٦٣ سنة لندن يف

.١٣٠٠ سنة يف وتُويفَ سنة، وسبعني أربع نحو

األلسن مدرسة يف (5)

أول املدرسة يف ترتجم التي الكتب وتصحيح مراجعة عىل بنفسه يُرشف رفاعة كان
األلسن، مدرِّيس بعَض العمل هذا يف معه رفاعُة أرشك إنتاُجهم، كثر فلما إنشائها،
الفرغيل، ومحمد الطهطاوي، الرحيم عبد وأحمد العدوي، قطة محمد املشايخ وخاصة

.١ هامش ص١٧٤، العلمية البعثات طوسون عمر 21

ص١٠–١٣، ج١١ الخطط مبارك، عنه ونقَلها طريف، أسلوب يف بلني اتصاله قصَة الدسوقي روى 22

و١٢٧. ١٢٦ العددان الثقافة يف أمني أحمد األستاذ الرجلني بني العالقة ل فصَّ ثم
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واملصححون املحررون

بهذه امللحقة املرتجمة الكتب قائمة يف منهم كلٌّ حها صحَّ التي الكتب إىل أرشنا وقد
الرسالة.

أنهم وضوح يف تُبنيِّ جهودهم عن ملحة وهذه واملحررون، املصححون هم هؤالء
املرتجمة الكتُب فخرجت ة، جمَّ فوائَد الحديثة العلمية والنهضة الرتجمة حركة أفادوا
منهم الكثريون حاول وقد األخطاء، من اإلمكان بقدر خالية والعجمى، اللكنة من سليمًة
القديمة، العلمية واملصطلحات الحديثة العلمية املصطلحات بني التوفيَق استطاعتهم قدر
طيِّبًا أساًسا اللغوي املجمُع يتخذها ألن تصلح منها كبرية مجموعًة لكتبهم وجمعوا

امليدان. هذا يف لجهوده
الكثري — التونيس الشيخ وخاصة — املحررين هؤالء بعض أفاد الوقت نفس ويف
وكسبوا املرتجمة، العلمية الكتب يف جاء ما بعض ففهموا الحركة، بهذه اشتغاله من
ما لكثرة جديدة ثروًة اللغوية ثروتهم إىل وأضافوا واسعة، جديدة معارَف ألنفسهم
ومصطلحات ألفاظ من واقتبسوا واشتقوا نحتوا ما ولكثرة ومنقبني، باحثني الكتب قلبوا
هذه عن يُعلنوا أن — مقدمات من يكتبون فيما — دائًما يحاولون كانوا ولهذا جديدة؛
— التونيس كتبه مما ناه تخريَّ اإلعالن لهذا مثاٌل ييل وفيما كسبوا، التي الجديدة املعرفة
للدكتور الكيمياوية» األعمال يف املسنية «الجواهر لكتاب مقدمته يف — امليدان هذا زعيم
وردْت التي الكيميائية املصطلحات بمعظم املقدمة هذه التونيس شحن وقد «برون»،
من األجسام وتذوب وتتسامى، األرواُح إليه تتصاعد من يا …» قال: الكتاب، متن يف
وتقدَّست والتحليل، الرتكيب عن العلية ذاتُك تنزَّهْت ترتامى، عفوه باب وعىل جالله هيبة
املعادن من األرض يف ما لنا خلقَت أنت، إال إله ال والتبديل، التغيري عن السنية صفاتُك
املطعومات، من وامللح والعذب والحامض، الحلو لنا وأوجدَت والحيوانات، والنباتات
الخائفني دموُع تفطرْت إله من فسبحانك واملركبات، والبسائط العنارص معرفة وألهمتَنا
من املحبني قلوب ووجلْت عقابه، أليم من املذنبني أحشاء والتهبْت عذابه، سطوة من
دار إىل موصل أجود وشكره الثواب، إلكسري كيمياء أعظم حمده من فيا عتابه، خشية
من وأجسامنا ُمهَجنا به تُخلص حمًدا وجلت، ت عمَّ علينا التي نعمك عىل نحمدك املآب،
ونشكرك ابيضت، حتى عام وألف احمرَّت، حتى عام ألُف عليها أُوقد التي النار حرارة
الجن له وسخرت الِقطر، عنَي لولده وأرسلت السابغات، لعمل الحديد له ألنَْت من شكَر
أن ونشهد راسيات، وقدور (؟) كالجواب وجفان وتماثيل محاريب من يشاء ما يعملون
أنقذت كما مشكور، عمل كل من بها تُنقذنا شهادًة لك رشيك ال وحدك أنت إال إله ال
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محمًدا وموالنا سيدنا أن ونشهد التَّنُّوُر﴾، َوَفاَر أَْمُرنَا َجاءَ إِذَا ﴿َحتَّى عليه أنزلت َمن
بمغناطيس وجذبت مصباح، فيها بزجاجة الرشيف قلبَه مثَّلت الذي ورسولك، عبدك
وأفضَت البيضا، السمحا إىل املعوج من به وهديتنا األشباح، له فانقادت األرواح، أنواره
ارتياب، بال الكمال لزيادة قابلة الرشيفة ذاتَه وجعلت فيًضا، اللدنية العلوم من عليه
َوَما َكِثريًا َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت َوَمْن يََشاءُ َمْن اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي عليه وأنزلت
الذين وأصحابه الدين، مصابيح آله وعىل عليه فصلِّ اللهم اْألَْلبَاِب﴾، أُولُو إِالَّ يَذَّكَُّر
دموُعها فنزلْت الغمام أنابيق رشحْت ما الكافرين، عىل ونحاس نار من كُشواظ كانوا
وملعت النبات، بأصناف مخرضة األرُض فأصبحت الوهاد عىل املياه تياُر وسال قطرات،
واألكاسيد الحوامض وتولَّدت واملربعات، املنشورية كالبللورات البسيطة عىل الربَد ِقطع
مرتجي فيقول وبعُد: كثريًا، تسليًما وسلِّم والحيوانات، والنباتات املعادن من واألمالح
املؤمن ضالة الحكمة كانت ملا سليمان: بن عمر بن التونيس محمد املنان، من العفو
وكان وأفادها، واستفادها مسألة فيه أحرز ما عنده يوم وأبرك وجدها، أينما يلتقطها
ومعالجة الشفاء لعلم أساٌس هو إذ الزمان؛ بمثله يسمح لم الذي الكيمياء علم أجلِّها من
ال؟ لَم سفيه، جاهل كلُّ إال ذلك يُنكر وال كأبيه، الطبيعة وعلم كاألم له فهو األبدان،
املعادن وتأكسد وتذويبها وتبلورها األمالح وتقطري وتركيبها، األجسام تحليل يعرف وبه
عن السموم وتتميز الفلزات، ومنافع واألمالح الحوامض وتجهيز الغازات، واستحضار
كان صوابه من خطأ ويدرك به، إال الطبيب مهارُة تتمُّ وال االستحضارات، من غريها

إلخ.» … إلخ … اإلسالم أهل غري من ولو يتلقاه أن العاقل عىل الواجب

244



الخامس الفصل

القواميسواملعاجم

لها، قواميس أو الغربية باللغات عارفون الفرنسية الحملة قبل مرص يف يكن لم
قاموس أول يضع بقطر أليوس القواميس، بعض معهم يُحرضون الحملة علماء
مطبعة رفاييل، األب قاموس وجهودها، اآلسيوية واملجالت الجماعات عربي، فرنيس
بوضع رفاعة عىل يُشري باشا إبراهيم الثالث، اللغات قواميس بعض تطبع بوالق
ترجمها، التي لكتبه املعاجم بعض إلحاق يف رفاعة طريقة عربي، فرنيس قاموس
لوضع األلسن خريجي جهود به، يقتدون رفاعة تالميذ أفندي، رسيوس قاموس
لرتجمة الطب مدرسة جهود رفاعة، نهَج ينهجون املهندسخانة مرتجمو القواميس،

«لني». مسرت قاموس الذهبية، الشذور قاموس الفرنسية، الطبية القواميس

∗∗∗

طوَل مبتوتة مقطوعًة كانت والغرب مرص بني العلمية الصالت أن قبل من ذكرنا
اللغات من لغة أية فيه تُدرس واحد معهٌد مرص يف يكن فلم العثماني، اململوكي العهد
غري بها، يتحدث أو اللغات، هذه بإحدى معرفة له َمن مرص يف يكن ولم األوروبية،
تقوم حيث بهم خاصة أحياء ويف عزلة يف يعيشون كانوا وقد األوروبية، الجاليات أفراد

ومساكنهم. متاجرهم
دائًما تحتفظ الفرنسية الحملة مجيء حتى املماليك عرص منذ الحكومة كانت وقد
ألجل ديوان كل يف الوقوف «خدمته وكانت «الرتجمان»، وظيفة هي تقليدية بوظيفة
عيل، محمد عرص أوائل حتى به معموًال التقليد هذا ظلَّ وقد لسان»،1 بكل الكالم تعريف

و٥٦. ص١٣ أفندي، حسني تقرير غربال، شفيق 1
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ديوان إدارة وتوىلَّ الخارجية، بناظر بعد فيما ب لُقِّ ثم بك، بوغوص املنصب هذا فتوىلَّ
مرصية وتجارة إفرنجية «أمور الرتكي العرص بمصطلح أو الخارجية، واألمور التجارة

ديواني».2
الرتجمة،3 مشكلة من عانت ما عانت مرص عىل الفرنسية الحملة وفدت فلما
املسترشقني، من معها حرضوا من وببعض السوريني، من بطائفة حلِّها عىل واستعانت
تجمع التي القواميس تنقصهم كانت فقد دقيقة؛ غري اجتهادية هؤالء ترجمة كانت وقد
املعهد مكتبة يف رأى أنه الجربتي ذكر وقد والعربية، الفرنسية اللغتني مفردات بني
يسهل بحيث واشتقاقاتها وتصاريفها، اللغات ألنواع «مفردة كتُبًا لها زيارته عند العلمي
النص هذا ولكن وقت».4 أقرب يف لغتهم إىل كانت لغة أيِّ من يريدون ما نْقُل عليهم
ما بينها من كان وهل القواميس، هذه تتناولها كانت التي اللغات أنواع ل يفصِّ لم عام

أخرى؟ أوروبية لغة وأي العربية اللغة بني يجمع
يف طبعت فيما — طبعت الحملة مطبعة أن خطأ شيخو لويس األب ذكر كذلك

عربيٍّا.5 فرنسيٍّا معجًما — مرص
فلما الفرنسية، اللغة لتعلم األقباط الشبان بعَض تُِعد رحيلها قبيل الحملة وبدأت
سنوات بعد منهم نبغ وقد الشبان، هؤالء بعُض معها خرج فرنسا إىل الحملة عادت
يف طبعه عىل وأرشف عربي، فرنيس قاموس أول فرنسا يف وضع الذي بقطر أليوس
االستعمار حركة وكانت برسيفال، دي كوسان املسترشق وفاته بعد ١٨٢٩ سنة باريس
هذا وصِحب ه، أتمِّ عىل األوروبية الدول بني والتنافس نشيطة، الوقت ذلك يف أوروبا يف
وتاريخه، ولغاته، — األنظار مطمح — الرشق أحوال لدراسة آخر تنافٌس التنافَس
اآلسيوية، واملجالت الجماعات املختلفة أوروبا دول يف وأُنشئت وعاداته، وجغرافيته،

.Deny, Sommaire des Archives Turques, etc. pp. 105, 125, 290, 332, 333 2

.١٩٥٠ العربي، الفكر دار الفرنسية»، الحملة عهد يف مرص يف الرتجمة «تاريخ كتابنا انظر 3
بعض ١٨ القرن أواخر يف أخرجت قد األوروبية املطابع كانت وقد ص٣٦، ج٣، اآلثار، عجائب 4

الذي العربي الالتيني اإلسباني القاموس مثًال انظر األوروبية، للغات العربية اللغة تضمُّ التي القواميس
Francisco Canes: Dictionario Espanol Latio-Arabigo, Madrid, .١٧٨٧ سنة مدريد يف طبع

.1787
ص٣. ج١، ،١٩ القرن يف العربية اآلداب 5
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من كان قيمة، دراسات من وافًرا نتاًجا الحركة هذه وأنتجت الرشقية، اللغات ومدارس
— والرتكية والفارسية العربية — الثالث الرشقية اللغات بني تجمع كثرية قواميس بينها

املختلفة. األوروبية اللغات وبني
يف متجهة وكانت ،١٨٢٠ سنة حوايل عيل محمد عرص يف الرتجمة حركُة بدأت فلما
مفردات بني يجمع قاموس إىل الحاجة ظهرت اإليطالية اللغة عن النقل إىل األمر أول
املطبعة أُنشئت فلما راهبة، زاخور روفائيل األب بوضعه وُكلِّف واإليطالية، العربية اللغتني
وعربي إيطالياني قاموس هو بها ُطبع كتاب ثالث أو ثاني كان ،١٨٢١ سنة أواخر يف
وملفهومية الكالم، لتعليم واأللزم العادة، بها الجاري األلفاظ كلَّ باالختصار «يتضمن
عىل املرتب القاموس يف األول القسم قسمني: إىل يقسم وقد الصحيح، عىل اللغتني (كذا)
مخترص مجموع ويتضمن الثاني: القسم الهجا، حروف ترتيب وبموجب املعتاد، حسب

اللغتني».6 لدرس فايدة وأكثر إلزام األشد من وأفعال أسماء من
فقال: مقدمته يف القاموس هذا وضع إىل دفعته التي األغراض املؤلف ح وضَّ وقد
اللغة بهذه األلفاظ معنى درك وسهولة التعليم، وظيفة قبل من اضطررت فقد …»
ألني املتفقهني؛ من الكتب لرتجمة ينتدب من وعىل الدارسني، التالمذة عىل والتفهيم
إليه، األمر يحتاج ما كل عىل يشتمل عزيًزا، مقتطًفا وجيًزا، ترجمانًا قاموًسا أؤلف (كذا)
األلفاظ من الرتجمة يف مما والعربية اإليطاليانية اللغتني يف وذلك عليه، املعول كان وما

.١٢٣٨ / ١٨٢١ سنة بوالق يف القاموس هذا ُطبع وقد 7«… الرضورية
كل عن النقل فشملت اآلفاق، واسعة عيل محمد عرص يف الرتجمة كانت وقد
خمس بعد أخرجت أن بوالق مطبعة تلبث لم ولهذا — وغربية رشقية — اللغات
ديوان سكرتري أفندي8 خريت وضع من تركيٍّا فارسيٍّا قاموًسا (١٢٤٢ / ١٨٢٦) سنوات
الرتكية القواميس من عدد إخراج عىل املطبعة قامت ثم أفندييس)، (ديوان عيل محمد

القاموس. مقدمة انظر 6
Dizionario italiano e arabo, che ييل: كما باإليطالية الكامل وعنوانه القاموس، مقدمة انظر 7

contiene in succinto tutti i vocaboli che sono più in uso e più necessari per imparar a
.parlare le due lingue corretamente

مؤلفاته وعن عنه أكثر تفصيالت انظر الكتبا، وحياض األدباء رياض كتاب صاحب هو أفندي خريت 8

.Deny, Op. Cit., pp. 3-4 يف:
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يف وطبعها وضُعها سبق مما خريت» «تحفۀ عدا فيما وكلها والعربية،9 والفارسية
اآلستانة.

تركي فاريس قاموس وهو وهبي»، «تحفۀ بوالق يف ُطبع ١٢٤٥ / ١٨٣٠ سنة ففي
.١٢١٣ / ١٧٩٨ سنة اآلستانة يف ُطبع أن سبَق

«نخبۀ بعنوان السابق القاموس عن موجز ُطبع (١٢٤٦ / ١٨٣١) واحدة سنة وبعد
عربيٍّا. تركيٍّا قاموًسا فأصبح العربية األلفاظ إليه وأضيفت وهبي»

صبيان» «سبحۀ عنوانه صغري تركي فاريس قاموس ُطبع ١٢٤٩ / ١٨٣٤ سنة ويف
.١٢١٧ / ١٨٠٢ سنة اآلستانة يف ُطبع قد وكان

لقاموس العربي املتن مع الرتكية الرتجمة ُطبعت ١٢٥٠ / ١٨٣٥ سنة ويف
قد وكان املحيط»، القاموس ترجمة يف البسيط «األقيانوس عنوان تحت الفريوزآبادي

.١٨١٤–١٨١٧ سنة اآلستانة يف وطبع تُرجم
وضع تركي، فاريس قاموس وهو قاطعي» «برهاني طبع ١٢٥١ / ١٨٣٦ سنة ويف
اآلستانة يف طبع قد وكان أفندي، أمني أحمد الرتكية إىل وترجمه خلف، ابن الفاريس املتن

.١٢١٤ / ١٧٩٩ سنة
عربية مفردات به صغري مجلد وهو «الرتجمان» طبع ١٢٥٣ / ١٨٣٨ سنة ويف

وتركية.
تأليف فاريسصغري عربي تركي قاموس وهو خريت» «تحفۀ طبع ،١٢٥٥ سنة ويف

املدارس. تالميذ الستعمال ُوضع أفندي خريت
فسهلت مهمتها، أدَّت وقد ى، تسمَّ كانت كما الثالث» «اللغات قواميس هي هذه

عمَلهم. األخرى إىل اللغات هذه إحدى عن بالرتجمة للقائمني
إىل فاستدعى فرنسا، إىل إيطاليا عن بوجهه عيل محمد تحوَّل ١٨٢٥ سنة وحوايل
عىل تتغلب وبدأت املرصية، الطب مدرسة أُنشئت ١٨٢٧ سنة ويف الفرنسيني، مرص
١٨٢٦ سنة ويف العربية، إىل الفرنسية الكتب وبرتجمة باملرتجمني اللغات اختالف مشكلة
وبدءوا البعثة هذه أعضاء معظُم عاد ١٨٣٢ سنة ويف فرنسا، إىل بعثة أكرب أرسلت
إىل املاسة الحاجُة ظهرت وهنا العربية، إىل الفرنسية عن الرتجمة حركة يف يشاركون

للغتني. مختلفة علمية قواميس بل قاموس

.Journal Asiatique, 4e, serie, 2, 1843, pp. 24–61 9
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ها وأحسَّ الطهطاوي، رافع رفاعة العرص مرتجمي كبريُ غريه قبل الحاجة هذه أحسَّ
ظني وأغلُب والعلوم، الفنون مختلف يف ويرتجم الرتجمة، يف يتخصص فرنسا يف وهو
وصوله بعد باريس يف األوىل طبعتُه ظهرْت فقد بقطر؛ قاموس إىل إال هناك ق يُوفَّ لم أنه
بعض يراجع وبدأ وطنه إىل عاد فلما بسنتني، مرص إىل عودته وقبل سنوات، بثالث
به وأحسَّ ثانية، مرة النقص هذا أحسَّ للطبع ويُعدُّها باريس يف ترجمها التي الكتب
النافعة، املعادن كتاب وهو له ُطبع كتاب أول يف هذا شعوره عن وعربَّ قويٍّا، إحساًسا
فرسُت «وقد مقدمته: يف قال فقد ١٢٤٨؛ سنة يف عودته بُعيد بوالق يف ُطبع الذي
ورسمته لفَظه، حفظت منها تعاىص وما التام بالفحص يل ظهر ما حسب عىل مفرداِته
قدُم زلَّ إذا يل والعذر لطيفة. تفسريات بعض أدخلت وربما به، كتابتُه يمكن كما
بقاموس اآلن إىل ختامها يفضَّ لم الفرنساوية اللغة ألن التفاسري؛ بعض يف ترجمتي
مقابلته عند باشا إلبراهيم هذا شعوره عن عربَّ قد كان رفاعة أن ويبدو مرتجم.»10 شاٍف
فقد القاموس؛ هذا بوضع وكلَّفه باشا إبراهيم فبادر اإلسكندرية، إىل وصوله أول له
«وقد فقال: األمر، هذا إىل السابقة الجملة أمام السالف الكتاب هامش يف رفاعة أشار
بك عثمان حرضة يل وعنيَّ قاموس، برتجمة باشا إبراهيم أفندينا النعم ويل سعادة أمرني
أشغال منها عوايق، عنه عاقني ولكن أكاديمة، قاموس الدين) نور باشا عثمان (يقصد
يكون أن إىل أيًضا ويحتاج خانة، كتب يف املرتجم وضع إىل يحتاج أنه ومنها زعبل، أبي
مستوفيًا يكون حتى أنفار عرشة نحو شغل هو الشغل هذا بل فرنساوي، مساعد معي

االصطالحية.»11 لأللفاظ ومستوعبًا
قدم فلما رفاعة، تفكريَ تشغل ظلت ولكنها الفكرة، ذ تُنفَّ لم العقبات هذه أمام
التالية السنة يف املطبعة إىل واألواخر» األوائل عوائد غريب يف املفاخر «قالئد الثاني كتابه
صغريًا قاموًسا أوله يف للكتاب يضع أن ورأى الفكرة، تنفيذ عىل يحتال بدأ (١٢٤٩)
فيُلحق نهَجه، ينهجوا أن املرتجمني من غريَه ودعا غريبة، ألفاظ من به ورد ما لرشح
كان الوقت بعض مىض إذا حتى بقاموسه، شبيًها قاموًسا يرتجمه كتاب بكل منهم كلٌّ
التي املستحدثة األلفاظ غريب سائر عىل «مشتمل كبري علمي قاموس جهودهم من ملرص
ورشحه للقاموس تقدمِته نصُّ وهذا الرتك»، أو العرب لغة يف مقابل أو مرادٌف لها ليس

ص٣. النافعة، املعادن 10

ص٣. النافعة، املعادن 11
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عىل مرتَّبة املفاخر، قالئد كتاب يف توجد التي الغريبة الكلمات «رشح قال: للفكرة،
أسماء كانت سواء األتم، الوجه عىل ومفرسة اإلمكان، حسب مضبوطة املعجم، حروف
إىل تُرتب فلم أعجمية، األغلب يف األلفاظ هذه كانت وملا أشياء، أو أشخاص، أو بلدان
يمكن ما بأسهل عرَّبناها عليها الكتاب هذا فهُم يتوقف وكان العربية، اللغة كتب يف اآلن
لغتنا، يف دخيلة األيام مرِّ عىل تصري أن يمكن إنه حتى التقريب، وجه عىل فيها به التلفُظ
يف ذلك نظري املرتجمون صنع ولو واليونانية، الفارسية عن املعربة األلفاظ من كغريها
األلفاظ سائر بالتقاط األمُر النتهى األكرم، النعم ويل أفندينا دولة يف ترجم كتاب كل
التي املستحدثة األلفاظ سائر عىل مشتمل قاموس يف ونظمها الهجا، حروف عىل املرتبة
عىل التسهيل يفيد مما هذا فإن الرتك؛ أو العرب لغة يف مقابل أو مرادٌف لها ليس

كتاب.»12 أو علم كلِّ فْهم عىل اإلعانة تحصل وبه الطالب،
مراعيًا عربية بحروف اللفظ يكتب أن القاموس هذا يف رفاعة طريقُة كانت وقد
األزهرية بالطريقة اللفظ هذا نْطق كيفية عىل ينص ثم الفرنسية، باللغة نُطقه طريقَة
ييل وفيما الظروف. حسب تقل أو تكثر جمل أو بجملة اللفظ معنى يرشح ثم القديمة،

القاموس: هذا من أمثلة

مكسورة، فزاي تحتية، مثناة بعدها الراء وكرس املوحدة، بسكون = «أبريزيلة (١)
كبرية لسلطنة اسم = الراء بفتح و«أبرزيل» «أبرزيلة» أيًضا ويقال تأنيث، فتاء فالم،
«الربتوغال»، بالد من (كذا) بعيلة محكومة الجنوبية، أمريكة من الرشقي القطر يف
اإلفرنج غري بها املتأصلون وأهلُها قيًرصا، أو سلطانًا، يعني «إمرباطور» ب يلقَّ وحاكمها
اآلدميني، لحم يأكل من منهم إن حتى عظيم، ش وتوحُّ وجرب رشور أرباب قبائل أكثرهم

الحرب».13 يف عليه يقبضون الذي العدو لحم خصوًصا
ساكنة، فياء مكسورة، قاف بعدها السني، وسكون الهمزة، بكرس = «إسقيمو (٢)
قبائل = «إسقيموش» ثقيلة معجمة شني فيها ِزيد وربما واو، بعدها مضمومة فميم

عظيم.»14 توحش ولهم والسويد، «البونيا» أهل مثل همل أمريكا بشمال

ص٢. املفاخر، قالئد 12

ص٢. املفاخر، قالئد 13

ص٤. السابق، املرجع 14
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فراء والباء، الفاء بني تقرأ التي الفارسية الباء وكرس الهمزة، بضم = أوبرة «أوبرا، (٣)
مخصوص نوع عىل وتطلق سبكيتاكل)، (راجع فرنسا سبكتاكالت، أعىل هي مفتوحة،

إلخ.» … األشعار15 من

وْضعه عىل يحتال ثم قاموس، وضع يف رفاعة فيه يُفكِّر كان الذي الوقت نفس ويف
بقاموس عيل محمد إىل تقدَّم قد أفندي» «رسيوس اسمه آخر موظف كان االحتيال، هذا
الشائعتي األوروبيتني واللغتني الرشقية الثالث اللغات يقصد (ولعله الخمس للغات شامل
الجهادية مجلس قرر فقد طبعه؛ عىل عيل محمد ووافق واإليطالية)، الفرنسية االستعمال
الكتاب طبع املرتجم أفندي رسيوس التماس عىل «بناءً ١٢٤٧ / ١٨٣٢ سنة رجب ٢٥ يف
النعم ويل أفندينا سعادة أمر صدور السابق الخمس اللغات اصطالحات عىل املشتمل
بذاته يذهب وأن طبعه، بمبارشة املرتجم يقوم أن برشط وإصالحه، ترجمته بعد بطبعه

الثالث».16 باللغات خبري رجٌل بمعيته ويكون باملطبعة، تصحيحه ملراجعة
محمد عرص يف بوالق يف املطبوعة الكتب أحصت التي القوائم جميع إىل رجعُت وقد
أفدت التي الكتب دور فهارس راجعُت كذلك القاموس، هذا إىل إشارة بها أجد فلم عيل

يُطبع. لم فعله ذكًرا، فيها له أجد فلم منها
ترجمها التي الكتب معظم يف تنفيذه عىل حافظ بل مرشوعه، ينَس فلم رفاعة أما
«معجم أوله ويف الهندسة»، «مبادئ كتاب طبع ١٢٤٩ سنة ففي ذلك؛ بعد وُطبعت
وتكمل الطالب، به ينتفع اصطالحية، ألفاظ وتفسري هندسية، كلمات بعض بيان يتضمن

الكتاب». فائدُة به
«جدول نهايته ويف الجغرافيا»، ملريد الشافية «التعريبات كتاب طبع ١٢٥٠ سنة ويف
لتسهيل املعجم حروف عىل مرتبًا بأنواعها، الجغرافيا يف املستعملة االصطالحية األلفاظ

الطالب». عىل الفن هذا
أستاذُهم أخذهم يرتجمون، وخريجوها تالميذُها وبدأ األلسن، مدرسة أُنشئت فلما
لرشح أبجديٍّا ترتيبًا مرتبة مالحُق آخرها ويف كتبهم معظُم فظهرت بطريقته، رفاعة
ألحق قد محمود أفندي خليفة فهذا الكتب؛ تلك يف الواردة االصطالحية واأللفاظ األعالم

ص٨. السابق، املرجع 15
.١٢٤٧ رمضان يف ،٣٤٨ العدد املرصية، الوقائع 16
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الكلمات «لرشح جدوًال أوروبا» بالد يف الجمعيات بتقدم األلبا امللوك «إتحاف بكتابه
صفحة. ٤٧ يف الغريبة»

فرنسا» ملوك «تاريخ كتابه من صفحة ٢١ خصص قد قاسم أفندي حسن وهذا
األماكن وأما للذكر، تحتاج التي الكتاب هذا يف الخفية واألماكن البلدان «معجم لذْكر
وهذه صادًقا، تقليًدا رفاعة أستاذه فيه قلَّد وقد الجغرافيا»، كتب من فتطلب الشهرية

معجمه: من أمثلة

مدينة = املعجمة الشني وفتح الكاف، وسكون الهمزة، بكرس «إكسيالشبيل» (١)
«بارسين».17 دوقية يف األملان ببالد

بمديرية بفنلدرة فرانسا يف مدينة = املهملة السني وتشديد الكاف، بفتح «كسل»، (٢)
الشمال.١٧

وكرس الراء وسكون التحتية، املوحدة وكرس النون، وسكون الالم، بضم «لنربديا» (٣)
السويسة نهاية إىل طوسكانة ثغور ابتداء من إيطاليا أجزاء لجميع اسم = املهملة الدال

سويرسا).١٧ (يقصد

البلدان، أسماء عىل السابق املعجم فقرص الطريقة، يف يُجدِّد أفندي قاسم بدأ وقد
عىل الكتاب» هذا يف املوجودين الرجال «معجم أو األعالم، ألسماء آخر بمعجم ألحقه ثم

تعبريه. حد
األلفاظ ذْكَر أهملت أنها كلِّها الصغرية القواميس أو املعاجم هذه عىل نأخذ أننا غري
هذا فعلوا املرتجمني أن ولو العربية، الحروف جانب إىل الالتينية بالحروف واملصطلحات

القديم. باألسلوب النطق طريقة ذْكر يف اإلطالة من أنفسهم ألعفوا
خليفة فصنَّف القواميس، وضع حركة يف جهوٌد وخريجيها األلسن لتالميذ كان وقد
الوقائع ونرشت والفارسية، والرتكية العربية الثالث: للغات قاموًسا ١٢٦٤ سنة يف أفندي
أفندي خليفة محمود اليوزبايش «أن ١٢٦٤ شعبان ٩ بتاريخ ١٢٢ العدد يف املرصية
الثالث اللغات مفردات عىل تشتمل رسالًة ألَّف قد باألزبكية األلسن مدرسة من املتخرِّج
وإعطاء املريي، نفقة عىل منها يلزم ما بطبع األمُر فصدر والفارسية، والرتكية العربية

املوفور». الحظ وينال الرسور، عىل بذلك ليحصل ربحها إليه املومى األفندي

املعجم. من و١٥ و١٣ ص٣ فرنسا، ملوك تاريخ 17
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تالميذه؛ بأسماء ثبْتًا الزمن» «حلية رفاعة عن رسالته ختام يف مجدي صالح وذكر
لم عربي فرنيس قاموس عمل يف رشع وقد الرساج، بك «مصطفى بينهم من إن فقال

ه». يُتمَّ
مدرسة ففي األخرى؛ املدارس إىل امليدان هذا يف وتالميذه رفاعة أثُر امتدَّ وقد
مثًال فايد أفندي أحمد فألحق السابقة، الطريقَة أساتذتها بعُض اتبع املهندسخانة
عىل «تشتمل صفحة ٣٨ يف نبذة األرضية» الكرة بنية علم يف املرضية «األقوال بكتابه
اثنان؛ منها ُعنيِّ األوىل ُدفعاِتها األلسُن خرَّجت وملا االصطالحية»، الفن هذا ألفاظ بيان
اللغة بتدريس إليهما وعهد املهندسخانة، مدرسة يف مجدي وصالح السعود أبو هما
العلوم يف وْضَعه املدرسُة أزمعت قاموس «ووضع دروس من يُلقى ما وترجمة الفرنسية

الرياضية».18
بذلوا وقد السوريني، طائفُة إنشائها أول فيها بالرتجمة قام فقد الطب، مدارس أما
يشاركون وبدءوا املرصيني، األطباء من البعثات أعضاءُ عاد فلما اجتهاديٍّا، جهًدا عملهم يف
كانوا ألنهم وذلك السوريني؛ أسالفهم مهمة من أسهَل تُهم مهمَّ كانت الرتجمة، حركة يف

ومصطلحاتها. الطبية بالعلوم علٍم عىل — والفرنسية العربية اللغتني إتقانهم إىل —
مدرسة يف رفاعة طريقَة يتبع ولم طبي، قاموس إىل حاجة يف كانوا هذا مع ولكنهم
ألحقه فقد الكيماوية»؛ األعمال يف السنية «الجواهر كتابه يف «برون» الدكتور إال الطب
حروف عىل الذيل هذا ورتَّب الكتاب»، يف الواردة اآلالت «لرشح صفحة ١١٩ يف بذيل
سبحانه هللا منَّ فلما «وبعد، بقوله: له وقدَّم الكتاب، مصحح التونيس الشيخ املعجم
الشهري البرشي الطب مدرسة ناظر الفنون، جميع يف للماهر الكيميا كتاب بإتمام وتعاىل
الكتاب يف يذكر لم وكان مهمة، معرفتها آالت إىل تحتاج ة، جمَّ أعمال فيه وكانت «برون»،
اإلتمام، بها ليكون كالذيل ويجعلها األشكال، جميع يجمع أن فقصد القليل، إال منها
الجليلة، املهمات يف مراجعتُها لتسهل قيلة، ورقات يف مجموعًة كلها تكون أن وألجل
وأمرني للمراجعات، املقصود هو كما توضيح أتمَّ حها ووضَّ الورقات، هذه يف فجمعها
من فيه ملا أمَره فامتثلت وأقوم، أسهل املراجعة يف لتكون املعجم حروف عىل أُرتبها أن
والبوتقة، واألنبيق، األنبوبة، املعجم: هذا يف رشحت التي اآلالت ومن إلخ.» … الفوائد

الثانية جمادى غاية يف األلسن مدرسة إىل ،١٩٥ رقم ص٩٩٤، عربي) (مدارس ١٠ دفرت عابدين، 18

.١٢٦١
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واملرشح واملخبار، ولف، ودورق والغازات للهواء النوعي الوزن تعيني وجهاز والجفنة،
فإننا صياغتها أو كشفها يف الفضُل الطالئع لهؤالء واصطالحات ألفاظ وكلها إلخ. …

الكيمائية. كتُبنا يف اآلن حتى نستعملها نزال ال
قاموس ترجمة أو إيجاد تتطلَّب كانت تُرجمت التي الطبية الكتب كثرة أنَّ غري
«نايستن تأليف من املوضوع هذا يف صغري19 قاموس برتجمة املدرسة بدأت وقد طبي،
القواميس «قاموس فرنسا من بك كلوت فأحرض بالغرض، يِف لم ولكنه 20«Nysten
وهو «Fabre «فابر تأليف «Dictionnaire des Dictionnaires de Médecine الطبية
والحيوان والنبات الطب يف والفنية العلمية االصطالحات جميع عىل ويشتمل أجزاء، ٨ يف

الطبية. بالعلوم املتصلة املختلفة األخرى والعلوم
العربية، اللغة إىل القاموس هذا ترجمة عىل هيئاتها بكل الطب مدرسة وتعاونت
حرضة وهم: معلِّميها، مهرة عىل برون) الدكتور (وهو ذاك إذ املدرسة ناظر «ففرَّقه
الجراحة معلم أفندي عيل محمد وحرضة الكربى، الجراحة معلم النرباوي أفندي إبراهيم
أفندي محمد وحرضة الباطنية، األمراض معلم أفندي شافعي محمد وحرضة الصغرى،
العام، الترشيح معلم النحراوي أفندي عيسوي وحرضة الخاص، الترشيح معلم الشبايس
أفندي حسني وسعادة الطبيعة، معلم الرشيدي أفندي أحمد السيد العالمة وحرضة
معلِّم السبكي أفندي مصطفى وحرضة الطبية، واملادة األقراباذين معلِّم الرشيدي غانم
منهم كلٌّ فرتجم الحني، ذلك يف النباتات معلِّم أفندي عيل حسنني وحرضة العني، أمراض

مساعيَه».21 شكرت حتى املعنى عىل لفظه توقيع يف واجتهد أُعطيه، الذي الجزء
أيًضا جامًعا الجديد القاموس يكون أن أراد بل بهذا، «برون» الدكتور يكتِف ولم
هذه أفراد عىل ووزَّعه املحيط بالقاموس فأتى القديمة، الطبية واملصطلحات لأللفاظ
عوض سالم والشيخ التونيس، عمر محمد الشيخ املدرسة مصححي معهم وأرشك الهيئة،
منه وينتقي بيده، الذي الجزء يراجع أن منهم كالٍّ وأمر العدوي، عيل والشيخ القنياتي،
يقنع ولم حيوان»، أو معدن أو نبات اسم وكل عرض، أو مرض عىل دلَّ لفظ «كلَّ

.Dunne, Printing and Translations, etc, p. 343 19

أثر طبية لغات عنوان: تحت العزيز عبد السلطان عهد يف الرتكية اللغة إىل القاموس هذا ترجم 20

صفحة. ٦٤٠ يف ١٢٩٠ سنة اآلستانة يف وطبع عثمانية، طبية جمعية
املقدمة. من ص«ج» الطبية، املصطلحات يف الذهبية الشذور 21
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يف ما باستخراج املذكور الناظر ني خصَّ «ثم التونيس: الشيخ يقول أيًضا، بهذا «برون»
يف ما ذلك عىل وزدُت لطيف، معنى كل من داود تذكرة يف وما التعاريف، من القانون
لذلك وضممُت الصحاح، التعاريف من الهروي يف وما الصحاح، ومخترص اللغة، فقه

السوادين.»22 بالد يف رأيتها كنت عقاقري وأسماء املشهورين، األطباء أسماء
فرتَّب التونيس، الشيخ إىل الجديد القاموس بهذا ُعهد جميًعا، الجهود هذه ت تمَّ فلما
— جهًدا يأُل ولم دقيقة، مراجعة وراجعه املعجم، حروف عىل واملصطلحات األلفاظ
معه قابَله كلِّه هذا من انتهى فلما عباراته»،٢٢ وتهذيب كلماته، تصحيح «يف — قال كما
«الشذور النهاية يف التونيس اه وسمَّ أفندي، شافعي محمد الدكتور الطب مدرسة وكيُل
«أسماء نه ضمَّ بل العربية، األلفاظ عىل يقرصه ولم الطبية»، املصطلحات يف الذهبية
محدثة كانت أو العرب استعملتْها سواء فارسية، وأخرى فرنساوية، وأخرى التينية،

سبب».٢٢ ألدنى الطبية األلفاظ يف ودخلت
نداء لبَّى قد باشا عيل محمد كان حتى قاموسه إعداد من ينتهي التونيس يكد ولم
بك كلوت وخَيش نشاُطها، ويخمد تركد األول عباس عهد يف العلمية الحياُة وأخذت ربه،
قدَّمه ١٨٥١ سنة سبتمرب من التاسع ويف باريس إىل معه فاصطحبه القاموس يضيع أن

هناك. 23Bibliothèque Nationale األهلية للمكتبة هدية
له وأُحرضْت القاموس، هذا يف ثانية مرص فكَّرت العرشين القرن مفتتح ويف
بدأت ١٩١٠ سنة حدود ويف القاهرة، يف امللكية الكتب دار يف أُودعتَا شمسيتان نسختان
منه فنرش بك، عيىس أحمد الدكتور إىل باألمر وعهدت طبعه، يف تفكِّر املعارف نظارُة
األلف، حرف يستوِف لم أنه أي «أزدران»، لفظ إىل فيها انتهى فقط، صفحة مائة
أعاد بل التونيس، تركه كما العربي النص نْرش عند بك عيىس الدكتور جهُد يقف ولم

ص«ج–ه». الذهبية، الشذور 22
هو املقال كتابة وقَت العميد (كان الطب كلية عميد عىل مقاله يف عاب وقد .Dunne; Op. Cit. p. 344 23

رشف بك محمد الدكتور أن أيًضا وذكر له، ذكره حتى القاموس بهذا معرفته عدَم إبراهيم)، باشا عيل
أوىل أنه «دن» مسرت ونَيس التونيس، قاموس من يُفيد أن الجديد الطبي قاموسه وضع عند يحاول لم
السبيل، هذا يف جهد من بك عيىس الدكتور بذل وبما القاموس، هذا طبْع بمرشوع معرفته لعدم بالنقد
الدكتور مع باالشرتاك القاموس بطبع كلَّفتْه قد كانت املعارف وزارة أن مرة بك عيىس أخربني وقد هذا
الباقي، نرش بك عيىس الدكتور يكمل لم ولهذا االشرتاك؛ عن باشا نمر تقاعس ما وألمٍر باشا، نمر فارس

قريبًا. سيُظهره وأنه الذهبية، الشذور من وأوىف أضخم طبيٍّا قاموًسا اآلن يُِعدُّ أنه أخربني ثم
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جامًعا ونرشه والفرنسية، اإلنجليزية اللغتني إىل القاموس ألفاظ من لفظ كلِّ ترجمَة
املقتطف مطبعة يف الخديوية، الكتب دار نفقة عىل الجزء هذا وُطبع الثالث، اللغات لهذه
القاموس، بقية طبُْع يتمَّ ولم الحد هذا عند وَقف أنه غري ،١٣٣٢ / ١٩١٤ سنة بالقاهرة

وإحيائه. بنرشه يُعنَى َمن ينتظر الكتب دار يف منسيٍّا اآلن حتى فظلَّ
الدكتور فكَّر الذهبية» «الشذور قاموس فيه يُعدُّ التونيس كان الذي الوقت نفس ويف
كثريًا هذا مرشوعه إىل أشار وقد مرص، يف للفريوزآبادي املحيط القاموس طبْع يف «برون»
قال ١٨٤٥ سنة يناير ١٤ املؤرخ إليه خطابه ففي مول»؛ «جول صديقه إىل رسائله يف
يف وال القاهرة يف هناك فليس العلماء، عند يوجد القاموس أن حسبت إذا مخطئًا «وتكون
كيف يعرفون علماء عرشة هناك ليس بل القاموس، هذا يملكون علماء عرشة كلها مرص
قاموًسا إذن «فلنعِط قال: مرير، تهكُّم فيها بجملة خطابه وختم القاموس.» يُستعمل

24«.Donnons done un dictionnaire aux Ulémas للعلماء
كثرية نُسًخا فأحرض ته؛ عدَّ لألمر أعدَّ أنه أخرى خطابات يف لصديقه ذكر وقد
اتفق وأنه ،١٢٣٠–١٢٣٢ سنة كلكتا يف املطبوعة القاموس نسخة أحرض كما مخطوطة
الباشا من طلب وأنه الطبع، أثناء ومقابلتها النَُّسخ مراجعة عىل التونيس الشيخ مع
القاموس من نسخة ألقدِّم رجعُت أنني غري بوالق، مطبعة يف بطبعه25 له يأذن أن
قطة محمد الشيَخني وتصحيح بإرشاف جزأين يف نُرشت أنها فوجدت بوالق، يف ُطبعت
ولم باشا، سعيد محمد بأمر 26١٢٧٢ / ١٨٥٦ سنة يف وذلك الهوريني، ونرص العدوي
تنفيذ عن والتونيس «برون» عاقت التي األسباب يُبنيِّ ما منها أفدُت التي املراجع يف أجد

الهوريني. نرص الشيخ يد عىل تنفيذه وجعلت مرشوعهما،
أو لوضع طريَقها تتخذ املحاوالت هذه كانت بينما أنه نذكر أن ننىس ال وأخريًا
أزهري، مرصي والثاني إنجليزي، أحدهما شيخان، هناك كان القواميس، لنرش أو لرتجمة
بالقاهرة الروم بحارة متواضع منزل يف — سنوات سبع ملدة — ليلة كلَّ يجتمعان

.Artin Pacha, Lettres du Dr. Perron. pp. 29, 90–62 24

.Voyage au Darfour p. 10 لكتاب مقدمته يف Jomard وانظر: Enc. ls1. Art. Tunisi 25

يف مرص يف أخرى طبعات ُطبع وقد ص٦٨٥، ج٢، ص٦٨٠، ج١، القاموس، من األوىل الطبعة انظر 26
برون دكتور الذكر: السابق مقاَلنا املوضوع هذا عن انظر ثم رسكيس، معجم انظر و١٣١٩، ١٢٨٩

والتونيس. الطنطاوي والشيخان

256



واملعاجم القواميس

العربية اللغة قواميس من كثرية ونَُسخ املحيط، القاموس من نسختان أيديهما وبني
الليل من األول الهزيع مىض فإذا ويصححان، ويتفهمان ويراجعان، فيقرآن املختلفة،
إىل ليلته يف قرأ ما ترجمة عىل اإلنجليزي الشيخ وعكف داره، إىل األزهري الشيخ عاد
األزهري صديُقه وظلَّ وطنه، إىل عاد القاموس أعشار تسعة أتمَّ فلما اإلنجليزية، اللغة
العربي يه بنصَّ وُطبع القاموس، ترجمة أتمَّ وهناك مراجعته، بعد الباقي بالعرش يُوافيه
إنكليزي عربي القاموس «مد عنوان تحت ١٨٦٣ سنة لندن يف األوىل الطبعة واإلنجليزي

.«Arabic English Lexicon
الشيخ وأما «M. Lane لني «مسرت املعروف املسترشق فهو اإلنجليزي الشيخ أما
عالقته قصة قصَّ أن بعد يقول الذي الدسوقي الغفار عبد إبراهيم الشيخ فهو األزهري
باللغة مطبوعة بمرص، الذوات بعض إىل املرتجم الكتاب من أجزاءٌ وردْت «وقد بصديقه:
من كان ما عىل والثناء صورتي، فيها مرسوًما الرجل، هذا باسم واإلنكليزية العربية

مروءتي.»27

ص٩–١٣، ج١١، الخطط مبارك، عيل عنه ونقلها بنفسه، لني بمسرت عالقته قصة الدسوقي كتب 27

لني. قاموس مقدمة انظر وثم و١٢٧، ١٢٦ العددان الثقافة، أمني، أحمد أيًضا انظر
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أجزاء إحضار املطبعة، بإنشاء واملشري الباعث بوالق، مطبعة إنشاء تاريخ تحقيق
املطبعة، مديرو بمرص، للورق مصنع إنشاء فرنسا، من ثم إيطاليا من األوىل املطبعة
القلعة، ويف والطوبجية، والهندسة الطب، مدارس يف: األخرى املطابع موظفوها،
عىل الكتب توزيع املطابع، هذه إنشاء من األسايس الغرض اإلسكندرية، رساي ويف
نَُسًخا يُهدي عيل محمد املدارس، خارج املرتجمة الكتب عىل اإلقبال املدارس، تالميذ

العجم. ولشاه روسيا ومللك فرنسا، مللك املطبوعة الكتب من

∗∗∗

يف مطبعة أول إليها أدخلت فقد تركيا؛ هي الطباعة عرفت رشقية دولة أول كانت
الكتب لطبْع املطابع الدينية اإلرساليات إليها جلبت فقد سوريا، تلتْها ثم ،١٧٢٨ سنة
«الربوباجندا» مطبعة معها أحرضت مرص عىل الفرنسية الحملة وفدت فلما الدينية،
للشعب لتُخرج الالزم والهدوء الكافية الفرصة تُعَط لم املطبعة هذه ولكن إيطاليا، من

الحملة. بخروج مرص من تخرَج أن أخريًا لها ُقدِّر ثم مطبوعاِتها،
األُسس يضع عيل محمد بدأ حتى عاًما العرشين نحو املطابع من خالية مرص وظلَّت
يتبع جديًدا، وجيًشا جديدة، مدارَس نظره يف اإلصالحات هذه عماد وكان إلصالحاته،
الكتب يف توجد ال الحديثة النظم هذه أن ورأى الحديثة، األوروبية النظم إنشائهما يف
هذه تُزوِّد مرص يف مطبعة إنشاء إىل تفكريُه اتجه وهنا القديمة، الرتكية أو العربية

الالزمة. بالكتب املنشآت
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التي السنة وهي تقريبًا، ١٨١٥ سنة إىل املطبعة إنشاء يف عيل محمد تفكريُ يرجع
فقد املطبعة إنشاء تاريخ أما الطباعة، فن يف للتخصص إيطاليا إىل بعثتَه فيها أَوفد
يف أُنشئت أنها بينهم عليه املتفق والرأي منهم، املعارصون حتى املؤرخون فيه اختلف

ذلك. قبل أُنشئت بأنها تُفيد العرص وثائق أن غري 1،١٨٢٢ سنة
بمناسبة تذكارية2 لوحة عىل الرتكية باللغة أبيات ثالثَة سعيد اسمه شاعر كتب
يف أشري وقد اآلن)، حتى املطبعة يف موجودة اللوحة هذه زالت (وال املطبعة إنشاء
وأُرجح ،(١٨٢٠ أكتوبر إىل ١٨١٩ أكتوبر (من ١٢٣٥ سنة يف أُنشئت أنها إىل نهايتها
األستاذ ذكر فقد ميالدية؛ ١٨٢٠ سنة يف أي ،١٢٣٥ سنة أواخر يف اإلنشاء يكون أن
يُؤرخ الشعر من بيتنَي عىل ١٩٠١ لسنة الحائط نتيجة يف عثر أنه إسكاروس توفيق
النتيجة طبْع لسنة الثاني ويؤرخ ،١٨٢٠ سنة وهي املطبعة، إنشاء لسنة منهما األول

فهما: البيتان أما ،١٩٠١ سنة وهي

أن��ش��أه��ا ال��ج��ن��ات س��اك��ن م��ح��م��د م��ط��ب��ع��ة ن��ال��ت��ه ق��د ال��ن��ت��ي��ج��ة ح��س��ن
م��ب��ن��اه��ا ب��اإلس��ع��اد ت��ج��دد رب��ي، أيَّ��ده ال��ع��ب��اس دول��ة ف��ي وال��ي��وم

[.١٨٢٠ = بيت [أول
3[.١٩٠١ = بيت [ثاني

نوفمرب ١٢٣٧ / ٤ سنة صفر ٨ يف أُنشئت املطبعة أن باشا سامي أمني ويرى
مرص كتخدا إىل التاريخ هذا يف باشا عيل محمد من صادر أمٍر عىل ذلك يف معتمًدا ١٨٢١
ببعض وإملام معرفة له بمرص هندي «شخص وجود إىل فيه يُشري بك، أوغيل الظ محمد
بمعية املوجودين للشبان الفاريس الخط لتعليم تعيينه يقتيض الخط، وحسن اللغات،
املذكور «تخصيص إىل تُشري حاشية األمر آخر ويف ببوالق»، زاده سقه أفندي عثمان

.Bianchi, Catalogue Général des livres Arabes, … etc. Journal Asiatique, 1843. p. 24 1

ص٧، عبده، إبراهيم للدكتور املرصية الوقائع تاريخ يف عليها كتب ما ونص اللوحة هذه صورة انظر 2
لها. املقابلة واللوحة

ص٢٠٠. ١٩١٣ سنة ديسمرب الهالل، النيل، وادي يف الطباعة تاريخ إسكاروس، توفيق 3
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وتكون أيًضا، ببوالق طبعها املصمم الكتب لطبع الطبع حروف لُصنع ترتيب لعمل
بخطِّه».4 الكتب خطوط

حديثه يف وقال «بروكي»، اإليطايل الرحالُة املطبعَة زار ١٨٢٢ سنة ديسمرب ١١ ويف
يف العمَل بدأت إنها أي أشهر.»5 أربعة نحو منذ إال كامًال عملها تبدأ لم «واملطبعة عنها
باللغة أحدهما كتابنَي، زيارته قبل أخرجت املطبعة أن ذكر ثم ،١٨٢٢ سنة أغسطس
تأليف من العربية باللغة آجرومية والثاني الصعيد، يف املوجودين الجنود لتعليم الرتكية

القاهرة. مشايخ أحد
أن نستطيع ومنها اإلنشاء، تاريخ لتحديد تعرَّضت التي اآلراء صفوة هي هذه
يُذكر التذكارية فاللوحات ١٢٣٥ / ١٨٢٠؛ سنة يف إنشائها يف بُدئ املطبعة أن نستنتج
اإلنشاء أن أيًضا نستنتج أن ونستطيع منه، االنتهاء ال البناء يف البدء تاريخ دائًما فيها

.١٨٢٢ يف الطبع بدأت وأنها ،١٨٢١ سنة يف تمَّ
تحديد تاريخ يف أيًضا اختلفوا فقد اإلنشاء، سنة تحديد يف املؤرخون اختلف وكما
األول الغرض أن بعُضهم فرأى بذلك؛ عليه واملشري املطبعة، إنشاء عىل عيل ملحمد الباعث
التي اإلدارية واملنشورات واللوائح القوانني بطبْع عيل محمد اهتمام هو املطبعة إلنشاء
فإن الصواب؛ عن بعيٌد نرى فيما وهذا القطر، مديريات مختلف يف ها نْرشَ يريد كان
تماًما يعارص املطبعة إنشاء وإنما بعد،6 صَدر قد يكن لم عيل محمد وضعه الذي النظام
طبْع هو األسايس الغرض أن إذن شك فال الجديد7 والجيش الجديدة املدارس إنشاء

املنشأتني. لهاتني والتعليمات الكتب
يرجع بوالق مطبعة تنظيم يف الفضل أن بشاتيل8 واألستاذ رينو» «املسيو يرى كذلك
9La Contemporaine «الكونتامبورن» السيدة ترى بينما زاخور، رفاييل األب نصائح إىل
يبدو فإنه الدين، نور عثمان إىل يرجع املرشوع نجاح أن ١٨٣١ سنة يف مرص زارت التي

ص٥٧٨. ج٢، النيل، تقويم 4

.Brocchi, Op. Cit; v. 1, p. 172 5

ص٨. السابق، املرجع عبده، إبراهيم 6
.Perron. Lettre sur les écoles et l’imprimerie, … etc. J. A., 1843, p. 18 7

Bachatly. Un Membre Oriontal … etc. p. 257 & Reinaud. Notice des ouvrages arabee … 8

.etc. J. A. 1831, p. 342
.La Contemporaine en Egypte, t. 11, pp. 276, 293-4 9
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يتضح فيما — آراء وهذه عيل، محمد عىل عرضه الذي وهو االقرتاح، صاحب هو أنه
املادي؛ التاريخي السند أو الحقيقة عىل اعتمادها من أكثر االستنتاج عىل تعتمُد — يل
بني من كان والتي الطباعة، فنِّ لتعلُّم إيطاليا إىل عيل محمد أرسلها التي البعثة فإن
لم رفاييل واألب ،١٨١٥ سنة يف أُرسلت للمطبعة رئيس أول مسابكي نيقوال أعضائها
إال مرص إىل بعثته من يُعْد لم الدين نور عثمان كذلك ،١٨١٦ سنة يف إال مرص إىل يُعْد
نُنكر ال كنا وإن الفكرة، صاحب هو عيل محمد أن نرى أن يصح لهذا ١٨١٧؛ سنة يف
واألب الدين نور عثمان من كلٍّ ومساعدات وتوجيهات نصائح من ة جمَّ فوائَد أفاد أنه
من للطبع آالت ثالث فأحرض عيل محمد بدأ وقد للمطبعة، الفعيل اإلنشاء عند رفاييل
Leghorn ليجهورن من للطباعة الالزمة األخرى واملواد والورق الحرب أحرض كما ميالنو
آالت يُحرض أخذ فرنسا إىل واتجه إيطاليا عن صَدف أن بعد أنه غري ،Trieste وتريستا
رأيَا أنهما ذكَرا 10«Michaut et Poujoulat وبوجوالت «ميشو فإن باريس، من للطباعة

.١٨٣١ سنة يف عمَلها تؤدي منها ثمانية
واإليطالية العربية الحروف من مجموعات إنشائها عند للمطبعة أحرضت ولقد
الرتكية الكتب طبْع بعد تبنيَّ أنه غري بإيطاليا، ميالنو يف كلها صنعت وقد واليونانية،
يكد لم لهذا معتلة؛11 رديئة إيطاليا يف املصنوعة العربية الحروف هذه أن األوىل والعربية
حتى بالقاهرة املشهور الفاريس» الخطاط أفندي12 «سنكالخ بوجود يعلم عيل محمد
فجاءت للمطبعة، جديدة حروف بنقش يكلف بأن ١٢٣٧ سنة صفر ٨ يف أمَره أصدر
عربي» بن الدين محبي «ديوان الفاريس بخطه طبعت التي الكتب وأجمل جميلة، حروُفه
صنفني: بوالق بمطبعة العربية الحروف كانت وقد ،١٨٥٤ سنة بوالق يف ُطبع الذي
املعتاد النسخي والخط غالبًا، الفصول عناوين به تُطبع وكانت الفاريس، أو التعليق خط

املتون. به وتُطبع
كذلك أوروبا، من استرياده أوقف وبذلك مرص، يف ُصنع أن يلبث فلم الحرب أما
مقرُّها وكان بقليل، قبيلها أو 13١٢٥٠ سنة حوايل لصنعه «فابريقة» أنشئت فقد الورق

.Michaud et Poujoulat, Correspondances d’Orient, t. VI, p. 291 10

الرتكية باللغة الحرب وفن ترجمته، من الصباغة وفن العربي، اإليطايل رفاييل قاموس مثًال انظر 11
.١٢٣٨ / ١٨٢٣ سنة بوالق يف وُطبعت تُرجمت كتب أول وهي زادة، شاني ترجمة

ص١٩٨. السابق، املرجع إسكاروس، 12
ص٤٢٢. ج٢، النيل، تقويم 13

262



والنرش الطبع

١٤ ويف األولية، مواده من أوًال يصنع الورق وكان بوالق، إىل نقلت ثم الحسينية، يف األول
أنه «بما فيه: جاء الجهادية ناظر إىل عيل محمد من أمٌر صَدر ١٢٥٠ سنة األوىل جمادى
من يشتغلونه الصنف هذا وأن إنشاؤها، تمَّ التي الورق فابريقة تشغيل يف البدءُ صار
واألرط اآلاليات سائر إىل الجهادية من بالتحرير فيشري يشابهها، وما الكهنة، امللبوسات
فابريقة إىل تُرسل وبورودها بأول، أوًال الجهادية ديوان إىل املرتجعة امللبوسات بإرسال
تشغيل كثرة يف الفائدة من ذلك يف عما فضًال بالبقاء، إتالفها أو بيعها من أوىل الورق

الورق.»14
به باألخذ يبادر حتى أوروبا يف يتمُّ صناعي تحسني بأيِّ يسمع عيل محمد يكن ولم
املرصية الوقائع نرشت — بسنتني وفاته قبيل — ١٢٦٣ سنة شعبان ١٣ ففي مرص؛ يف
ما ازدياد املأمول وصار الورق، فابريقة إلدارة بخارية آلة أوروبا من استحرض «أنه

باملوايش».15 الفابريقة إدارة من بدًال الورق أصناف جميع من فيها يعمل
واللوحات الحروف، وأصول الورق، وفابريقة باملطبعة الخاصة اآلالت ظلَّت وقد
— والجغرافية والرياضية الحربية الكتب وخاصة — املرتجمة بالكتب امللحقة اإليضاحية

متأخر. تاريخ حتى — وفرنسا إيطاليا يف — أوروبا يف تصنع
أمور مدير «إىل عيل محمد من أمٌر صدر ١٢٤٨ / ١٨٣٢ سنة املحرم ٢٩ ففي
حركة رسم بها التي املطبعة أحجار بمشرتى له بالترصيح بباريس املرصية التالمذة
عليها، التي برسوماتها بطرفه ذلك وإرسال أفندي عبدي بمعرفة املصنوعة السواري

باغوص».16 الخواجة بمعرفة املحولة النقدية من أثمانها قيمة واستالم
«بأنه الجهادية وكيل باشا خورشيد إىل منه أمٌر صدر ١٢٥٠ سنة صفر ٦ ويف
يلزم أنه حديثًا إنشاؤها صار التي الورق فابريقة مهندس حكاكيان من تقرر مما علم
يشري وعليه السنة، نحو مستطيلة مدة هنا للفابريقة تلزم التي واآلالت املهمات لعمل
املهندس بمعرفة يلزم بما كشٌف تحرَّر وإال فيها، قريب عهد يف ذلك عمل أمكن إن بأنه

منها.»17 استحضاُرها سبق كما إيطاليا، من ملداركتها لطرفه وتقديمه املذكور،

ص٤٢٦. ج٢، النيل، تقويم 14

.١٢٦٣ سنة شعبان ١٣ بتاريخ ،٧٥ العدد املرصية، الوقائع 15
ص٣٩٨. ج٢ النيل، تقويم 16

ص٤٢٢. السابق، املرجع 17
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بالنسبة «إنه بك: باغوص إىل منه إفادٌة صدرْت ١٢٥٢ سنة رمضان ١١ ويف
والستعالم املطبعة، برسم أوروبا من ذلك الستحضار التعليق خط عينات أوراق إلعطائه
يشء منه ورد كان وإن ذكر، عما اإلفادة يلزم عدمه، من ذلك ورود من شفاهيٍّا ناظرها

العايل.»18 األمر كمقتىض املطبعة إىل يرسل
فقد اإليضاحية، اللوحات عدا فيما عيل، محمد عرص نهاية حتى ذلك عىل األمر وظل
وطبْعها. اللوحات هذه لصنْع أخرى مطبعة 19١٨٤٢ سنة حوايل بوالق بمطبعة ألحقت
من إدارتها عىل يُرشف وظلَّ مسابكي، نقوال هو للمطبعة مدير أول كان وقد

.١٢٤٤ / ١٨٣٠ سنة يف تُويفَ حتى والعلمية الفنية الناحيتني
كادت خطرية هفوًة — بالعمل عهده أول يف — هَفا مسابكي أن «بروكي» ذكر وقد
كان «كارلوبيلوتي» اسمه كاالبريا من إيطاليٍّا ا َقسٍّ أن وذلك به؛ وتودي العمل عن تُقصيه
يف طعنًا تتضمن وكانت الرشقية»، «األديان يف طويلة قصيدة نظم بوالق بمدرسة مدرًِّسا
«Salt «سولت املسرت وكان بوالق، مطبعة يف ليطبعها ملسابكي وأعطاها اإلسالمي، الدين
إىل القصيدة هذه خرب ونقل به، يوقع أن فأراد ، الَقسَّ هذا يكره مرص يف إنجلرتا قنصل
ملا الدين نور عثمان وساطة ولوال القصيدة، أصل بإحراق الحال يف أمر الذي عيل محمد

أليم.20 عقاٌب منه لناله بل مسابكي، عن عَفا
القعدة ذو ١٨٢٣ / ١٦ سنة يوليو ١٣ يف أمَره عيل محمد أصَدر الحادثة هذه وعقب

منه. خاص إذٍن صدور بعد إال حكومي كتاب أيَّ املطبعة تطبع أال ١٢٣٩
بتعليمهم وُكلِّف األزهر، تالمذة من عدٌد األوىل اللحظة منذ مسابكي بنقوال أُلحق وقد
ومَرنوا العمل حِذقوا فلما األخرى، الفنية العمل ونواحي الحروف، وصفِّ الطبع طريقَة
للمسبك، رئيًسا الباقي عبد الشيخ فُعنيِّ منهم، نفر إىل األقسام رئاسة أُسندت عليه
شحاتة ومحمد الصنفي يوسف والشيخان للطباعني، رئيًسا هللا عبد أبو محمد والشيخ

افني.21 للصفَّ رئيَسني

ص٤٧٩. السابق، املرجع 18
Perron, Lettre (A. M. J. Mohl) sur les écoles et l’imprimerie du Pacha d’ Egypte J. A., 19

.1843 p. 19
«بروكي». عن نقًال ص٢٠١، السابق، املرجع إسكاروس، 20

الصفحة. نفس السابق، املرجع 21
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الرئاسة أما مسابكي، نقوال إنشائها منذ املطبعة عىل الفني اإلرشاف توىلَّ وقد
ُعنيِّ الذي الدين نور عثمان أوَلهم كان مختلفة، بألقاب كثريون أناٌس ها توالَّ فقد اإلدارية
املنصب هذا يشغُل وظلَّ ،١٨٢١ نوفمرب ١٢٣٧ / ٤ سنة صفر ٨ يف للمطبعة مفتًشا
الكيالني أفندي قاسم خلفه ثم ،١٨٢٣ ١٢٣٩ / يوليو سنة الحجة ذي شهر حتى
سنة الحجة ذي ٢٦ ويف ،١٢٤٨ / ١٨٢٣–١٨٣٢ إىل ١٢٣٩ سنة من للمطبعة «مأموًرا»
٢٧ يف ُفصل حتى للمطبعة «مفتًشا» أفندي الكريم عبد ُعنيِّ ١٨٣٠ يونيو ١٢٤٥ / ١٩
أفندي سعيد يُدَعى َمن ُعنيِّ ١٢٤٨ سنة ويف ،١٨٣٥ أبريل ١٢٥٠ / ٢٦ سنة الحجة ذي
فاتح النظارة يف خلفه ثم قليلة شهوًرا إال املنصب هذا يَِل لم أنه غريَ للمطبعة، «ناظًرا»

.١٢٥٢ سنة رجب إىل ١٢٤٩ سنة املحرم ١٨ من أفندي
من وملحقاتها» للمطبعة «مديًرا بك حسني وُعنيِّ قليًال، الناظر لقُب اختفى ثم
فعني ثانية، «الناظر» لقب ظهر ثم ،١٢٥٥ سنة صفر إىل ١٢٥١ سنة األوىل جمادى
منتصف حوايل إىل ١٢٥٢ سنة الحجة ذي من والوقائع للمطبعة ناظًرا أفندي حسن

22.١٢٦٤ إىل ١٢٦٠ سنة من ناظًرا راتب أفندي حسني خلفه ثم ،١٢٦٠ سنة
اآلخر البعض يف بعُضها يتداخل تواريخها أن القائمة هذه عىل نالحظه ما وأول
مفتش، مرة فالرئيس أخرى؛ إىل سنة من تختلف كانت املطبعة رؤساء ألقاب وأن أحيانًا
أن نظرنا يف املالحظتني هاتني وتفسري مدير، آخر وحينًا ناظر، حينًا وهو مأمور، ومرة
معينًا، لقبًا يحمل كان قسم كلِّ رئيَس فلعل مختلفة، وأقسام فروع ذات كانت املطبعة
يف ومدير ناظر أو وناظر، مأمور أو ومأمور، مفتش وجود نُفرس أن نستطيع وبهذا

واحد. وقت
الحضارة نقل من عيل محمد غرض لتحقيق الكربى الوسيلة املطبعة كانت ولقد
أن للرتجمة كان وما الرتجمة، هي النقل هذا يف طريقته كانت فلقد مرص، إىل الغربية
ِفرق يف الجند عىل توزَّع كثرية نَُسٌخ املرتجمة الكتب من تُطبع لم إذا غرضها تُحقق

األهلني. وعىل بل املدارس، يف الطالب وعىل الجيش،
منها البعيدة وخاصة باملدارس، معظمها وألحق كثرية، أخرى مطابُع أُنشئت ولهذا
مقرِّ إىل االنتقال مشقة تكبُِّد دون بها تُرتجم التي الكتب طبْع لها ليتيرس بوالق عن

.Dunne, Op. Cit. p. 331 أيًضا وانظر ص٢٠١، السابق، املرجع إسكاروس، 22
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زعبل، أبي يف كانت حني الطب بمدرسة ملحقة مطبعة هناك فكانت الكربى، املطبعة
يف الرصيح «القول كتاب وهو الطب يف ترجم كتاب أول ١٢٤٨ سنة يف بها ُطبع وقد
قرص إىل املدرسة نقلت حتى املرتجمة الطبية الكتب بها تُطبع ظلَّت ثم الترشيح»، حلم

بوالق. يف تُطبع كتبُها فأصبحت العيني
هو بها ُطبع كتاب وأول بطرة، الطوبجية بمدرسة ملحقة مطبعة هناك وكانت
ورياضية حربية كتٌب بها ُطبعت وقد والبحار»، األرايض كشف يف املختار «الكنز كتاب:
يف وكان بالجيزة، الحربية املدرسة يف أخرى مطبعة هناك كانت كذلك أخرى، وجغرافية

ما. مدة املرصية الوقائع بها ُطبعت مطبعٌة القلعة
١٢٦٠ سنة حوايل بها ألحقت فقد بوالق يف املهندسخانة مدرسة وجود ورغم
ولوحات أشكال من بها يتصل وما املختلفة، الرياضية الكتب لطبع خاصة حجر مطبعة

إيضاحية.
وهي أهميتها، رغم إليها اإلشارة أو بذكرها أحٌد يُعَن لم أخرى مطبعة وهناك
ولكننا املطبعة، هذه أُنشئت متى بالتحديد نعرُف ولسنا اإلسكندرية، رساي مطبعة
الكتب وخاصة العرص، ذلك يف املرتجمة الكتب بعض طبْع يف شاركت أنها نعرف
املطبعة هذه أن نُرجح أن نستطيع ومنها الرتكية، اللغة إىل تُرجمت التي التاريخية
١٢٤٩ / ١٨٣٤ سنة يف ُطبع ففيها ،١٨٣٢ سنة حوايل التني رأس رساي يف أُنشئت
«بوتا»، تأليف إيطاليا تاريخ وكتاب روفيجو»، دي «دوق تأليف نابليون» «تاريخ كتاب
بثغر الديوان كاتب أفندي عزيز الرتكية إىل الفرنسية عن الكتابنَي برتجمة قام وقد

اإلسكندرية.
إجيسيان «لومونيتور الفرنسية الرسمية الجريدة تُطبع كانت أيًضا املطبعة هذه ويف
١٨٣٣ سنة أغسطس من أشهر ثمانية نحو تصدر ظلَّت التي «Le Moniteur Egyptien

23.١٨٣٤ سنة مارس إىل
خاصة مطابُع الدواوين ببعض أُلحق ملرص الجديد اإلداري التنظيم وْضع وبعد
ولديوان مطبعة، املدارس لديوان كان فقد وقوانينها؛ ومنشوراتها أوامرها لنْرش بها
املرتجمة؛ الكتب طبْع يف أيًضا شاركْت املطابع هذه أن نالحظ أنَّا غري مطبعة، الجهادية

St. John, Egyt & Mohamed أيًضا: وانظر ص١١٩–١٢١، املرصية، الوقائع تاريخ عبده، إبراهيم 23
.Ali, vol. 11, p. 358
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و«رسالة ،١٢٥٠ سنة يف الطاعون» عالج يف «رسالة ُطبعت الجهادية ديوان مطبعة ففي
سنة يف ونسائها» الجهادية عساكر عن اإلفرنجي والداء الجرب ملنع اتخاذُه يجب فيما

بك. كلوت تأليف من والرسالتان ،١٢٥١
ولكنها املرتجمة، الكتب طبْع هو املطابع هذه إنشاء من األسايس الغرض كان وقد
وقد طبْعها، إىل الحاجُة دعت التي القديمة املخطوطات من كثري بإحياء أيًضا قامت
منها القليل كان وإن يُرتجم، كتاب كل من نسخة ألف بطبْع تقيض العرص تقاليد كانت

فقط. خمسمائة منه ُطبع قد
وطبعت، تُرجمت أجلهم من فهي املدارس، تالميذ عىل تُوزَّع الكتب هذه وكانت
طبْعه عىل ُرصف ما هو الكتاب وثمن األمر، أول يف منهم تخصم الكتب أثمان وكانت
الكتَب ترصف أن الحكومة رأت ١٢٥٨ / ١٨٤٢ سنة وحوايل ربح، أيِّ تقدير دون
للتالميذ عاريًة الكتب هذه تكون بأن تأمر كانت ولكنها الخاصة، نفقتها عىل للتالميذ
الكتاب يستمر وهكذا الجدد24 التالميذ إىل لتُرصف أعىل فرقة إىل انتقلوا إذا منهم تُجمع

فيستهلك. يهلك حتى أخرى إىل يد من التالميذ بني يتداول
وبهذا للكتاب، التلميذ ملكية مبدأ يُقرِّر أن املدارس ديوان رأى أخرى مدة وبعد
أخرى، إىل مدرسة من أو أخرى، إىل فرقة من انتقل إذا بكتُبه يحتفظ تلميذ كل أصبح
لهما تجد لم ُطبعت التي الكتب أن رأى أن بعد النظام هذا قرَّر الديوان أن يل ويبدو

املخازن. يف أكواًما فتكدَّست املدارس، تالميذ غري قرَّاء
وبالد تركيا يف رائجة أسواًقا لها تجُد مرص يف ُطبعت التي الكتب كانت وقد

اآلستانة. مطبعة بوالق مطبعة نافست وبذلك املغرب25
قليًال — املدارس خارج — املرتجمة الكتب عىل اإلقبال كان فقد مرص يف أما
ال فنية كتبًا كانت تُرجمت التي الكتب معظم وألن القارئني، عدد لقلة وذلك ا؛ جدٍّ
مخازن يف تُختزن الكتب هذه كانت ولهذا — األزهر — القديم املعهد قرَّاء منها يُفيد
«وكان ،١٢٥٠ سنة يف أُنشئت التي الخديوية» «الكتبخانة يف أو بوالق، يف املطبعة
برغم بها اكتظَّت التي الكتب «ترصيف» صعوبة من الشكوى دائَمي والكتبخانة الديوان
أحيانًا الكتب تبيع فكانت رشائها؛ عىل اإلقبال لتشجيع تتخذها كانت التي اإلجراءات

ص٤٧٦. عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ الكريم، عبد عزت 24

.Perron, Lettre sur les écoles et l’imprimerie du Pacha, etc. J. A., 1843, p. 18 25
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وقد األهايل»،26 بني العلوم انتشار يف رغبًة أخرى؛ أحيانًا أثمانها وتخفض مؤجل بثمن
جديدة كتب داَر الرشيف» الجامع إتمام «بعد القلعة يف يُنشئَ أن عيل محمد عْزم يف كان
املراجع أن غري الجمهور»،27 «ملطالعة األمتعة خزينة من النفيسة الكتب إليها تُنقل

عيل. محمد عرص يف ُحقق األمل هذا أن تذكر ال املعارصة
كلَّ فتمنح املرتجمني من املجيدين تُكافئ األلسن مدرسة يف االمتحان لجنة وكانت
الكتاب، هذا من نَُسخ خمَس — كتابه وطبع له، املحدد املوعد يف — عمَله أنجز مرتجم

له.28 وتشجيًعا هديًة
تُرجمت التي بكتبه ويعتزُّ الفخر، كلَّ العلمية بنهضته يفخر عيل محمد وكان
مللوك تُهَدى هدية خريَ يعتربها كان بل األخرى، الدول بها يُباهَي أن ويحب وطبعت
املدارس ديوان مدير إىل أمَره أصدر ١٢٦١ سنة الثاني ربيع ٢٠ ففي املختلفني؛ أوروبا
مطبعة يف ُطبعت التي النفيسة الكبرية الكتب من كتاب كل من نَُسخ ثالث «بانتخاب
وخصم لطرفنا، وإرسالها وتذهيبها، وتجليدها أوروبا، إىل إرسالُها سبَق والتي مرص،
الخارجية، واألمور التجارة مدير بك أرتني بمعرفة لُرتَسل الديون، طرف عىل الثمن

هدية».29 بصفة فرنسا ملك الجاللة لصاحب
املدرجة «الكتب فيه: جاء آخر، أمٌر منه صَدر ١٢٦١ سنة األوىل جمادى ٢٢ ويف
فرُزها فيلزم الروسيا، ملك الحشمة صاحب إىل مني هدية سُرتسل طيه بالجدول
بمطبعة طبُعها السابق الكتب أنواع من نوع كل من نَُسخ ٣ مع وتذهيبها، وتجليدها

أوروبا.»30 إىل منها وأرسل بوالق،
يف ُطبعت التي الكتب من مجموعًة هاشم مريزا أعطى ١٢٥٦ سنة رجب ١٥ ويف

العجم.31 شاه إىل لتقديمها بوالق

ص٤٧٧. عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ 26

املحرم ٥ يف بك باقي إىل منه خطاب يف األمل هذا عن عيل محمد عرب وقد ص٤٨٣، ج٢، النيل، تقويم 27

.١٢٥٣ سنة
عابدين). وثائق (عن ص٣٤٢ عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ 28

ص٥٧٩. ج٢، النيل، تقويم 29

ص٥٣٣. السابق، املرجع 30
الشام، بوثائق بيان رستم، أسد انظر: الكتب، هذه بأسماء بيان ٧٢ رقم ٢٦٠ محفظة عابدين، يف 31

ص٤٥٦. ٥٤ مجلد
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الرتجمة. أغراض (١)
اللغات. أيِّ وإىل اللغات أيِّ عن (٢)

الرتجمة. طريقة (٣)
املصطلحات. (٤)

الرتجمة. أسلوب (٥)
العربية. اللغة يف الرتجمة أثر (٦)

املرصي. املجتمع يف أثرها (٧)

∗∗∗

نُلقَي أن لنا يحقُّ بها، يتصل وما وأدواتها، للرتجمة، التأريخ من انتهينا وقد واآلن،
أغراضها عىل ونتعرف قدِرها حقَّ َرها لنُقدِّ شاملة؛ عامة نظرًة املباركة الحركة هذه عىل
واملجتمع العربية، اللغة تاريخ يف أثرها ونُبني وأسلوبها طريقتها وننتقد املختلفة،

املرصي.

أغراضالرتجمة (1)

اإلصالحية سياسته يف يتجه كان عيل محمد أن السابقة الفصول من لنا ظهر (أ)
ذلك يف للرتجمة واألسايس األول الغرض إن نقوَل أن يمكن ولهذا الغرب؛ عن النقل إىل
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وقوانني نُُظم ومن جديد، علم من والغربيني الغرب عند ما نْقل إىل يرمي كان العرص
إلخ. … الحكومية واإلدارة واملستشفيات واملدارس، واألسطول، الجيش يف جديدة

والرتكية؛ العربية اللغتني إىل املختلفة الحديثة العلوم نْقل فهو الثاني الغرض أما (ب)
الحديثة. املدارس يف وتدريسها ودرُسها، استعمالُها واملدرِّسني الطالب عىل ليسهَل

إبراهيم ابنِه لرغبة أو باشا، عيل محمد لرغبة تحقيًقا تُرجمت كثرية كتٌب وهناك (ج)
وسياسته؛ ونُُظمه، الحكم، فنِّ يف تبحث كتُب إما الغالب يف وهذه األحيان، بعض يف باشا
منها تناول ما وخاصة التاريخ، يف كتب وإما خلدون، ابن مقدمة أو ملكيافيلِّ األمري ككتاب
وكاترين، ونابليون، اإلسكندر وتاريخ النبوية، كالسرية واملصلحني؛ العظماء وتراجم سرَي
ورحلة إيطاليا، كتاريخ الكبرية؛ األوروبية بالدول تعريٌف فيها كتُب وإما األكرب، وبطرس
يف فكانت باشا، إبراهيم برتجمتها يُشري كان التي الكتب أما إلخ. فرنسا، وتاريخ رفاعة،
الجيش لفريق التعليمية الكتب أو لضباطه، األكرب فريدريك كوصايا حربية؛ كتُبًا الغالب

املختلفة.
أوالد لتعليم تُستعمل حيث العايل، للمكتب خصيًصا تُرتجم الكتب بعُض وكانت (د)
الصبيان» رياضة يف األذهان «إفاضة كتاب مقدمة يف مثًال ذكر فقد وأحفاده؛ عيل محمد
به وليشتغل األكرم، الداوري وحفدة األعظم، الخديو أنجال حرضة «برسم ترجم أنه

العايل». املكتب تالميذُ
وهو — الحركة هذه مِلثل األعىل املثل لتحقيق تُرجمت كتبًا هناك أن نالحظ ولم (ه)
نحو خطوًة مرة خَطا عيل محمد أن نُنكر ال كنَّا وإن — الشعب بني العامة الثقافة نُرش
الشعب، عامة بني الطبية الثقافة لنْرش كتابنَي وترجمة بتأليف فأمر الغرض؛ هذا تحقيق
غري األطفال»، أمراض معالجة يف الغوال و«الدرر املنحة» ويواقيت الصحة «كنوز وهما:
وكان الغرض هذا لتحقيق سعى الذي املعهد أما أَُخر، بخطوات الخطوة هذه يتبع لم أنه
هذه جهد عن الكالم وسنفصل األلسن، مدرسة فهو العمر، به طال لو النجاح له يُقدَّر

املرصي. املجتمع يف الرتجمة أثر عن كالمنا عند الناحية هذه يف املدرسة

اللغات أيِّ وإىل اللغات أيِّ عن (2)

فلم شاملة؛ واسعة حركًة كانت عيل محمد عرص يف الرتجمة حركة أن نالحظ كذلك
األوروبية اللغات كل عن الرتجمَة شملت بل األوروبية، اللغات عن الرتجمة عىل تقترص
ترجمات عن أو اإليطالية، أو الفرنسية، عن كتُب فُرتجمت وإليها، الحية والرشقية
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اللغتني إىل الفرنسية، عن إيطالية ترجمات عن أو واإلنجليزية، اإليطالية عن فرنسية
والرتكية.1 العربية

العربية. إىل الرتكية عن أو الرتكية، إىل العربية عن كتُب وتُرجمت
كلستان وهو — واحد كتاب وتُرجم الرتكية، إىل الفارسية عن كتُب وتُرجمت

العربية.2 إىل الفارسية عن — سعدي
الذين املسترشقني من جماعٌة األوروبية اللغات إىل العربية عن بالرتجمة وقام
األدب يف كثرية كتُب برتجمة مثًال برون»3 «الدكتور فقام الوقت؛ ذلك يف مرص يف عاشوا
إىل املحيط القاموس برتجمة لني» «مسرت قام كما الفرنسية، إىل العربية عن والتاريخ

اإلنجليزية. اللغة
مرة عيل محمد أشار فقد الناحية؛ هذه يف للرتجمة وحيدة مرصية محاولٌة وهناك
بعض كلَّف ثم العمران»4 «روضة أسماه اإلصالحية جهوده عن رسمي كتاب بتصنيف
وكاني أفندي، واسطفان أفندي، ويوسف أفندي، وأرتني أفندي حكاكيان وهم: مرتجميه،
ولجهوده له للدعاية وسيلًة ليكون الفرنسية؛ إىل العربية عن برتجمته بك5 ورفاعة بك،
هذا وجود يُثبت ما عىل للعثور — الطويل البحث رغم — أُوفَّق لم أنني غري الخارج، يف

بالفرنسية. أو بالعربية — مطبوًعا أو مخطوًطا — الكتاب

الرتجمة طريقة (3)

عهد يف األوىل كانت للرتجمة: حركتنَي اآلن، حتى اإلسالم بدء منذ اإلسالمي، العالُم شهد
محمد عرص يف الثانية وبدأت واملأمون، الرشيد عَرصي يف وخاصة العباسية، الدولة
نقل عند وخاصة الرتجمة صعوبات من كثريًا العهَدين يف املرتجمون عانى وقد عيل،

العربية. اللغة يف لها مرادَف ال التي العلمية املصطلحات

و٢. ١ امللحقني انظر 1
املرتجمني. فصل يف الرتجمة هذه عن الكالم انظر 2

الطنطاوي والشيخان برون «دكتور الذكر السابق مقالنا يف الكتب هذه عن مفصًال بيانًا انظر 3

والتونيس».
.٣ رقم امللحق انظر 4

ص٤٥١. ج٢، النيل، تقويم 5

273



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

الصالح يقول كما — النقل يف لهم كان فقد العبايس، العرص يف املرتجمون أما
وما األعجمية، الكلمات من مفردة كلمة إىل ينظر أن هو «أحدهما طريقان: — الصفدي
يريد ما جملِة عىل يأتَي حتى كذلك، األخرى إىل وينتقل فيُثبتها املعنى من عليه تدل
كلماٌت العربية الكلمات يف يوجد ال أنه أحدهما لوجهني: رديئة الطريقة وهذه تعريبَه.
األعجمية األلفاظ من كثريٌ النقل هذا خالل يف يقع ولهذا األعجمية؛ الكلمات جميع تقابل
من نظريَها تُطابق ال اإلسنادية والنسب الرتكيب هذا خواص أن والثاني حالها، عىل
جميع يف كثريٌة وهي املجازات، استعمال جهة من الخلُل يقع وأيًضا دائًما، ألخرى لغة

اللغات.
ويعربِّ ذهنه، يف معناها فيحصل بالجملة يأتَي أن هو الرتجمة يف الثاني والطريُق
الطريق وهذا خالفتها، أم األلفاَظ ساوت سواء تُطابقها، بجملة األخرى اللغة من عنها

أجود».6
اجتهاديتان طريقتان وهما العبايس، العرص يف اتبعتَا اللتان الطريقتان هما هاتان
الرتجمة إن حقيقًة فردية، ترجمًة كانت العرص ذلك يف الرتجمة أن عليهما الباعث كان
بها، يُوعز رسمية، ترجمة — عيل محمد عرص يف مثلها كانت — العبايس العرص يف
إىل يوعز كان األول العرص يف الخليفة أن غري والحكَّام، الحكومة ويُشجعها ويرعاها
اجتهاده. حسب النقل يف ف ويترصَّ وحده، جهَده منهم كلٌّ فيبذل بالرتجمة، املرتجمني

نراها ولهذا متعددة؛ هيئاٌت بها تقوم فكانت عيل محمد عرص يف الرتجمة أما
اإلمكان. بقدر متقنة دقيقة سليمة، لتخرج واملمكنة الكافية بالضمانات أُحيطت

وقد رفائيل، األب أولهم وكان السوريني، جماعُة عيل محمد عرص يف الرتجمَة بدأ
ترجماتُه خرجت ولهذا خطواتها؛ أول يف الحركة كانت فقد الرتجمة؛ يف وشأنه تُرك
السوريني من آخرون نفٌر أُلحق فلما مفهومة، وال واضحة غري األسلوب، ضعيفة رديئة
تقليد بوْضع فبدأت العربية؛ اللغة يف الضعَف هذا فيهم الحكومة ت أحسَّ الطب، بمدرسة
واملصطلحات األلفاظ لتخريُّ النقل يف معهم األزهر شيوخ من جماعة إرشاك وهو جديد،
األسلوب لتصحيح ثم جديدة، ومصطلحات ألفاظ ونْحت الشتقاق أو العربية، العلمية

صحيحة. عربية صياغة وصياغته

الصفدي). الصالح عن (نقًال ص١١٣ التعريب، أصول يف التهذيب بك، عيىس حمد الدكتور 6
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املصحح للشيخ الرتجمة يقدِّم ثم وحده، بالرتجمة ينفرُد املرتجُم يكن لم ولهذا
والشيخ بكتابه، املرتجم فيُمسك مًعا، يجلسان الرجالن كان بل وحَده، بتصحيحها ليقوم
ذلك أثناء يف وهما رفيقه، عىل يُمليها ثم جملة، جملة الرتجمة يف األول ويبدأ بدفرته،
قواميس من أيديهما بني ما أو القديمة، العربية الكتب أو األصل، ويراجعان يتشاوران،
العمل يف واالشرتاك التعاون هذا إىل يشري النهائية، الصورة عىل يتَّفَقا أن إىل ومعاجم،
يف يقول كساب مصطفى الشيخ فهذا املرتجمة؛ الكتب مقدمات يف املصححون الشيوخ
اللغة إىل الفرنسية اللغة من و«ترجمه العام»، الترشيح يف األنام «نزهة كتاب مقدمة
دالئله ومنقح مسائله، مصحح مع فرعون، يوسف الخواجة الحاذق املرتجم العربية
الجراح»: علم يف الرباح «منتهى كتاب مقدمة يف أيًضا ويقول كساب»، حسن مصطفى
الشيخ وقال كساب»، مصطفى معانيه ومهذِّب مبانيه، مرتِّب مع فرعون يوسف «ترجمه
يوحنا ترجَمه الذي األمراض» علم يف األغراض «منتهى كتاب مقدمة يف الهراوي محمد
صويبع أحمد ووحيدي أخي الكتاب هذا نصف نحو منه استمىل ممن «وكان عنحوري:
املعلم قراءة حني بها يفرس وكان للطليانية، نُقل املذكور الكتاب ولكون الرشيدي،
أفندي عيل مع ثانية حتُه تصفَّ اللبس، منه يشء يف وقع قد يكون أن من وخفُت للدرس،
تحريره يف تعبُت «لذا الكتاب: خاتمة يف يقول ثم بالفرنساوية.» املطبوع أصله عىل هيبة
والوَصب، السهر دوام من حينذاك بي حلَّ ما واستهونُت التعب، غاية والطبع الجمع عند
بذلُت أن بعد الكلمات، وتناسب املعاني، انسجام يف العربية التآليف صياغَة صغتُه حتى
ما وال الرتجمة، غبار عليه يُرى ال صار حتى العبارات، وتناسق املباني تهذيب يف الجهد

اللعثمة.» غبار من به تعرف
«فجمع الصحة»: حفظ سياسة يف «املنحة لكتاب مقدمته يف الشيخ نفس وقال
بالكتابة للعربي الفرنساوي من وترجمه كبار، مجلدات من الكتاب هذا برنار الخواجا
لفظية، ترجمة ترجم ما لتصليح مقيًدا وكنت فيدال، جورجي الحلبي املرتجم واملقال
عليه، هو ما عىل الكالم ملساق أسلوبه إبقاء مع عربية، عبارات مواقع وتوقيعه
بذلُت أني غري إليه، مالوا ما عىل العبارات وتطويل التقسيمات كثرة يف واصطالحهم
معرفتي بعد إال شيئًا أكتَب أالَّ وحفظُت الجهد، غاية املباني من املعاني تستفاد أن يف
جمِله محرِّر الرتجمة، عند كلِمه مصحح يد «عىل روجع إنه خاتمته يف قال ثم إياه.»
محمد والطبع، التمثيل عند موافيه والجمع، القراءة حال مؤاخيه واملقابلة، القراءة لدى

الهراوي.»
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والبعثات املدارس خرجت فلما السوريني، من للمرتجمني خصيًصا التقليد هذا وضع
بل التقليد، هذا يُلَغ لم الرتجمة، حركة يف يشاركون وبدءوا املرصيني، من خريجيها
جهودها من جهٌد املرتجمة الكتب وهذه — عيل محمد حكومة كانت فقد عليه؛ أُبقَي
وكان وأسلوبًا، موضوًعا الصحة إىل تكون ما أقرب للقارئني تُظهَر أن عىل حريصًة —
من أو العيني، وقرص بوالق مدرستَي خريجي من والبعثات املدارس خريجي معظم
فكان محدودة، ضعيفًة العربية اللغة يف ثقافتهم كانت ولهذا اإلقليمية؛ املكاتب تالميذ
كتاب مقدمة يف جاء فعلوا؛ وقد مهمتهم، أداء عىل األزهر شيوُخ يُعينَهم أن الرضوري من
عىل يُمليه «كان هيبة أفندي عيل مرتجَمه أن األعضاء» منافع علم من املرىض «إسعاف
بك» كلوت «نُبَذ مقدمة يف وذكر زعبل»، أبي بمدرسة املصححني أحد محرم محمد الشيخ
أحد محرم محمد للشيخ بإمالئه عرب ابن أول حكيم النرباوي إبراهيم برتجمتها قام أنه
العميل»: «الطب كتاب مقدمة يف كساب مصطفى الشيخ وقال الطبع، قبل املصححني
بأعذب وصححتُه الكتاب، هذا منه استمليُت وقد … الفتاح عبد أفندي محمد … «وترجَمه
أثناء «برون» الدكتور مع الطريقة نفَس التونيس عمر محمد الشيخ اتبع وقد خطاب.»
أُميلَ كان الكتاب هذا جلَّ أن «عىل مقدمته: يف قال فقد السنية؛ الجواهر لكتابه ترجمته
ذلك يف وساعدني املصححني)، من (يقصد مشارك بال أكثره وصححُت ذلك، قبل من عيلَّ
«… الفرنساوية أصوله عىل معه مشكلة كلَّ قابلُت ألني العربية؛ باللغة مؤلفه معرفُة

املدارس خريجو منه أُعفَي لقد بل ا، عامٍّ يكن لم التقليد هذا أن نالحظ أنَّا غري
الدكتوران) (ثم الشيخان منه وأعفَي رفاعة، الشيخ منه أُعفَي األزهريني؛ من والبعثات
للغة معرفتهما يف ممتاَزين كانَا فقد الرشيدي؛ غانم وحسني الرشيدي، حسن أحمد
بعثة ضمن فرنسا إىل إيفادهما قبل الطب مدرسة يف مصحَحني كانَا لقد بل العربية،

الطبية. ١٨٣٢
كانوا بل التقليد، بهذا العرص ذلك يف الرتجمة حركة عىل القائمون يكتِف ولم
ومصحح مرتجم من أخرى لجنة إىل وتصحيحها ترجمتها بعد الكتب ببعض يعهدون
بعد الواحدة ثالث أو لجنتان تُراجعها الكتب بعض وكانت األصل، عىل ملراجعتها آخَرين
كان املرتجم هذا ألن عنحوري؛7 يوحنا ترجمها التي للكتب الغالب يف هذا حدث األخرى،

األعضاء». منافع علم من املرىض «إسعاف كتاب مقدمة مثًال راجع 7
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اإليطالية، إىل الفرنسية عن له تُرتجم الكتُب فكانت الفرنسية، دون اإليطالية اللغَة يُتقن
للجنة الرتجمة أُعطيت املصحح، معه راجعها فإذا العربية، إىل برتجمتها هو يقوم ثم

الفرنيس. األصيل النصِّ عىل ملراجعتها أخرى
فقد الرياضية؛ والكتب البيطري، الطب كتب بعض يف أيًضا اإلجراء هذا وحدث
ثم كساب، مصطفى الشيخ حه وصحَّ الترشيح»، أللفاظ «التوضيع كتاب فرعون ترجم
هرقل والبكبايش أفندي رفاعة من ثانية لجنة ن تُكوَّ بأن الجهادية ديوان من أمٌر صَدر
وإيضاح النظر، إمعان مع مثاٌل، لها ليس مقابلًة وقاباله باالمتثال، «فبادَرا ملراجعته،
إبراهيم ترجمه الوصفية»، الهندسة يف البهية «الآللئ كتاب وكذلك واسترت» خفَي ما
الفرنساوي، أصله عىل «فقابله أفندي، الجبييل حسن إىل به عهد ثم أفندي، رمضان
للشيخ أعطاه ثم وأصلحه»، ترجمته يف نظَره وأمعن حه، وصحَّ فيه قلمه عناَن وأطلق

إلخ. … إلخ … ثانيًا تصحيًحا حه وصحَّ فحرَّره الدسوقي إبراهيم
فقد الرتجمة؛ يف التخصص إىل الحركة هذه يف يتَّجه لم العام املبدأ أن نالحظ كذلك
يف كتابًا يُرتجم الحرير صناعة يف للتخصص ومبعوثًا الجغرافيا، يف يرتجم طبيبًا رأينا
مدرسة يف تالميذُه أخذ أنه نالحظ ولهذا وفن؛ علم كل يف يُرتجم رفاعة ورأينا التاريخ،
الجغرافيا، أو التاريخ يف كتاب ترجمة من ينتهي املرتجم فكان الطريقة، بنفس األلسن
إلخ. … الرحالت أو الهندسة، أو النبات، أو الكيمياء يف آخر كتاب برتجمة إليه فيعهد

فالذين التخصص؛ نحو العهد أواخر يف تتَّجه كانت الحركة أن نالحظ أنا غري
دون الطبية العلوم ترجمة يف تخصصوا البعثات خريجي من الطب مدرسة يف ُعيِّنوا
بل الرياضية، العلوم ترجمة يف صوا تخصَّ املهندسخانة مدرسة يف ُعيِّنوا والذين غريها،
السعود فأبو النهج؛ هذا انتهاج إىل طريقهم يف كانوا األلسن خريجي أن لنالحظ إنَّا
وصالح التاريخية، الكتب ترجمة يف صان يتخصَّ — العهد آخر يف — كاَدا محمود وخليفة
الرياضية الكتب ترجمة يف الشيمي ومحمد والحربية، الهندسية الكتب ترجمة يف مجدي

التام. التخصص إىل النتهْت العمُر باملدرسة امتدَّ قد كان لو أنه رأْيي ويف وهكذا، …
بل عيل، محمد عرص يف ا عامٍّ الواحد للكتاب الواحد املرتجم نظام يكن لم كذلك
والبيطري، البرشي الطب مدرستَي يف إال عادة يُتَّبع لم النظام هذا أن نُقرَر أن نستطيع
اآلخر، البعض يف يُتَّبع ولم الكتب، بعض يف النظام هذا اتُِّبع فقد الهندسة مدرسة يف أما
رمضان إبراهيم ترجمته يف يشرتك الوصفية» الهندسة يف الزهرية «الروضة كتاب فرأينا
يف يشرتك الفنون» عىل الهندسة تطبيق يف املصون الرس «رمز وكتاب عزمي، ومنصور
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النظام هذا يُتَّبع وكان إلخ، الحلواني ومحمد مجدي، وصالح زهران، عيسوي ترجمته
برسعة؛ إنجازها يف رغبة وذلك برتجمتها، عيل محمد يأمر التي الكتب بعض ترجمة عند
«الرتاجمة» يُجمع وأن العساكر»، وترقيات «نظامات كتاب برتجمة مرة أمَره أصدر فقد
وقت»؛ أقرب يف ترجمته لسهولة منه «كراس مرتجم لكل ويُعَطى الكتاب حبكة وتُحل

املستعجلة».8 املهمة األمور من الكتاب هذا ترجمة «لكون وذلك
يف يشرتك فكان األحيان؛ معظم يف أيًضا النظام بهذا األلسن مدرسة أخذت وقد
األجزاء كثريَ أو الحجم، كبريَ كان إذا وخاصة مرتجم، من أكثُر الواحد الكتاب ترجمة
اثنا واشرتك العربية»،9 الدولة «تاريخ كتاب ترجمة يف تالميذها من أربعة اشرتك فقد

اليونان».٩ بالد يف جوان أنخرسيس «رحلة كتاب ترجمة يف منهم مرتجًما عرش
العامة لألغراض يخضع كان بل األحيان، كل يف كامًال يُرتَجم النصُّ يكن ولم هذا
مختلفة، كثرية كتُب من أجزاؤها ُجمعت كتُب فهناك العرص، ذلك يف للرتجمة والخاصة
إفرنجية، كتب عن وفصول أجزاء إليها أُضيفت وكتُب فصولها، بعض تُركت وكتُب

تقول: ما توضح اآلتية واألمثلة عربية، كتُب من وأحيانًا
حفظ سياسة يف «املنحة كتاب جَمع الطب بمدرسة املدرِّس «برنار» فالدكتور

كبار». مجلدات «من الصحة»
مداواة يف النريين «ضياء كتاَب الرشيدي حسن أحمد الدكتور ترجم وعندما
يف النمساوي «والري» الحكيم كتاب من نُبذًة إليه أضفُت «وقد مقدمته: يف قال العينني»،
مستحرضات جملة ذلك عىل وزدُت التداوي، يف واستعمالها العني، أدوية تحضري كيفية
املؤلفات من التقطتُها وقطرات وبرودات ومراهم، أكحال نحو من ومركبات هنا تُستعمل

فضيلة.» لكل جامًعا املرتاد ليكون الجليلة،
«واقتطفُت الطبيعة»: علم يف البديعة «األزهار كتابه مقدمة يف «برون» الدكتور وقال
الفن أحاسن من الكتاب هذا وجمعُت بديعة، زهرة كلَّ الفن هذا كتُب روضة من

املذكور.»
تأليف الترشيح» علم يف الرصيح «القول كتاب مقدمة يف الهراوي الشيخ وذكر
من التعليم أثناء يف بك كلوت إليه ه ضمَّ ما مع «ترجم أنه عنحوري، وترجمة «بايل»
األجسام.» وتصبري الترشيح، صناعة تعليم يف بكراسة وذيَّل إليها، املقاُم احتاج زيادات

ص٤٣٤. ج٢ النيل، تقويم 8

.٤ رقم امللحق انظر 9
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وترجمة وسانسون» «بروسيه تأليف األمراض» علم يف األغراض «منتهى كتاب أما
التقديم «بغري قال: كما فيه ف يترصَّ ولم بخطِّه، «ديفينو» الدكتور نسخه فقد عنحوري؛
اإلسهاب، يف بها وَقع األصل من عبارات بعض وحذف األبواب، بعض مباحث يف والتأخري
حلَّ ما ليعلم املوتى فتح من االستقصا وقاعدة األمراض، مشاهدات مبحث له وأضاف
محتاًجا يبَقى ال حتى األعضاء باطن يف املتولدة الديدان بمبحث وذيَّله األعراض، من بها

لإلغضاء.» يوجبها أو النفس، إليه تتشوف ما إىل
ملريدي الشافية «التعريفات كتابه فصول جمع فقد كتبه، ببعض رفاعة فعل وهكذا
«هذا كتب لخالصة «متضمنًا ترجمته بعد فخرج مختلفة، فرنسية كتب من الجغرافيا»

املطولة». العلم»
يطلب وهو واألواخر» األوائل عوائد غريب يف املفاخر «قالئد كتابه ترجم وعندما
مجرد عىل مقصور غري املذكور الكتاب هذا كان «وملا مقدمته: يف قال باريس، يف العلم
التعليم مدير عىل أشار بعضها واستقباح استحسان عىل مشتمل هو بل العوائد، نقل
عىل والتشنيع الحط من الكتاب مؤلُف يذكره ما أحذَف أن جومار) (مسيو املذكور

الكتاب.» هذا يف لذكره ثمرَة ال مما أو اإلسالمية، العوائد بعض
عن تتحدَّث تاريخية مكتبًة يُخرج أن أراد األلسن مدرسة يف جهوَده بدأ وعندما
املجموعة هذه من تُرجم كتاب أول وكان أحدثها، إىل عصوِره أقدم منذ العالم تاريخ
يف املختلفة الشعوب لتاريخ شامل كتاب وهو الحكماء»، وهداية القدماء «بداية كتاب
جماعٌة اشرتك وقد وغريهم، والفرس، والبابليني والسودان، كاليونان القديمة؛ العصور
تاريخ ناقًصا املؤلف كان «وملا مقدمته: يف رفاعة وقال ترجمته، يف األلسن تالميذ من
باألرب، يفي ما حماة سلطان الفداء أبي الدين عماد كتاب يف وكان والعرب، الخليقة

املرغوب.» وبلوغ املطلوب لكمال الرتجمة إىل أضفتُه

املصطلحات (4)

سهًال اآلخر البعض إىل الرشقية اللغات بعض عن الرتجمة يف املصطلحات هذه أمر كان
قد األخرينَي اللغتني مصطلحات عن الثالث اللغات من لغة كل أْخِذ عُرص كان فقد هيِّنًا؛
الشقيقتني، اللغتني من اقتبستْه ما هضمت قد منها لغة كلُّ وكانت طويل، أمٍد منذ انتهى

ألفاظها. من كأنه واملدلول املعنى مفهوم فأصبح
محاوالتهم يف كانت فقد عيل محمد عرص يف املرتجمني عند املشكلة كل املشكلة أما

الرتكية. أو العربية اللغة إىل األوروبية العلمية واملصطلحات األلفاظ نقل
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كانت األوروبية اللغات أن لو أو التينية، بحروف تُكتب كانت العربية اللغة أن ولو
تصعب الذي — اللفظ رسم فإن قليًال؛ املرتجمني عىل العمُل لسهل عربية بحروف تُكتب
قراءَته القارئ عىل ل يُسهِّ — الحروف رسم يف تشبهها أخرى لغة إىل لغة من ترجمتُه
متقاربتنَي، أو متشابهتنَي اللغتان كانت إذا معناه فْهم عىل يُعينه وقد صحيحة، قراءة
«إتحاف كتابه مقدمة يف محمود خليفة الحقيقة هذه ذكر واحد، أصل من منحدرتنَي أو
املؤرُخ األصل يف الكتاَب هذا ألَّف فقد أوروبا»؛ بالد يف الجمعيات بتقدم األلبا امللوك
أوله يف ووصف فرنسية، ترجمة عن أفندي خليفة ترجمه ثم «روبرستون»، اإلنجليزي
السابقة الفكرة رشح ثم الرتجمة، أثناء صعاٍب من املرتجمني من وغريه هو يُالقيه ما
أصعب من شارلكان اإلمرباطور وتاريخ … املرتقى صعب جبٌل الرتجمة فنَّ «إنَّ بقوله:
املختلفة اللغات إىل ترجموه َمن ألن … وامللوك الدول تواريخ من السلوك يف نظم ما
وصفوه، وبالدقة استصعبوه، فقد ذلك ومع … واألملعية بالذكاء لهم شهد أبطاًال كانوا
اإلنجليزية من يرتجم َمن عثَر فإذا واحدة، والحروف لبعضها، مشابهٌة لغاِتهم أن مع
ترجمته، يف أصلها عىل يكتبها لغته، يف مقابًال لها يجد لم كلمة عىل الفرنساوية إىل مثًال

«… صعوبة غري من وتفهم وتُقرأ
األوروبية اللغات عن العربية اللغة اختالف عن الناتجة الصعوبة هذ املرتجمون أدرك
عليها يتغلَّبوا أن يستطيعون وكانوا الحروف، رْسم ويف واشتقاقاتها، الكلمات أصول يف
الالتينية بحروفها هي كما وأثبتوها العربية بالحروف الجديدة األلفاظ رسموا أنهم لو
يفعلوا، لم ولكنهم األحيان، من كثري يف اآلن نحن نفعل كما العربي، الرسم جانب إىل
منذ بوالق مطبعة أن مع الطريقة هذه استعمال عن إحجامهم يف الرسَّ أدري ولسُت
باإلسكندرية التني رأس رساي مطبعة وخاصة — األخرى املطابع ومعظم بل أُنشئت،

مختلفة. وأحجام بأشكال الالتينية، للحروف مجموعاٌت بها كانت —
إليه وصلت بما مستعينني حاولوا ثم تماًما، الالتينية الحروف إذن املرتجمون أهمل
كتب يف البحَث املشايخ، من واملصححني املحررين وبجهود ومعاجم، قواميس من أيديهم
يعثرون ما تُقابل ومصطلحات ألفاظ عىل القديمة العربية والنبات والكيمياء، الطب،
يُحيوا أن الطريقة بهذه واستطاعوا األوروبية، املؤلفات يف ومصطلحات ألفاظ من عليه
كان عرش التاسع القرن أوائل يف األوروبي العالم أن غري كثرية، عربية علمية ألفاًظا
واجتماعية سياسية وأوضاًعا نُُظًما وعرف اخرتاعات، وأحَدث جديدة، علوًما أوجد قد

عْهد. بها القدامى للعرب يكن لم جديدة واقتصادية
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قطيعة بعد واملرصيني مرص وبني بينه األسباُب اتصلت قد األوروبي العالم وهذا
تعرْفها لم التي باألسماء مفعمتان وجغرافيا تاريٌخ األوروبي العالم ولهذا أمدها؛ طالت
يف كان قديم وعالم اكتُشف قد جديد عالٌم هناك بل القديمة، العربية الكتب تذكْرها ولم
العوالم هذه دراسة يف الكثرية التصانيف وضعوا قد أوروبا وعلماء االكتشاف، إىل سبيله
للتعريف كثرية كتٍب نْقل إىل يرمي كان عيل محمد عرص يف الرتجمة وبرنامج جميًعا،

الصعوبة؟ هذه عىل التغلَُّب املرتجمون يستطيع إذن فكيف العوالم، بهذه
كما واللغُة السبل، لهم د تمهِّ طُرًقا يصطنعون وبدءوا الجهد، وبذلوا حاولوا، لقد
ومصطلحات ألفاظ صياغة إىل انتهينا قد كنا فإذا ويتطور، ينمو حي، كائٌن نعرف
يرجع األكرب فالفضُل الحديثة، األوروبية العلمية واملصطلحات األلفاظ تُقابل كثرية علمية

ألنفسهم. اصطنعوها التي الطرَق اآلن ولنتتبع الرواد، هؤالء لجهود
واملصطلحات األلفاظ تُقابل عربية ومصطلحات ألفاظ إيجاَد أوًال حاولوا لقد
يُقيِّدوا ولم متزمتني، وال جامدين يكونوا لم املرتجمني هؤالء أن لنالحظ إنَّا بل األوروبية،
املتكلمون أهمله قد العربي اللفظ أن وجدوا إذا فكانوا دائًما، العربية باأللفاظ أنفَسهم
اللفظ لوا فضَّ منه، قريبًا لفًظا أو األوروبي، اللفظ يستعملون وبدءوا أنفسهم، بالعربية
قد أنه «واعلم الشافية»: «التعريبات مقدمة يف رفاعة يقول القديم. اللفظ عىل الجديد
العهد هذا يف الشتهارها إما الفرنساوية؛ أسمائها عىل أبقيناها بلدان أسماءُ عليك تمرُّ
عند واشتهرت «سيالن»، جزيرة ى تسمَّ اآلن فإنها «رسنديب» كجزيرة األسماء، بتلك
«سيسيليا»، جزيرة باسم اآلن اشتهرت فإنها «صقلية» وجزيرة االسم، بهذا الناس عامة
االسم عىل الوقوف لعدم وإما «كريد»، جزيرة اآلن لها يقال فإنها «أقرطيش» وجزيرة
أفندي خليفة الحاج املرحوم فعله ملا املوجب هو األخري السبب هذا ولعل العربي،
لفظها عىل أماكن أسماء إبقائه من إسالمبول مدينة يف املطبوع الجغرافيا كتاب صاحب

والرتكية.» العربية أسمائها عىل اطالعه لعدم الفرنساوي،
يؤدي عربي لفظ عىل العثور عن عجزوا إذا وكانوا األوىل، خطوتهم كانت هذه
هو، كما الجديد املصطلح أو اللفظ نقلوا األوروبي، اللفَظ يُقابل أو املطلوب، املعنى
من خاليًة العرص ذلك مطابع يف العربية الحروُف كانت وإذ عربية، بحروف ورسموه
األلفاظ، هذه نُْطق طريقَة بالكلمات فبيَّنوا القديمة، للطريقة لجئوا فقد تماًما، الشكل
كثرية، جمل أو جملة يف له، تعريف أو الجديد، للمصطلح بتفسري كله هذا أشفعوا ثم
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ما حسب عىل مفرداته فرسُت «وقد النافعة»: «املعادن كتاب مقدمة يف رفاعة يقول
به، كتابته يمكن كما ورسمتُه لفَظه، حفظُت منها تعاىص وما التام، بالفحص يل ظهر
مبتدع هو رفاعة إن نقول أن بحقٍّ ونستطيع لطيفة.» تفسريات بعض أدخلتُه وربما
أخذَها أيًضا وعنه ترجمها، التي كتبه معظم يف اتبَعها فقد وصاحبها، الطريقة هذه
«إتحاف كتاب مقدمة يف يقول محمود أفندي خليفة فهذا األلسن؛ مدرسة يف تالميذُه
أين، معاناة يل فلزم اإلفرنجية، اللغات عن بمعزل العربية اللغة إن …» األلبا»: امللوك
لها مقابٍل وجوُد يصعب ألفاظ بمقابل آتَي أن ألجل حني، إىل حني بني مشاق ومكابدة
وَرد ربما إنه حتى وفحواها، مفادها لجميع يًا ومؤدِّ ملعناها، مطابًقا يكون العربية، يف
اعرتاضية وبجملة ذكرتُها، األصيلِّ فبلفظها بالكلية، مقابًال لها أجد لم ألفاظ بعُض عيلَّ
الكتب بعض عن نقلناها الطريقة هذه تُوضح التي األمثلة ببعض اآلن ولنأِت تُها.» فرسَّ

وتالميذه. رفاعة ترجمها التي

العلوم مشورة أي — السني وكرس النون وسكون الهمزة بفتح — األنستتوت (١)
وأكابرهم.

وفتح السني وكرس والراء، التاء وكرس الكاف وسكون الهمزة، بكرس اإلكرتيستة، (٢)
عند الكهربا خاصة هي التي السني، وكرس املشددة الراء بفتح الرسيس، املسماة — التاء

حكِّها.
أي املوحدة؛ بفتح «البري» ديوان يعني — امليم وسكون الشني بفتح دوبري، شمرب (٣)

األوىل. املشورة أهل
Chmbre الفرنيس لالصطالح رفاعة ترجمة هي وهذه العماالت، رسل ديوان (٤)
تاريخ اليوم حتى عيل محمد عهد منذ مرص يف عندنا االصطالح ولهذا .des députés
«الجمعية ثم القوانني»، شورى «مجلس عليه أُطلق ثم التسمية، هذه ُسمي فقد طويل؛
ينا سمَّ كما النواب، بمجلس أخريًا يناه سمَّ أن إىل إلخ الترشيعية» «الجمعية ثم العمومية»

الشيوخ. بمجلس دوبري الشمرب
وهي «جورنو» عىل الفرنساوية اللغة يف يُجمع وهو جرنال، جمع الجرناالت، (٥)
املدينة، يف وتنترش اليوم، ذلك يف علُمه إليهم وصل ما كل وتذكر يوم، كلَّ تُطبع ورقات
القهاوي، سائر وكذلك يوم، كل يرتبونها باريس أكابر وسائُر الناس، لسائر وتُباع
تستحسن وأن لها، يخطر ما تقول أن فرنسا أهل لسائر فيها مأذوٌن الجرناالت وهذه
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لم ما تامة حرية فلها الدولة تدبري يف رأيها تقول وأن قبيًحا، أو حسنًا تراه ما وتستقبح
جماعة فكل عصب، «والجورنو» القايض، قدام وتُطلب عليها يُحكم فإنه ذلك، يف ترضَّ
من أكذب الدنيا يف يوجد وال ويؤيده، ويحاميه يقويه يوم كل مذهب مذهبها يف لها

الفرنسيس. عند خصوًصا أبًدا الجرناالت
إلخ. … إلخ … األخبار إشارة يعني — التلغراف (٦)

الرتجمة أسلوب (5)

التي الكتب ألن خاص؛ علمي أسلوب أنه املرتجمة الكتب أسلوب به يمتاز ما أخص
غري علمية، كتبًا — سعدي كلستان استثنينا إذا — كلُّها كانت عيل محمد عرص يف تُرجمت
العربية باللغة — عيوب من ترجماتهم يف ما رغم — ساروا قد املرتجمني أن نالحظ أنا
وخاصًة — البديعية املحسنات قيود من املرتجمة كتبهم يف تخلَّصوا فقد األمام؛ إىل خطوًة
شيئًا التخلص هذا وكان طويلة، قرونًا العربية الكتب عىل مسيطرة ظلَّت التي — السجع
يُقيِّده بأكمله، كتاب يف السجَع مرتجم أيُّ يلتزم أن البتة املمكن من يكن لم إذ طبيعيٍّا؛
يرتجمها، التي العلمية والتعريفات املصطلحات أو عنه، ينقل الذي األجنبي النص فيه
إن العرص، ذلك يف املرتجمني معظم أن الحظنا ولهذا ترجمتها؛ يف يحار ما كثريًا والتي
من كثري يف وباملعنى باألسلوب أرضَّ تقييًدا بالنص أنفسهم قيَّدوا قد كلهم، يكن لم
كاالستعارة املحسنات؛ بعض من تماًما تَخُل لم األوروبية األساليب فإن هذا ومع األحيان،
بعض يف ألنفسهم املرتجمون أباح وهنا ناتُها، محسِّ لغة فلكلِّ التشبيه، أو التورية، أو
مكانَها يضعون أي يُعربونها؛ كانوا ما وكثريًا املحسنات، هذه نْقل يف الترصَف األحيان
مما األوروبية املحسنات أن أيقنوا إذا وذلك العربي، والذوق تتفق وتشبيهات استعاراٍت

العربي. القارئُ يهضمه أو يعقله، أو يفهمه، ال
ترجَمه الذي األلبا» امللوك «إتحاف كتاب من فقرات بعَض هنا أنقل أن تخريُت وقد
لهذا ترجمته عند راعاها التي املبادئ هذه املرتجم فيها وضع فقد محمود؛ خليفة
العرص ذلك يف تُرجمت التي الكتب معظم يف بالنظر — يستطيع الباحث أن غري الكتاب،
أفندي: خليفة قال عملهم. يف املرتجمني غالبيُة يلتزمها كان عامة مبادئَ يعتربها أن —
بعض كانت ولذا املزاولة؛ كلَّ وزاولتها املحاولة، كلَّ األصل عبارات مجاراة حاولُت «قد
ويُقرب العربية، الفصاحة قالب عن الوجوه بعَض يُبعد نَسق عىل ترجمتي يف العبارات
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ونظمه تركيبه، يف لألصل أسريًا يكون أن يَلزُمه املرتجم ألن األعجمية؛ اللغات قالب من
مالءمة أدنى راعيُت وربما فعله، يف نجح أن قلَّ أصله أثَر يقُف لم إن والفرع وترتيبه،
أعجميٍّا يكون األصل يف تشبيه كل عن عدلُت ولكن االستعارات، وأوجه التشبيهات بني

10«… بعًضا نُت وحسَّ بعًضا، لُت فبدَّ محًضا،
لم أنه غري الكتاب، لهذا ترجمته يف محمود خليفة التزمها التي املبادئ هي هذه
املرتجمون ترجم ما معظم عىل تنطبق عامة مبادئَ نعتربها أن يمكننا بل وحده، يلتزْمها
ذلك يف تُرجمت التي الكتب من أمثلة بعض أتخريَّ أن رأيُت وقد عيل، محمد عرص يف
املبادئ هذه ضوء تحت عليها والحكم ونقدها عنه، املنقول باألصل ملقارنتها العرص

العامة.
يف يشء؛ كل يف اآلخر عىل منها كلٌّ مختلٌف األمثلة هذه تكون أن راعيُت وقد
فاملثال فيه؛ تُرجم الذي املوضوع ويف ترجمه الذي املرتجم ويف عنها، تُرجم التي اللغة
رفاييل األب العربية إىل اإليطالية عن ترجمه الذي ملكيافيلِّ األمري كتاب من قطعة األول
العمومية الجغرافيا كتب من قطعة والثاني السوريني، املرتجمني من واحد وهو زاخور،
من واحد وهو الطهطاوي، رفاعة العربية إىل الفرنسية عن ترجمه الذي ملالطربون
يف الجمعيات تقدم يف األلبا امللوك إتحاف كتاب من قطعة والثالث البعثات، خريجي
خليفة للكتاب فرنسية ترجمة عن ترجمه وقد «روبرتسون»، اإلنجليزي للمؤرخ أوروبا

األلسن. خريجي من مرتجم وهو محمود
املرتجم عنه نقل الذي وهو األخري، للكتاب الفرنيس النص عىل للعثور ق أُوفَّ ولم هذا
به. العربية الرتجمة مقارنة يف بأًسا أَر فلم األصيل، اإلنجليزي النص عىل عثرت وإنما

II Principe del ملكيافيلِّ األمري كتاب من األول الفصل من قطعة األول: املثال
األب بها قام التي العربية الرتجمة جانبه وإىل اإليطايل النص هنا وسنذكُر ،Maciavelli
هذا تَرجم قد وكان املعنى، غامضة األسلوب، ركيكة الرتجمة هذه كانت وإذ رفاييل،
وذلك بك، جمعة لطفي محمد األستاذ هو آخر مرصي مرتجٌم العربية اللغة إىل الكتاَب
األصل جانب إىل ترجمته نصَّ ننقل أن رأينا فقد ،(١٩١٢) العرشين القرن مفتتح يف

األوىل. الرتجمة عىل الحكُم علينا ليسهل رفاييل؛ ترجمة ونص

ص٨-٩. األلبا، امللوك إتحاف 10
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رفائيل األب ترجمة
عليها؟ يُحصل أي تُحاز؛ طرايق وبأيِّما األمرييات أنواع هي كم يف األول: الرأس
عىل سلطة وتملك ملكت قد التي تلك السيادات وكل األحكام، كل إن
أنها إما فاألمرييات أمرييات؛ وإما مشيخات إما تزل ولم كانت الناس،
وإما أمريًا، مستطيلة مدة استمر قد يكون سادها من دم وهذه مستورثة،
مديوالن أمريية كانت كما جديدة كلها أنها إما املستجدة إن ثم مستجدة، أنها
الوارث لحكم مضافة كأعضاء أنها وإما سفورزا، فرنسيس األمري عىل (كذا)
سيادات هذه فإن إسبانيا؛ مللك نابويل كمملكة يحوزها، الذي (كذا) لألمري ما
أمرييات أنها أو أمري، أحكام تحت تعيش أن معتادة أو (كذا) محافزة هكذا
ناسها بأسلحة أو آخرين أسلحة بقوة إما وتحاز محررة تكون أن اعتادت

الفضل. بواسطة أو السعد بواسطة أو خاصة

Testo del Machiavelli النصاإليطايل

Tutti gli stati, tutti i diominii che hanno avuto ed hanno impe-
rio spora gli uomini, sono stati e sono o republiche o principati,
I principati sono, o ereditari, dé quali il sangue del loro Signore
ne sia stato lungo tempo principe; o é sono nuovi’ I nuovi, o sono
nuovi tutti, come fuMilano a Francesco Sforza; o sono comemem-
bri aggiunti allo stato ereditario del principe che gli acquista, come
è il regno di Napoli al re di Spagna. Sono questi domini cosi ac-
quistati, o consueti a vivere sotto un principe, o usi ad essere
liberi, ed acquis tansi o con l’armi d’altri o con le proprie, o per
fortuna o per virtu.

جمعة لطفي محمد ترجمة
إما اثنتني: إحدى الغابرة، األزمان يف األمم حكمت التي الحكومات كانت
أرسٌة تحكمه نوع نوعان: وللملكية معتدلة، ملكيات وإما عادلة جمهوريات
حديث ونوع اآلخر، بعد الواحد امللك، أفرادها يرث الِقدم يف عريقة واحدة
صنٌف صنفان: األخري النوع ولذلك بالسلطان؛ العهد حديثو وملوُكه التأسيس،
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«فرنشسكو عهد يف «ميالنو» إمارة كانت كما بالكلية حديثة فيه املمالك تكون
الفتح، بحق وأجداده آبائه عن ورثه ما إىل األمري ه يضمُّ وصنٌف سفورزا»،

أمالكه. إىل إسبانيا ملك ها ضمَّ التي «نابويل» إمارة مثل
قبل يكون أمرهم، عىل أهلها ويُغلب تُقهر التي املمالك بعض أن عىل
تلك ووقوع مستقالٍّ حرٍّا بعضها ويكون األمراء، من أمري حكم متعوًدا الفتح

صفًوا. عفًوا وإما الحرب، بقوة إما يحدث الفاتح أيدي يف اإلمارات

بل ركاكة، من به تمتاز ما وهلة ألول يُدرك أن يستطيع رفاييل لرتجمة والقارئ
باملبدأ تقيد أنه باألصل مقارنتها من يتضح كما ذلك يف والسبُب األسلوب؛ يف عجمة
يف فرفاييل باألصل؛ التام التقيد وهو العرص، ذلك يف للرتجمة العامة املبادئ من األول
وحتى مكانه، عربي لفظ ووضع إيطايل، لفظ كلِّ حذْف من أكثر يفعل لم ترجمته
عنده حديثة أو وجديدة «أمرييات»، عنده فاألمارات تخريها؛ يُحسن لم العربية األلفاظ
األلفاظ، وضع يف الخاصة مميزاتها لغة لكل أن بتاتًا يراِع لم هو ثم إلخ، «مستجدة»
املعاني تتصل حتى تليها، بالتي جملة وكل باآلخر، لفظ كل وعالقة الجمل وتركيب
— الرتجمة فخرجت تماًما، اإليطالية األلفاظ موضع العربية األلفاظ وضع بل وتنسجم،
القارئ أن ألعتقد وإني مفهومة،11 وال واضحة غري غامضًة — وعاميتها ركاكتها مع
يفهم أن — الحديثة الرتجمة أو األصيل النص يده تحت يكن لم إن — يستطيع ال
ترجمة كتاب من أخرى قطعة فهذه الحكم، يف أبالغ ال وأنا رفاييل، ترجمة من ما شيئًا
ذْكر دون وحدها أنقلها أن رأيُت «ماكري» تأليف الصباغة» «قانون كتاب وهو رفاييل،
صادرة ويبوسة خشونة له الرشنق عىل من خروجه حال الحرير «إن الفرنيس: للنص
محمر لون له وكذلك ثم ذاتًا، به مغشاة حامية صموغية نوع عن له صادرتان أم
حرير (كذا) يكون قلما نقوله وهذا أيًضا، ا جدٍّ غامق االعتيادي حسب وعىل بصفار،
األقمشة أصناف ألغلب مطلًقا قط توافق ال هذه الحرير فخشونة كله ربما هذه بالدنا،
املقصود تلك جميعها ربما األلوان تُفيد ال الذاتي لونه وموافقة ثم لنسجها، املتجهز

منه.»12 أخذها

.Oriente Moderno, 1931, pp. 609–611 مجلة: يف الرتجمة لهذه ناللينو» «ماريا اآلنسة نقد انظر 11
ص١٠. الصباغة، قانون 12
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األعجمية التعابري هذه ما ثم الكالم؟ هذا من شيئًا يفهم أن القارئ يستطيع فهل
… إلخ مطلًقا» قط توفق و«ال وهذا»، أيًضا ا جدٍّ و«غامق الرشنق»، عىل «من العجيبة:

إلخ.
التفاهة بهذه كان السوريون املرتجمون ترجم ما كل أن أحٌد يظننَّ ال ولكن
بعد فيما وسكاكيني وفيدال عنحوري ترجمها التي الكتب فإن والغموض، والركاكة
أن وذلك واضح؛ االختالف هذا يف والسبُب رفاييل، ترجمه عما االختالف كلَّ تختلف
الرتجمة، أثناء وشأنه تُرك وقد السوريني، من بالرتجمة إليه ُعهد من أول كان رفاييل
هذه يتفادوا أن باألمر القائمون رأى الطب بمدرسة اآلخرون املرتجمون أُلحق فلما
شيوخ من جماعة تعيني وهو قبل من ذكرناه الذي الصالح التقليد فوضعوا العيوب،

السوريون. املرتجمون يرتجم ما وتحرير وتصحيح ملراجعة األزهر
نفهم أن نستطيع كنا وإذا رفاييل، ترجمات عن نقلناه مما شيئًا نفهم لم كنا فإذا
أن فيجب املرصيني، املرتجمني ومن بل السوريني، املرتجمني من خلفه ترجم مما الكثري

املصححني. املشايخ ألولئك بالفضل نعرتف
«الجغرافيا كتاب من األول الجزء من التاسعة املقالة من قطعة الثاني: املثال

الفرنيس. النص ومعها الطهطاوي، رافع رفاعة ترجمه الذي ملالطربون العمومية»

العربية الرتجمة
أقل األقدمون به كشف الذي هو «هردوط» عرص منذ إفريقية قسم أن اعلم
ومؤرًخا سوَّاًحا كان الذي «هردوط» ألن وذلك البالد؛ من لغريه كشفوا مما
جميَع املغرب برب القريوان مدينة ومن مرص، ببالد منف مدينة من التقط
معارف وأما إفريقية، ببالد املقيمني ولليونان مرص، لحكماء املعلومة األخبار
جهة نظره يمدَّ لم فلهذا قطعة؛ بعد قطعة مقطَّعة إال تصله فلم القرطاجيني
(كذا) النجري نهر جهة أيًضا كذلك نظره مدَّ وربما بعد، عىل إال النيل منابع
يقف كان فإنه الحدود هذه خارج وأما أطلس، جبل املسمى الدرن وجبل

بيشء. عليه الحكم عن عقله
ممالك من مملكًة وصار املرصي، اإلقليم حكم تغريَّ الزمن هذا ومن
التقط وقد الهند، وبحر العرب خليج جهة وانكشافاته غزواته هت فتوجَّ اليونان،
بالتعريجات متعلقة محررة معارف إسكندرية مدينة من «إيراطسثينيس»
عرف وقد النوبة، ببالد النيل نهر جريان يف املوجودة الكثرية واالنعطافات
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الذي وهو الغرب، من يجيء الذي الحقيقي النيل هردوط تعريف من أوضح
ويسمى السودان، نيل هو الذي أسطايوس، نهر ثم األبيض، بالبحر اآلن يسمى

تقازة.13 نهر اآلن املسمى وهو أسطابوراس نهر ثم «أبوي» نهر
النصالفرنيس14

De toutes les parties du Monde, l’Afrique est celle où les anciens
ont fait le moins dé découvertes depuis le siècle d’Hérodote.

Ce voyageur historien avait recueilli à Memphis et à Cyrène
les renseignements que possédaient les prêtres égyptiens et les
Grecs établis en Afrique; les connaissances des Carthaginois ne
lui parvinrent que par fragments: ainsi ses regards pénétrants
n’aperçurent que dans un lointain obscur les sources du Nil, le
Niger peut-être et le mont Atlas; au-delà de ces limites sa pru-
dence suspend tout jugement.

Depuis cette époque, l’ancienne Egypte, transformée en une
monarchie Grecque, dirigeait ses conquêtes et ses decouvertes
vers le golfe Arabique et la mer de l’Inde.

Eratos thène avait recueilli à Alexandrie des renseignements
trés exacts sur les grandes sinuosités que présente le cours du Nil
dans la Nubie; il distingue plus clairement que ne l’afait Hérodote,
le vrai Nil venant d’ouest, notre Bahr-el-Abiad, d’Astapus, qui est
le Nil d’Abyssinie, le Bahr-el-Azrak ou l’Abava, et l’Astaboras, ou
notre Tacazzé.

الرتجمُة له خضعت الذي التطور خطوات من الثانية الخطوة تُمثِّل القطعة وهذه
الذي الوحيد للعضو هي بل البعثات، خريجي من لواحد فهي عيل، محمد عرص يف

ص٦٤. ج١، العمومية، الجغرافيا 13
.Malte-Brun. Geographie Universelle, t. 1, p. 83 14
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قررناه، الذي العام للمبدأ يخضع كان رفاعة أن نالحظ هذا ومع الرتجمة، يف ص تخصَّ
ليحس حتى العجَمى، من يشء وفيها الرتجمة يُخرج تقيًُّدا األجنبي بالنص التقيُّد وهو
يقرأ ما أن دائًما قارئَه يُشعر املاهر واملرتجم مرتجم، نص يقرأ ما أن لحظة ألول القارئ
حدٍّ إىل صحيًحا وجدناه القطعة هذه عىل املبدأ هذا طبَّقنا إذا ونحن أصيل، عربي نصٌّ
il distingue plus clairement que ne l’a الجملة هذه رفاعة ترجم كيف انظر كبري،
ووضع فرنسية، كلمة كلَّ حذَف أن من أكثر يفعل لم إنه .fait Herodote, le vrai Nil
تعريف من أوضح عرف «قد ييل: كما الرتجمة فأتت ه، تخريَّ الذي العربي املعنى مكانها
به أجدر وكان الصحيح، العربي التعبري عن بعيد تعبري وهو الحقيقي»، النيل هردوط
يف العرضية الجملة يضع ثم واملفعول، الفعل بني يُقرِّب أن — األزهري العالم وهو —

هردوط.» تعريف من أوضح الحقيقي النيل عرَّف «وقد فيقول اآلخر،
لم الواحدة، الجملة أجزاء أوضاع يف الترصف لنفسه يُبيح رفاعة كان عندما وحتى
األوىل، الجملة ألفاظ بعض قدَّم قد مثًال فهو مقبول؛ عربي أسلوب يف صياغتَها يستطع
عرص منذ من إفريقية قسم «أن اإلخراج: هذا النهاية يف أخرجها ثم اآلخر، البعض ر وأخَّ
إىل أقرب وكان البالد.» من لغريه كشفوا مما أقل األقدمون به كشف الذي هو هردوط
من كشفوه مما أقل أفريقيا قارة من القدماء كشفه ما كان «لقد مثًال: يقول أن الصحة

األخرى.» العالم أجزاء
بثقافته كبريًا تأثًرا متأثًرا كان أنه منها: أخرى، أموًرا رفاعة ترجمة يف نالحظ كذلك
«اعلم بلفَظي فصل كلَّ يبدأ فهو قرأها؛ التي القديمة العربية الكتب وبأسلوب األزهرية
ة ملحَّ رضورة توجد ال أنه ومع اإلفرنجي، النص يف اللفَظني هذين وجود عدم مع أنه»
أو قطر عىل دالٍّ مصطلٍح كلَّ يسبق أنه أيًضا التأثر هذا أمثلة ومن باستعمالهما، تلزمه
مرص، ببالد l’Egypte يرتجم فهو «بر»، أو «بالد» التقليدي العربي باللفظ جغرايف إقليم

وهكذا. املغرب» «بر ويقول إفريقية، ببالد l’Afriqueو
الصحيحة؛ العربية األلفاظ تخريُّ عند الكايف التدقيق ق يُدقِّ لم الرتجمة هذه يف ورفاعة
و«سواح» «مجرى»، بدل و«جريان» «كشوف»، بدل «انكشافات» كلمَة يستعمل فرتاه

القدامى». أو «القدماء مكان و«األقدمون» سائح»، أو «رحالة من بدًال
الصحيح املعنى تؤدي التي العربية األلفاظ بتخريُّ الكافية العناية يُعَن لم أيًضا وهو
أن والصحيح القريوان. بمدينة Cyrène يُرتجم فنراه الفرنسية، األلفاظ من يُقابلها ملا
زكي أحمد فعل كما «قورين» أو «قريين» فيقول تُنطق كما يرسمها أو «برقة»، يرتجمها
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بعيدة هذا إىل وهي ٥٠ه، سنة يف إال تُبَن لم القريوان مدينة ألن وذلك بعد؛ فيما باشا15
le Nil d’Abyssinie ترجم أنه بهذا وشبيٌه املؤلف، يقصدها التي Cyrène عن املوقع
يصح وكان حكماء، إىل prêtres ترجم أنه كما الحبشة»، «نيل من بدًال السودان، بنيل
«جَمع». والصحيح «التقط» إىل avait receuilli والفعل «قسس»، أو «كهنة» يقول أن

ذلك أكان أدري وال ترجمة، دون األلفاظ بعض يرتك رفاعة كان أخرى أحيان ويف
التعبري وهذا بعد». عىل «إال إىل un lointain obscur ترجم قد فهو عمد؛ عن أو سهًوا

.obscur معنى: إىل يشري ما البتة يحمل ال فإنه un liontain معنى أدَّى إن
الرتجمة يف إليه يُْرش فلم le Bahr al-Azrak لفظ األخرية الجملة يف أهمل قد كذلك

العربية.
اآلتية: الجملة يف أنه ذلك ومثال الجمل، بعض فْهم يف أحيانًا يُخطئ رفاعة وكان

ainsi ses regards pénétrants n’apercurent que dans un lointain obscur
les sources du Nil, le Niger peut-être et le mont Atlas.
أطلس، وجبل للنيجر بالنسبة أثبته ولكنه النيل، منابع إىل النظر توجيه نَفى قد
أيًضا كذلك نظره مدَّ وربما بُعد، عىل إال النيل منابع جهة نظره يمدَّ لم «فلهذا فقال
«توجيه تنفي األصلية والجملة أطلس.» جبل املسمى الدرن وجبل النيجر، نهر جهة

جميًعا. أطلس وجبل والنيجر، النيل، منابع عن — قوله حد عىل — النظر»
بنحو فرنسا من عودته بعد أي ،١٢٥٠ سنة حوايل الجزء هذا رفاعة ترجم وقد
ترجم «ربما أنه من ممتحنوه به آخذه مما تماًما يخلص لم هذا ومع سنوات، ثالث
إىل par fragments ترجم: قد القطعة هذه يف فهو بجملة»، والكلمة بجمل، الجملة
ممالك من «مملكة إىل une monarchie Grecque وترجم قطعة»، بعد قطعة «مقطعة

اليونان».
إىل نُوجهه أن ونستطيع نقد، من القطعة هذه إىل ه يُوجَّ أن يمكن ملا أمثلة هذه
حقٍّ عىل كانوا باريس يف ممتحنيه أن كبري حدٍّ إىل يُثبت وهو رفاعة، ترجم ما معظم
بني تامة مطابقة ترجمته يف األحيان) بعض (يف يكون ال «قد أنه عليه أخذوا حينما
«… بجملة والكلمة بجمل، الجملة ترجم وربما كرَّر، ربما وأنه عنه، واملرتجم املرتجم

والبقاع، األمكنة قاموس بك، بهجت وعيل ص٦٧، القديمة، الجغرافيا قاموس باشا، زكي أحمد انظر 15
ص١٧٠.
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وهذا األصيل، املعنى روح عىل محافًظا — أيًضا ممتحنوه قال كما — دائًما كان ولكنه
من بها ما رغم — رفاعة ترجمة فإن كرفاييل، مرتجم وبني بينه الواضح الفرق هو
أنها لو وإتقانًا دقة أكثر ترجمتُه تخرج أن يمكن وكان فتُفهم، تُقرأ أن يمكن — عيوب
كان كما — البعثات خريجي بني من الوحيد كان رفاعة ولكن غريه، ملراجعة خضعت
املراجعة، لهذه ترجماتُه تخضع لم الذين — السوريني املرتجمني بني من الوحيد رفاييل
ألنه بالذات؛ الجزء هذا يف الواردة األخطاء عن أيًضا لرفاعة العذر نلتمس أن ويمكن

أشهر. سبعة نحو يف وجيزة، مدة يف ترجَمه
أوروبا»، بالد يف الجمعيات بتقدم األلبا امللوك «إتحاف كتاب من قطعة الثالث: املثال
املؤرخ كتاب من األول للجزء — األلسن خريجي أحد — محمود خليفة ترجمة وهو
وقد History of the Reign of Charles the Fifth وعنوانه: Robertson اإلنجليزي
وإنما الرتجمة، هذه عىل أعثر لم أنني غري له، فرنسية ترجمة عن أفندي خليفة ترجمه
ييل: فيما العربية الرتجمة وبني بينه املقابلة من بأًسا أَر فلم اإلنجليزي، األصل عىل عثرت

العربية الرتجمة
األول. القسم

الداخلية، الحكومة إىل بالنسبة أوروبا يف حصل الذي التقدم ذْكر «يف
واآلداب». والقوانني

اإلفرنجية، امللل وأخالق السياسية الحالة يف عظيمان ان تغريُّ حصل أنه اعلم
خراب عن صدر واآلخر الشوكة، يف الرومانية اململكة تقدم عن نشأ أحدهما
إىل الروماني بالجيش وصل ملا بالفتوحات التولع ألن وذلك أيًضا؛ اململكة هذه
مترببرة، خشنية بأمم مسكونة دخلها التي البالد سائر رأى «ألبه» جبال خلف
فكانت بنفسها، مستقلة كانت لكنها أعجاًما، يسمونهم الرومانيون وكان
غريبة، ومقاومة عجيبة، بقوة القديمة أرضها عن تُحامي الشجاعة يف إلفراطها
نرصتهم يف السبب هو كان العسكري التعليم يف الرومانيني تربية حسن لكن
سكان مثل األمم هؤالء تكن لم ذلك ومع شجاعتهم، كثرة ال األمم، هؤالء عىل
يف غلبتهم بمجرد إنهم بحيث الهمة، وفتور االرتخاء يف كالنساء هم الذين آسيا
بهمة السالح يأخذون كانوا بل ألعدائهم، ودولتهم أنفسهم سلَّموا واحدة واقعة
حاملة عالية ة همَّ أرباَب كانوا ملا ولكن العسكري، التعليم عن خالية وشجاعة
الفنون مقام عندهم الهمة تلك قامت باالستقالل والتولع الحرية، حب عىل لهم
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فيها سفكت التي الطويلة الحروب هذه مدة ويف العسكرية، والتدبريات الحربية،
الحرية، ألجل اآلخر والجانب الدولة، ألجل يحارب الجانبني أحد كان األمم دماء
قسٌم األهايل من وهلك التعاقب، عىل تهدَّمت قد العظيمة أوروبا واليات وكانت
وملَّا الرومانيني، أيدي يف أسريًا وقع أيًضا عظيم وقسم الحرب، ميدان يف عظيم
الرومانية. الدولة طاعة تحت دخل العدو يقاوم أن منهم بقَي ملن يمكن لم

النصاإلنجليزي

“View of the progress of society in Europe with respect to interior
government, laws and manners”.

Two great revolutions have happened in the political state,
and in the manners of the European nations. The first was oc-
casioned by the progress of the Roman power; the second by the
subersion of it. When the spirit of conquest led the armies of Rome
beyond the Alps, they found all the countries which they invaded
inhabited by people whom they denominated barbarians, but who
were nevertheless, brave and independent. These defended their
ancient possessions with obstinate valour. It was by the superi-
ority of their discipline, rather than that of their courage, that the
Romans gained any advantage over them.

A single battle did not as among the effeminate inhabitants of
Asia, decide the fate of a state. The vanquished people resumed
their arms with fresh spirit and undisciplined valour, animated
by the love of liberty, supplied the want of conduct as well as of
union. During those long and fierce struggles for dominion or in-
dependence, the countries of Europe were successively laid waste,
a great part of their inhabitants perished in the field, many were
carried into slavery, and a feeble remmant, incapable of farther
resistance, submitted to he Roman power.
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نقل الذي الفرنيس باألصل فيه الرتجمة نقارن ال ألننا املثال؛ لهذا نقدنا يف نُتَّهم قد
لها النوع هذا من مقارنًة أن نرى ولكننا اإلنجليزي، باألصل نقارنها وإنما املرتجم، عنه

مرة. من أكثر نقله بعد املعنى تأثَّر حدٍّ أيِّ إىل تُبنيِّ فهي قيمتُها؛
الرتجمة له خضعت الذي التطور خطوات من األخرية الخطوة تُمثِّل القطعة وهذه
للمراجعة؛ خضعت أنها يف السابقتنَي، القطعتنَي عن تختلُف وهي عيل، محمد عرص يف
عىل حها «صحَّ الذي رفاعة أستاذه إىل دائًما يرجع كان أنه مقدمته يف املرتجم ذكر فقد
مرتجمي ككل — كان املرتجم أن نالحظ فإنَّا هذا ومع املقابلة»، كلَّ وقابلها أصلها
متأثًرا — رفاعة كأستاذه — كان أنه كما عنه، ينقل الذي للنص أسريًا — العرص
الفصل يبدأ فهو العرص؛ ذلك يف املتداولة العربية الكتب يف املتواترة واألساليب باأللفاظ
وهو خلدون، ابن أو املقريزي يفعل كان كما أو رفاعة، فعل كما تماًما أنه»، «اعلم بقوله:
وتحاَمى والشوكة، (nations للفظ (ترجمة وامللل التولع، األلفاظ: هذه أمثال يستعمل
من ومعارصوه الجربتي استعملها ألفاظ وهي إلخ. … عالية ة همَّ وأرباب ونرصة، عن،

الكتاب.
األجنبية، األلفاظ تؤديها التي املعاني تخريُّ يف دقيًقا محمود خليفة يكن لم كذلك
أقوى معنًى يُفيد األجنبي اللفظ أن مع «تغري» إىل revolution لفظ ترجم قد فهو
معنى وهو بالفتوحات»، «التولع إىل the spirit of conquest وترجم ، التغريُّ معنى من

املؤلف. يريده الذي املعنى اليشء بعض يخالف
فهو عجب وال كاملة، بجملة أحيانًا الواحد اللفَظ يُرتجم محمود خليفة وكان
barbarians لفظ ترجم قد فهو إرشافه، تحت بالرتجمة يقوم كان وقد رفاعة تلميذ
the superiority ونقل: أعجاًما»، يسمونهم الرومانيون وكان مترببرة، «خشنية إىل
the وترجم العسكري» التعليم يف الرومانيني تربية «حسن إىل of their discipline
وفتور االرتخاء يف كالنساء الذين آسيا «سكان إىل effeminate inhabitants of Asia

إلخ. … إلخ الهمة»

العربية اللغة يف الرتجمة تأثري (6)

قليل نفٌر إال بها يهتمُّ يُعْد ولم اململوكي، العثماني العرص يف العربية اللغة شأُن اضمحل
كتبُهم فغدت اللباب، دون بالقشور ُعنوا قد كانوا العلماء هؤالء وحتى األزهر، علماء من
وراء خلفوها فقد واألصول املتون أما تعليقات، أو هوامش أو رشوًحا، يقرءون التي
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ورسائل كتب من عامًة أُلِّف وما والتعليقات والهوامش الرشوح أسلوب وأما ظهورهم،
وما عامية، ألفاظ من فيه دخل مَلا بالًغا؛ انحطاًطا وانحطَّ ضعف فقد العرص هذا يف

التعبري. يف ركاكة من أصابه
شواهُد الجربتي تاريخ ويف مرص، يف الرتكية اللغة انترشت أيًضا العرص هذا ويف
الحكومة، دواوين يف وانترشت اللغة، بهذه املرصيني من الكثريين معرفة إىل تُشري كثرية
حقيقة وهذه ذاته، العثماني العرص يف لها كان ما أضعاف األهمية من لها وأصبح
ذات كانت الرتكية اللغة أن يفرتضون فهم والكتَّاب، املؤرخني بعُض تصويرها يف يُخطئ
يف كانت مرص وألن عثمانيٍّا، عهًدا كان ألنه عيل؛ ملحمد السابق العهد يف كبري وشأن دولة
عرص يف انترشت الرتكية اللغة أن لنا يُثبت الصحيح البحث ولكن عثمانية، والية أثنائه
فإن نرى؛ فيما واضٌح هذا وتفسريُ العثماني، العرص يف تعرْفه لم انتشاًرا عيل محمد
فيه يُشارك كان بل العثمانيني، عىل وقًفا يكن لم العثماني العرص يف مرص يف الحكم
الحكومة الدواوين أما واملالية، الحربية البلد أموُر تعنيهم كانت وأولئك وهؤالء املماليك،
باللغة ل ويُسجَّ يُكتب فيها ما كل وكان املرصيني، الكتَّاب من طوائُف ها تتوالَّ كانت فقد
الدولة، شئون كل عىل املسيطر هو الوايل أصبح فقد عيل محمد عرص يف أما العربية،
ولغة وكبرية، صغرية كل عىل يطَّلع أن دائًما يريد وهو األوامر، يُصدر الذي وحده وهو
اللغُة هذه انترشت أن إذن عجَب فال الرتكية، اللغة هي يفهمها التي األصلية الوايل هذا
والصفوة والجيش، الحكومة رجاُل بها ويكتب يُتقنها األوىل، اللغة وأصبحت عهده يف

املرصيني. من
اللغة — الثالثة الرشقية باللغة العناية بعض اعتنى أيًضا عيل محمد عرص ويف
محدودة كانت ولكنها واألتراك، املرصيني بعُض ويستعملها يعرفها فكان — الفارسية
تقدَّمت كلما انتشاُرها وسيزيد والرتكية، العربية باللغتني قورنت إذا ا جدٍّ االستعمال

الجديدة. املدارس معظم تالميذ عىل تعليمها فرض فقد عيل؛ محمد عرص يف السنون
فلم الفارسية اللغة أما العرص، ذلك يف ى تسمَّ كانت كما الثالث اللغات هي هذه
املثقفني من العلية لغة فظلَّت لغلبتها، د ويُمهِّ الواسع، انتشارها يُربر ما هناك يكن
زاحمت فقد الرتكية اللغة وأما فحسب، األدبي وروحهم شغفهم ليشبعوا يتعلمونها
يف ترجمت التي الكتب معظم إليها وترجمت ذكرنا، كما الصفوة لغة فأصبحت العربية
حربية، كتبًا كانت ألنها وذلك (١٨٢٢–١٨٣٢)؛ الحركة تاريخ من األوىل السنني عرش
العربي الفتح بعد بأْرسه املرصي الشعب لغة تُخفَي أن استطاعت التي اللغة أن غري
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اللغة عىل تتغلَّب أن استطاعت والتي األصلية، اللغة هي وتُصبح الزمان، من قرنني بنحو
أيًضا. املرة هذه تنترص أن ضعفها رغم ليعجَزها يكن لم سابقة، ثالثة قرونًا الرتكية
لغة ألنها تبًعا جديًدا انتشاًرا مرص يف الرتكية «وانترشت بك: غربال شفيق األستاذ يقول
املرصية الثقافة يف ذلك تأثري أن إال القوم، من «الصفوة» ولغة الحكومة، ولغة األمر، ويلِّ
الرسائل، يف إال اللهم به، يُعتدُّ تأثريًا الرتكية بالنماذج العربية تتأثر فلم ضئيًال، كان
إىل التطلع ابتدءوا وملَّا األصلية، العربية بالنماذج القديم اتصالهم عىل الكتَّاب واستمر

القسطنطينية.»16 إىل ال باريس إىل نظُرهم اتجه املناهل من غريها
عيل. محمد هو ههم وجَّ والذي باريس، إىل بنظرهم املرصيون اتجه أجل

من بيشء فيها احتفظ العسكرية التنظيمات ألن طيبًا بدءًا الرتكية اللغة بدأت وقد
إىل األوىل الحربية الكتب تُرجمت ولهذا العثمانية؛ والرُّتب والنداءات، والتعليمات، الروح
واأللسن والزراعة والهندسة كالطب األخرى؛ املدارس عيل محمد افتتح فلما الرتكية، اللغة
اللغة هي املرصيني هؤالء ولغُة املرصيني، من كلهم يكن لم إن تالميذها جلُّ وكان إلخ،

الجديدة. نهضتَها العربية اللغُة بدأت هنا ومن العربية،
لهذه جديدة بنهضة نهايته يف يشعر كان مرص يف العثماني العرص إن حقيقًة
مرص، يف العروس» «تاج قاموَسه الزبيدي مرتىض السيد وضع النهاية هذه ففي اللغة؛
الشرباوي كالشيخ — وشعره نثره — باألدب األزهر شيوخ بعض ُعنَي النهاية هذه ويف
العرص شعُر يعرْفهما لم جديدتان وحالوة رقٌة شعرهما ويف الخشاب، إسماعيل والشيخ
ما بغري يُعنيان كالجربتي ومؤرِّخ العطار، كالشيخ عالٌم ظهر أيًضا وفيها العثماني،

عرصهما. علماء به يُعنى كان
بها نهضت كما العربية باللغة النهضَة لتستطيَع تكن لم فردية جهود هذه أن غري
العربية املكتبة زودت والتي مختلفة، كثرية وعلوًما فنونًا شملت التي الرتجمة، حركة
تعرفها. تكن لم التي واأللفاظ املصطلحات ألوف إليها ونقلت الجديدة، الكتب بعرشات
يف بالقواميس كبرية عنايٌة تبعتْها الرتجمة حركة أن ذلك أهميته؛ له آخر أمٌر وهناك
وفرنسية إيطالية قواميس العربية اللغة إىل فرتجمت والغربية، الرشقية اللغات مختلف
العلوم تعريب يف وخطرها أهميتُها لها ا جدٍّ قيِّمة محاولة وهذه وتركية، وفارسية

ص٧٩. الكبري، محمد غربال، شفيق 16
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عظيمة بثروة اللغة وتزويد بالرتجمة، القائمني أمام الصعاب وتسهيل الحديثة األوروبية
واملصطلحات. األلفاظ من

عرص ففي القديمة، العربية بالقواميس العنايَة استدعت األجنبية القواميس وحركة
دقيقة مراجعة روجع طبعه سبيل ويف املحيط، القاموس طبْع يف التفكريُ بدأ عيل محمد
هذا ويف كلكتا، يف العرص هذا قبل طبعت التي النسخة وعىل كثرية، مخطوطة نَُسخ عىل
ولكنه اإلنجليزية، اللغة إىل القاموس هذا «لني» مسرت ترجم القاهرة، ويف أيًضا، العرص
القواميس من كثري مراجعة إىل اضطرَّ مضبوطة صحيحة ترجمته تخرج أن سبيل يف
للجوهري والصحاح لألزهري، والتهذيب دريد، البن كالجمهرة القديمة؛ العربية واملعاجم
التهذيب وتهذيب منظور، البن العرب ولسان للزمخرشي، واألساس سيده، البن واملحكم

إلخ.17 … إلخ للزبيدي العروس وتاج للفيومي، واملصباح للتنوخي،
الفائدة أما — مبارشة وغري مبارشة — فائدتني العربية اللغة أفادت إذن فالرتجمة
الفائدة وأما إليها، املختلفة والفنون العلم يف الكثرية الكتب بنقل فكانت املبارشة
هاتني من وضاعف جميًعا، والعربية األجنبية بالقواميس بالعناية فكانت املبارشة غري
عىل ساعد والقواميس الكتب هذه من النسخ آالف طبْع فإن املطبعة، وجوُد الفائدتني
خطواتها أوىل العربية اللغة بدأت وبهذا القراء، من ممكن عدد أكرب بني وتداولها انتشارها
القديمة، البديعية قيوده من فشيئًا شيئًا ينطلق األسلوُب فأخذ الجديدة، النهضة سبيل يف
العرض، دون وبالجوهر اللفظ، دون باملعنى فيها يُعنى جديدة طرًقا لنفسه ويصطنع
العربية باللغة النهضة سبيل يف قة املوفَّ خطواِتهم املرصيون خَطا العرص ذلك ومنذ
هذه كانت ما البدء ذلك ولوال هذا، عرصنا يف األَوج إىل وصلوا أن إىل خطوة بعد خطوة

النهاية.

املرصي املجتمع يف الرتجمة تأثري (7)

كان األغراض هذه أن وعرفنا العرص، هذا يف الرتجمة أغراَض الباب هذا أول يف ذكرنا
يُراد التي الجديدة والفنون العلوم مختلف يف بالكتب واملدرسني والتالميذ املدارس تزويَد
والطبيعة، والكيمياء والهندسة، الطب يف الكثرية الكتب ترجمت ولهذا أوروبا؛ عن نقلها

. Lane’s Arabic-English Lexicon «لني» املسرت قاموس مقدمة انظر 17
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أن العرص تقليد كان وقد الحربية، والفنون والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضيات،
املدارس، تالميذ عىل يُوزَّع منها األكرب العدد كان نسخة، ألُف كتاب كل من يُطبع
جدران تتعدَّى ال محدودة دائرتُها وكانت علميٍّا، اتجاًها تتَّجه كانت معظمها يف فالرتجمة
ولكن به، وطالَّ بعلمائه األزهر دائرة هي أخرى علمية دائرٌة هناك كانت حقيقة املدارس،
نفٌر إال قراءتها عىل منهم يُقبل فلم محدودة، كانت الجديدة بالكتب هؤالء استفادة
هذه نْقل يف فعلية مشاركًة شاركوا الذين واملحررين املصححني طائفَة وخاصة قليلون،
عنه يقول األزهر، الجامع شيخ العطار حسن الشيخ أمثال من قليلون آخر وعدٌد الكتب،
ولوع له وكان وغريها، تواريخ من املعربة الكتب عىل دائًما يطَّلع «كان إنه رفاعة تلميذُه

18«… البرشية املعارف بسائر شديد
موقًفا الحركة هذه من وقفوا فقد وطالبه األزهر شيوخ من العظمى الغالبية أما
فكانوا األحيان؛ بعض يف عدائيٍّا موقًفا منها وقفوا إنهم قلنا إن نُغايل ال بل سلبيٍّا،
سطحيٍّا، تعليًما تعلَّموا إنهم ويقولون أوروبا يف تعلَّموا الذين املعربني من يسخرون
يكن ولم الطري»19 يُحسن أن دون ِمشيته، يف ويتهادى يحجل الذي كالطائر «وهم
فهم كما تعاليمه من شيئًا أو اإلسالمي، الدين املوقف هذا يقفوا أن عىل لهم الدافع
يف الضيق من نوًعا — نرى فيما — الحقيقي الدافع كان بل األوروبيني، الكتَّاب بعض
أغرب واعتداد القديم، عىل للمحافظة غريب وعشق السالفة، القرون جهُل أنتجه التفكري

أتفهها؟ كان وما أقلها، كان وما كتب، من درسوا بما
محمد عرص يف مرص يف عاش فرنيس مسترشق به وصف ما إىل لنستمع واآلن
هذا الجديدة، املدارس يف املرتجمة الكتب من األزهر شيوخ من الغالبية هذه موقف عيل
اآلسيوية الجمعية سكرتري مول» «جول صديقه إىل كتب «برون»، الدكتور هو املسترشق
(أي أنهم صديقي يا تعتقد «وهل فيه: قال ومطبعته، عيل محمد مدارس عن خطابًا
ولكن يتحاشونها، فإنهم — ال املرتجمة)؟ الكتب (أي كتبنا يقرءون األزهر) شيوخ
واإلنجيل؛ التوراة كمثل مثلها هذه وكتبُنا يستمع، أن قبل اإلنسان يتَّهم أن السهل من

واحًدا.» سطًرا منها قرأ َمن بينهم وليس عنها، دائًما يتحدثون فالشيوخ

ص٣٧٦. األلباب، مناهج رفاعة، 18

.Eno. lsl. Art. Azhar 19
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صديُقه صحبته ويف الجوهري، الشيخ ضيافة يف مرة كان أنه «برون» روى ثم
األزهر، شيوخ من آخرين عدًدا تضمُّ املائدة وكانت التونيس، عمر محمد الشيخ وأستاذه
الكتب يف رأيهم حول طريفة مناقشٌة والشيوخ «برون» بني دارْت االجتماع هذا ويف
القهوة وبني العشاء، تناول «وبعد قال: نفُسه، «برون» رواها كما ننقلها املرتجمة
الكتب عن كلمات بعَض التونيس شيخي فقال واملدارس، الدراسة عن تحدثنا والشبك،
الحالية الكيمياء ماهية عن الحارضين من شيٌخ فسألني الطب، مدرسة يف يُراجعها التي
وقد ذهب، إىل املعادن تحويل فنَّ إال «كيمياء» لفظة من يفهمون ال هنا ألنهم أوروبا؛ يف
هذه فائدة وما وقال: الشيوخ من واحٌد فانربى مختًرصا، حديثًا الكيمياء عن ثتُهم حدَّ
يريد كان الشيخ هذا وكأن اإلنسان، عىل يجب ما كلُّ هذا هللا، لتخَش الدنيوية، العلوم
لهجة فاتخذُت الدينية، التقية شخصيته ويربز ورعه، قيمة يف يزيد أن الكلمات بهذه
العلماء هؤالء تُهني ولَم الدين؟ عن البعيدة الكلمات بهذه تعني وماذا له وقلُت الجد،
أن ترى إنك العالم؟ يف ظهر منذ اإلسالم بهم يعتزُّ الذين العلماء وكل بيننا، الحارضين

تحته. طائل ال جهٌد الدينية غري العلوم دراسة
هي بل فيه، فائدة ال أمٌر الجاهلية وأخبار القدامى العرب الشعراء فدراسة وإذن
فوق — أيًضا وأنت الجهل، مدَح تُجيد ألنك الخالص ثنائي لك أقدم إني خطرة، دراسة
هو سبحانه هللا أليس هللا؟ هو ما أتعرف يل، قل الجاهلية، تالميذ من تلميذ — تظن ما
أم الجاهل اإللهية: للذات أقرب أيهما أيًضا، يل فتقول تتكرَّم وهل املعرفة؟ كل املعرفة
«برون»: فقال اإلثم»، إىل تقود اإلنسانية العلوم دراسة «ولكن الشيخ: فأجاب العالم؟»
وإىل الخالق، بأفعال اإلعجاب إىل املفكر باإلنسان تؤدي اإلنسانية العلوم دراسة «إن
وارتكبوا وقتَهم، اإلسالم علماءُ أضاع هل ترى اإلنساني، والعقل العالم عجائب إكبار
إنهم القرآن؟ تفسري إىل يصلوا لكي الجاهليني الشعراء دراسة عىل توفروا عندما إثًما
العالم وذلك اليوم؟ القرآن فْهَم يستطيع كان منكم فَمن حكمك، وحكموا مثلك، ظلوا إن
عرش — األقل عىل — قىض والذي املبجل، ضيفنا السم شبيًها اسًما يحمل كان الذي
العربية، اللغة مفردات لجمع الصحراء يف العربية القبائل بني متنقًال حياته من سنوات
أو مسلم، غري كان أو مجنونًا، كان هل الجوهري، هذا «الصحاح»، قاموسه إنشاء ويف
أنصحكم إني «سادتي، فقال: خطابية، بجملة حديثَه «برون» ختم ثم مؤمن؟» غري
أن تتأكدوا أن يمكنكم ذلك وعند هللا، من وخشيتكم خوفكم يف الشيخ هذا تُقلِّدوا أن
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التأخر عىل عالمة أخطر هو الجهالة مدح إن رسيعة، خطوات سيخطو اإلسالم انحالل
االجتماعي.»20

فكان الحديث بهذا رسوره أبدى الجوهري الشيخ مضيفه أن «برون»، ذكر وأخريًا
عىل ب يُعقِّ فلم املناظر هذا أما واحدة، كلمة يقول أن دون ابتسام، يف مناظره يرمق
أحٌد يشعر أن دون انسحب ثم املجلس، آخر إىل انتقل بل واحدة، بكلمة «برون» حديث

بانسحابه.
اتهام يف غلٌو حديثه يف يكون وقد حدث، ما وْصف يف مبالًغا «برون» يكون قد
كتب فقد املغاالة؛ وهذه املبالغة بهذه نتَّهمه إننا بل وبعلمه، بنفسه اعتداده ويف الشيوخ
بوالق، مطبعة يف املحيط القاموس طبْع يف تفكريه عن يُحدِّثه لصديقه آخر خطاب يف
«وليس فقال: الشديد، بالجهل األزهر شيوخ وْصف يف فبالغ أيًضا الفرصة انتهز وهنا
هناك ليس بل القاموس، هذا يُتقنون علماء عرشة كلها مرص يف وال القاهرة يف هناك
مرير، تهكٌُّم فيها بجملة خطابَه ختم ثم القاموس.» يستعمل كيف يعرفون علماء عرشة
.Donnons donc un dictionnaire aux Ulémas للعلماء قاموًسا إذن فلنعِط فقال:

تتلمذ مرص عىل وَفد عندما فهو نفسه، الواقع يُنكرها «برون»، من مبالغة وهذه
محمد والشيخ الطنطاوي، عياد محمد الشيخ هما األزهر، شيوخ من جليلني شيَخني عىل
القاموس طبع يف فكَّر وعندما العربية، اللغة يف معرفتُه تقدَّمت وبفضلهما التونيس، عمر
«لني» اإلنجليزي املسترشق فكَّر وعندما التونيس، الشيخ عىل املراجعة يف اعتماده كلُّ كان
القواميس عىل ومراجعته َفهمه عىل يُعينه َمن يجد لم لإلنجليزية، القاموس ترجمة يف
هو وهذا الدسوقي، إبراهيم الشيخ هو األزهر، شيوخ من شيخ غري األخرى واملعاجم
أنبغ كان لقد بل لكتبها، القارئني بالحركة، املعجبني من كانوا وتالميذه العطار الشيخ
وطائفُة وشيوخه. األزهر تالميذ من أخذوا من هم والبعثات املدارس تالميذ من ظهر َمن
انحراف يكن ولم األزهر، شيوخ من كلها كانت املرتجمة للكتب واملصححني املحررين
الشيوخ بعُض ابتعد لقد بل «برون»، وصفه كما ا تامٍّ الحديثة املدارس عن املشايخ

عن: وتلخيص إيجاز يف الحديث هذا نقلنا 20

Perrou, Lettre sur les écoles et l’imprimerie du Pacha d’Egypte. Journal Asiatique,
1843, pp. 9–12.

Artin Pacha; Lettres du Dr. Perron, 29, 90–92, etc.
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سالم ابنَه القنياتي عوض سالم الشيخ فأدخل املدارس، وأدخلوهم األزهر، عن بأوالدهم
الهوريني نرص الشيُخ وصِحب الطب، مدرسة بعد) فيما سالم باشا سالم (الدكتور سالم
فرنسا. إىل ١٨٤٤ سنة بعثة يف معه بعد) فيما نرص باشا سعيد (الدكتور سعيًدا ابنَه

أن ونستطيع ته، حدَّ من ف تُخفِّ ولكنها «برون»، اتهام تنفي ال مختلفة أمثلة هذه
تُقِبل لم وشيوخه، األزهر بها ونعني القديمة، العلمية الدائرة أن سبق مما نستخلص
بعض قراءة عىل الشيوخ من قليلة فئٌة أقبلت لقد بل الكايف، اإلقباَل املرتجمة الكتب عىل
اإلنسان شأن — كرًها وإما حذًرا، إما عنها الكثرية الفئُة وأعرضت ِمها، وتفهُّ الكتب هذه
نتلمس أن نستطيع لعلنا بل — قديم بكل واعتداده جديد كل إىل ونظرته مجتمع، كل يف
بحتة، علمية كتُبًا كان املرتجمة الكتب من األكرب العدد أن من العذَر املعرضني لهؤالء
… الحديثة الكيمياء أو الوصفية، الهندسة أو وعالجها، األمراض أو الترشيح، فنَّ تبحث
لشيوخ الفرصة تُتَح لم األولية املبادئ من أُُسس إىل يحتاج كان العلوم هذه وفْهم إلخ.

يها. لتلقِّ األزهر
معاهد ترك عندما ا محقٍّ عيل محمد كان هل التساؤل: إىل البحُث يدفعنا قد وهنا
ا محقٍّ كان وإذا جديًدا؟ إنشاءً الحديثة املدارس جانبها إىل وأنشأ هي، كما القديمة العلم
من كان أم ِقَدمه، عىل القديم التعليم ترك عندما أيًضا ا محقٍّ كان فهل هذا، فه ترصُّ يف
هذه تستطيع حتى الجديدة والدراسات الربامج من بيشء تطعيمه يُحاول أن األفضل
وحتى الجديدة، املعاهد من فشيئًا شيئًا — الزمن ميض مع — تقرتب أن القديمة املعاهُد

والحديث؟ القديم فيه يتقابل يوم يأتَي
املحاولتني؟ هاتني من واحدة حاول لو عيل محمد ينجح كان هل وأخريًا

هذه ألن عسرية؛ عليها اإلجابة نجد ولكنَّا البحث، يُثريها األسئلة من ألوان هذه
كان. فيما ال يكون، أن يجب فيما البحث تتطلب اإلجابة

وبمعهدهم بهم وقف األزهر شيوخ من الجمود هذا أن نقرره، أن نستطيع ما وغاية
املدارس يف املرتجمة وبالكتب الحديثة، بالعلوم العناية فرتكزت القافلة، مع السري عن
الفكرية الزعامة مقام يحتلون بهذا وبدءوا وخريجيها، ومدرِّسيها وتالميذها الجديدة،
القوة هذه علمية، قوٌة تالميذنا بني من تنبثق «واآلن «برون»: الدكتور يقول مرص. يف
العلمية العلماء معتقدات عىل تتغلَّب أن تستطيع فإنها الوقت، بعَض تحيا استمرت لو
أكسبتهم التي للثقة نتيجة — اآلن وتالميذنا العتيقة، املدرسية طريقتهم عىل تقَيض وأن
العلماء وآراء القديمة، الكتب يحاربون — الصحيحة العلوم يف التجريبية دراساتهم إياها
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ورد ما هو العلوم، يف القاطع الرأي أن — أنفسهم قرارة يف — يعتقدون الذين البالية،
العربية.»21 كتبهم يف

«لألفندية» السبيَل — خاص بوجه الرتجمة وحركة — الجديدة املدارس إذن دت مهَّ
الثقافة لنرش «األفندية» فعل فماذا مرص، يف الفكرية الزعامة يف «املشايخ» يخلفوا كي

الشعب؟ بني
يف الجهُد كان عاًما، العرشين نحو عيل محمد عرص يف الرتجمة حركُة عاشت
وخرِّيجوها ومدرِّسوها، املدارس تالميذُ يجد ولم فقط، الرتجمة إىل كله متجًها خاللها
تصطبغ ترجمتُهم كانت كذلك فيؤلفون، وها، تلقَّ التي للثقافات ليستجيبوا الكايف الفراَغ
هاوين، ال محرتفني مرتجمني كانوا — التعبري صحَّ إن — فهم الرسمية، بالصبغة
علًما كان برتجمته يؤمرون وما ترجمتَه، يريدون ما ال برتجمته، يؤمرون ما يرتجمون
إن وهم يتذوقوه، أو يقرءوه، أن — ندرتهم عىل — العاديون القرَّاء يستطيع ال خالًصا،

فهَمه. يستطيعون ال قراءته يف فكَّروا
يفعلوا لم ولكنهم له، يرتجموا أو للشعب، «األفندية» يُؤلِّف أن إذن الواجب كان
املجتمع يف — عيل محمد عرص يف — الرتجمة تأثريُ كان ولهذا ذكُرها؛ السابق لألسباب
يف واحدة خطوًة عيل محمد خَطا لقد حقيقة منعدًما يكن لم إن ا جدٍّ ضئيًال املرصي
و«الدرر املنحة» ويواقيت الصحة «كنوز كتابَي وترجمة بتأليف أشار عندما السبيل هذا
أقبل كيف رأينا وقد طبية، ثقافًة الشعب لتثقيف األطفال» أمراض معالجة يف الغوال
املحاولة هذه يتبع لم ولكنه مرات، طبُعهما أُعيد حتى الكتابنَي هذين قراءة عىل املرصيون
العلوم يف ترجمت التي كتبُها كانت األلسن، مدرسة أُنشئت وعندما أخرى، بمحاولة
العادي القارئ ذهن إىل أقرَب وأدب وجغرافيا ورحالت، تاريخ من املختلفة االجتماعية
الشعب ثقافة يف الطيب التأثري وخريجوها املدرسة هذه تؤثِّر أن املمكن من وكان وفهمه،
خريجوها وتشتَّت عيل، محمد موت بُعيد ألغيت ولكنها العمر، بها امتدَّ لو املرصي
وسعيد، عباس عَرصي شملت نكسة وكانت املختلفة، والدواوين املصالح يف موظفني
نفوس يف ا مستجمٍّ مستقرٍّا كان بل يُمْت، ولم يخمد، لم للمدرسة األول األثر ولكن
وعمَدها، تَها ُعدَّ هم التالميذ هؤالء كان إسماعيل عهد يف النهضة استؤنفت فلما تالميذها،

وانظر .Dr. Perron. Lettre sur les écoles et l’imdrimerie du Pacha … etc. j.a. 1843. q P 21

.Voyage au Darfour Tradict. Française. pp. 448-9 عىل: الكاتب نفس تعليقات أيًضا
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يؤلفون، فانطلقوا الطبيعية، الثانية الخطوة خطوا لقد بل جديد، من يرتجمون فانطلقوا
مًعا فرتجموا جديد؛ من ويعملون يعمل لوائه تحت فانضووا رفاعة أستاذُهم إليهم وعاد
التاريخ يف مجدي وصالح محمود، وخليفة السعود، أبو وألَّف وترجم نابليون»، «قانون
القانون، يف الخالدة كتُبَه باشا قدري وألَّف األدب، يف جالل عثمان وترجم والجغرافيا،

النيل». «وادي وهي أهلية، مرصية صحيفة أول السعود أبو وأنشأ
يف العرصية األلباب «كمناهج مؤلفاته؛ كلَّ رفاعُة وَضع أيًضا إسماعيل عهد ويف
الجليل توفيق و«أنوار والبنني»، البنات تربية يف األمني و«املرشد املرصية»، اآلداب مباهج
إلخ «… العربية اللغة لتقريب املكتبة و«التحفة إسماعيل»، بني وتوثيق مرص أخبار يف

إلخ. …
دائًما الفكر قادة يستطيع التي الطرق هي هذه الصحافة، القانون، األدب، التاريخ،
ويخلقون العامة، الثقافة فيها فينرشون وعقوله، الشعب نفوس إىل خاللها من ينفذوا أن
إسماعيل عرص يف ولكن القدماء األلسن تالميذُ الواجب بهذا قام وقد القوية، الروح فيها
أثر هو — الزمن به تأخر وإن — الواقع يف األثر فهذا — عيل محمد عرص يف ال —

آثارها. أقوى لعله بل عيل، محمد عرص يف الرتجمة
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املالحق

مقدمة

القرن بدء منذ — ونهضتها تاريخها يف أثَّر فذٍّا حادثًا مرص إىل املطبعة إدخال كان
يف بالبحث املعنيون الغرب علماء ظلَّ وقد قويٍّا، واضًحا أثًرا — اآلن حتى عرش التاسع
القرن من األول النصف طول نتائَجه ويُثبتون األثر هذا يرقبون والرشق مرص شئون
املطبوعات بإحصاء منهم واحٌد بادر املطبعة عىل سنوات مرَّت كلما فكانت عرش، التاسع

فيها. طبُعها تمَّ التي
السادس الجزء العثمانية، اإلمرباطورية «تاريخ يف: الكتب لهذه قائمة أول نُرشت
أُنشئت منذ بوالق يف ُطبعت التي للكتب إحصاء وفيها 1«Hammer «هامر تأليف عرش»

كتابًا. ٣٨ تُها وعدَّ ،١٨٣٠ سنة إىل (١٨٢١-١٨٢٢) املطبعة
املجلة يف ثانية قائمًة 2«Reinaud «رينو الفرنيس املسترشق نَرش ١٨٣١ سنة ويف
بمقدمة «رينو» لها قدَّم وقد كتابًا، ٥٥ وعددها ،(١٨٣١ سنة أكتوبر (عدد اآلسيوية
مها قسَّ أن بعد ُطبعت التي الكتب ذكر ثم وأثرها، املطبعة عن فيها تحدَّث بسيطة
والثانية (اآلجرومية)، العربي النحو يف كتابًا ١١ وعددها األوىل مجموعات: ثماني إىل
بالرتكية)، (وكلها التاريخ يف كتب ثالثة وعددها والثالثة القواميس، يف كتب ثالثة وعددها
بالعربية)، وواحد بالرتكية ٣ (منها اإلسالمي الدين يف كتب أربعة وعددها والرابعة

.Hammer. Histoire de l’Empire Ottoman. t. XVI, pp. 409–414 1

Reinaud. Notice des ouvrages arabes persans et turc, imprimés en Egypte. J. A. 2me 2

.scrie, Octobre, 1831, pp. 333–344



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

بالفارسية)، واثنان بالعربية اثنان (منها والشعر األدب يف كتب أربعة وعددها والخامسة
الرياضيات يف كتب ستة وعددها والسابعة العامة، املعارف يف كتب ٣ وعددها والسادسة
بالعربية، وهما الطبية العلوم يف كتابان وهي والثامنة بالعربية)، و٣ بالرتكية ٣ (منها
الحربية والفنون كالزراعة املختلفة؛ الفنون يف كتابًا ١٩ وعددها أخرية مجموعٌة بقيت ثم

وحدها. مجموعة فجعلها والبحرية،
إنشاء من سنوات عرش مدى يف بوالق يف ُطبعت التي الكتب السابقة القائمُة أحصت
تضاعف النشاط ولكن فقط، مرتجمة كتُب العرش نحو منها كتابًا ٥٥ وعدُدها املطبعة

التالية. سنوات العرش يف
وعن عنها تقريَره وكتب مَرص، «بورنج»3 الدكتور زار ١٨٣٧-١٨٣٨ سنة ويف
التي بالكتب قائمًة التقرير هذا أورد وقد ،١٨٤٠ سنة لندن يف نُرش الذي كريد جزيرة
للكتب أخرى بقائمة أردفها ثم كتابًا، ٧٦ وعدُدها ،١٨٣٨ سنة حتى بوالق يف ُطبعت
فيكون كتابًا، ٢٩ وعددها بعد، تتمَّ ولم ترجمتها يف بدئ والتي تُطبع ولم تُرجمت التي

كتٍب. ١٠٥ املجموع
يف اآلسيوية الجمعية سكرتري «Jules Mohl مول «جول أرسل ١٨٤٢ سنة ويف
منه يطلب املرصية الطب مدرسة ناظر «Dr. Perron برون «الدكتور صديقه إىل باريس
املجلة يف لنرشها ١٨٤٠ سنة حتى بوالق يف ُطبعت التي للكتب جديدة قائمة يُعدَّ أن
والفارسية والرتكية العربية الكتب عىل قرصها أنه غري القائمة، «برون» وأعد اآلسيوية،
عن طريف بمقال أرفقها ثم تُرجمت، التي الكتب يُضمنها ولم ُطبعت التي القديمة
كاملة قائمٌة اآلسيوية املجلة إىل وصلت الوقت نفس ويف ومطبعته، عيل محمد مدارس
لها وقدَّم كتبَها ،١٨٤٢ سنة حتى ومرتجمة) (منشورة بوالق يف ُطبعت التي بالكتب
لنقصها، األوىل القائمة مول» «جول فأهمل ،«Bianchi «بيانكي الفرنيس املسترشق
أعدها5 التي بالقائمة ألحقه ثم واملطبعة املدارس عن «برون» خطاب4 بنرش واكتفى

.Bowring, Op. Cit., pp. 142–144 3

Lettre sur les écoles et l’imprimerie du Pacha d’Egypte, pàr M. A. Perron à M. J. Mohl. 4

.J. A. 4eme setie. 2. 1843. pp. 5–23
Bianchi. Catalogue général des livres arabes, persans et turc, imprimé à Boulac en 5

Egypte depuis l’introduction de l’imprimerie dans ce pays. J. A. 4me serie, 2, 1843, pp.
.24–61
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سنوات العرش يف بلغ املطبعة نشاط أن يتبني ومنها كتابًا، ٢٤٣ وعددها «بيانكي»،
األوىل. سنوات العرش يف كان ما أمثال أربعة الثانية

عليها، زادت ثم هامر، قائمة يف نُرش ما نْت تضمَّ قد «رينو» قائمة أن الحظُت وقد
أحًدا أن غري عليها، زادت ثم «برون»، قائمة يف نُرش ما نْت تضمَّ قد بيانكي قائمة وكذلك
بعد بوالق يف ُطبعت التي الكتب إحصاءَ يحاول لم الرشق يف أو الغرب يف هؤالء غري
يف ُطبع بما قائمة طبَْع أبًدا تحاوَال لم عيل محمد وحكومة نفسها املطبعة أن كما ذلك،

العرص. ذلك
جميًعا، ذكُرها السابق القوائم عىل أوًال اعتمدُت القائمة هذه وْضَع اعتزمُت فلما
القديمة الكتَب وأهملُت فقط، عيل محمد عرص يف تُرجمت التي الكتب بينها من فاخرتُت
وجدُت ثم بوالق، يف طبُعها أُعيد ثم اآلستانة يف ُطبعت أن سبق التي والكتب نُرشت التي

أهمها: كثرية، ألسباب وافيًة تكن لم السابقة القوائم ألن ناقص؛ اخرتتُه ما أن

فيها الجهد فكان بوالق يف ُطبع ما كل تُثبت رسمية وثائق عىل تعتمد لم أنها (١)
واجتهاديٍّا. شخصيٍّا

سنة حتى عيل محمد حكُم امتدَّ وقد ،١٨٤٢ سنة عند باإلحصاء وقفْت أنها (٢)
عيل محمد عهد يف بعضها ُطبع كثرية كتٌب السنتني هاتني بني فيما تُرجمت وقد ،١٨٤٩

األول. عباس عهد يف إال اآلخر البعِض طبُْع يتمَّ ولم
بالكتب بياٌن فيها وليس فقط، ُطبعت التي الكتب بإحصاء ُعنيت القوائم هذه إن (٣)

تُطبع. لم مخطوطة وظلَّت تُرجمت التي

القديمة — املرصية الكتب دار فهارس فراجعُت النقص، هذا إلكمال سعيُت ولهذا
واملعربة العربية للكتب رسكيس ومعجم بإسكندرية، البلدية مكتبة وفهارس — والجديدة
واستخلصُت سطًرا، وسطًرا صفحة صفحًة املعجم وهذا الفهارس هذه وقرأُت املطبوعة،6
قائمتني: يف عليه عثرُت ما رتَّبُت ثم — كثري وهو — السابقة القوائم ينقص ما منها
جميع يف تُرجمت التي للكتب شاملًة األول) امللحق يف املذكورة (وهي منها األوىل جعلُت

لم مما الكتب بعض أسماء عنها وأخذُت املرتجمني، لحياة أرَّخت التي الرتاجم كتب إىل أيًضا رجعُت 6

الذكر. سالفة والفهارس القوائم يف أجْده
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عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

يف الثانية القائمُة تتضمنها التي وهي والبحرية، الحربية الفنون عدا ما والفنون العلوم
الثاني. امللحق

الكتب، بهذه يتصل ما بكل التعريف أوضح بالتعريف امللحقني هذين يف ُعنيت وقد
واسم عليه، للعثور قُت ُوفِّ إن الرتجمة7 قبل واسمه ترجمته، بعد الكتاب اسم أذكر فكنُت
عنها تُرجم التي واللغة واملصححني، املحررين وأسماء املرتجم، واسم وجدتُه، إن املؤلف
به، يُباع كان الذي والثمن الطبع، وسنة فيه، ُطبع الذي واملكان إليها، تُرجم التي واللغة

كتاب. كلُّ يتناوله الذي العلم أو والفن وصفحاته، أجزائه وعدد
ذاتها، املرتجمة الكتب إىل أرجَع أن — البيانات هذه إلثبات — اضطررُت وقد
القائمة هذه أن أدَّعي ال فأنا هذا ومع يدي، إليه تصل أن استطاعْت ما كل إىل فرجعُت
ألنني وذلك والشمول؛ الكمال إىل تكون ما أقرب إنها أقول أن أستطيع ولكني كاملة،
ذلك يف تُرجمت كتُب إىل تُشري منها أفدُت التي املراجع يف مختلفة نصوص عىل عثرُت
يف فليس نَُسخها، نفدْت ثم ُطبعت ألنها أو تُطبع، لم ألنها موجودة؛ غريُ ولكنها العرص،
ص أُخصِّ أن — للفائدة إتماًما — رأيُت فقد هذا ومع منها، واحدة نسخٌة الكتب دور

نتْه. تضمَّ وما النصوص هذه فيه ذكرُت ثالثًا ملحًقا الكتب لهذه
ِسني حسب زمنيٍّا ترتيبًا الكتب أُرتِّب أن والثاني األول امللحَقني يف راعيُت وقد
إحصائية. بتطبيقات أخريًا أعقبتُها ثم واتجاهاتها، وتطورها الحركة تتبُُّع ليسهَل الطبع

األصلية األسماء كلها ليست والثاني األول امللحَقني يف ذكرتُها والتي املرتجمة، للكتب الفرنسية األسماء 7
أن األصيل االسُم أعوزه إذا عادتُه وكانت «بيانكي»، قائمة يف ذكر كما بعضها نقلت بل الكتب، لهذه

… Traité de «… كذا يف «رسالة الكتاب أن يذكر
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األول امللحق

الحربية الفنون عدا ما املواد جميع يف عيل محمد عرص يف تُرجمت التي بالكتب قائمة
والبحرية.













































الثاين امللحق

عيل. محمد عرص يف تُرجمت التي والبحرية الحربية بالكتب قائمة
عامة: مالحظات

العربية. إىل تُرجم منها والنادر الرتكية، إىل الفرنسية عن تُرجم الكتب هذه معظم (١)
كلها، يكن لم إن جلَّها، أن إىل راجع وهذا املؤلف، اسُم منها كتاب عىل يُذكر لم (٢)

األفراد. ال الحكومات تضعه مما وتعليمات قوانني كتُب
التي الكتب كبعض النادر؛ يف إال مرتجميها اسُم الكتب هذه عىل يُذكر لم كذلك (٣)

خليل. أحمد أو الدين نور عثمان ترجمها
أي األصل يف هي كما تُنرش الكتب بهذه امللحقة اإليضاحية اللوحات كانت (٤)
والبيانات واألرقام تُنرش أصبحت ١٢٥٢ سنة منذ ولكنها الفرنسية، وبياناتها بأرقامها

عربية. بحروف مكتوبة

















الثاني امللحق

إحصائية وتطبيقات تعقيبات (1)

استطعُت ما كلُّ وفيهما السابقني، الجدولني عىل اإلحصائية التطبيقات هذه «بنيُت
هناك ظهرت إن أما موجودة، تزال وال تُرجمت التي الكتب عن بيانات من إليه الوصوَل

اإلحصاءات.» هذه تعديُل يجب وبالتايل إضافتُها يجب فإنه أخرى، كتٌب

وفن.* علم كل يف لغة كل وإىل لغة كل عن تُرجم ما بيان (أ)

الجملة ع فا. ع ت. ت ع. ت ف. ع ف. ع ط. الفن أو العلم

١           ١ قواميس

٢ ١   ١       أدب

١         ١   تربية

١         ١   منطق

١         ١   فلسفة تاريخ

١٤     ٢ ٤ ٨   تاريخ

٣         ٣   جغرافيا

٤     ٢   ٢   رحالت

١         ١   جيولوجيا

٣         ٣   ومساحة خرط رسم

١         ١   اجتماع

٢   ١       ١ حكم ونظم سياسة

٣٤     ٢   ٣١ ١ برشي طب

٢٢       ١ ٢١   بيطري طب

٢         ٢   صيدلة

١         ١   طبيعة

٣         ٣   ومعادن كيمياء
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الجملة ع فا. ع ت. ت ع. ت ف. ع ف. ع ط. الفن أو العلم

٣         ٣   ونبات زراعة

١٠   ٢ ١ ٢ ٥   هندسة

٤         ٤   وصفية هندسة

١         ١   جرب

٥     ١   ٤   حساب

٢         ٢   مثلثات حساب

٤       ١ ٣   ميكانيكا

٢         ٢   هدروليكا

٦٤   ٣   ٥٣ ٨   وبحرية حربية فنون

١٩١ ١ ٦ ٩ ٦١ ١١١ ٣ الجملة

فاريس. فا: تركي، ت: فرنيس، ف: عربي، ع: إيطايل، ط: *

املرتجمة. الكتب من املختلفة املطابع يف ُطبع وما مخطوط هو ما بيان (ب)

٤ مخطوط

١٧١ بوالق مطبعة

٦ الجهادية ديوان مطبعة

٥ املهندسخانة مدرسة مطبعة

٢ زعبل بأبي الطب مدرسة مطبعة

٢ بإسكندرية التني رأس رساي مطبعة

١ اآلستانة مطبعة

١٩١ املجموع
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عاًما ثالثني مدى يف الرتجمة حركة لتطور بياني رسم (ج)
(١٢٦٨-١٢٦٩ إىل ١٢٣٨-١٢٣٩)

الحربية الفنون يف كانت تُرجمت التي الكتب أكثر أن الجدول هذا من يتضح
فالجهود تعليل؛ إىل يحتاج ال بدهيٌّ أمٌر وهذا كتابًا، ١١١ فيها تُرجم فقد والبحرية؛
الطب الفنون هذه وييل وحكومته، عيل محمد وعناية وقت معظم استنفدت الحربية
وألن والجيش، الطب مدرسة بني الوثيقة للصلة وذلك كتابًا؛ ٣٤ فيه ترجم فقد البرشي؛
لنظارها كان وقد عيل، محمد عرص يف أُنشئت خصوصية مدرسة أول كانت املدرسة هذه
والعلوم كتابًا، ٢٢ فيه تُرجم فقد البيطري الطب أما بالرتجمة، خاصة عنايٌة جميًعا

كتابًا. ٣١ فيها تُرجم املختلفة بفروعها الرياضية
العملية، والفنون العلوم لقيت ما قدر العناية من تلَق فلم األدبية الدراسات أما
يتصل وما الجغرافيا وتليه كتابًا، ١٤ فيه فرتجم حظٍّا أكثرها التاريخ كان فقد هذا ومع

كتُب. ٨ فيها وترجمت والجيولوجيا، كالرحالت، علوم؛ من بها
ويف كتابان، األدب يف فُرتجم غريها، من حظٍّا أقلَّ البحتة النظرية العلوم وكانت
كان لو أنه غري العرص، روُح ه تُفرسِّ طبيعي أمر وهذا كتاب، االجتماع ويف كتاب، املنطق

النصيب. هذا من أكربَ العلوم هذه نصيب لكان األلسن بمدرسة األجل امتدَّ قد
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الفرنسية عن نُقل املرتجمة الكتب من األكرب العدد أن الجدول هذا من نالحظ كذلك
الحربية املدارس عدا — الخصوصية املدارس طلبة أن إىل راجٌع هذا وتفسريُ العربية، إىل
اللغة إىل الكتب لهم تُرتجم أن بد ال فكان مرصيني، كانوا — األوىل ِسنيها يف والبحرية
ألن وذلك كتابًا؛ ٦١ وعددها الرتكية إىل الفرنسية عن املرتجمة الكتب هذا وييل العربية،

الرتكية. اللغة إىل نُقلت قد والبحرية الحربية الكتب معظم
إىل الفرنسية عن ترجمات وكلها كتُب، ٩ الرتكية إىل العربية اللغة عن وترجم
من العربية يفقه ال َمن عىل ليسهل الرتكية؛ إىل العربية عن ترجمتها أُعيد ثم العربية

استعمالُها. املواطنني أو املدارس تالميذ أو الدولة رجال
الفرنسية عن أصًال تُرجَما منها اثنان العربية، إىل الرتكية من كتُب ستة نُقلت كذلك

السابق. الغرض لنفس العربية إىل الرتكية عن ترجمتُها أُعيدت ثم الرتكية، إىل
السياسة، يف وثانيها قاموس، أولها العربية، إىل اإليطالية عن نُقلت كتُب ٣ وهناك
تاريخ من األوىل للسنني وترجع زاخور، رفاييل األب ترجمة من وكلُّها الطب، يف وثالثها

الحركة.
سعدي، كلستان وهو العربية، إىل الفارسية عن تُرجم وحيد كتاٌب هناك وأخريًا

الحكومة. من بدافع ال نفسه من بدافع مخلع يوسف جربائيل وترجَمه
اإلنجليزية باللغة األصل يف كانَا التاريخية الكتب من كتابنَي أن نالحظ النهاية ويف
بتقدُّم األلبا امللوك «إتحاف وهما: فرنسية، ترجمة عن العربية إىل تُرجَما ولكنهما
ويُشبههما شارلكان»، اإلمرباطور بتاريخ الزمان ملوك و«إتحاف أوروبا»، يف الجمعيات

العينني». مداواة يف النريين «ضياء هو الطب كتب من كتاٌب هذا يف
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امللحَقني يف ذكر ما غري عيل محمد عرص يف تُرجمت كتب إىل تُشري مختلفة نصوٌص
املطبوعة. الكتب معاجم أو الكتب دور فهارس يف ذكُرها يرْد ولم والثاني، األول

∗∗∗

أفندي): (رسيوس الخمس اللغات1 كتاب (١)
رسيوس التماس عىل بناءً ١٢٤٧ / ١٨٣٢ رجب ٢٥ يف الجهادية مجلس قرَّر
أمر صدور السابق الخمس اللغات اصطالحات عىل املشتمل الكتاب طبَْع املرتجم أفندي
بمبارشة املرتجم يقوم أن برشط وإصالحه ترجمته بعد بطبعه النعم ويل أفندينا سعادة
باللغات خبري رجٌل بمعيته ويكون باملطبعة، تصحيحه ملراجعة بذاته يذهب وأن طبْعه

الثالث.

،٣٤٨ العدد املرصية، (الوقائع
(١٢٤٧ رمضان يف

اللغتان ثم والرتكية، والفارسية العربية الثالث؛ اللغات الخمس: باللغات املقصود يكون أن أرجح 1
واإليطالية. الفرنسية
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أفندي): اسطفان بك، (كاني الفرسان تعليمنامه2 (٢)
أمري بك كاني إرساَل الجهادية مجلس قرَّر ١٢٤٨ / ١٨٣٢ الثاني ربيع ٢٩ يف
من أغا يعقوب القائمقام وأيًضا املنصور، املعسكر رئيس أفندينا معية يف ليكون اآلالي
اسطفان عىل ويُحال الجهادية، رجال من الكفاءة فيهم يرى َمن بدلهما وتعيني النخيلة،
التي والرتكية الفرنسية اللغتني يف ملهارته الفرسان؛ تعليمنامه كتاب ترجمة بقية أفندي

إتمامه. يف يُرسع وأن معظمه، وترجم بك، كاني به مكلًَّفا كان

،٤٣٧ العدد املرصية، (الوقائع
(١٢٤٨ األوىل جمادى ٩ يف

أفندي): (عزيز نابليون تاريخ أجزاء3 بقية ترجمة (٣)
أفندي عزيز عىل يوجب بك سامي إىل باشا إبراهيم أرسل ١٢٤٨ رمضان ٢١ يف (أ)

الباقية. األجزاء إلخراج والنشاط الجدَّ بونابرت نابليون كتاب بطبع القائم

مكرر، ١٥٣ رقم ٢٤٣ محفظة عابدين، (وثائق
الشام، بوثائق بيان رستم، أسد انظر
ص٢٥٢) الثاني، املجلد

إليه أرسل أنه يُفيد باشا إبراهيم إىل أفندي زكي أرسل ١٢٤٨ شوال ٨ يف (ب)
أفندي. عزيز بمعرفة حديثًا ُطبع الذي بونابرت تاريخ كتاب من أخرى أجزاء ثالثة

رستم، أسد انظر ،٤٠١ رقم ٢١٠ دفرت (عابدين.
و٣٥٢) ص٢٦٨ م٢، السابق، املرجع

التتار): أفندي (حسن العربية اللغة إىل نابليون تاريخ ترجمة (٤)
نَقل التتار أفندي حسن أن إىل «إشارة ٤٠٢ رقم تحت (٢١٠) السابق الدفرت ويف

العربية». اللغة إىل الكتاب هذا

ص٢٦٨) م٢، السابق املرجع رستم، (أسد

و١٦٧. و١٦٦ و١٦٤ ١٦٣ األرقام: الثاني، امللحق انظر كثرية، أخرى كتٌب السواري لتعليم تُرجمت 2

.١٥ رقم األول امللحق يف املذكور وهو الكتاب هذا من األول الجزء تُرجم قد كان 3
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رفاعة): (الشيخ العربية إىل الفرنسية عن جغرايف أطلس ترجمة (٥)
يُشري ،١٢٤٩ الحجة ذي ٥ يف الجهادية وكيل إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر
ألُف وكذلك العربية، إىل الفرنسية من املرتجم الجغرافيا كتاب4 من نسخة ألف بطبْع
املنفعة من الكتابنَي هذين يف ملا املذكور بمعرفة ترجمته إتمام بعد األطلس من نسخة

املدارس. تالمذة عىل تعود التي الكلية

النيل، تقويم باشا، سامي (أمني
ص٤١٩) ج٢،

الحيوان: عالج كتاب (٦)
بطبْع ،١٢٥٠ الثاني ربيع ٤ يف الجهادية وكيل إىل باشا عيل محمد من أمٌر صَدر
من ترجمته صار الذي البيطرية بصنعة املختصة الحيوان عالج كتاب من نسخة ألف
واملزايا. الفائدة من فيه ملا للمجلس باشا سليمان إنهاء حسب العربية إىل الفرنسية اللغة

ص٤٢٥) ج٢، النيل، (تقويم

املستشفيات: قانون (٧)
بطبْع ١٢٥٠ األوىل جمادى ١٦ يف الجهادية وكيل إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر
ألصول وموافقته تنقيحه بعد ترجمتُه ت تمَّ الذي املستشفيات قانون من وافر مقدار

الحكومة.

ص٤٢٦) ج٢، النيل، (تقويم

إال ُطبع أنه يُفيد ما عىل أعثر فلم األطلس أما ،٢٨ رقم األول، امللحق انظر الشافية، التعريبات كتاب هو 4

Letters on Egypt, Edom and the Holy كتابه يف Lord Lindsay إليه أشار الذي األطلس هو يكون أن
عن املنقول العربي األطلس هو الباشا طبعه كتاب أنفع كان «ربما هناك: قال فقد Land v. 1, p. 50
Perhaps the most useful work the Pasha مالطة.» يف الدينية اإلرساليات وضعتْه أن سبق أطلس
has published is an atlas in arabic, copied from one the missionaries have executed at

.Malta
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«كاني ترجمة الفرنساوي، باشا سليمان وتأليف (جمع الحربية املناورات كتاب (٨)
بك»):

اآلخرة جمادى ٦ يف الفرنساوي باشا سليمان إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر (أ)
من الحربية املناورات كتاب وتأليف بجْمع اهتمامه من ا جدٍّ ممنونًا صار بأنه ١٢٥٠
مما ذلك إن إذ الجهادية؛ عساكره بني الفن هذا بثِّ بقصد لذلك الشاملة أوروبا كتب
سعادته مرغوُب كان وملا الخريية. الصالحة املهمة األمور من ألنه فكِره؛ حيِّز يف كان
هذه وبإتمام الجهادية، وكيل إىل أمُره صدر قد املستعدين من ومرتجًما كاتبًا إعطاءَه

ذلك. يف االهتماَم فريجوه عليه، رضاه يتضاعف الخدمة

ص٤٢٨) ج٢، النيل، (تقويم

١٢٥٠ اآلخرة جمادى ٦ يف الجهادية وكيل إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر (ب)
الذي الحربية املناورات كتاب لرتجمته الفرنساوي باشا لسليمان وكاتب مرتجم بتعيني
املرصية اآلاليات النتفاع القزنجي أفندي وحسن كاني بتعيني ويُشري كتب، عدَّة من جمعه

الكتاب. هذا بانتشار

ص٤٢٧) ج٢، النيل، (تقويم

العساكر: وترقيات نظامات كتاب (٩)
الحجة ذي ٢٨ يف الفرنساوي باشا سليمان إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر
الجهادية وكيل إىل باشا عسكر رس من أمٍر وورود إفادته من علم بأنه ،١٢٥٠
عليه وبناءً العساكر، وترقيات بنظامات الخاص الفرنيس الكتاب ترجمة باستصواب
الرتاجمة، جمع يلزم املستعجلة املهمة األمور من الكتاب هذا ترجمة تكون بأن يُشري

وقت. أقرب يف ترجمته لسهولة منه كراس مرتجم كل وإعطاء حبكته، وحل

ص٤٣٤) ج٢، النيل، (تقويم

الرتكية: إىل العربية عن الجغرافية ملريد الشافية التعريبات كتاب ترجمة (١٠)
يرتجم هللا شاء «وإن الكتاب: لهذا العربية الرتجمة مقدمة يف الطهطاوي رفاعة قال

جلية.» عامة ثمرته تكون حيث الرتكية اللغة إىل العربية اللغة من

ص٤) السابق، (الكتاب
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أحمد «الشيخ العربية إىل الفرنسية (عن بالحجر الطباعة صناعة يف مخترص (١١)
العطار»):

والشيخ هو امتحنته التي اللجنة تقرير عن كالمه عند الطهطاوي رفاعة قال
عىل بالطباعة يشتغل … «والعطار :١٢٤١ / ١٨٢٦  سنة يف معه املبعوثني أحد العطار
عىل بيده مطبوعة عينات عدة املجلس ألهل فقدَّم املجلس يف حاًرضا وكان … األحجار
فلم السن كبري فرنسا يف جاء ولكنه … وفرنساوية عربية وكتابة تصوير من الحجر
يف مختًرصا ترجم وقد … العيوب جميع من خاليًا صحيًحا تصويًرا يصور أن يمكنه
موضوعة منه نسخة وكانت بيده، وطبعها الحجر عىل وكتبها بالحجر الطباعة صناعة

جومار.» مسيو باشتخته عىل

ص١٩٤-١٩٥، اإلبريز، تخليص الطهطاوي، (رفاعة
(١٢٤٦ / ١٨٣١ يف االمتحان هذا كان وقد

العربية): إىل الفرنسية (عن التوليد يف رسالة (١٢)
باللغة والكتابة القراءة الوالدة) مدرسة تلميذات من (أي منهن عظيم عدٌد تعلَّم وقد
هذه إىل تُرجمت التوليد يف مؤلفة رسالة دراسة يُغفْلن ولم الصحيح، وجهها عىل العربية

اللغة.

ص٦٣٦-٦٣٧) ج٢، مرص، إىل ملحة بك، (كلوت

محمود»): «خليفة الرتكية إىل العربية (عن املنطق بعلم املرشق تنوير كتاب ترجمة (١٣)
املنطق، بعلم املرشق تنوير سميته: وجيًزا، كان وإن عزيًزا، تأليًفا وترجمُت …

الرتكية. إىل العربية من أيًضا وتُرجم ظفر، وبالقبول ونُرش، ُطبع

املقدمة) ص٤، محمود، خليفة ترجمة األلبا، امللوك (إتحاف

أفندي): (اسطفان الجديد السفرية قانون (١٤)
١٢٥٠ الثاني ربيع ١٥ يف الجهادية وكيل إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر
بالبدء عليه والتأكيد أفندي، اسطفان املدعو عىل الجديد السفرية قانون ترجمة «بإحالة
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قبل من عليه ترجمته إحالة السابق التاريخ كتاب ترجمة من فراغه بعد ترجمته يف
العمران).» روضة كتاب (وهو

ص٤٢٥) ج٢، النيل، (تقويم

العمران: روضة كتاب (١٥)
له وترجمة العربية، باللغة كتاب نْرش ١٢٥٠ سنة حوايل باشا عيل محمد أزمع
وقد الجديد، اإلصالح يف حكومته جهود عن رسمية وإحصاءات بياناٍت يتضمن فرنسية،
العربية باللغتني بوالق يف ُطبع الكتاب هذا أن النيل تقويم كتابه يف باشا سامي أمني ذكر
عن للرتجمة الوحيد املثل الكتاب هذا لكان ذكره ما صحَّ ولو .١٢٥٣ سنة يف والفرنسية
عىل أو عليه للعثور ق أُوفَّ فلم كثريًا بحثُت وقد عيل، محمد عرص يف الفرنسية إىل العربية
اليقني، الخربَ أستفتيه بك غربال شفيق العالمة أستاذنا إىل أرسلُت ثم وجوده، يُثبت ما
يكون أن يُرجح ولكنه الكتاب، هذا عن شيئًا يعرف ال أنه خاص خطاب يف يل فذكر
عن تقريره يف «بورنج» الدكتور من كلٌّ الرسمية واإلحصاءات البيانات هذه من أفاد قد
نصوص ييل وفيما مرص. عن عامة ملحة كتابه يف بك» «كلوت والدكتور وكريت، مرص
وبرتجمته الكتاب هذا مادة بجمع باشا عيل محمد من الصادرة األوامر إىل تُشري مختلفة

الفرنسية. اللغة إىل
غرة يف الفابريقات ناظر أفندي هللا خري إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر (أ)
ومعمل والورق، البصمخانة فابريقات محال ببيان كشف «بتحرير ١٢٥٠ شعبان
املعمل ورجال واألجزاجية، العملة إيضاح مع إدارته تحت التي القديمة بمرص الكيمياء
العمران).» روضة تاريخ (يف لدرجه وإرساله تشغيلها وكيفية وماهياتهم، الكيماوي،

١٢٥٠ شعبان غرة يف الحرير مصلحة ناظر إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر (ب)
وبيان الحرير، وديوان الرصمخانة وورش الحرير، فابريقات ببيان كشف «بتحرير

العمران).» روضة (بتاريخ لدرجه أعمالهم، وكيفية الشغالة، مقدار

ص٤٢٩) ج٢، النيل، (تقويم

«بتحرير شعبان١٢٥٠ غرة يف دمياط محافظ إىل باشا عيل محمد أمر صدر (ج)
صار التي والرصيف، واملدقات، األرز، ودوائر والخبخانات، وِقالعها، بالِعزب كشف
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ذكر ما درج لرضورة وإرساله وعرًضا، طوًال املقاس به واضح عرصه، يف إنشاؤها
العمران).» روضة (بتاريخ

الصفحة) نفس السابق، (املرجع

«بتحرير ١٢٥٠ شعبان غرة يف الكيالر نظر إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر (د)
وإرساله النوع، هذا وعمل صناعة بكيفية ببوالق، الكائن وعماله الشمع، بمعمل كشف

العمران).» (روضة تأليفه الجاري التاريخ يف ذلك لذكر لطرفه

الصفحة) نفس السابق (املرجع

«بتحرير ١٢٥١ صفر يف١٥ املطبعة ناظر أفندي فاتح إىل منه أمٌر صدر (ه)
الشغالة واألنفار يوميٍّا، تنتهي التي املالزم وبعدد طبعها الجاري الكتب ببيان كشف
ماهيات بيان مع باملاهية، أو باملقاولة الشغالة العملة بها مبينًا طبعها، يف تشتغل التي

بطرفه.» ذلك لرضورة املصححني

ص٤٣٨) ج٢، السابق، (املرجع

حاكيكيان «بجمع ١٢٥١ اآلخرة جمادى ١١ يف أفندي حبيب إىل منه أمٌر صدر (و)
مدير بك ومختار بك، وكاني أفندي، واسطفان أفندي، ويوسف أفندي، وأرتني أفندي،
إىل العربية اللغة من العمران روضة كتاب من أجزاء أربعة ترجمة وإجراء املدارس،

الفرنسية.» اللغة

ص٤٥١) السابق (املرجع

عبارات عىل اطلعُت «قد :١٢٥٣ املحرم ١٧ يف بك مختار إىل منه أمٌر صدر (ز)
ألسلوب العبارات تلك لتباين وأنه العمران، روضة من الثاني للباب الشامل الجزء ونَُكت
النجاح» «محب عبارة مثل بلغاتنا عباراته عذوبة لعدم وكذلك الوقت، هذا يف املتخذ السري
ألزم فلهذا لالعرتاض؛ قابٌل ذلك وتمثيل طبْع أن يرى فلذلك أجنبية؛ لغة أنها منه يرى
يرتاءَى، بما وإفادته نوبار، جناب إىل ذلك وإحالة السلسة، العبارات إدخال ألجل بإعادته
منها يتالحظ ال العبارات تلك بأن بَدا إذ ثانيًا، لطرفنا إعادته يجري يلزم ما إجراء وبعد
وعمق عباراته، لرقة عليه اطلع َمن كلِّ فْهم عدم عليه يرتتب أبديناه ما وأن مساس،
يف الكتاب هذا سيقع وأنه ألربابها، الغاية واضحُة والعبارات الكتب تلك إن وحيث نَُكته،

347



عيل محمد عرص يف الثقافية والحركة الرتجمة تاريخ

ملنع االلتفات دقة يلزم كلٍّ وعىل عليهم، فهُمها يخفى ال وعباراته ونُكته األورباوين، يد
توضيحه.» سبق ما عىل األمر هذا يف اللغط حصول

ص٤٨٣) السابق، (املرجع

بوالق بمطبعة ُطبع كتاب «أهم الكتاب: هذا عن باشا سامي أمني وقال (ح)
كل شامًال والفرنسية العربية باللغتني العمران روضة كتاب هو ١٢٥٣ / ١٨٣٦ سنة
كتأسيس املرصي؛ الُقطر ومصالح إدارات ست تأسَّ كيف منها يعلم التي التفصيالت
أنواعها، اختالف عىل واملعامل السفن وإنشاءات والبحرية، الربية والجندية املدارس
حتى الصحية واملكاتب الهندسية لألقسام املرصي القطر أنحاء يف فروع وإنشاء

والطاعون.» الجدري استؤصل
ص٥٧٩) السابق، (املرجع

السابق، املرجع يف وجاء الكتاب، هذا مرتجمي أسماء سبق فيما ذكر وقد (ط)
ترجمته. يف أيًضا اشرتك الطهطاوي رافع رفاعة أن ص٦٠٠

أفندي): (حسن إيطاليا5 تاريخ كتاب من الباقي ترجمة (١٦)
١٢٥١ اآلخرة جمادى ٩ يف باشا إبراهيم إىل — املرتجم — أفندي حسن أرسل

إيطالية». تاريخ كتاب ترجمة من الباقي أنجز أنه «يعرض

رستم، أسد انظر ،٢٠ رقم ،٢٥٢ محفظة (عابدين،
ص٥٢) م٣، الشام، وثائق بيان

والبيادة: والسواري الطوبجية مناورات يف كتاب (١٧)
كتاب ترجمة يف «تبحث رسالة ١٢٥١ شوال ٧ يف بك سامي إىل باشا إبراهيم بعث

والبيادة». والسواري الطوبجية مناورات يف أفرنيس

مكرر، ١٠٩–٢٠٣ رقم ،٢٥٢ محفظة (عابدين،
ص٨٣) م٣، السابق، املرجع رستم، أسد انظر

.١٤ رقم األول، امللحق انظر ،١٢٤٩ سنة بوالق يف وُطبع أفندي، عزيز الكتاب هذا من األول الجزءَ ترَجم 5
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الحربية: الفنون كتاب (١٨)
صَدر قد طلبه عىل بناءً بأنه ١٢٥٣ الثاني ربيع ١٤ يف باشا موطش إىل أمٌر صدر
لفنون الحاوي الكتاب من نسخة ١٠٠٠ بطبْع املدارس لناظر باشا) عيل (محمد أمُره

بالثمن. أربابه عىل لتوزيعه إليه الطبع ختام عند ذلك وإرسال البحرية،

ص٤٨٦) ج٢، النيل، (تقويم

لندن يف املطبوع تقريره من ص١٤٤ يف «Bowring «بورنج الدكتور ذكر
اآلخر: البعض ترجمة يف وبدئ بعضها، ترجمة ت تمَّ قد اآلتية الكتب أن ١٨٤٠ / ١٢٥٥

Arithmatic, translated by M. مرسة): وحنا إيديه (ترجمة الحساب يف كتاب (١٩)
.M. Aidé et Hanna: Massara

.Physique de Peclet, 2 vols فايد): (يرتجمه الطبيعة يف كتاب (٢٠)
طايل»): «أحمد يرتجمه و«بيتانكور»، «لوس» (تأليف امليكانيكا يف كتاب (٢١)

.Mécanique de Laus et Betancourt. 1 vol
Manuel de رمضان»): «إبراهيم يرتجمه «توليه»، (تأليف الطوبغرافيا يف موجز (٢٢)

.Topographie de Thiellet, 1 vol
Cours de Con- دقلة»): «أحمد يرتجمه «نافيه»، (تأليف املنشآت يف كتاب (٢٣)

.struction, de Navier, 1 vol
Chimie de فايد»): «أحمد (يرتجمه الكيمياء يف «دوماس» كتاب من مقتبسات (٢٤)

.Dumas (extracts) 6 vols
La Croix, Géo- دقلة»): «أحمد يرتجمه «الكروا»، (تأليف الطبيعية الجغرافيا (٢٥)

.graphie Plysique, 1 vol
Duillet, Coupe de بيومي»): «محمد يرتجمه «دويو»، (تأليف الصخور قطع (٢٦)

.Pierres, 1 vol
Duillet, بيومي»): «محمد يرتجمه «ديو»، (تأليف الحجري الفحم يف كتاب (٢٧)

.Charpente, 1 vol
.Traité de la Chaleur, de Pietot, 2 vols «بيتيه»): (تأليف الحرارة يف رسالة (٢٨)
.Traité de l’Eclairage, de Pietet, vol. 1 «بيتيه»): (تأليف الضوء يف رسالة (٢٩)
Traité d’Exploitation des mines, «برار»): (تأليف املناجم حفر يف رسالة (٣٠)

.par Brard, 1 vol
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Cours دقلة»): «أحمد يرتجمه «جريمييه»، (تأليف العددي التطبيق يف كتاب (٣١)
.d’Application Numérique, par Gremilliet, 1 vol

.Chimie de Thonard «تونار»): (تأليف الكيمياء يف كتاب (٣٢)
.Chimie de Chaptal «شابتال»): (تأليف الكيمياء يف كتاب (٣٣)

.Chimie de Gray «جراي»): (تأليف الكيمياء يف كتاب (٣٤)
.Journal des Connaissances Usuelles املتداولة: أو العامة املعارف جريدة (٣٥)

.Manuel des Produits Chimiques الكيميائية: املنتجات يف موجز (٣٦)
.Manuel de Charpentier الحجري: الفحم صناعة يف موجز (٣٧)

.Metallurgie du Fer (Karston) «كارستون»): (تأليف الحديد صناعة (٣٨)
.Science du Tourneur الخراطة: علم (٣٩)

(“Bowring Op. Cit. p. 144.”)

العربية): إىل الفرنسية عن بك» («باقي نابليون محاربة رسم (٤٠)
برتجمة ١٢٥٦ اآلخرة جمادى ١٧ يف بك باقي إىل باشا عيل محمد من أمٌر صدر
املسيو وضع من املذكور والرسم بنفسه، للعربي الفرنساوي من نابليون محاربة رسم

قور». «بون

ص٥٠٨) ج٢، النيل، (تقويم

بك»): «كاني الرتكية (إىل السابق للرسم املرافق التقرير ترجمة (٤١)
املسيو له سريسل أنه «بما ١٢٥٦ األوىل جمادى ١٧ يف بك كاني إىل منه أمٌر صدر
إىل الرسم ذلك مع يرسل الذي التقرير ترجمة فيلزم نابليون محاربة رْسم قور» «بون

لطرفه.» رسيًعا ويرسل برتجمته، أحًدا يأمر أن دون بنفسه الرتكية اللغة

ص٥٠٧) ج٢، النيل، (تقويم

يف الرتجمة تحت كانت اآلتية الكتب أن قائمته مقدمة يف «بيانكي» مسيو وذكر
.١٨٤٢ / ١٢٥٨ سنة
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Une traduction en arabe des «منتسكيو»: مؤلفات ملجموعة عربية ترجمة (٤٢)
.oeuvres complètes de Montesquieu

L’Anatemie «الشبايس»): يرتجمه «كروفييه»، (تأليف الوصفي الترشيح يف كتاب (٤٣)
.Descriptive de Cruveillier

L’art de disséquer, par «الشبايس»): يرتجمه «لوت»، (تأليف الترشيح فن (٤٤)
.Lauth

La quatrième «فابر»): (تأليف الطبية القواميس قاموس من الرابع الجزء (٤٥)
.livraison du Dictionnaire des Dictinnaires de Médscine, par Fabre

جالل): (عثمان امللوك عطار كتاب (٤٦)
ى يُسمَّ كتابًا فيها وتَرجمت الرتجمة، قلم إىل ترقيُت (١٢٦١) السنة هذه قبل وكنُت

وخالصات. وأدهان وزيوت مياه من العطريات يف وهو امللوك»، «بعطار

الخطط — نفسه عن جالل عثمان حديث (من
ص٦٣) ج١٧، — التوفيقية

و١٢٦٥: ١٢٦٠ سنتَي بني مجدي صالح ترجمها كتب
صالح (أي هو التحق التي ستني سنة يف تعينُت قد «وكنُت باشا: مبارك عيل قال
الفرنسيس مملكة إىل أمثايل من عدة مع للسفر (املهندسخانة) املدرسة بتلك فيها مجدي)
إىل وصل قد وجدتُه سنني خمس بعد مرص إىل رجعُت فلما الرياضية، العلوم لتكميل
عدة املدة هذه يف عرَّب وأنه وستني، اثنتني سنة أحرزها أنه وأخربني يوزبايش، ُرتبة

منها: الرياضيات فروع يف كتُب

نظرية. ميكانيكا كتاب (٤٧)
عملية. ميكانيكا كتاب (٤٨)

أدروليكا. كتاب (٤٩)
اآلالت. حساب كتاب (٥٠)

طبيعة. كتاب (٥١)
وصفية. هندسة كتاب (٥٢)
اآلبار. حفر يف كتاب (٥٣)
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«أرجو».» الشهري تأليف الفلكية األرصاد يف رسالة (٥٤)

ص٢٣) ج٨، التوفيقية، الخطط مبارك»، («عيل

و١٢٧٠: ١٢٦٦ سنتَي بني مجدي صالح ترجمها كتب
سنة معها وما املهندسخانة نظارة عهدتَي عيلَّ أُحيلت «وملا باشا مبارك عيل قال
كتب عدة املدة تلك يف ترجم وقد رفيًقا، مجدي) صالح (أي املرتجم يل كان وستني، ست

منها: الرياضة يف

الحساب. يف كتاب (٥٥)
الجرب. يف كتاب (٥٦)

الهندسية. األعمال عىل الجرب تطبيق يف كتاب (٥٧)
املثلثات. حساب يف كتاب (٥٨)

الوصفية. الهندسة يف كتاب (٥٩)
واألخشاب. األحجار قطع يف كتاب (٦٠)

إلخ.» املدارس، يف اآلن إىل العمل عليها جاٍر كتٌب وهي

ص٢٣-٢٤) السابق، (املرجع

السعود: أبو هللا عبد ترجمها كتُب

الزراعية. الكيمياء يف كتاب وله (٦١)
الزراعة. يف رسالة وبعض (٦٢)

(؟)». املشهور «جليبيالس قصة من وأخرى (٦٣)
:١٢٦٠ سنة أواخر يف األلسن6 مدرسة تالميذ يرتجمها كان أو ترجمها كتُب

وسيد أفندي درويش مصطفى واطي (املرتجم: للكيمياء فنون تطبيق كتاب (٦٤)
أفندي). عيل وعطا أفندي حسني ومصطفى أفندي عمر وعيل أفندي حفناوي

حسني ومصطفى أفندي عمر وعيل أفندي حفناوي (سيد العربية الدولة تاريخ (٦٥)
أفندي). عيل وعطا أفندي

الرابع. امللحق يف املرتجمني عىل الكتب هذه توزيع تفصيل انظر 6
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أفندي). املرصي (حسن األرضية الكرة انقالبات (٦٦)
أفندي). زيور ومحمد أفندي نعام (سعد الحبشية الرحلة (٦٧)

أفندي). زيور (محمد الحيوانات تربية (٦٨)
أفندي). عمارة (سيد املعامل كتاب (٦٩)

أفندي). أحمد سيد (مصطفى املتأخرة القرون تاريخ (٧٠)
أفندي). رضوان (مصطفى العملية األدبيات (٧١)

أفندي). جلبي عيل (حسن البادية سكان (٧٢)
أفندي). اللطيف (عبد الزراعة كتاب (٧٣)

أفندي). الدين صفي (أحمد الجهات إىل الرحلة (٧٤)
أفندي). محمد (الظ القديم التاريخ كتاب (٧٥)

أفندي). الطيب (محمد «الدنيا» الجهات عجائب (٧٦)
أفندي). عمارة (سيد األزمنة فهرست (٧٧)

مرزوق وإبراهيم أفندي، الرحمن (عبد اليونان بالد يف جوان انكرسيس سياحة (٧٨)
أفندي، البياع وإبراهيم أفندي، أحمد سيد ومصطفى أفندي، عزام ومنصور أفندي،
اللطيف وعبد أفندي، ستوت وإبراهيم أفندي، جلبي عيل وحسن أفندي، رضوان ومصطفى

أفندي). سالمة وعيل أفندي، الطيب ومحمد أفندي، الدين صفي وأحمد أفندي،
البحرية: الفنون يف تُرجمت كتُب

باشا»). نامي «محمود قبودان محمود جركس (ترجمة البحري الحرب فن (٧٩)
بك). بكريل الديار الحميد عبد (ترجمه السفائن مقياس (٨٠)

«بك»). أفندي شنان (محمد البحرية قانون (٨١)

ص٤٨) ج٢، األخبار، حقائق باشا»، («رسهنك

(محمود والفارسية والرتكية العربية الثالث: اللغات مفردات عىل تشتمل رسالة (٨٢)
أفندي). خليفة

من املتخرج أفندي خليفة محمود اليوزبايش «إن ييل: ما املرصي الوقائع يف نُرش
العربية الثالثة اللغات مفردات عىل تشتمل رسالة ألَّف قد باألزبكية األلسن مدرسة
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األفندي وإعطاء املريي نفقة عىل منها يلزم ما بطبع األمُر فصدر والفارسية، والرتكية
املوفور.» الحظَّ وينال الرسور عىل بذلك ليحصل ربحها إليه املومى

(١٢٦٤ شعبان ٩ بتاريخ ،١٢٢ العدد املرصية، (الوقائع

الطبية: املصطلحات يف الذهبية7 الشذور (٨٣)
وأمر «فابر»، تأليف الطبية القواميس قاموس بك» «كلوت أحرض ١٨٤٠ سنة حوايل
املشايخ بعُض وتحريره تصحيحه عىل قام ثم برتجمته، املرصيني األطباء من جماعة
يف الواردة واملصطلحات األلفاظ التونيس عمر محمد الشيخ إليه أضاف ثم املصححني،
الخطية الكتاب هذا ونسخة «برون»، الدكتور إلشارة تنفيذًا القديمة العربية الطب كتب
الكتب دار يف شمسيتان صورتان ومنها بباريس، األهلية املكتبة يف محفوظة زالت ال

بالقاهرة. امللكية
بك عيىس أحمد الدكتور إىل العمومية املعارف وزارة عهدت ١٩١٠ سنة وحوايل
حتى فبقَي تركه ثم فقط، صفحة مائة ١٩١٤ سنة يف منه فَطبع القاموس، هذا بطبْع

بنرشه. يُعنَى َمن ينتظر اليوم
بورنج: الدكتور تقرير ترجمة (٨٤)

سنة اآلخرة جمادى ٧ بتاريخ وجيزة رسالًة باشا إبراهيم ابنه إىل عيل محمد أرسل
عسكر الرس إىل أُرسلت وأنها ت، تمَّ بورنج الدكتور كتاب بقية ترجمة أن «تُفيد ١٢٥٦

عليها».8 ليطلع
الرتكية:9 اللغة إىل خلدون ابن مقدمة ترجمة (٨٥)

حسني إىل بك بحري يوحنا كتب ألوالده، لتدرَّس باشا إبراهيم برتجمتها ُعنَي
ببذلها العايل الجناب أمر التي املساعي ويذكر خلدون، ابن تاريخ «بأهمية يُنوِّه باشا
منه تُرجم ما بإرسال التفضل يرجو ثم الرتكية، إىل ونقله املغرب نَُسخ عن الستنساخه

أصوله».10 ويُعلَِّمهم عليه أوالده َن يُمرِّ كي إليه

واملعاجم. بالقواميس الخاص الفصل يف القاموس هذا عن الكالم تفصيل انظر 7
ص٤٢٦. الرابع، املجلد الشام، بوثائق بيان رستم، أسد انظر: ،٢١٤ دفرت عابدين وثائق 8

الكتاب. من ص٨٠ يف الكتاب هذا ترجمة عيل محمد محاولة عن الحديث انظر 9
ص٣١٧. السابق املرجع رستم، أسد انظر: ،١٢٥٦ صفر ٧ بتاريخ ٥٧ رقم ٢٥٩ محفظة عابدين، 10
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(ترجمة الرتكية اللغة إىل حنيفة أبي مذهب يف الجزائريل الشيوخ مجموع ترجمة (٨٦)
أفندي): زائد

اللغة لتعليم ١٢٦١ سنة «ندبُت لنفسه: ترجمته يف جالل عثمان محمد قال
استخدمه قد العزيز كان أفندي، زائد ى يُسمَّ الخديوي الديوان يف لرجل الفرنساوية

بالرتكية.»11 حنيفة أبي مذهب يف الجزائريل الشيخ مجموع لرتجمة

ص٦٣. ج١٧، التوفيقية، الخطط مبارك، عيل 11
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عابدين، وثائق عن (نقًال األلسن مدرسة يف املرتجمني عىل الكتب لتوزيع نموذج
1.(١٣٦٠ سنة الحجة و٢٥، ٢٤ رقم ٢٠٩٨ دفرت

∗∗∗

املدارس: ديوان إىل األلسن مدرسة من
املحددة، املواعيد يف ترجمتَها وا وأتمُّ املوضحة، الكتَب املذكورون األفندية ترَجم
األفندية عىل أخرى كتب ُوزِّعت ولذلك ومراجعتها؛ الكتب هذه بعض تصحيح اآلن وجاٍر

املذكورة. باملواعيد لرتجمتها
واستلموا الكتب، من بأيديهم ما ترجمة وا أتمُّ الذين األفندية أسماء ببيان كشٌف

لرتجمتها: غريها كتُبًا
فنون تطبيق كتاب من األول الجزء ترجمة أتمَّ أفندي: درويش مصطفى واطي

شهًرا. ١٤ تُه مدَّ محدَّد بميعاد املذكور الكتاب من السادس الجزء وسلَّم الكيمياء
تاريخ كتاب وسلَّم املذكور، الكتاب من الثاني الجزء ترجمة أتمَّ أفندي: حفناوي سيد

أشهر. تسعة بميعاد لرتجمته العربية الدولة
الرابع الجزء وسلَّم املذكور الكيمياء كتاب من الثالث الجزء ترجمة أتمَّ أفندي: عمر عيل

أشهر. عرشة بميعاد لرتجمته العربية الدولة تاريخ كتاب من

وأعارني ل تفضَّ فقد الكريم؛ عبد عزت أحمد الدكتور لصديقي الجزيل الشكر فأقدم الفرصة أنتهُز 1
الوثيقة. هذه
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الجزء ويُسلم املذكور، الكتاب من الرابع الجزء ترجمة أتمَّ أفندي: حسني مصطفى
أشهر. عرشة بميعاد لرتجمته العربية الدولة تاريخ كتاب من الثاني

الثالث الجزء وسلَّم املذكور، الكتاب من الخامس الجزء ترجمة أتمَّ أفندي: عيل عطا
أشهر. عرشة بميعاد لرتجمته العربية الدولة كتاب من

أشهر خمسة بميعاد لرتجمته األرضية» الكرة «انقالبات سلَّم املرصي: أفندي حسن
ونصف.

بالد يف جوان أنكرسيس سياحة تاريخ من السادس الجزء سلَّم أفندي: الرحمن عبد
شهر. ونصف أشهر سبعة بميعاد لرتجمته اليونان

ثمانية بميعاد لرتجمته املذكور الكتاب من الثالث الجزء سلَّم أفندي: مرزوق إبراهيم
أشهر.

عرش أحد بميعاد لرتجمته املذكور الكتاب من الرابع الجزء سلَّم أفندي: عرام منصور
شهًرا.

كتاب من األول الجزء وسلَّم األمريكية، الرحلة كتاب ترجمة أتمَّ أفندي: نعام سعد
أشهر. عرشة بميعاد الحبشية الرحلة

كتاب من الثاني الجزء وسلَّم الحيوانات، تربية كتاب ترجمة أتمَّ أفندي: زيور محمد
أشهر. ١٠ بميعاد الحبشية الرحلة

فهرست وسلَّم باملعامل، الخاص الكتاب من األول الجزء ترجمة أتمَّ أفندي: عمارة سيد
شهًرا. ١٤ مليعاد األزمنة

املتأخرة، القرون تاريخ من الثاني الجزء ترجمة أتمَّ أفندي: أحمد سيد مصطفى
خمسة مليعاد اليونان لبالد جوان أنكرسيس رحلة تاريخ كتاب من الثاني الجزء وسلَّم

أشهر.
كتاب من الثاني الجزء وسلَّم الهند، بالد رحلة كتاب أتمَّ البياع: أفندي إبراهيم

أشهر. ستة مليعاد املذكور جوان أنكرسيس
كتاب من األول الجزء وسلَّم العلمية، األدبيات كتاب أتمَّ أفندي: رضوان مصطفى

أشهر. خمسة مليعاد املذكور جوان أنكرسيس
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(الفلوات)، البادية سكان عن يبحث الذي الكتاب ترجمة أتمَّ أفندي: جلبي عيل حسن
جوان. أنكرسيس كتاب من األول الجزء وسلَّم

خمسة مليعاد جوان أنكرسيس كتاب من الرابع الجزء سلَّم أفندي: ستوت إبراهيم
أشهر.

الخامس الجزء وسلَّم الزراعة، كتاب من األول الجزء ترجمة أتمَّ أفندي: اللطيف عبد
أشهر. ستة مليعاد جوان أنكرسيس كتاب من

من الخامس الجزء وسلَّم الجهات، إىل الرحلة ترجمة أتمَّ أفندي: الدين صفي أحمد
أشهر. خمسة مليعاد جوان أنكرسيس كتاب

الجزء وسلَّم القديم التاريخ كتاب من األول الجزء ترجمة أتمَّ أفندي: محمد الظ
أشهر. ثمانية مليعاد املذكور الكتاب من الخامس

الرابع الجزء وسلَّم «الدنيا»، الجهات عجائب كتاب ترجمة أتمَّ أفندي: الطيب محمد
أشهر. ثمانية بميعاد اليونان لبالد جوان أنكرسيس رحلة تاريخ كتاب من

أشهر. عرشة بميعاد جوان أنكرسيس كتاب من الثالث الجزء سلَّم أفندي: سالمة عيل
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–١٢١٣–١٢٧٠ / ١٧٩٨ امليالدي التقويم يف أوائلها يوافق وما الهجرية السنوات بعض
.١٨٥٣

امليالدي التقويم يف أولها يوافق ما الهجرية السنة

١٧٩٨ يونيو ١٥ ١٢١٣
١٧٩٩ يونيو ٥ ١٢١٤
١٨٠٠ مايو ٢٥ ١٢١٥
١٨٠١ مايو ١٤ ١٢١٦
١٨٠٢ مايو ٤ ١٢١٧
١٨٠٣ أبريل ٢٣ ١٢١٨
١٨٠٤ أبريل ١٣ ١٢١٩
١٨٠٥ أبريل ١ ١٢٢٠
١٨٠٦ مارس ٢١ ١٢٢١
١٨٠٧ مارس ١١ ١٢٢٢
١٨٠٨ فرباير ٢٨ ١٢٢٣
١٨٠٩ فرباير ١٦ ١٢٢٤
١٨١٠ فربير ٦ ١٢٢٥
١٨١١ يناير ٢٦ ١٢٢٦
١٨١٢ يناير ١٦ ١٢٢٧
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امليالدي التقويم يف أولها يوافق ما الهجرية السنة

١٨١٣ يناير ٤ ١٢٢٨
١٨١٣ ديسمرب ٢٤ ١٢٢٩
١٨١٤ ديسمرب ١٤ ١٢٣٠
١٨١٥ ديسمرب ٣ ١٢٣١
١٨١٦ نوفمرب ٢١ ١٢٣٢
١٨١٧ نوفمرب ١١ ١٢٣٣
١٨١٨ أكتوبر ٣١ ١٢٣٤
١٨١٩ أكتوبر ٢٠ ١٢٣٥
١٨٢٠ أكتوبر ٩ ١٢٣٦
١٨٢١ سبتمرب ٢٨ ١٢٣٧
١٨٢٢ سبتمرب ١٨ ١٢٣٨
١٨٢٣ سبتمرب ٧ ١٢٣٩
١٨٢٤ أغسطس ٢٦ ١٢٤٠
١٨٢٥ أغسطس ١٦ ١٢٤١
١٨٢٦ أغسطس ٥ ١٢٤٢
١٨٢٧ يوليو ٢٥ ١٢٤٣
١٨٢٨ يوليو ١٤ ١٢٤٤
١٨٢٩ يوليو ٣ ١٢٤٥
١٨٣٠ يونيو ٢٢ ١٢٤٦
١٨٣١ يونيو ١٢ ١٢٤٧
١٨٣٢ مايو ٣١ ١٢٤٨
١٨٣٣ مايو ٢١ ١٢٤٩
١٨٣٤ مايو ١٠ ١٢٥٠
١٨٣٥ أبريل ٢٩ ١٢٥١
١٨٣٦ أبريل ١٨ ١٢٥٢
١٨٣٧ أبريل ٧ ١٢٥٣
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امليالدي التقويم يف أولها يوافق ما الهجرية السنة

١٨٣٨ مارس ٢٧ ١٢٥٤
١٨٣٩ مارس ١٧ ١٢٥٥
١٨٤٠ مارس ٥ ١٢٥٦
١٨٤١ فرباير ٢٣ ١٢٥٧
١٨٤٢ فرباير ١٢ ١٢٥٨
١٨٤٣ فرباير ١ ١٢٥٩
١٨٤٤ يناير ٢٢ ١٢٦٠
١٨٤٥ يناير ١٠ ١٢٦١
١٨٤٥ ديسمرب ٣٠ ١٢٦٢
١٨٤٦ ديسمرب ٢٠ ١٢٦٣
١٨٤٧ ديسمرب ٩ ١٢٦٤
١٨٤٨ نوفمرب ٢٧ ١٢٦٥
١٨٤٩ نوفمرب ١٧ ١٢٦٦
١٨٥٠ نوفمرب ٦ ١٢٦٧
١٨٥١ أكتوبر ٢٧ ١٢٦٨
١٨٥٢ أكتوبر ١٥ ١٢٦٩
١٨٥٣ أكتوبر ٤ ١٢٧٠
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أن أتمنَّى كنُت وقد عابدين، رساي يف مودًعا عيل محمد عرص وثائق من الكثريُ زال ال
أثناء اإلسكندرية يف وجودي لوال الوثائق، هذه إىل بنفيس أرجَع كي الفرصة يل تُتاَح
بطريق ولكن منها أفدُت بل إليها، الرجوَع أُهمل لم فأنا هذا ومع البحث، بهذا قيامي
كما الوثائق، هذه من األكرب العدَد نرشوا الباحثني من الكثريين أن ذلك مبارش؛ غري
األربع مجلداته يف رستم أسد والدكتور النيل، تقويم يف باشا سامي أمني املرحوم فعل
هذه من الكريم عبد عزت أحمد الدكتور أفاد كذلك الشام»، بوثائق «بيان باسم املوسومة
منها. كثرية فقراٍت فيه ونَقل عيل»، محمد عرص يف التعليم «تاريخ عن كتابه يف الوثائق
يُعني أو املوضوع يخدم مما الكثريُ يفتني لم أنه أعترب الكتب، بهذه باستعانتي وأنا

البحث. كتابة عىل
أرَّخْت التي — أجنبية أو معربة أو عربية — العامة الكتب إىل أيًضا رجعُت وقد

الخاصة. أو العامة نواحيهما يف عيل محمد لعهد أو الفرنسية الحملة لعهد
كتابة عند وخاصة للجربتي، اآلثار» «عجائب كتاب عىل فيها اعتمادي أكثر وكان
التعليم تاريخ عن الكريم عبد عزت أحمد الدكتور وكتُب الحملة، عهد يف الرتجمة تاريخ
للصلة ا جدٍّ الكثري منها أفدُت فقد وإسماعيل؛ وسعيد وعباس عيل محمد عصور يف

والرتجمة. التعليم موضوَعي بني الواضحة
التوفيقية الخطط كتاب األول عمدتي كان واملحررين للمرتجمني التأريخ وعند
وملخطوطة ورجالها، للحركة معارص مؤرخ فهو غرَو وال باشا. مبارك لعيل الجديدة
يريد من لكل ا جدٍّ كبرية قيمٌة — صغرها رغم — الوطن» خادم بمناقب الزمن «حلية
أقرب من كان — بك مجدي صالح السيد — مؤلفها ألن وذلك وتالميذه؛ لرفاعة الرتجمة
الرتجمة. يف إنتاًجا أكثرهم ومن األلسن خريجي أنبغ من أيًضا وهو إليه، رفاعة تالميذ
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يف كبري أثٌر املختلفة العلمية املجالت يف نُرشت التي واألبحاث للمقاالت كان وقد
«املسرت نرشه الذي البحث األبحاث هذه وأهم الغامضة، البحث نواحي من كثري إيضاح
يف والرتجمات الطباعة عن (١٩٤٠ يوليو (عدد بلندن اآلسيوية الجمعية مجلة يف دن»
هذا عن الكتابة إىل سبقني الذي الوحيد الكاتب — أعلم فيما — وهو عيل، محمد عرص
بالرجوع قنع أنه كما — وكيًفا ا كمٍّ — قليل — قيمته رغم — كتبه ما أن غري املوضوع،
ولهذا الهالل؛ يف إسكاروس ومقاالت ورسكيس، زيدان، كجرجي الثانوية؛ املصادر إىل
املرتجمة الكتب إىل رجع أنه لو فيها يقع كان ما التي األخطاء بعض وبه بحثُه خَرج

نفسها.
وافية، ترجمًة زاخور روفائيل لألب فيه تَرجم قيِّم مقاٌل بشاتيل شارل ولألستاذ

الرتجمة. يف الرجل هذا جهود عن كتابتي عند كبريًا اعتماًدا عليه اعتمدُت وقد
محمد عرص نواحي من ناحية ألي يؤرخ من لكل كبرية أهميٌة املرصية وللوقائع
منها املوجودة لألعداد رجعُت وقد وإصالحاته، الباشا أوامر من لكثري سجلٌّ فهي عيل؛

الكثري. اليشء عنها وأخذُت و١٢٦٤، ١٢٤٤ سنتَي بني ما
البحُث هذا لخرج بحثي، عليها وأقمُت املراجع، هذه بكل قنعُت لو أنني أعتقد وأنا
التي الكتب هي — نظري يف — البحث هذا ملثل األوىل املصادر ألن مشوًها؛ ناقًصا
الكتب، هذه عن البحث هي عميل من األوىل الخطوات كانت ولهذا العرص؛ تلك يف تُرجمت
أترك لم أنني غري منها، الكثري لضياع كثريًا السبيل هذا يف عانيُت وقد عليها، واالطالع
التي والخاتمات للمقدمات كان وقد عنه، وأخذُت تصفحتُه إال منها عليه عثرُت كتابًا
الرتجمة أغراض من الكثري بيان يف ا جدٍّ كبرية قيمٌة الكتب لهذه املحررون الشيوخ كتبها
… الرتجمة وطريقة ومكانه، الطبع، وسنوات واملصححني، واملرتجمني، املؤلفني وأسماء

إلخ.
الكتب هذه أهمُّ مخطوطة. زالت ال عيل محمد عرص يف ترجم مما كثرية كتٌب وهناك
رجعُت وقد املرصية، الكتب دار يف محفوظة وهي األمري، لكتاب رفائيل األب ترجمُة
وقد فيه، عيل محمد ورأْي لرتجمته، الدافعة واألسباب الكتاب هذا عن الكتابة عند إليها
نرشتْه طيب مقاٌل ولها نللينو»، «ماريا اآلنسُة املخطوطة هذه عىل باالطالع سبقتْني
رفائيل ترجمتَي بني فيه وقارنْت ،(١٩٣١ (سنة الحديث» «الرشق اإليطالية املجلة يف
قيِّمة جديدة بمعلومات هذا مقالها يف جاءْت وقد الكتاب، بهذا جمعة لطفي واألستاذ

البحث. كتابة عند كثريًا منها أفدُت
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للكتب كامل ثبٌت به يلحق لم إذا ناقًصا أبرتَ يعترب كهذا بحثًا أن رأيُت وأخريًا
اإلمكان، بقدر شامًال إحصائي يكون لكي الجهد بذلُت وقد العرص، ذلك يف تُرجمت التي
و«رينو»، «هامر»، كقوائم: السبيل؛ هذا يف سبقتني التي القليلة للمحاوالت فرجعُت
رسكيس، معجم أراجَع أن نقص من بها ما إلكمال واضطررُت و«بيانكي»، و«بورنج»،
والجديدة القديمة — املرصية الكتب دار وفهارس باإلسكندرية، البلدية املكتبة وفهارس

فيه. ما املضني الجهد من هذا يف كان وقد سطًرا، وسطًرا ورقة، ورقة —
غري عيل، محمد عرص يف تُرجمت كتُب إىل تُشري نصوص عىل عثرُت فقد هذا ومع
ملحق يف ومراجعها النصوص بإثبات فاكتفيُت الكتب، هذه عىل للعثور ق أُوفَّ لم أنني

بها. خاص
واحد جدول يف القوائم هذه فرَّغُت املختلفة وموجهاتها الحركة، تيارات وإليضاح
برْسم أتبعتُه ثم لغة، كلِّ إىل لغة كل وعن ، وفنٍّ علم كل يف تُرجمت التي الكتب عدَد يُبنيِّ
عهِد ِسني من سنة كل يف تُرجمت التي الكتب وعدد الحركة، تطور إىل يُشري بياني

عيل. محمد
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بة واملعرَّ العربية املراجع

مخطوطة كتب (1)

مرص، محبي تاريخ بمنتقى العرص أهل منحة أفندي): هللا (عبد السعود أبو (١)
مكتبة املؤلف)، بخط ولعله تاريخ، (بدون مخطوط بيت، ألف يف طويلة قصيدة وهي

٤٦٤٠ج. رقم بإسكندرية، البلدية
القسم وهو العلوية، املحمدية الدولة عهد يف املرصية الديار تاريخ ترجمة برنار: (٢)
إىل ترجَمه املرصية»، الديار عىل وتاريخية جغرافية «فوائد املسمى الكتاب من الثالث
(نسخة ٣٣٤٤ رقم بإسكندرية البلدية بمكتبة مخطوط أفندي، السعود أبو العربية
عيل للشيخ خصيًصا وُكتبت ،١٢٩٢ سنة آخر ربيع ١١ يف الجميل النسخ بخط مكتوبة

إسماعيل). عرص يف املشهور الشاعر الليثي
يف واملسيحية اإلسالم بني السلمية العالقات الدين): جمال (الدكتور الشيال (٣)

بعد). يُنرش لم (بحٌث الوسطى العصور
العسكر الحتياج األطفيحية البالد من املأخوذة الكلف بيان عىل تشتمل قائمٌة (٤)
١٣١٤ سنة اآلخرة جمادى ٢١ األربعاء يوم من ابتداءً بك، ملراد املطارد الفرنساوي
والبقر األغنام من أخذ ما فيها مبنيَّ جداول وهي ،١٢١٤ سنة رجب ١٠ يوم لغاية
أحدهما ويف وجَهيها، من مكتوبة واحدة ورقة املذكورة. البالد من بلدة كل من وغريها

تاريخ. ١٦١٩ رقم املرصية الكتب دار الفرنسية، باللغة ترجمٌة
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الطهطاوي)، (رفاعة الوطن خادم بمناقب الزمن حلية بك): صالح (السيد مجدي (٥)
تاريخ. ١٠٢٦ رقم بالقاهرة، امللكية الكتب بدار مخطوط

إىل اإليطالية عن ترجَمه والتدبري، والسياسة التاريخ علم يف األمري : مكيافيلِّ (٦)
املرتجم بخط مخطوط الراهبة، زاخور أنطون رفائيل األُب باشا عيل محمد بأمر العربية

تاريخ. ٤٣٥ رقم امللكية الكتب دار يف

مطبوعة وثائق (2)

ح ويوضِّ فهمها، عىل يُساعد وما الشام، بوثائق بيان أسد): (الدكتور رستم (٧)
مجلدات. ٤ بعابدين) املرصية امللكية املحفوظات (عن الكبري عيل محمد مقاصد

.١٩٤٠ بريوت األمريكية، املطبعة (١٢٢٥–١٢٤٧ / ١٨١٠–١٨٣٢) األول املجلد •
بريوت األمريكية، املطبعة (١٢٤٨–١٢٥٠ / ١٨٢٢–١٨٣٥) الثاني املجلد •

.١٩٤١
بريوت األمريكية، املطبعة (١٢٥١–١٢٥٤ / ١٨٣٥–١٨٣٩) الثالث املجلد •

.١٩٤٢
.١٩٤٣ بريوت األمريكية، املطبعة (١٢٥٥-١٢٥٦ / ١٨٣٩–١٨٤١) الرابع املجلد •

دار مطبعة الثاني، الجزء عيل، محمد وعرص النيل تقويم باشا): (أمني سامي (٨)
.١٣٤٦ / ١٩٢٨ القاهرة الكتب،

،(١٧٩٨–١٨٠١) الطرق مفرتق عند مرص بك): شفيق محمد (األستاذ غربال (٩)
أفندي حسني رشحه كما العثمانية الدولة عهد يف املرصية الديار ترتيب األوىل، املقالة
مجلة من مستخرج (بحث ١٩٣٨ القاهرة الفرنسية، الحملة عهد يف الرزنامه أفندية أحد

األول). فؤاد بجامعة اآلداب كلية
القسم املماليك»، «عهد األول الجزء مرص، يف السوريون بولس): (الخوري قرأيل (١٠)
.١٩٣٣ لبنان شباب، بيت العلم، جريدة مطبعة (١٧٥٠–١٨٠٥) الخطية الوثائق الثاني،
قاتل الحلبي سليمان ومحاكمة بإعالم جرى ما إىل املتعلقة التحريرات مجمع (١١)
إقامة من ٨ سنة يف الفرنساوي، الجمهور بمطبعة القاهرة، بمرص كليرب عسكر صاري

الجمهور.
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مطبوعة عامة مراجع (3)

.١٣٤٧ / ١٩٢٨ القاهرة، االعتماد، مطبعة اإلسالم، فجر بك): أحمد (األستاذ أمني (١٢)
.١٣٥٢–١٣٥٥ / ١٩٣٤–١٩٣٦ القاهرة، أجزاء، ٣ اإلسالم، ضحى (١٣)

مرص يف الكاثوليك الروم طائفة تاريخ يف محارضة قسطنطني): (الخوري الباشا (١٤)
بولس، القديس مطبعة ،(١٩٣٠ شباط ٢٧ يف القاهرة يف الكاثوليكي النادي يف (ألقاها

.١٩٣٠ لبنان، حريصا،
١٣٠٨ الدرية، الطبية املطبعة القاهرة، بك، كلوت تاريخ لبيب): (محمد البتانوني (١٥)

الفرنسية). عن (مرتجم
بنرشه ُعنَي (١٧٢٠–١٧٨٢) الشام تاريخ الدمشقي): ميخائيل (الخوري بريك (١٦)
(لبنان)، حريصا بولس، القديس مطبعة الباشا، قسطنطني الخوري عليه والتعليق

.١٩٣٠
زكي أحمد العربية إىل ترجمه والجغرافيا، مرص بك): فردريك (الدكتور بتوال (١٧)

.١٣١٠ بوالق، باشا،
الجامعيني للجنة العربية الرتجمة املسترشقني، من جماعة ألَّفه — اإلسالم تراث (١٨)

.١٩٣٦ والنرش، والرتجمة التأليف لجنة مطبعة القاهرة، العلم، لنرش
والبالد املرصية، األقطار الفرنساوية جمهور تملك ذلك نقوال): (املعلم الرتك (١٩)

.١٨٣٩ السلطانية، الطباعة دار باريس، الشامية،
العربي) (النص دارفور رحلة سليمان): بن عمر محمد السيد (الشيخ التونيس (٢٠)
وصور خريطة وبه «برون» الدكتور ونَرشه بخطِّه كتبَه ،١٨٥٠ باريس حجر، طبع

إيضاحية.
أجزاء، ٤ واألخبار، الرتاجم يف اآلثار عجائب الرحمن): عبد (الشيخ الجربتي (٢١)

.١٣٢٢ القاهرة، األهلية، املطبعة
مسعود، محمد الفرنسية عن ترجَمه عرش، التاسع القرن يف مرص (إدوار): جوان (٢٢)

.١٣٥٠ / ١٩٣١ القاهرة،
تاريخ). (بدون بأوروبا العربية اللغة دراسة تاريخ (يوسف): جريا (٢٣)

بعد جمَعه الخشاب، ديوان الشاعر): إسماعيل، الحسن أبو (السيد الخشاب (٢٤)
.١٣٠٠ اآلستانة، الجوائب، مطبعة العطار، حسن الشيخ صديُقه وفاته
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الحكم نظام وتطور القومية الحركة تاريخ بك): الرحمن عبد (األستاذ الرافعي (٢٥)
القاهرة، مرص، يف الفرنسية الحملة تاريخ من األول القسم ويتناول األول الجزء مرص، يف

.١٣٤٧ / ١٩٣٩
أريكة عيل محمد ارتقاء إىل نابليون عهد يف الديوان إعادة «من الثاني الجزء (٢٦)

.١٣٤٧ / ١٩٢٩ القاهرة الشعب» بإرادة مرص
.١٣٤٩ / ١٩٣٠ القاهرة، عيل»، محمد «عرص الثالث الجزء (٢٧)

.١٣٥١ / ١٩٣٢ القاهرة، جزءان، إسماعيل، عرص (٢٨)
(ويُعرف والعالج األدوية علَمي يف املحتاج عمدة حسن): أحمد (الدكتور الرشيد (٢٩)

.١٢٨٣ بوالق، أجزاء، ٤ الطبية)، باملادة
الثانية، الطبعة الرابع، الجزء العربية، اللغة آداب تاريخ (جورجي): زيدان (٣٠)

.١٩٣٧ القاهرة،
.١٩٠٢–١٩٠٦ القاهرة، أجزاء، ٥ اإلسالمي، التمدن تاريخ (جورجي): زيدان (٣١)

القاهرة، االرتقاء، لنواميس خاضع تام حي كائن أنها باعتبار العربية اللغة تاريخ (٣٢)
.١٩٠٤ الهالل، مطبعة

القاهرة، الهالل، مطبعة جزءان، عرش، التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم (٣٣)
.١٩٠٢-١٩٠٣

.١٣٣٥ / ١٩١٧ القاهرة، املعارف، مطبعة مرص، يف التعليم باشا): (أمني سامي (٣٤)
القاهرة، عيل، محمد وظهور الفرنسية الحملة فؤاد): محمد (الدكتور شكري (٣٥)

تاريخ). (بدون املعارف مطبعة
اإلسالم أعالم مجموعة — الطهطاوي رافع رفاعة الدين): جمال (الدكتور الشيال (٣٦)

.١٩٤٥ القاهرة، —
.١٩٥٠ القاهرة، الفرنسية، الحملة عهد يف مرص يف الرتجمة تاريخ (٣٧)

اآلباء مطبعة جزءان، عرش، التاسع القرن يف العربية اآلداب لويس): (األب شيخو (٣٨)
.١٩٠٨–١٩١٠ بريوت، اليسوعيني،

مع ديسلمي نرشة الحمام، سعاة يف والغمام الربق مسابقة (ميخائيل): الصباغ (٣٩)
.١٨٠٥ باريس، الفرنسية، إىل ترجمته

القاهرة، باريز، تلخيص إىل اإلبريز تخليص بك): رافع رفاعة (الشيخ الطهطاوي (٤٠)
.١٢٢٣ / ١٩٠٥
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الرغائب، رشكة مطبعة العرصية، اآلداب مباهج يف املرصية األلباب مناهج (٤١)
.١٣٣٠ / ١٩١٢ القاهرة،

عهَدي يف ثم عيل، محمد عهد يف العلمية البعثات باشا): عمر (األمري طوسون (٤٢)
.١٣٥٣ / ١٩٣٤ اإلسكندرية، وسعيد، األول عباس

والبحري، الربي املرصي الجيش عيل، محمد عهد يف مرص تاريخ من صفحة (٤٣)
.١٣٥٩ / ١٩٤٠ القاهرة،

القاهرة، عيل، محمد عرص يف التعليم تاريخ عزت): أحمد (الدكتور الكريم عبد (٤٤)
.١٩٣٨

وسعيد عباس عرص يف التعليم تاريخ عزت): أحمد (الدكتور الكريم عبد (٤٥)
.١٩٤٦ القاهرة، ،(١٨٤٨–١٨٦٣)

القاهرة، ،(١٨٦٣–١٨٨٥) توفيق حكم وأوائل إسماعيل عرص يف التعليم تاريخ (٤٦)
.١٩٤٦

.١٩٤٤ القاهرة، العربية، الصحافة أعالم إبراهيم): (الدكتور عبده (٤٧)
.١٩٤٢ بوالق، املرصية، الوقائع تاريخ إبراهيم): (الدكتور عبده (٤٨)

.١٣٤٢ / ١٩٢٣ القاهرة، التعريب، أصول يف التهذيب بك): أحمد (الدكتور عيىس (٤٩)
ومرشوع السكاريس، والفارس يعقوب الجنرال بك): شفيق محمد (األستاذ غربال (٥٠)

.١٩٣٢ املعارف، مطبعة ،١٨٠١ يف مرص استقالل
اإلسالم). أعالم (مجموعة ١٩٤٤ القاهرة، الكبري، عيل محمد (٥١)

الطهطاوي، رفاعة الفرنسية عن ترجَمه تليماك، وقائع يف األفالك مواقع فنلون: (٥٢)
تاريخ). (بدون بريوت

.١٨٦٩ القاهرة، بمرص، خاصة وتاريخية جغرافية تعليمات باشا): (محمد قدري (٥٣)
القسم املماليك»، «عهد األول الجزء مرص، يف السوريون بولس): (الخوري قرأيل (٥٤)
مرص السورية، املطبعة عيل، محمد إىل التاريخ أول من ومرص سوريا عالقات األول،

.١٩٢٨ الجديدة،
الفرنسية عن ترجَمه الجديد، الجغرافيا علم يف املفيد املخترص الدرس قورتنبري: (٥٥)

.١٢٨٦ القاهرة، النيل، وادي مطبعة أفندي، السعود أبو
مطبعة مسعود، محمد ترجَمه مرص، عن عامة ملحة بك): أنطوان (الدكتور كلوت (٥٦)

تاريخ). (بدون القاهرة الهول، أبي
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–١٣٠٤ بوالق، جزءًا، عرشون الجديدة، التوفيقية الخطط باشا): (عيل مبارك (٥٧)
.١٣٠٦

(وقام ١٣١١ بوالق، بك، مجدي صالح السيد ديوان بك): صالح (السيد مجدي (٥٨)
مجدي). محمد ابنُه وفاته بعد نرشه عىل

املطبعة املعلوف، بني تاريخ يف القطوف دواني إسكندر): (عيىس املعلوف (٥٩)
.١٩٠٧-١٩٠٨ (لبنان)، بعبدا يف العثمانية

القاهرة، بك، جمعة لطفي محمد األستاذ العربية إىل ترجَمه األمري، كتاب : مكيافيلِّ (٦٠)
.١٩١٢

.١٩٣٨ القاهرة، الحديث، العرص يف اإلسالمي الرشق حسني): (الدكتور مؤنس (٦١)
محمد جمَعها ،١٣٢٧ / ١٩٠٩ القاهرة النديم، مقاالت هللا): عبد (السيد النديم (٦٢)

منترص. محمد بن

والفهارس واملعاجم القواميس (4)

رشكة أجزاء، ٧ باإلسكندرية، البلدية املكتبة فهارس أحمد): (الشيخ عيل أبو (٦٣)
.١٣٤٣–١٣٤٧ / ١٩٢٥–١٩٢٩ باإلسكندرية، املرصية املطبوعات

املراجع قائمة (انظر ١٨٢٨ باريس، عربي، فرنيس قاموس (أليوس): بقطر (٦٤)
األجنبية).

الفتوح، كتب يف ذكُرها يرد التي والبقاع األمكنة قاموس بك): (عيل بهجت (٦٥)
.١٣٣٤ / ١٩٠٦ القاهرة، التقدم، مطبعة

الطبية، املصطلحات يف الذهبية الشذور سليمان): بن عمر محمد (الشيخ التونيس (٦٦)
ُطبع بك، عيىس أحمد الدكتور واإلنجليزية الفرنسية إىل وترجمته تصحيحه عىل وقف
مطبعة (امللكية)، الخديوية الكتب دار نفقة عىل صفحة ١٠٠ يف منه األول الجزء
املكتبة يف موجودة القاموس لهذا الكاملة الخطية (النسخة ١٣٣٢ / ١٩١٤ املقتطف
الفصل انظر املرصية، الكتب دار يف شمسيتان صورتان لها وتوجد بباريس، األهلية

بالقواميس). الخامس
بوالق، وعربي، إيطالياني قاموس زاخور): أنطون رفاييل (األب راهبة (٦٧)

األجنبية. املراجع قائمة انظر ،١٢٣٨ / ١٨٢٣
.١٣٤٧ / ١٩٢٨ القاهرة، أجزاء، ثالثة األعالم، الدين): (خري الزركيل (٦٨)
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.١٣١٧ / ١٨٩٩ بوالق، القديمة، الجغرافيا قاموس باشا): (أحمد زكي (٦٩)
مطبعة القاهرة، واملعربة، العربية املطبوعات معجم أليان): (يوسف رسكيس (٧٠)

.١٣٤٦ / ١٩٢٨ رسكيس،
(وهو — هذا يومنا إىل ٦٥٠ه من — األطباء معجم بك): أحمد (الدكتور عيىس (٧١)
من ،١٣٦١ / ١٩٤٢ القاهرة، أصيبعة)، أبي البن األطباء طبقات يف األنباء عيون ذيل

األول. فؤاد بجامعة الطب كلية مطبوعات
الفهرس (وهو أجزاء ٧ الخديوية، بالكتبخانة املحفوظة العربية الكتب فهرست (٧٢)

.١٣٠٨ القاهرة، القديم)،
الفهرس (وهو أجزاء ٧ املرصية، الكتب بدار املوجودة العربية الكتب فهرس (٧٣)
.١٣٤٨–١٣٥٧ / ١٩٢٩–١٩٣٨ القاهرة، الكتب، دار مطبعة كثرية)، زيادات وبه الجديد
العثمانية، املطبعة املرصية، الخديوية بالكتبخانة املحفوظة الرتكية الكتب فهرس (٧٤)

.١٣٠٦ القاهرة،
املحيط، القاموس الشريازي): يعقوب بن محمد الدين مجد (الشيخ آبادي الفريوز (٧٥)
.١٢٧٢ بوالق، األوىل، الطبعة جزءان، الهوريني، الوفا أبو نرص الشيخ طبعه عىل أرشف
قائمة انظر ،١٨٦٣ لندن، إنكليزي، عربي القاموس، مد وليم): (إدوارد لني (٧٦)

األجنبية. املراجع
الهجرية التواريخ مقارنة يف اإللهامية التوفيقات باشا): محمد (اللواء مختار (٧٧)

.١٣١١ بوالق، والقبطية، األفرنكية بالسنني

ومجالت صحف مقاالتيف (5)

املرصية، الطبية النهضة بدء يف واألدب التاريخ من يشء (توفيق): إسكاروس (٧٨)
بمناسبة نُرشت مقاالت ١) ١٩٢٩ يناير–أبريل ،٩٦–١٠٨ األعداد األسبوعي، البالغ

مرص). يف الدويل الطبي املؤتمر انعقاد
نوفمرب ،٢٢ السنة الثاني، الجزء الهالل، مجلة النيل، وادي يف الطباعة تاريخ (٧٩)

ص١٠٥–١٢٢. ،١٩١٣
ص١٩٨–٢٠٤. ،١٩١٣ ديسمرب ،٢٢ السنة الثالث، الجزء
ص٤٢٦–٤٣٣. ،١٩١٤ مارس ،٢٣ السنة السادس، الجزء
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الخامسة، السنة الثقافة، الطهطاوي، رفاعة الشيخ بك): أحمد (األستاذ أمني (٨٠)
.٢٣٠–٢٣٥ األعداد

و١٢٧. ١٢٦ العددان الثالثة، السنة الثقافة، لني، ومسرت الدسوقي الشيخ (٨١)
البطريركية، املجلة زخور، روفائيل األب ترجمة قسطنطني): (الخوري الباشا (٨٢)

و٥٦١–٥٦٤. ص٤٨٦–٤٨٨ ،(١٩٣٢) والثامنة السابعة السنتان
ص١٥٩– ،(١٩٣٣) ج٣ ،١٩ السنة املرسة، قديم، يوناني قداس قنداق وصف (٨٣)

.١٦١
العربي العلمي املجمع مجلة الطنطاوي، عياد محمد الشيخ باشا): (أحمد تيمور (٨٤)

ص٣٨٧–٣٩١. ،١٩٢٤ أيلول عدد ج٩، م٤، بدمشق،
السنة األسبوعية، السياسة بك، رفاعة بك): الصادق محمد (األستاذ حسني (٨٥)

.١٩٢٧ مايو ٢٨ ،٦٤ العدد الثانية،
ج٧ أ. م. الزهراء، مجلة الطنطاوي، عياد محمد الشيخ الدين): (محب الخطيب (٨٦)

ص٤١٧–٤٢٨. ،١٣٤٣ رجب عدد
الطنطاوي عياد محمد والشيخان برون الدكتور الدين): جمال (الدكتور الشيال (٨٧)
محمد عرص يف والغرب الرشق بني العلمي االتصال من (صورة التونيس عمر ومحمد

.١٩٤٤ الثاني، العدد األول، فاروق جامعة اآلداب، كلية مجلة عيل)
السادسة، السنة املعلمني) جمعية تُصدرها (التي العلوم مجلة والوراثة، الذكاء (٨٨)

ص٤٤١–٤٤٥. ،١٩٣٩ ويونيو مايو و٦، ٥ العددان
مايو الخامس، العدد م٩٨، املقتطف، عرش، الثامن القرن يف الهند وطريق مرص (٨٩)
مقاالت). ٣) ١٩٤١ أغسطس الثالث والعدد ،١٩٤١ يونيو األول العدد وم٩٩، ،١٩٤١

السنة الثقافة، السودان، يف مرصية مدرسة أول العزيز): (عبد املجيد عبد (٩٠)
و٢٢٥. ٢٢٤ العددان الخامسة،

باشا تيمور ملقال تصحيحات أغناطيوس): الرويس (املسترشق كراتشكوفسكي (٩١)
١٩٢٤ األول كانون عدد ج١٢، م٤، العربي، العلمي املجمع مجلة الطنطاوي، الشيخ عن

وص٥٦٢–٥٦٤.
جمادى ٢٠ يف األول العدد (صدر ١٢٦٤ إىل ١٢٤٤ من السنوات املرصية، الوقائع (٩٢)

.(١٨٢٨ نوفمرب ١٢٤٤ / ٢٨ األوىل
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