
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<Articles>araka al-Tarjama wa Tadīth al-
Lugha wa al-Thaqāfa al-ʻArabīya fī Mir khilāla
al-Qarn al-Tāsiʻ ʻAshar: Dirāsa Tārīkhīya
Thaqāfīya

Abdel Moneim Elgemaiey

Abdel Moneim Elgemaiey. <Articles>araka al-Tarjama wa Tadīth al-Lugha wa al-Thaqāfa al-ʻArabīya fī Mir khilāla al-Qarn
al-Tāsiʻ ʻAshar: Dirāsa Tārīkhīya Thaqāfīya. イスラーム世界研究 2012, 5(1-2): 1-9

2012-02

https://doi.org/10.14989/161170



حركة الرتمجة وحتديث اللغة والثقافة العربية يف مصر خالل القرن التاسع عشر

1

حركة الترمجة وحتديث اللغة والثقافة العربية يف مصر خالل القرن التاسع عشر:
دراسة تارخيية ثقافية

د. عبد املنعم إبراهيم اجلميعي*

مقدمة: 
أوال: أحوال الثقافة واللغة العربية يف مصر قبل حركة اإلحياء والتحديث:

حىت عهد سالطني املماليك الذي استمر يف حكم مصر يف الفرتة من 1250 إىل 1517م كانت اللغة 
العربية هي اللغة الرمسية للبالد، فلما استوىل العثمانيون على الشام ومصر جعلوا اللغة الرتكية هي اللغة الرمسية 
الناحية الرمسية أو الشعبية وسواء يف تدريسها  العربية إمهاال شديدا يف استخدامها سواء يف  اللغة  وشهدت 
مبعاهد العلم أو يف االهتمام بتطويعها مع متطلبات العصر، وكانت النتيجة أن حدث انقطاع واضح بني الناس 
ولغتهم العربية ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل إمهال احلكام واملقربني منهم هلا حبكم جنسياهتم غري العربية، 
واستمرت األحوال على ذلك الوضع إىل بداية القرن التاسع عشر وظهور فجر النهضة املصرية الذي يرجع إىل 
احلملة الفرنسية وعصر حممد علي، فاحلملة الفرنسية جاءت باملطبعة الىت أتاحت طبع بعض الكتب القدمية 
والصحف كما ساعدت علي منو الوعي القومي لدى املصريني، وىف عصر حممد علي  وأسرته بدأ رجاالت 
الفكر ىف مصر يشعرون أن اللغة العربية اليت عايشت القرن الثامن عشر أصبحت ال تساعد على مسايرة هذه 
النهضة1 بعد أن بدأ التغلغل الثقايف األوريب يطفو على سطح احلياة املصرية خاصة بعد أن حاول حممد علي 
نقل مصر من مرحلة العصور الوسطي إىل العصر احلديث بنقل ثقافة الغرب إىل مصر، فقام بإنشاء مدارس 
مدنية أنشأ فيها نظاما تعليميا جديدا يتبع النموذج األوريب، وأرسل البعثات إىل أوربا للتخصص يف شىت فروع 
املعرفة، وكان ال بد لنجاح هذه السياسة من ترمجة العديد من الكتب األجنبية إىل العربية، ووضع القواميس 
الىت تساعد على الدراسة والرتمجة خاصة وأن حممد علي كان حمتاجا إىل أن يعرف علوم الغرب وآدابه ونظمه 
بالشوام واألرمن وغريهم من رجال  بداية األمر  بناء دولته احلديثة، وقد استعان حممد علي يف  وطرائقه يف 
و»يوسف  عنحورى«  و»يوحنا  زاخور«  »رفائيل  األب  أمثال  املهمة  هبذه  للقيام  ديوانه  وموظفي  حكومته 

فرعون« وغريه حىت عادت بعثاته من أوربا وحتملت هذه املهمة. 

ثانيا: حركة اإلحياء والتحديث على يد رفاعة الطهطاوي وغريه من املبعوثني:
دواوينه  إدارة  يف  علي  حملمد  عونا  مصر كانوا  إىل  وعادوا  دراستهم  املصريون  املبعوثون  أهنى  أن  بعد 
ومصانعه ومدارسه، وقد رأى حممد علي أن أول واجب عليهم ترمجة كتب العلوم اليت درسوها ىف أوربا،2 
فنشطت حركة الرتمجة واتسع آفاقها على يد رفاعة الطهطاوي وغريه من املبعوثني. فبعد أن عاد رفاعة من 
رحلته بباريس إىل مصر يف عام 1831 واليت كانت أول اتصال روحي بالغرب أخصبت به عقول أهل مصر 
أدرك رفاعة روعة الدور الذي ينتظره يف بالده والذي يستطيع به أن يقود حركة التنوير هبا، لذلك كان متحفزا 

* أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر بكلية اآلداب جامعة الفيوم، ويشغل منصب األمني العام للجمعية املصرية للدراسات 
التارخيية.

1 عبد املنعم اجلميعي: دراسة تارخيية، جممع اللغة العربية، ص 7.
2 أمحد بدوي: رفاعة الطهطاوى بك، ص 38.

جملة دراسات العامل اإلسالمي، 5-1&2 )فرباير 2012(، ص 9-1
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لعمل خطري هو إصالح اجملتمع املصري والعمل على تنويره. وفيما يلي نعرض لسرية موجزة لسرية رفاعة العلمية 
وكيفية اتصاله بالغرب.

ولد رفاعة مبدينة طهطا بصعيد مصر عام 1801 وبعد مولده بقليل تويف والده بدوي الطهطاوي فتوىل 
أخواله كفالته وأشرفوا على تعليمه يف الكتاب، وبعدها انتقل إىل القاهرة والتحق باألزهر، وخالل ذلك كان 
ليتلقى عنه علوم األدب واجلغرافيا  كثري الرتدد على الشيخ »حسن العطار« أحد علماء األزهر املستنريين 
والتاريخ وبعد أن أمت رفاعة دراسته باألزهر يف عام 1822 توىل التدريس فيه مدة عامني مث انتقل للعمل كواعظ 
باحدى فرق اجليش املصري، وملا طلب حممد علي من الشيخ العطار أن خيتار له من علماء األزهر عاملا يتمتع 
بأهلية ليكون إماما للبعثة العلمية إىل باريس وأن تقتصر مهمته على إمامة طالب البعثة يف الصالة ووعظهم 
وإرشادهم اختار رفاعة هلذه املهمة، فسافر مع البعثة عام 1826 وظل هناك مخس سنوات كانت من أهم 
سنوات عمره حيث انغمس يف الدراسة حبماس وجناح كبريين،3 فانكب على قراءة التاريخ القدمي والفلسفة 
اليونانية واجلغرافيا والرياضيات واملنطق، ودرس اللغة الفرنسية حىت ملك ناصيتها وأصبح يتحدث هبا بطالقة 
وختصص يف الرتمجة وتفوق فيها لدرجة نال هبا إعجاب أساتذته الفرنسيني ومل متنعه بيئته احملافظة كشيخ أزهري 
من أن يوسع أفقه ويالحظ ما يدور يف فرنسا من أحداث ووقائع ويطالع ويرتجم ما خيتار من مطالعاته ويعلق 
عليها. وعندما عاد إىل مصر يف عام 1831 كان متحفزا إلصالح اجملتمع املصري وتعليم الشعب وتنبيه 
األذهان وقد عهدت إليه احلكومة الكثري من املهام واملسئوليات، فعني مرتمجا ومدرسا للغة الفرنسية يف مدرسة 
الطب، مث نقل إىل مدرسة املدفعية وخالل ذلك قام برتمجة بعض الكتب الفرنسية يف اهلندسة واجليولوجيا 
واجلغرافيا والطب،4 ويف عام 1834 نشر كتابه الشهري »ختليص اإلبريز ىف تلخيص باريز« الذي قدم فيه 
وصفا للمجتمع الفرنسي كما شاهده، ومل يلبث أن قدم إىل حممد علي مشروعا بإنشاء مدرسة األلسن. وملا 
كان حممد علي حيسن تقدير االقرتاحات واآلراء املفيدة، فقد وافق على اقرتاح رفاعة وبادر بتنفيذه، فأنشئت 
املدرسة يف عام 1835 وكان مقرها دار األلفي باألزبكية، وعهد إىل رفاعة بإدارة املدرسة اليت بدأت مناهجها 
بدراسة اللغات العربية والرتكية والفرنسية مث اتسع نطاق الدراسة فيها ليشمل األدب والقانون الفرنسي والشريعة 
اإلجنليزية  اللغات  أدخلت  مث  مرة  بالتاريخ كعلم ألول  املدرسة  اعرتفت  واآلداب، كما  والفلسفة  اإلسالمية 
والفارسية بعد ذلك يف مناهجها الدراسية،5 وقد أحلق هبذه املدرسة قلم الرتمجة الذي انكب أعضاؤه على 
ترمجة العلوم والفنون وخالل ذلك بذل رفاعة جهودا هائلة يف نقل املعارف األوربية ومثار الفكر الغرىب إىل 
العربية، فعمل على تعريب األمساء األجنبية مع االحتفاظ بامسها األصلى، كما قام بوضع مصطلحات عربية 
تتقابل يف معناها مع املصطلحات الفرنسية ووازن بني اللغتني، كما دعا إىل تبسيط علم النحو العريب وتيسريه 

على طالب العلم.
وقد قام رفاعة يف هذه املدرسة بدور املشرف واملشارك يف كافة نواحي أنشطتها من إدارة وترمجة وتأليف 
وتدريس وال سيما يف قلم الرتمجة الذي كان ملتقى للمتخرجني تتالقى فيه جهودهم يف ترمجة العلوم والفنون 

 Hourani, Allert: Arabic Thought in Liberal Age 1798–1939, Oxford University Press, 1962,a 3
p. 25. a

4 للتفاصيل ميكن الرجوع إىل مجال الدين الشيال: تاريخ الرتمجة واحلركة الثقافية يف مصر يف عصر حممد علي، وأيضا 
التاريخ واملؤرخون يف القرن التاسع عشر.

5 للمزيد من التفاصيل حول مدرسة األلسن. راجع عبد املنعم اجلميعي: مدرسة األلسن وتطور الرتمجة وحركة التعريب 
يف مصر.
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بني خمتلف اللغات6 ومن شىت كنوز املعرفة وخالل ذلك استطاع أن يصنع من تالميذه روادا للجيل اجلديد.
ولكي تتضح جهود رفاعة يف الرتمجة والتأليف وما أودعه من ثروة من مستحدث األلفاظ واألساليب 

وأثر ذلك يف حركة اإلحياء اليت قام هبا بني أروقة اجملتمع املصري فسنعرض ملؤلفاته. 

ثالثا: مؤلفات رفاعة الطهطاوي وأثرها يف حركة التنوير: 
1-ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز: 

املناظر  وعجيب  العادات  غريب  عن  وحتدث  أوربا،  إىل  رحلته  الكتاب  هذا  يف  رفاعة  وصف  وقد 
اليت شاهدها يف فرنسا واليت كادت أن تصيبه بصدمة كبرية أفقدته عقله لبعض الوقت عندما رأى النساء 
الفرنسيات يسرن يف الشوارع بال حجاب وتكشف مالبسهن عن األكتاف والرقاب كما أن األذرع عارية 
تكبل  والتقاليد  العادات  قيود  بينما كانت  اخلمر  ويشربن  الرجال  يراقصن  الطرقات  يف  مكشوفة  والوجوه 
املرأة املصرية وجتعلها تعيش يف عصر احلرمي كما كتب ما استطاع أن حييط به من نظام الفرنسيني السياسي 
واإلداري، ورسم صورة واضحة ملا رآه من شئون احلياة األوربية ونظمها وتقاليدها مثل أوضاع النساء ودورهم 
يف اجملتمع موضحا أن مشاركة املرأة الفرنسية يف اجملتمع تكسبه مجاال ومتأله أنسا وهبجة كما كتب عن الطبقات 
االجتماعية املختلفة، واألحوال الدينية والعادات والتقاليد فقد أعجب بنظافة الفرنسيني وحسن عاداهتم يف 
تناول الطعام على املوائد، والنوم على األسرة ورش الطرق وامليادين باملاء ونظافتها، ورأى يف الفرنسيني ذكاء 
العقل ودقة الفهم، كما أعجبه حبهم للعدل ومتسكهم بالقوانني وحبهم للعلوم واملعارف وتندر من أكلهم 
بالشوكة والسكينة مما أضاف للفكر العريب موضوعات جديدة عليه خاصة وأنه تعرض ألشياء وظواهر ال 
وجود هلا يف الشرق ومن خالل ذلك قام رفاعة بتطويع اللغة العربية لألفكار والتصورات اجلديدة، وهبذا وضع 
األساس األول يف التطور احلديث للغة العربية وتسجيل الكلمات اجلديدة على هذه اللغة، مما أضاف للفكر 
العريب الكثري من املعاين واملوضوعات خاصة يف السياسة واحلكم والقانون والتسامح الديىن، وحرية الفكر، 
والكتابة والنشر، وأنواع العلوم والفنون عند األوربيني واملوازنة بني قواعد اللغة العربية والفرنسية وحرصه على 

حث املسلمني على تقليد األوربيني يف البحث العلمي والتطور. 

2-بداية القدماء وهداية احلكماء: 
وقد قام رفاعة برتمجة هذا الكتاب باالشرتاك مع بعض تالميذه ووضع له مقدمة وهذا الكتاب يهتم 
بدراسة تاريخ اليونان وأساطريهم وأدهبم وتقدميها إىل الفكر العريب كما تعرض لتاريخ قدماء املصريني والسوريني 
والسريانيني والبابليني، والعجم، واهلنود، وتعرض أيضا لذكر أمم العرب وأحواهلم قبل اإلسالم يف حماولة منه 

أن يقارن بني تاريخ القرون الوسطى عند األوربيني والعرب.

3-مواقع األفالك يف وقائع تليماك: 
وهذا الكتاب ميثل حماولة جريئة يف نقل األدب األسطوري اليوناين إىل الفكر العريب فهو عبارة عن قصة 
تتعرض لألساطري اليونانية وشئون السياسة واالجتماع يف بعض ممالك أوربا، ويربط ذلك بصلة األدب اليوناين 
بالفكر العريب، وقد ترمجه رفاعة أثناء تواجده يف السودان عندما أبعده عباس األول إىل هناك، وأخرجه بعد 
عودته إىل مصر يف صفحات تزيد على الثمامنائة ويف أسلوب بارع أوضح فيه رفاعة العديد من املغامرات 

6 للتفاصيل أنظر عبد املنعم اجلميعي: مدرسة األلسن وتطور حركة الرتمجة والتعريب يف مصر.
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املليئة باألخطار، مستخرجا منها العديد من العظات، ومقارنا للنماذج البشرية يف احلكم والسياسة، وواصفا 
طبائع البالد املختلفة. 

4-التحفة املكتبية يف تقريب اللغة العربية: 
املدارس اخلصوصية  لتالميذ  بأسلوب جديد سهل ومباشر  رفاعة  العريب كتبها  النحو  وهي رسالة يف 
واألولية تضم جمموعة من القواعد ووضعها أمام املتعلم يف نظام شامل وواضح. يضم العديد من اجلداول 
التعليمية اليت تشمل جمموعة من القواعد النحوية احلديثة، وعلى منواهلا سار مؤلفو العربية حنو تبسيط حنو 

اللغة، وتوضيح خصائصه.

5-أنوار توفيق اجلليل يف أخبار مصر وتوثيق بين إمساعيل: 
وهو جزء هام من تاريخ مصر كتبه رفاعة يف عهد إمساعيل، ومت نشره عام 1868 وفيه بسط تاريخ مصر 
من أقدم العصور وحىت ظهور اإلسالم موضحا مدنية مصر وسياستها وطبيعة أرضها ونيلها وحبرياهتا ونباهتا 
وحيواهنا ومعادهنا ومن حكمها من امللوك والوالة، وما تعاقب عليها من غزوات مث تعرض ألحوال العرب قبل 
اإلسالم وصفاهتم وما كان لقريش من زعامة. وهذا الكتاب يعد درسا يف الرتبية الوطنية وضعه رفاعة بني يدي 

الشباب ليتعرف على تاريخ بالده. 

6-هناية اإلجياز يف سرية ساكن احلجاز: 
وهذا الكتاب يعد أول دراسة حديثة للسرية النبوية وتاريخ صدر اإلسالم،7 وقد ركز فيه رفاعة على سرية 
الرسول عليه السالم ومراحل دعوته وهجرته وأخالقه وصفاته وأهل بيته، ونظام احلكم يف اإلسالم، كما حيتوي 
على العديد من األلفاظ اليت تشمل العديد من املعاين اجلديدة، ويظهر يف بعضها طابع التأثر باالستعمال 

األجنيب مثل املنافع العمومية واجلنسية، والوطنية العمومية، واهليئة االجتماعية وغريها. 

7-قالئد املفاخر يف غريب عوائد األوائل واألواخر: 
وهو كتاب مرتجم مل ينقله رفاعة بتمامه بل حذف ما ذكره مؤلف الكتاب من إساءة لبعض العوائد 
اإلسالمية، وقد قدم له رفاعة مبائة صفحة أخرى تضمنت شرح الكلمات الغريبة اليت توجد يف الكتاب مرتبة 
على حروف املعجم، ومعظمها أمساء ممالك وبلدان وأمساء أعالم ومصطلحات علمية، وكان هدفه من ذلك 

توسيع قاموس املصطلحات يف اللغة العربية.

8-مناهج األلباب املصرية يف مباهج اآلداب العصرية: 
وعنوان هذا الكتاب يدل على أن صاحبه مجع بني القدمي واجلديد، وقد قصد فيه رفاعة مجع معلومات 
عما أمساه املنافع العمومية اليت تتسع هبا دائرة التمدن الوطين والكتاب يدور حول فضل املنافع العمومية، 
وحالة تلك املنافع يف األزمنة القدمية، وهو يعد معلما من معامل التجديد الفكري والتطور اللغوي، كما يعد 
فتحا جديدا يف الفكر العريب احلديث، جدد فيه رفاعة معامل الطريق الذي يرشحه ملصر لتسايره يف هنضتها، 
كما بني فيه كيفية االستفادة من علوم وثقافة الغرب مع احلفاظ على ما هو إجيايب من املوروث الثقايف العريب 

7 حممود فهمي حجازي: أصول الفكر العريب احلديث عند الطهطاوي، القاهرة، 1974م، ص 30.
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اإلسالمي وصاغ فيه املفاهيم األساسية للوطن والوطنية،8 فمصر اليت استخلصها من إطار املوروث التارخيي 
لألمة اإلسالمية، من وجهة نظره كالشخص له لب وفؤاد، وحياة وشعور، وهذا اللب مناهج حياة، وأسلوب 
عيش. ويف هذا الكتاب دعا رفاعة إىل التسامح الديين، وأكد حقوق األقباط واليهود باخلضوع لشريعتهم فيما 
يتصل باألحوال الشخصية وقد اعتمد رفاعة يف مصادره على الرتاث العريب اإلسالمي القدمي وعلى الرتاث 

الغريب اجلديد خاصة الرتاث الفرنسي.

9-املرشد األمني للبنات والبنني: 
وهو كتاب يف اآلداب والرتبية العامة، والطرق السليمة لتعليم البنات والبنني وهتذيبهم أورد فيه رفاعة 
خالصة فكره االجتماعي والثقايف وموقفه من قضية املرأة املصرية فدعا إىل تعليمها وفتح أبواب العلم أمامها، 
كما حتدث فيه عن الوطن والتمدن واحلريات العامة، ومن مث نستطيع أن ندرك مدى تأثري فكر الطهطاوي 
يف صياغة املشروع الوطين السياسي والثقايف ويف التطورات اليت حدثت يف مصر. هذا عن مؤلفات رفاعة يف 
الفكر واللغة، أما ما أنتجه رفاعة وتالميذه من مئات الكتب املرتمجة إىل اللغة العربية ومن املصطلحات العلمية 
والثقافية فيعد من مفاخره فقد اختار رفاعة لتالميذه بعض الكتب التارخيية وكتب سري العظماء والفالسفة 
لرتمجتها ومن ذلك نذكر تاريخ الفالسفة اليونانيني، وبداية القدماء وهداية احلكماء، والذي يتضح من تقدمي 
رفاعة له حبه للتاريخ حيث يقول »جيب طرق التاريخ باهلمة والفكر، ملا أنه جيود بذكر ما جرى عليه النسيان. 
ولوال أن مصباح التاريخ هو االستصباح ألصبح ما مضى هشيما تذروه الرياح، فمنفعته عامة للخاصة والعامة، 
وهو مشري كل أمري، ومسري كل وزير، وظهر كل مسري، إذا سئل أجاب، وأبدى العجب العجاب« أما ما ترمجه 
رفاعة بنفسه فهو كثري ونذكر من ذلك كتابه اهلام »قالئد املفاخر يف غريب عوائد األوائل واألواخر« الذي 

ترمجه من الفرنسية إىل العربية. 
احلكومة  تصدرها  اليت كانت  املصرية  الوقائع  جلريدة  حمررا  فعمل  التنويرية،  جهوده  رفاعة يف  واستمر 

واستطاع حتويلها من جمرد نشره رمسية إىل صحيفة أسبوعية حتاكي الصحف األوربية. 
وبعد وفاة حممد علي تناقص دور رفاعة أيام عباس األول )1848-1854( وأيام حممد سعيد )1854-

1863( فتدهورت أحوال مدرسة األلسن وأبعد رفاعة إىل السودان عام 1850 ومع ذلك ظل متمسكا بقلمه 
حمبا لوطنه مث ما لبث أن استعاد مكانته يف عصر إمساعيل )1863-1879( فإىل جانب عودته إلدارة مدرسة 

األلسن أسند إليه مهمة حترير جملة روضة املدارس،9 اليت كانت فتحا جديدا يف تاريخ الصحافة. 
أن احلكومة عندما بدأت يف  القانون يف مصر ذلك  فلرفاعة فضل كبري يف هنضة  وإىل جانب ذلك 
 )Le Code( إصالح النظام القضائي يف عهد إمساعيل مهدت لذلك بتعريب القوانني الفرنسية املعروفة بالكود
ومل جتد من يقوم هبذه املهمة الشاقة سوى رفاعة وتالميذه فعربوا القانون املدين الفرنسي الذي استمد املشرع 
املصري منه معظم أحكام قوانني املعامالت املدينة واملرافعات والعقوبات خاصة وأن رفاعة أضاف الكثري من 

الشروح والتعليقات عليه. 
وتلك القوانني اليت بىن على أساسها النظام القضائي احلديث واليت كانت املرة األوىل اليت يتعرف عليها 

املصريون على طريقة عمل النظام السياسي يف الغرب.10  

8 رءوف عباس: التنوير بني مصر واليابان، ص 67.
9 رءوف عباس: التنوير بني مصر واليابان، ص 63- 67.

Abu-Lughod: Arab Rediscovery of Europe, pp. 88–92.a 10
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ومن ذلك يتضح فضل رفاعة وتالميذه يف إقامة صرح العدالة يف مصر،11 وإىل جانب ذلك نذكر أن 
رفاعة كان شاعرا وأديبا له نفس حساسة، فله ديوان شعري متت طباعته مرات عديدة.12  لقد محل رفاعة لواء 
النهضة العلمية واألدبية يف بالده وكان منهجه العلمي أن ينقل إىل أبناء وطنه علوم أوربا يف التاريخ واجلغرافيا 
والرياضيات والفنون وقد اقرتن ذلك بنزعة وطنية قوية كما اقرتن بتهذيب النفوس وإرشادها إىل ما فيه رفعة 
الوطن وجمده، وكانت له نفس شاعرة جادت بشعر ترتقرق فيه معاين الوطنية كما كان له قلم جيمع بني األدب 
العريب والثقافة األوربية، ومل يقف انتاجه عند التعريب بل قام بتأليف العديد من الكتب املمتعة يف التاريخ 
واألدب والرتبية، يضاف إىل ذلك ما انتجه تالميذه بتوجيهه من عشرات الكتب املرتمجة إىل العربية، ومن 

آالف املصطلحات اللغوية.
الوطنية املصرية بعد أن استمد  الفكر املصري احلديث والثقافة  أثرا كبريا يف تطور  وهكذا ترك رفاعة 
روافده من الرتاث القدمي، والفكر التنويري الفرنسي احلديث مما أحدث العديد من نواحي التجديد يف الفكر 
واللغة، واستمر رفاعة يؤدي واجبه التنويري حنو وطنه حىت أدركته الوفاة يف عام 1873 وله من العمر مخسة 

وسبعون عاما. 

رابعا: خلفاء رفاعة وتطور الثقافة يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر: 
الفكر  رواد  من  العديد  فظهر  عشر  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  مثارها  املصرية  النهضة  أتت 
والغيورين على اللغة العربية مثل علي باشا مبارك الذي تقلد بعد عودته من بعثته لدراسة اهلندسة بفرنسا عدة 
مناصب هامة منها وزارة املعارف العمومية ومن خالل ذلك دعا إىل االهتمام باللغة العربية فقام بإنشاء دار 
العلوم لتخريج معلمني للغة العربية وقام بتأسيس دار الكتب لتكون مركزا تثقيفيا للمصريني كما قام بتأليف 
عدة مؤلفات منها اخلطط التوفيقية يف عشرين جزءا واليت تعترب مصدرا للتعريف باحلياة املصرية وحياة املصريني 
االجتماعية، ورواية علم الدين املليئة بالعديد من التجارب واملعارف واحلكايات والقصص، وقد اختار علي 
مبارك بطل هذه القصة ابن فقيه من فقهاء الريف، ولد له ابنا مساه علم الدين تفاؤال بأن يكون من العلماء، 
مث وجهه إىل اجلامع األزهر لدراسة علوم الدين واللغة، وقد استطاع هذا الفىت أن ينبغ يف هذه العلوم وكان 
أن مجعته األيام بأحد مشاهري االجنليز املهتمني باللغة العربية، وانعقدت بينهما أواصر املودة، وخالل ذلك 
سافر إىل اجنلرتا ورافقه ابنه يف هذه الرحلة فكانت فرصة للرجل االجنليزي يتلقى فيها من الشيخ معلومات عن 
األعياد املصرية، وموالد السيد البدوي وغريه من املشايخ. وهذا الكتاب يعد من القصص اليت سبقت ظهور 
القصص الفين يف العصر احلديث. هذا إىل جانب قيام علي مبارك بتأليف العديد من الكتب واملؤلفات يف 

العلوم اهلندسية وغريها. 
وظهر عبد اهلل باشا فكري صاحب الرسائل األدبية والبحوث يف أدب الرحالت والثقافة العربية13  والذي 
جنح يف مجع جمموعة من األمثال وضعها يف كتاب امساه »نظم الآلل يف احلكم واألمثال«، كما ظهر من زعماء 
اإلصالح من قاموا بالتنبيه إىل ضرورة االهتمام هبا فحذر »مجال الدين األفغاين« من اآلثار اليت ترتتب على 
إمهاهلا ونادى باحملافظة عليها حىت تستقر املعارف،14 كما عاجل مشكالت السياسة املصرية يف صراحة وجرأة 

11 أمحد بدوي: مرجع سابق، ص 178.
12 مجعه وقدم له دكتور طه وادي. انظر ديوان رفاعة الطهطاوي، القاهرة، اهليئة العامة للكتاب، 1993.

13 للتفاصيل انظر: اآلثار الفكرية وتشمل بعض نظم ونثر عبد اهلل فكري اليت مجعها جنله أمني فكري.
14 جريدة مصر يف 14 مايو 1879.
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كبرية خالل اقامته مبصر حيث جعل من داره مركزا لإلشعاع الفكري والسياسي.
ووقف »عبد اهلل الندمي« باملرصاد لكل من حاول التقليل من شأن اللغة العربية وهاله أن يرى موجة 
الفرجنة اليت أصابت البالد تصل إىل اللغة العربية حىت أصبح أبناء وطنه ال يهتمون بلغتهم واملثقفون منهم 
يتفاخرون باستعمال اللغات األجنبية كلغة للتفاهم والتعامل كما هاله أن يرى حماوالت االستعمار التقليل من 
شأن اللغة العربية للسيطرة على عواطف املصريني وأفكارهم حىت ال ينهضوا فندد هبؤالء يف صحفه مبينا هلم 
اآلثار الضارة اليت سترتتب على مستقبل الوطن والدين نتيجة ما يفعلون  فكتب جمموعة من املقاالت وأبرزها 
»إضاعة اللغة تسليم للذات«15 خاطب فيها املتفرجنني فقال »أيها الناطق بالضاد مب تستبدل لغتك وليس 
هلا مثيل وإىل من ترتكها وأنت هلا كفيل والذي استحسنته يف غريها واستقبحت مقابله فيها«، كما بني أن 
اللغة هي سر احلياة يرتجم هبا اإلنسان عن خواطر القلب، وأهنا يف حد ذاهتا شخصية استقاللية16 ألن الذي 
يتحدث بلغته يشعر بالقوة وتنطبع نفسه على حب الكرامة واالستقالل، ومل يقتصر األمر على ذلك بل قام 

بعض األدباء والعلماء بتكوين مجعيات أدبية ولغوية للدفاع عن اللغة العربية.
أسلوب  العربية فجدد يف  اللغة  تطوير  اإلسهام يف  عبده  الشيخ حممد  فقد حاول  وإىل جانب ذلك 
التأليف، وقام بالتدريس مبدرسة دار العلوم هبدف إعداد املعلم الصاحل واملسامهة يف تطوير اللغة، وكان لكتاباته 
أكرب األثر يف تطور اللغة العربية والفكر وأساليب التعبري يف مصر خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر 
خاصة وأنه ترك ثروة ضخمة من اإلنتاج الفكري، ونادى بإصالح اللغة العربية وإتقان الكتابة واخلطابة فيها 
مما جعل له مكانة خاصة يف حركة التجديد اللغوي واألديب يف مصر هذا إىل جانب أنه عاصر فرتة من مراحل 
كفاح مصر القومي أثناء قيام الثورة العرابية وما بعدها، قاد خالهلا محالت اإلصالح واجتهد يف مسائل الدين 

واللغة.17 
إن آثار الشيخ حممد عبده تكشف مدى التنوع يف املوضوعات اليت اهتم بدراستها كما توضح مقدار 
التطور الذي مر به الفكر العريب يف مصر خالل القرن التاسع عشر ومدى استجابة اللغة العربية حلاجات 
اجملتمع إىل التطور مما جعل له مكانه كبرية يف حركة التجديد اللغوي واألديب يف مصر خاصة وأنه تناوهلا بروح 

جتمع بني األصالة والتجديد.

خامسا: اجلامعة املصرية وحماوالت االرتقاء باللغة العربية:
ولعل األدب القومي واالهتمام باللغة العربية، قد برز عمليا بعد إنشاء اجلامعة املصرية، فعندما أنشئت 
هذه اجلامعة يف عام 1908 اتفق على أن تكون لغة التعليم فيها هي »اللغة العربية دون سواها لتكون واسطة 
لنشر املعارف وترقية العلوم بني الناطقني بالضاد، ولكي ترتقي اللغة العربية هبذه الوسيلة،18 وترجع أسباب 
التمسك باللغة العربية كلغة للتعليم باجلامعة إىل أن قادة الرأي يف مصر يف ذلك الوقت وجدوا أن آثار الفرجنة 
اليت أصابت البالد قد وصلت إىل اللغة العربية حىت أصبح أبناء الوطن ال يهتمون بلغتهم، واملثقفون منهم 

يتفاخرون باستعمال اللغات األجنبية للتفاهم والتعامل.
أما عن البعثات العلمية اليت أرسلتها اجلامعة إىل أوربا فقد كان اهلدف منها إيفاد طالهبا الستكمال 

15 التنكيت والتبكيت يف 19 يونيو 1881.
16 األستاذ العدد األول يف 23 أغسطس 1892.

17 للتفاصيل أنظر: حممد رشيد رضا: تاريخ األستاذ االمام الشيخ حممد عبده، القاهرة، مطبعة املنار، 1931.
18 حماضر جلسات اجلامعة املصرية: جلسة الثالثاء يف 28 أبريل 1908.
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معارفهم يف جامعاهتا الشهرية،19 وذلك لتخريج أساتذة وطنيني يعلمون العلوم بعد عودهتم إىل مصر باللغة 
العربية. 

وهكذا أحدثت اجلامعة ثورة يف اللغة واألدب، وأخذت مكاهنا يف قافلة التطور اللغوي واألديب. 

سادسا: إنشاء جممع اللغة العربية للحفاظ على الفصحى ومواكبة املصطلحات العلمية: 
ورغم كل ما بذل من جهود لتحديث العلوم والثقافة العربية، فإن اللغة العربية مل تستطع مواكبة التقدم 
العلمي اهلائل يف كافة جماالته فاختلطت العامية بالكلمات املعربة، واستبدلت العامية بالفصحى ونتيجة لذلك 
أحس رجاالت العلم يف مصر باخلطر الذي يواجه اللغة العربية وخشوا أن يزعزع ما حيدث يف أركاهنا، وفكروا 
يف إنشاء هيئة حتفظ هلذه اللغة حياهتا وسالمة النطق والتعبري عن معانيها وجتعلها وافية مبطالب العلوم والفنون، 

وقد تعددت احملاوالت واجلهود اليت انتهت بتأسيس جممع للغة العربية يف عام 1932. 
وهكذا تابعنا يف هذه الدراسة مراحل تطور حركة الرتمجة والتحديث يف اللغة العربية وآداهبا منذ أوائل 
القرن التاسع عشر إىل بداية القرن العشرين، كما تابعنا رواد هذه النهضة وأعماهلم اليت تسببت يف التطور 

اللغوي واألديب يف مصر. 

سابعا: وجه التشابه بني فكر فوكوزاوا يوكيتشي التنويري وفكر رفاعة الطهطاوي: 
يعد فوكوزاوا 1835-1901 رائدا للتنوير يف اليابان كما يعد رفاعة الطهطاوي 1801-1873 رائدا 
للفكر العريب احلديث فكالمها تأثر بالفكر الغريب، وكالمها ترك أثرا بالغا على تطور الفكر احلديث يف بالده 
املوروث واملكتسب  البحث عن صيغة متزج  له، وكالمها حاول  املعاصرين  املثقفني  تأثريا كبريا يف جيل  وأثر 

وحتافظ على خصوصية الثقافة الوطنية خالل مرحلة تكوين الدولة احلديثة. 
يف كتابه  التعلم  لتطور  نظريته  فوكوزاوا  فقدم  التعلم  إىل  الدعوة  يف  جهدا كبريا  منهما  بذل كل  لقد 
»تشجيع التعليم«. ودعا رفاعة يف كتابه »مناهج األلباب« إىل التعلم موضحا أمهيته، كما قام كل منهما 
بالربط بني الثقافتني الغربية والشرقية، ويف استخالص ثقافة جديدة جتمع بني إجيابيات املوروث وإجيابيات 
اليابان ومصر مرتا  املكتسب وتليب حاجات اجملتمع يف مرحلة التحول إىل العصر احلديث ومعىن ذلك أن 
مبرحلة التحول من اجملتمع التقليدي إىل اجملتمع احلديث يف ظروف غلبت عليها االستجابة لتحدي العدوان 
الغريب وخالل ذلك استطاعت كل من اليابان ومصر أن حتل مشكلة األصالة واملعاصرة بالتوفيق بني التقاليد 
اليابانية واملصرية والتقاليد العصرية الغربية مما ترتب عليه أن أخذت احلياة السياسية يف كال البلدين لونا خاصا 

يعترب انعكاسا للواقع اجملتمعي يف اليابان ومصر. 
النظر يف  بإعادة  السياسي  الفكر  اهتم كل من فوكوزاوا والطهطاوي يف جمال  لقد  وإىل جانب ذلك 
األفكار التقليدية اليت تربر سلطة احلاكم واحلكومة من أجل دفع عجلة التقدم إىل اإلمام يف عملية تكوين 
الدولة احلديثة وملا كان املوروث السياسي التقليدي يقف ضد التطور السياسي يف الدولة احلديثة فقد وقع 
على عاتق رائدي التنوير يف مصر واليابان مراجعة ذلك املوروث الثقايف السياسي لفتح الطريق أمام تطور إدارة 

احلكم خالل بناء الدولة احلديثة.20    

19 اجلامعة املصرية: تقرير جملس اإلدارة يف 14 مارس 1914، ص 29.
20 رءوف عباس: مرجع سابق، ص 73- 75.
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