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<<<EMD<< 
 هـالكنًملا بدأت مرص هنضتها يف القرن التاسع عرش امليالدي صادفت كثريا من النجـاح 

صادفت من الفـشل أكثـر ممـا صـادفت مـن النجـاح, وبعـد مـائتي عـام عـىل بـدايات هـذه 
والـسبب احلقيقـي , النهضة أصبح من واجبنا أن نتصارح عن السبب احلقيقي يف النجـاح 

امللفقة التي استسهل أسالفنا اللجـوء إليهـا يف لبة أو واملق األسباب ًيف الفشل بعيدا عن كل
 . تشخيص احلالة التارخيية, ويف وصف النهضة التعليمية والعلمية والثقافية

من الصعب عىل الذين غرقوا يف التفرقة بني عرص حممد عيل مـن فإن  عىل سبيل املثال ,
ألهنــم ; يــصلوا إىل حقيقــة الــسبب ناحيـة وبــني عــرص عبــاس األول مــن ناحيـة أخــرى أن 

ممتـدة لكنه ال تصنع هنضة , يعولون عىل قرارات أو توجهات فوقية ربام يكون هلا أثر وقتي 
 .وق هنضة راسخة عال تكام أهنا 

لكــنهم مل جيــدوا , ولــست أشــك يف أن كثــريين قــد اكتــشفوا حقيقــة الــسبب اجلــوهري 
, ن قـد اكتـشفوا حقيقـة هـذا الـسبب ًمصلحة يف إذاعتـه, ولـست أشـك أيـضا يف أن كثـريي
بمرص عن انتامئها احلقيقـي إىل  االبتعادلكنهم استكربوا أن يعرتفوا به يف ظل حرصهم عىل 
 .انتامءات أخرى جتعل هلم مكانة أرفع ومرجعية أقوى

ؤودة يف النهوض أصبح كفيال للحق بـأن يظهـر و الزمن وتكرر التجارب املّيضلكن م
ًجيابا وسلبا , ومن اجلدير بالـذكر أن الوصـول إىل هـذا احلـق لـيس وأن يعرتف به وبدوره إ ً

هـو موضـوع وباألمر املعجز يف ظل الفهم احلقيقي آلليات حدوث النهـضة واسـتمرارها, 
ًكبري ال يمكن ملثل هذه املقدمة وال ملثل هذا الكتاب أن يدعي أنه يلم به إملاما كامال  لكـن , ً

 .حماولة للتجاهل أو القفز عليهابعض أساسياته تبقى أكرب من أية 
,  »األصالة«جل هو وسوأول أساسيات النهضة كام نعرف وكام نعلم وكام عرف العامل 

يـة مـرصية, وهـذا هـو جـوهر ووبـال همـرصيني أن تتحقـق بـال ية فلن يمكن لنهضة مرص
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و  أو توقفهـا عنـد بـداياهتا أواتصاهلاالقول الفصل بعد ذلك يف نجاح النهضة واستمرارها 

 .حتى إرهاصاهتا 
<<END<< 

يف مرص أن املثل الدال عىل واحلضارة والتمدن والتحرض ومن حسن حظ تاريخ العلم 
مـا أقـول واضــح وضـوح الـشمس, فحــني ذهبـت أوىل البعثـات املــرصية إىل أوربـا اختــار 

ًأن يرسل معها إماما للبعثـة يعنـي باجلانـب اخللقـي يف سـلوك ) أيا من كان(صاحب األمر 
,  البعثة مـن الـشبان دون أن تكـون لـه سـلطة األسـتاذ يف علـومهم أو يف دراسـاهتم أعضاء

صـاحب أصبح هذا اإلمام الذي كـان الظـن أنـه ف, لكن رس النهضة األكرب رسعان ما جتىل 
عىل حني مل حيقق أي مـن أعـضاء البعثـة نفـس ,  هامشية هو باعث النهضة ورائدها وظيفة

أو علامء جيدي التكوين ,  ممتازين إن كانوا قد أصبحوا مهننيو, املكانة يف الريادة والبعث 
ئوا رؤيـة حـضارية شالتـي ذهبـوا إليهـا دون أن ينـرون يف فلـك احلـضارة دويـ لكنهم ظلوا

إن : كتلك التي أنشأها األزهـري رفاعـة الطهطـاوي, وهنـا ترفـع األصـالة رأسـها لتقـول 
ًا ويـشذهبا وهيـذهبا ويغـذهيا جـذورا عـام ينميهـالنهضة ال تتحقق بدون البحث يف األصالة 

 .ًوبذورا عىل حد سواء 
<<EO<D< 

رفاعة الطهطاوي بميزات شخصية, وليس يف ذلك شك, لكن امليـزة الكـربى ربام متيز 
ر, وهكـذا متكـن فومل تبدأ من الص, يف رفاعة أنه نظر إىل اجلديد بعني أصيلة مل تتنكر لذاهتا 

 ملجتمعــه مــن خــالل التأمــل والنقــد واإلعجــاب فــةاًمــن أن حيقــق مــن اجلديــد ظــالال ور
ويف أحيـان قليلـة , والرتجيح والتـدبر والـتعلم واملفاضـلة والتـوطني والتمكـني والتطـوير 

 .الرفض واالستعالء املربرين 
فإننا ال نستطيع أن نبـدأ بـشخص صـاحب الـدرر , وعندما نبحث عن مفاتيح النهضة 

  .ةلذي بدأ الرفعة وبدأ الرشاراالكبري دون أن نبحث عن أستاذه امللهم 
< <
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<<EPD<< 

ومن حسن احلظ يف تاريخ مـرص وتـاريخ هنـضتها وتـاريخ األزهـر وتـاريخ رفاعـة أننـا 
نعرف منذ زمن مبكر أن املوسوعي العظيم الشيخ حسن العطار هو صاحب الفـضل عـىل 

 .ه مرص من هنضة ترفاعة وعىل مرص يف كل ما حققه رفاعة وحقق
بدأ كتابنا هذا باحلديث عن هذا الشيخ الذي كان أعلم أهل زمانـه, كـام أنـه هلذا السبب فإننا ن

, ثـم ننطلـق إىل رفاعـة الطهطـاوي , وصل إىل أعىل منصب علمي يف زمانه وهو مشيخة األزهر 
قبني عيل مبارك وعبد ثم إىل رعاة النهضة ومثلها العليا من خالل نموذجي وزيري املعارف املتعا

ئتني مـن منـارات النهـضة يف عـرصمها بـام قامـا بـه عـىل يمـثالن منـارتني مـضذين يلاهللا فكري ال
 .وبام خلفا من آثار يف احلياة الثقافية,  ياملستوى الفردي والتنفيذ

وهــو دور املوســوعية بتجلياهتــا , وننطلــق بعــد هــذا إىل دور ثالــث مــن أدوار النهــضة 
جميــة والرتتيــب والتعريــف املتعــددة يف التــأليف واجلمــع واالســتعراض والتحقيــق واملع

 التـام عـىل هـذا اءكفـباالنونختـار رجلـني اتـصلت أدوارمهـا احلقيقيـة , والفهرسة والنرش 
اله مــن خــالل وانــوقــد ت, ه وتراثــه الفكــري تــالــرتاث األصــيل الــذي مثلــه األزهــر ومكتب

إعـادة  القادرة عىل إعادة العرض وإعادة اإلنتاج وقبل هذا إعادة التفكـري وةاملناهج احلديث
 صـدر النهـضة يفن اخرتنامهـا للتمثيـل هلـذه الـصورة االتصميم, وقـد كـان الـرجالن اللـذ

 .وأمحد باشا تيمورباشا ومها أمحد زكي ,  رهان يف أمور كثرية فريس
<<EQD<< 

النـسيج املتـني يف بدايات إذا أجدنا قراءة تاريخ هذه النامذج البارزة التي تولت تشكيل 
, ل حـائرين أمـام بـداياهتام ازنـبوسعنا أن نفهم الفارق بني طـريقني الفإن , هنضتنا احلديثة 

 . العلم هققحيوهنايتهام وسنظل عىل الدوام حائرين مع كل تقدم 
وهذا هو األصـعب , كون نوإما أن , وهذا هو األسهل صدى فحسب , كون نفإما أن 

 .مستندين إىل األصالةولكنه األثمر واألخلد حريصني عىل التأصيل 
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رفاعة عن باريس وعن فرنسا ال تغنينا  نصوصقبله ة نصوص عيل مبارك ومن ءن قراإ

ــالطبع عــن فرنــسا نفــسها, وعلمهــا و ــا بــاريس بــدون هــذه , هــا وأدهبــا فنب ــا إذا قرأن لكنن
بـاريس التـي حـاول اخلـديو إال حيث هي ولن تكون عنـدنا , النصوص فلن نربح باريس 

 التي كانـت موجـودة يف وقتـه, لكنـه مل يساخ بارفنجح يف استنس, إسامعيل أن يستنسخها 
إال ) ١٩٠٠(فـال نحـن نقلنـا املـرتو ,  التي أتت بعد تركه احلكم يسينجح يف استنساخ بار

ًيف عهد السادات نقال رمزيا, وال نحـن نقلنـا إيفـل   جرببـوإن كنـا قـد تفاخرنـا , ) ١٨٨٩(ً
 . فحسب االسمبراج إال األليس له من 

<<<ERD<< 
  : قــصدها تــشمل ثالثــة صــور خمتلفــةأأقــول إن الثقافــة واملوســوعية التــي وأحــب أن 

الصورة األوىل هي الـصورة القديمـة للموسـوعية والتـي تعنـي ببـساطة شـديدة ذلـك املعنـى 
أو املوحي من اتساع قاعدة الثقافة أو املعرفـة أو النتـاج الثقـايف بحيـث تـشمل  اللغوي املبارش

خصص , و أقول أكثر من جمالني ألن شموهلا جمالني فقط جيعل أكثر من جمالني من جماالت الت
 وصف بأنه كذا وكذا فحسب , كأن تقول إنه حمـدث وفقيـه, أو فليـسوف وطبيـب , ي اإلنسان

يف التفـسري ا ًوهكذا , لكن املحدث الفقيه إذا بـرز أيـض.. أو مفرس ومتكلم,  أو طبيب وأديب 
 , وهكذا تقاعد النـاس أو تعـارف النـاس أصبح خارج نطاق احلديث الزوجي عن ختصصني

عىل أن يصنفوا املربز يف أكثر من ختصصني بأنه موسوعي , ونحـن نـرى عالمـات اإلعجـاب 
ودالئله يف تراجم الرجال حني تقرأ عن إمام من أئمة الفقه فنجد امليادين التي بـرز فيهـا وهـي 

سري واحلديث والفلـك , أو مجعـه تتاىل يف مجل معربة من مجعه للتفوق يف الفقه واألصول والتف
  .  للتفوق يف التفسري واحلديث والفقه والتاريخ وهكذا
ًوصـيدالنيا وفلكيـا ا ًوفليـسوفا ًكـان طبيبـ ًويف هذا الصدد يمكننا أن نجد أن ابن سينا مثال ً

ًوفزيقيا وجيولوجي  .وهكذاا ًونباتيا ًوصيدالنيا ًوطبيبا ً, وأن الزهراوي كان جراحا ً
وذج القرن التاسع عرش من هـؤالء العلـامء املـسلمني كـان هـو الـشيخ حـسن ولعل  نم
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 ًالعطار الذي مجع التفوق يف الفقه وأصوله والفلك والفلسفة واملنطق وعلم الكالم فـضال

 .عن اإلملام بأدبيات فنون أخرى كعلوم الطب
هبـة , الصورة الثانية من املوسوعية تتعلق باملنهج الذي يفرض نفسه عـىل صـاحب املو

فال يتناول األمور من نظرة ضيقة يفرضها علمـه أو يفرضـها ختصـصه أو تفرضـها سـلطته  
مــن األمــور بالبحــث أو ا ًالعلميــة  أو أســتاذيته  أو مرجعيتــه  , وإنــام هــو حــني يتنــاول أمــر

الكتابة أو التأليف يستعرض ما هو متاح من معرفة يف جماله , ويتناول هذه املعرفـة بمـنهج 
جـوه االتفـاق واالئـتالف و مظـاهر االفـرتاق والتاميـز , و حـدوث التواصـل يبحث عن و

يف امليدان الذي سبق امليادين األخرى إىل هذا الفهم  كام يبحث ا ًواالنقطاع ,  ويبحث أيض
يف الطريقة التي امتدت هبا النظرة من ميدان إىل ميدان , وهلذا تقرأ ما يكتبه صاحب املنهج 

املعرفة من ناحية , وحتس مـن ناحيـة أخـرى بنـوع مـن الـسيطرة املوسوعي فتحس بوحدة 
 الفضاء املعريف , بحيث تتيح لك مطالعته أو متابعته أن  متتـد رؤيتـك أوعىل الكون املعريف 

 . وتتسع قدرتك عىل فهم احلقيقة وعىل تصورها , ثم عىل تصويرها وعىل التعامل معها
ة عـيل املـصطلح اآلن  و مـع أهنـا  تبـدو يف ثم تأيت الصورة الثالثـة وهـي الـصورة الغالبـ

 خمتلـف متامـا وهـي ء كثريين مرتبطة بالصورة الثانية التي وصفناها لتونا , فإهنـا يشأذهان
 نتـاج يأو الكتابـة املوسـوعية , وهـ, املوسـوعية يف الكتابـة    الفكري  أواإلنتاجة يموسوع

ة إىل أخـرى ومـن يف مـن موسـوعقابلة لالخـتال(  منهجية بإطاراتنوع من الكتابة يلتزم 
 ال يقـف عنـد لتـزامااللكن هـذا )  ميدان إىل آخر لكنها يف النهاية حمددة وواضحة ومقيدة 

حدود ما حيب الكاتب أو املثقف أن يكتبه , وإنام يمتد إىل وضع عمـل موسـوعي متكامـل 
 مـن أصحابه املؤلفني) أو مجاعة ( املوسوعات أو جيعل جمموعة أصحابجيعل صاحبه من 

  املوسوعات , وهنا نـذكر بكـل فخـر علـامء العربيـة الكبـار الـذين وضـعوا كتـبأصحاب
 .الطبقات املبكرة , والذين وضعوا كتب اخلطط املبكرة , والذين وضعوا املعاجم الكربى

 اسمه وهـو أصبحومن الطريف أن أحد هذه املعاجم وهو القاموس املحيط رسعان ما 
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اجم , وكلــام أراد أســاتذة منهجيــون عتيــدون  يف جممــع اللغــة عــىل املعــ ً علــام» القــاموس «

املعجم منبهـني كلمة ا ا هبويستبدلو أن  يصححوا للناس كلمة القاموس أشباههالعربية أو 
ال ا ًبادي ,   فـإن أحـدآإىل أن القاموس لفظ خيص القاموس املحيط  فقط  لصاحبه الفريوز

لـت هلـم إن الواقـع يقـول إن املعرفـة نفـسها مـا قا ًيستجيب هلم ولن يستجيب هلم , وكثـري
 داللة واسعة ال عىل معاجم اللغة وحـدها  ًبادي بأن جعلت القاموس داالآمت الفريوزّكر

عىل كل املوسوعات الصغرية واملتخصصة يف كل ما هو ممكن مـن ميـادين  ًوإنام أصبح داال
وسـوعات املـسامة التأليف املوسوعي , وهـي حقيقـة ال تتطلـب منـي أن أعـدد عـرشات امل

 . قواميس يف عرشات امليادين املعرفية
 )٧(  

 مـن طـراز الـذين نتحـدث عـنهم يف هـذا ٌ  كبارٌ محل روادماهذا التأليف املوسوعي هو 
        الكتاب راياته املبكـرة , حيـث نجـد عـيل مبـارك يعيـد فـن اخلطـط  وحيييـه , وحيـث نجـد 

ن هذا التأليف يف الثقافـة العربيـة ويف منـاهج اهللا فكري يبدع يف إدخال صور مبكرة م عبد
عـىل نحـو مـا فعـل يف الفـصول الفكريـة و الفوائـد ) أو ديـوان املـدارس ( الرتبية والتعليم 

لموسـوعية لبدايات مبكرة متثل وهي كتب مل توصف يف زمنها باملوسوعة لكنها  . الفكرية
 . العربية بمعناها احلقيقي

محـدين , أمحـد زكـي , وأمحـد تيمـور , فنجـد معجـم ثم نخطو خطوة أخرى عىل يد األ
ة يف يجم أمحـد زكـي , ونجـد الفكـرة املوسـوعاعنـد تيمـور , ومعـوغـريه األمثال الـشعبية 

 الفكــري قــد وصــلت إىل حــدودها الكفيلــة بــأن تأخــذ دورهــا يف الثقافــة العربيــة اإلنتــاج
 أن  يـضع و  ينـرش احلديث املعارصة , وهو ما شجع حممد فريـد وجـدي عـىل سـبيل املثـال

مـن مقومـات دائـرة املعـارف أو ا ًدائرة معارف القرن العرشين عىل نحو استوىف الكثري جد
املوسوعة , وشجع عىل االنطالق يف العمل اجلاد يف هـذا املجـال عـىل مـدى أجيـال بـذلت 

 . منهاا ًكثري) بأنفسهم وظروفهم  (أنفسهموإن أجهضوا هم , اكتمل بعضها ا ًجهود



h^jÓÖ]<]„â QS
 .نهضة العربية احلديثةال تأصل ونجاح ذه النهضة املوسوعية مؤرشا داال عىلوكانت ه

 )٨(  
 .ًأدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم 

 العفاف والغنى , يرزقني سواء السبيل , وأن هيدينيواهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن 
ّرضا , وأن ينعم عىل بروح طالب العلم , والرب والتقى , والفضل واهلدى , والسعد وال

وقلب الطفل الكبري , وإيامن العجائز , ويقني املوحدين , وشك األطباء , وتساؤالت 
 .الباحثني 

 ما حييت , وأن حيفظ وقويت وبرصي بسمعي يمتعنيواهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن 
انه وتعاىل أسأل أن واهللا سبح . , وأن جيعل كل ذلك الوارث منى وذاكريت عقيلّعىل 

وأن هيبني الشفاء والصحة والعافية ,  يذهب عنى ما أشكو من أمل وتعب ووصب وقلق ,
وأن  .وأن يقيلني من مريض , وأن يعفو عني , وأن يغفر يل ما تقدم من ذنبي وما تأخر 

 . يوم ألقاه أيامي خوامته , وخري عميل آخره , وخري عمري , وأن جيعل خري ختاميحيسن 
الناس , وأن   رشها , ورش يكفيني وأن نفيس عىل يعيننيهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن وا
 يمكنني , وأن ينفعني ما يعلمني , وأن علمني بام ينفعني ألن أتم ما بدأت , وأن يوفقني

 منحنى العقل , واملعرفة , واملنطق , الذيمن القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده 
ّرة , والصحة , والوقت , والقدرة , واجلهد , واملال , والقبول وهو جل والفكر , والذاك

َ خلقه , وهو وحده القادر ّيف , وحبب ونعمني , وأكرمني , ووفقني , هداين الذيجالله 
 ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية فله سبحانه ي وهسيئايتعىل أن يتجاوز عن 

 .الشكر , والثناء احلسن اجلميل وتعاىل ـ وحده ـ احلمد , و
<J]ç¢]<‚Û¦ë 
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EMSRR{MTOQD 
<<EMD<< 

 .هو الشيخ حسن بن حممد العطار, وكان يلقب بأيب السعادات

أعظم شيوخ األزهر الكبار يف القرن التاسـع عـرش, وهـو واحـد مـن كبـار علـامء الفقـه 
من الرواد األوائل الـذين اجتهـوا نحـو إصـالح التعلـيم يف األزهـر, يعـد بحـق الشافعي, و

رائدا من رواد النهضة, وهو الذي بث رشارهتا يف نفوس كثري من تالميذه من جيل الـرواد 
الذين كان أبرزهم رفاعـة الطهطـاوي, وحممـد عيـاد الطهطـاوي وغريمهـا, وهـو صـاحب 

وصـفه . »ا, ويتجدد هبـا مـن املعـارف مـا لـيس فيهـاإن بالدنا البد أن تتغري أحواهل«:شعار 
قطـب الفـضالء وتـاج النـبالء ذو الـذكاء املتوقـد, والفهـم املـسرتشد النـاظم «اجلربيت بأنه 

 .»الثائر, اآلخذ من العلوم العقلية واألدبية بحظ وافر

 عـىل أرجـح الروايـات يفمن أصل مغـريب, وقـد ولـد يف القـاهرة الشيخ العطار ينحدر 
 . أن والدته كانت بعد هذا التاريخ بعامنيذكر, وبعض املراجع ت١٧٧٦عام 

<<END<< 
, كان والده عطارا, وكان يستخدم ابنه يف حانوته, وكان االبـن اً تقليدياً دينيً تعليامىتلق

 تعليمه باألزهر خفية يف بادئ األمر, وملا عـرف والـده بتفوقـه أعانـه ىشغوفا بالعلم, فتلق
زهـر, وفيـه أخـذ عــن كبـار مـشايخ األزهـر كالـشيخ األمـري, والــشيخ  الدراسـة يف األعـىل

, وعـرف بنبوغـه, وشـهد لـه أسـاتذته تسب منهام صفات محيـدة كا حتى الصبان, وغريمها
 . عن جدارة واستحقاق العامليةالشهادة بالعلم والفضل, ومنح 

ذي عـاش  املتاحـة يف العـرص الـوكان للشيخ العطار ولع شديد بسائر املعارف البـرشية
 تقيص املعرفـة وإرواء هنمـه  عىلاً, وقد ظل طيلة دراسته األزهرية, وبعد خترجه حريصفيه 

دراسـتها, ه درس العلـوم اهلندسـية والرياضـية والفلكيـة,وتعمق  يف ّالشديد إليها, هلذا فإن
 أن يـامرس بنفـسه التطبيـق العمـيل للمعـارف التـي تعلمهـا ودفعه حب املعرفة والعلـم إىل

 أنه كان يرسم بيده املـزاول النهاريـة والليليـة, كـام كـان يـتقن ى ويف هذا الصدد يرونظريا,
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 متكنـه مـن هـذه الفنـون , وقد سجل يف مؤلفاته مـا يـدل عـىلباإلسطرالبالرصد الفلكي 

 .والقدرات اخلاصة يف مؤلفاته

 ى علـم املوسـيق علـوم الطـب والتـرشيح, وإىلوقد امتدت مهارات الـشيخ العطـار إىل
 .اًي كان جييد فنوهنا أيضالت

كان الشيخ العطـار جييـد الرتكيـة, كـام كـان لـه إملـام  عادة املربزين يف ذلك الزمان عىلو
 . الكتب املعربةالع عىلّ االط عىلاًبالفرنسية, وكان من أشد الناس حرص

<<EOD<< 
عراء  عن هذا كله أديبا وشاعرا معدودا يف طليعة األدباء والـشًكان الشيخ العطار فضال

يف عرصه, وكان حيرض دروسه يف األزهر الكثري من العلامء والطالب, فكان إذا بـدأ درسـه 
ممـا هـو حلقاهتم وأقبلوا عليه مستزيدين من علمـه الفيـاض, ومن زمالئه ترك كبار العلامء 

مـن املستـرشقني  آخـر اً وعـدداملسترشق اإلنجليزي املعروف إدوارد وليم لـني مشهور أن 
ْ من كان حيرضمن بنيكانوا   . جمالسهونَ

ابتليت البالد باحلملة الفرنسية  حتى وقد ظل العطار يامرس دوره العلمي كأستاذ قدير
ان االحـتالل, واتـصل ّ القاهرة إب أسيوط, ثم عاد إىلوعندها غادر  القاهرة إىل) م١٧٩٨(

 مكـة للحـج, ىلبعلامء احلملة الفرنسية, وشاهد التجارب العلمية التي قاموا هبا, ثم سافر إ
سـطنبول وألبانيـا,  إإىل  الـشام وأقـام يف دمـشق, ثـم سـافر  فلسطني, ثم رحـل إىلومنها إىل

 . القاهرةعاد إىل) ١٨٠١(وبعد أن ختلصت مرص من االحتالل الفرنيس 
الـشيخ ّباشـا  كلـف عـىل املرصية يف عهـد حممـد » الوقائع العربية«إنشاء جريدة ملا تم  و
 .حتريرها اإلرشاف عىلب العطار

<<EPD<< 
ًأستاذا متمكنا مشتغال بـالعلم , رائـدا للفكـر , منـارة للخلـق  الشيخ حسن العطار ظل ً

, بعـد أن كـان اسـمه قـد أصـبح مـلء )١٨٣٠(مـشيخة األزهـر الرفيع حتى اختـري ليتـوىل 
إنـه أعلـم «:  املكانة التـي يـصفها القـول املـأثورالسمع والبرص, وبعد أن كان قد وصل إىل

 .وفاته حتى  يف العلم وممارسة له, وظل يف هذا املنصباً, وقد زاده املنصب حب»نهأهل زما

يف أوساط علامء الدين وفكري كان الشيخ حسن العطار حيارب ما يراه من ركود عقيل 
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ملتزمني بام تركه أسالفهم من أصـحاب املتـون واحلـوايش مـن الذين عاشوا املعارصين له 

 أن النهضة اإلسالمية لن تتحقـق ى, وكان ير يري هذه العقلية تغاملتأخرين, وكان يدعو إىل
إن بالدنا البـد أن «: إال بالعلوم واملعارف, واألخذ بأسباب التقدم واحلضارة, وكان يقول

 .»تتغري أحواهلا ويتجدد هبا من املعارف ما ليس فيها

ح وظل العطار يتجـه بجهـده نحـو إصـالح الفكـر, وذلـك القتناعـه بأنـه بـدون إصـال
 الــرغم مــن كراهيتــه الــشديدة لالحــتالل الفكــر لــن يكــون هنــاك أمــل يف التقــدم, وعــىل

 .العلوم واملعارفتقدم  فقد كان معجبا بام وصلت إليه فرنسا من , الفرنيس
<<EQD<< 

 التجديد يف مناهج الرتبية والتعليم, وكـان يف أدائـه كان الشيخ العطار يكرر الدعوة إىل
جـذاب, وقـد امتـدت هـذه جديد وشـيق ووعات القديمة بعرض لألستاذية يتناول املوض

 تفسري البيضاوي الذي كاد أن يكون مهجـورا يف  مؤلفاته وكتاباته وتعليقاته عىلالروح إىل
 .األزهر

 يطالـب بإدخـال العلـوم احلديثـة والعلـوم املهجـورة بـاألزهر إىلالـشيخ العطـار وكان 
 الفلسفة, واجلغرافيا, والتـاريخ, واألدب, مناهج الدراسة األزهرية, وكان يطالب بدراسة

 املتــون  أمهــات الكتــب العلميــة, وعــدم االقتــصار عــىلبــالرجوع إىلووالعلــوم الطبيعيــة, 
 .واحلوايش املتأخرة

دراسـات كتابـات أو  التجديـد فـيام يقومـون بـه مـن العطـار تالميـذه إىلالشيخ وقد وجه 
التجديـد يف اختيـار الكتـب التـي إىل  وإن كانت تتناول موضوعات قديمة, كام وجههمحتى 

  .يدرسوهنا واملناهج التي يدرسون هبا
ــاد الطنطــاوي إىل ــذه األديــب حممــد عي ــع تلمي ــذي دف ــري وهــو ال  رشح مقامــات احلري

دفع تلميذه رفاعة رافع الطهطاوي لتـدريس احلـديث أنه هو الذي بأسلوبه األديب البليغ, كام 
يـد بكتـاب خـاص يقـرأ منـه, أو نـص معـروف يعتمـد ّوالسنة بطريقـة املحـارضات دون التق
 .عليه, فكان هذا مثار إعجاب العلامء

 فرنسا, ونصحه باستيعاب كـل كذلك فإنه هو الذي رشح رفاعة الطهطاوي للسفر إىل
ما يمكن استيعابه من آثار احلضارة الفرنسية, وأشار عليه بتدوين كل ما يشاهده أو يعرفـه 
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أن غري املعهودة وال املسبوقة يف ذلـك اجليـل هذه التوجيهات أو يسمع عنه, فكانت نتيجة 
 .»ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز«قام الطهطاوي بتأليف كتابه 

<<ERD<< 
قد برع الشيخ العطار يف فنون النثر والـشعر, كـام بـرع يف  ف نحو ما أرشنا من قبل و عىل

ري أســلوبان متباينــان يف مثــل معــارصه عبــد اهللا فكــغريمهــا مــن علــوم وفنــون , وكــان لــه 
 سـهولة األسـلوب, والـتخلص ون املألوفـة إىلؤكان يميل يف األمور العلمية والش: الكتابة

  الــصياغة عــىلاًمــن الــسجع, والبعــد عــن التكلــف, لكنــه كــان يف الكتابــة األدبيــة حريــص
 .ملحسنات البديعيةا, والسجع, والبالغية التقليدية 

ون الـشعر املعروفـة يف زمانـه, وبخاصـة يف جمـاالت  فنـىأما شعره فقـد تنـاول فيـه شـت
  .الوصف والتهنئة واملدح

يف  يـتجىل عـىل نحـو مـايف شعره  الوصفي بعض اللمسات الوجدانية الرقيقة, ب ئترش
  يتغزل يف مجال الطبيعـة ومجـال احليـاة التـي يعيـشها  ًفقد كان كثريا ماوصفه جلامل الطبيعة, 

 األطالل ويعد شعره إرهاصا ببـزوغ فجـر جديـد  بكاءهم عىلالقدماءعىل أو يمر هبا ناعيا 
 أيدي شعراء طالئع النهضة يف للنهضة الشعرية التي شهدهتا الساحة األدبية بعد ذلك عىل

 . رأسهم حممود سامي الباروديالعرص احلديث, وعىل
<<ESD<< 

منتزهـات  فإننا ننقل للقارئ قوله يف وصـفالشيخ العطار ًإذا أردنا نموذجا من شعر و
 :دمشق

 ُبوادي دمشق الـشام جـز يب أخـا البـسط
 

ـــطورج عــىل  ـــاب الــســـالم وال ختــ  ِ بــ
 

  القـيس حومــالؤوال تبك ما يبكـي امـر
 

ـــنزال أود  ــســقـطىوال مـ ـــرج ال  ِ بمـنعـــ
 

ـــ ـــهان عــىلإفـ ــســالم مــن الب ـــاب ال   بـ
 

 ِمالبــــس حــســن قــد حفظــــن مــن العــط 
 

ـــلق ـــالك تـ ــا ىهنـ ـــرا م ـــك منظـ  يروقـ
 

ــرهطويــسيل عــن األ   ِخــدان والــصحب وال
 

 عـرائـــس أشجـــار إذا الريــــح هـــزها
 

 ِ وهـي ختطــر يف مــرطىمتيــــل ســـــكار 
 

 كــساهــا احلــــيا أثـــواب خطــر فــدثرت
 

ــالقرط  ــشـمس والزهــر ك ـــاع ال ـــور شعـ  ِبنـ
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 الـشيخ حممـد الدسـوقي ءمجيلة مـؤثرة نظمهـا يف رثـاوقد أورد  اجلربيت  يف تارخيه أبياتا 

 :حيث يقول) م١٨١٥املتويف سنة (
ــــا ــــد أمل فأوجع ـــــر ق ـــــث ده   أحــاديـ

 

ــــصـدعا  ـــــا فت ـــــادي مجعـ ـــــل بنـ  وحـ
 

  ال فينـــا البـــني أعظـــم صـــولةجـــفقـــد 

 

  فلـــم خيـــل مـــن وقـــع املـــصيبة موعبـــا 

  
 

   فكلــامىوجــاءت خطــوب الــدهر تــرت

 

   حـــادث يعقبـــه آخـــر مـــرسعاىمـــضـ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

ـــع ــهىسـ ــد طــول حيات ــساب احلم   يف اكت
 

ــع  ــد س ــك ق ـــري ذل ـــره يف غــ ـــم تـ   ىول

 

  ولـم تلهـــه الدنـــيا بزخـــــرف صـورة

 

ـــا إن   ـــلم كيمـ ـــن العــ ــدعاع ــر وخت   ُتغ

 

 ىلقـــد رصف األوقـــات يف العلـــم والتقـــ
 

ــضيعا  ــا صــاح أمــس م ـــا ي ـــا أن هلـ   فمـ

 

 فقـدنــــاه لكـــــن نفعـــــه الدهـــــر دائـــم
 

ْومــا مــات مــن أبقــي علومــا ملــن وعــ   ىَ
 

ـــوزي باحلــســن ـــوج بالرضــاىفجـ   وتـ
 

ـــا  ـــه دع ــــن ل ــــرام ممــ ــــل باإلكــ  وقـوب
 

E<T<D 
 سعة معارفه وثقافته, وقد شملت ت عديدة تدل عىلالعطار مؤلفاحسن لشيخ  اّخلف

مؤلفاته علوم املنطق, والفلك, والطب, والكيمياء, واهلندسة, والتـاريخ, واجلغرافيـا, كـام 
 أصـول الفقـه, وعلـم الكـالم, والنحـو, باإلضـافة إىلوذلك شملت األدب, شعرا ونثرا, 

خمطوطـة يف للعجب العجـاب زال والبالغة, وكثري من اآلثار التي تركها الشيخ العطار الت
وأرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقني لنرشها إن امتد يب العمر , وقـد ,  دار الكتب املرصية

 .كنت رشعت يف هذا من خالل مرشوع كنوز القرن التاسع عرش
 :يف أصول الفقه −

 مجع اجلوامع يف أصول الفقـه أليب نـرص عبـد الوهـاب بـن تقـي حاشية العطار عىل « −
 .١٩١٣ و١٩٠٠, طبعة »الدين السبكي

 :يف األدب −
 . الكثري من شعرهديوان العطار الذي يشتمل عىل •
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 .رشح كتاب الكامل للمربد •
 .مجع وترتيب ديوان ابن سهل األندليس •
 :يف املنطق وعلم الكالم −

 .١٨٧٨, » التهذيب للخبييصحاشية العطار عىل« •
 .١٩٢٧,»لسعد الدين التفتازاين رشح هتذب املنطق والكالم حاشية العطار عىل« •
 .» رشح إيساغوجي يف املنطق ألثري الدين بن عمر األهبريحاشية العطار عىل« •
ــا األنــصاري عــىلحاشــية العطــار عــىل« • , » مــتن إيــساغوجي يف املنطــق رشح زكري

١٩٢٨. 
 .» كتاب نيل السعادات يف علم املقوالت للرشيف البليديحاشية العطار عىل« •
 .» اجلواهر املنتظامت يف عقود املقوالت للشيخ أمحد السجاعيحاشية العطار عىل« •
 .١٩١١, طبعة مرص, » مقوالت السيد البليديحاشية العطار عىل« •
 .» اجلواهر املنتظامت للسجاعي عىلىحاشية العطار الصغر« •
 »رسالتان يف علم الكالم« •
 .» الرسالة العضدية لإلجيي رشح العصام عىلحاشية العطار عىل« •

E<U<D 
 : ونأيت إىل آثاره يف علوم اللغة العربية 

 :يف النحووللشيخ العطار  −
 رشح الـشيخ خالـد األزهـري لكتـاب قواعـد اإلعـراب البـن حاشية العطـار عـىل« •

 .١٩٢٦, طبعة »هشام النحوي
 .» متن األجرومية رشح األزهري عىلحاشية عىل« •
 .ار الدمشقيوقد رشحها تلميذه حممد العط» منظومة العطار يف علم النحو« •
 .» المية األفعال البن مالكحاشية عىل« •
 .»الفوائد اجللية يف اللغة العربية« •
 :ويف علم البالغة −

 .»رشح السمرقندية يف علم البيان ملؤلفها ابن القاسم بن بكر الليثي السمرقندي« •
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 : »التعبري الوظيفي«:  وما نسميه اآلن ويف أدب املراسالت −

اسالت واملخاطبات وكتابة الصكوك والرشوط مما حيتـاج إليـه إنشاء العطار يف املر« •
 .»اخلاص والعام

E<ML<D 
 : ونأيت إىل آثاره يف العلوم التي مل تكن شائعة يف األزهر يف حينه 

 :يف الفلك −
وهـي ( والربعني املقنطـر واملجيـب والبـسائط باإلسطرالبرسالة يف كيفية العمل « •

 .تعددةت ما, طبع)آالت رصد فلكية
 ).ومها طريقتان الستطالع معرفة الغيب(رسائل يف الرمل والزايرجة « •
 :ويف الطب −

 .»الطب والترشيح« •
 .ثالثة مقاالت يف الكي والفصد •
 .نبذة يف علم اجلراحة •
 .»راحة األبدان يف رشح نزهة األذهان لألنطاكي« •
 .» الرسالة الولدية للمرعيشحاشية العطار عىل« •
 :وله أيضا −

 .»آداب البحث للعضدعىل رشح مال حنفي عىل  حاشية العطار« 
 .»نتائج األفكارعىل حاشية العطار « 
 .»حتفة غريب الوطن« 

E<MM<D 
كانت للشيخ العطار مشاركة يف التاريخ واجلغرافيا, وقد نقل عنـه اجلـربيت نـصوصا يف 

 , وقد أشار يف مقدمة كتابـه»مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس«كتابه املعروف باسم 
 أيـضا بجمـع تلـك األخبـار ىوكان ممن اعتن«: ذلك بقوله عن أحداث احلملة الفرنسيةإىل 

قطب الفضالء وتاج النبالء صاحبنا العالمة حسن بـن حممـد الـشهري بالعطـار, فـضممت 
هـذا الـسفر لينـتظم معنـا يف سـلك إىل قائمة من بعض منظومـه ومنثـوره بحـسب املناسـبة 
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 .»حسن الذكر

كان رجال مستنريا, اشتهر «املعارف اإلسالمية ـ يف مادة األزهر ـ بأنه وقد وصفته دائرة 
.»بعلمه, وكان أيضا شاعرا ناثرا من أصحاب األساليب 

 :وممن مدحوا الشيخ العطار  بطرس كرامة الذي قال فيه ملا قابله يف مرص
 قـــد كنـــت أســـمع عـــنكم كـــل نـــادرة

 

ـــ  ـــا أريبىحت ــــويل وي ـــا سـ ــــك ي    رأيتـ

 

ــــمع ــــا س ــــرتواهللا م ــــام نظ  ت أذين ب
 

 لــديك عينــاي مــن فــضل ومــن أدب 
 

E<<MN<D 
 , وعـىل م١٨٣٤بل تويف  : م عىل األرجح  وقيل ١٨٣٥ عام العطارحسن لشيخ اتويف 

 .ً عرش تقريبا الثامنما عاش يف القرن ر هذا فإنه عاش يف القرن التاسع عرش قد
جوانب كثرية مـن حياتـه , وكتب آخرون عن كتب عنه العالمة أمحد تيمور كتابة مجيلة 

 .الفذة 
***** 
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E<M<D 

رائـد النهـضة وهـو اآلن  الشخـصيات الفكريـة يف القـرن التاسـع عـرش, اآلن أشهرهو 
 يف عـرص ًلكنه مل يكن معرتفا به عـىل هـذا النحـو يف أجيـال سـابقة , حتـىاملرصية احلديثة, 

عـرص وهو زعامته الفكرية إليه امتدت وال يف العرص الذي , جمده فيه الذي بدأ حممد عيل, 
النفـي يف عهـد إنـه عـانى بـل ,  التهمـيش ىفيام بـني هـذين العـرصين عـانبل إنه إسامعيل, 

 !!عباس األول

 .بن رافع الطهطاويعىل بن حممد بن عىل هو رفاعة بن بدوي بن 
, ونـشأ نـشأة عاديـة يف م١٨٠١أكتـوبر مـن  ١٥ يف ) اآلنحمافظـة سـوهاج(ولد بطهطا 

 بدأه يف الكتاب حيث درس ما كان متاحا من العلـم اً دينيً تعليامىبيت أبوين فقريين, وتلق
األزهر وانتظم يف دراسـته وختـرج التحق ب نحو ما كان يتلقاه طلبة العلم يف عرصه, ثم عىل
 .فيه

أبـرز الـذي كـان ) ١٨٣٥ ـ ١٧٦٦(الشيخ حسن العطـار يف األزهر أتيح له أن يعرف و
 طريـق التجديـد واالجتهـاد يف  العلـم علـيهم, وهـو الـذي وجهـه إىلىالشيوخ الذين تلقـ

 . األزهريني يف ذلك العهدىطلب ودراسة العلوم غري التقليدية, وغري املألوفة لد
<END< 

 باألزهر عقب خترجه, وبعد عامني مـن العمـل بالتـدريس اًوقد عني الطهطاوي مدرس
 وظيفة الوعظ واإلمامة يف اجليش, وقد رشحه هلـذه الوظيفـة هر انتقل الطهطاوي إىلباألز

مـن الـشيخ العطـار ترشـيح أحـد العلـامء عـىل حممد  الوايلالعطار, فلام طلب حسن الشيخ 
 بــاريس, رشــح الــشيخ حــسن ليكــون بمثابــة اإلمــام الــديني للبعثــة الدراســية املــسافرة إىل

, وقــد أوصــاه أســتاذه العطــار بتــدوين )١٨٢٦( بــارس ىلالعطــار الــشيخ رفاعــة, فــسافر إ
 النحو الذي صنعه الرحالة املسلمون القـدماء مـن أمثـال مشاهداته يف بالد الفرنسيس عىل
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 .ابن جبري, وابن بطوطة, لينتفع املسلمون بمطالعة هذه املشاهدات

<EOD< 
 مهمته يف الوعظ ىخط اختري إماما للمبعوثني أن يتعندماوال منه رفاعة ل متوقعامل يكن 

 باريس بوجدان يقظ, وبصرية ناقـدة, وظلـت عينـه عاش يفلكنه واإلرشاد ألفراد البعثة, 
وطنـه إىل د , وعـا ثقافتها وعلمها, وقد احـتفظ بشخـصيته العربيـة اإلسـالمية مسلطة عىل

  خدمتـه عـىلاً باخلربة واخليال, معتزمـاً الوجدان, مزودسليمواسع الثقافة, سليم العقيدة, 
 .نحو ما يفعل كل وطني مسكون بحب بلده

 ما هو أكرب من الوظيفة التي اختري هلـا, والواقـع أنـه كـان أثبت الطهطاوي طموحه إىل
 نحو ما كانت إمامتـه يف الـصالة والـوعظ للمبعـوثني, طموحا إلمامة العلم واملعارف عىل

 سافر عليها من ميناء اإلسـكندرية, وهلذا فإنه بدأ تعلم الفرنسية منذ أن ركب الباخرة التي
 سـلك املبعـوثني الدارسـني, فكـان هنـاك إمامــا يف ويف بـاريس طلـب أن ينـضم رسـميا إىل

  أقرانــه مــن املبعــوثني يف طلــب العلــم احلــديثشــعائر الــدين, وطالــب بعثــة تفــوق عــىل
 !واستيعاب احلضارة 

بـه, وقـد درس عاش رفاعة يف باريس يبحث ويدرس, يناقش ويسأل يف كـل يشء مـر 
 مـواد هـذا عـىل» ختلـيص اإلبريـز«نظام احلكم بفرنسا, وتـرجم دسـتورها وعلـق يف كتابـه 

 .الدستور
<EPD< 

الـذي كتبـه ببـاريس بمثابـة » ختليص اإلبريز يف تلخـيص بـاريز«كان كتاب الطهطاوي 
 احلــضارة الغربيــة عــىلوانطباعيــة وصــادقة أطلــت بــذكاء وتفحــص ونقــد رؤيــة متميــزة 
هنـضة أمتـه, وإن مل إىل  عرصنا احلديث, وقد كتبه الطهطـاوي بوجـدان متطلـع الناهضة يف

 .خيل كتابه وما سجله فيه من حديث عن غرائب وعجائب الرحالت
للطهطاوي  اجلاد سالحني قويني  األزهريالعميق والتعليم  التكوين اإلسالمي شكل
لو من إعجـاب وتقـدير, لكنـه ال خت, الوقوف أمام احلضارة اجلديدة وقفة ناقدة عىل  أعاناه

مـا هـو عـىل ما هو صـالح وعىل مل يندهش بكل ما رآه, وقد وظف ملكته النقدية يف احلكم 
اكتشاف العنـارص عىل قدرته الفائقة لهذا الدالئل الواضحة غري صالح, وتبدت منذ كتابه 
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ســس أو, وفهــم العلــوم الطبيعيــة ,  الفكريــة والتوجهــاتاجلوهريــة يف مقارنــة الفلــسفات 

 مــشرتك إنــساين عــام بــني كــل احلــضارات والثقافــات منتبهــا إىل مــا هــو التمــدن صــناعة
 مـن ناحيـة احلـالني والتجـربتنيًوحريصا عىل التمييـز والتفريـق بـني والديانات من ناحية, 

ــر أخــرى ,  ــذكي كــام ظه ــنفس إىل انتباهــه ال ــة يف تثقيــف وهتــذيب ال دور املعــارف الديني
 .تأصيل وجتديداميز به احلضارات والديانات من  ما تتىمدإىل اإلنسانية و

متثل العلوم التي نحن أحوج مـا » علوم التمدن املدين« أن ىيررفاعة الطهطاوي وكان 
التفريق بـني هـذه العلـوم الطبيعيـة والبحتـة واملحايـدة مـن عىل  اًنكون إليها, وكان حريص

بـل ,  اًحـذروجـال ون يقـف كـا, ومـن املعـروف أنـه ناحية, وبني علوم الفلسفة واملجتمع 
التوقف أمام الفلسفة الوضـعية املاديـة التـي كفـرت باألديـان, والتـي اعتمـدت إىل ويدعو 

 .العقل املجرد والنواميس الطبيعية يف حتصيل املعارف والعلومعىل فقط 
<EQD< 

 مبـادئ احلريـة أن يتمنى ازدهـارإىل هذبته تعاليم اإلسالم  ميل فطري لطهطاوي كان ل
ة ملـستقبل ف مستـرشمقراطية يف بلده, وقـد كتـب يف هـذا املجـال بـروح مؤمنـة طاحمـةوالدي
 .أفضل

وقـد أهلتـه إجادتـه للغـة العربيـة ـ مـع الفرنـسية ـ للنهـوض برتمجـة خمتـارات مـن فكـر 
وعلوم احلضارة الفرنسية التي كان الرشق العريب واإلسالمي غريبا عنهـا, ومتطلعـا إليهـا 

قهـم وال أغـزرهم , فـإن دنه مل يكن أفضل املرتمجني يف عرصه وال أومع أ,  يف ذلك التاريخ
حفظ له حق الريـادة يف الرتمجـة بـدال ممـا كـان  »يرتجم وال يؤلف« أنه رحرصه عىل أن يذك

 .دعاء اإلبداع يف كل ما كتباسهال عليه ب
<ERD< 

لـسن,  بدوره الذي عهد إليه يف مدرسـة األًبل متيام,  اً رفاعة الطهطاوي متحمسعاش 
اإلنتـاج الفكـري يف عـىل  العـرب اطـالع لإليـامن بأمهيـة اً يف هـذا الـدور جتـسيدىوكان ير

 .اتصال دائم بالفكر العامليعىل تصبح بالده  حتى )اللسان األجنبي(خرى اللغات األ
ْأول مـن أدرك أن الرتمجـة هـي البدايـة إنـه كـان : وليس من قبيل الغلو يف املديح أن نقـول  َ

 .هضة, فبدأ بنفسه حيث قام برتمجة العديد من الكتب يف الكثري من جوانب املعرفةالوحيدة للن
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يف (وهكــذا اقرتنــت مرحلــة النــضج العقــيل عنــد الطهطــاوي بنقــل العنــارص اإلجيابيــة 

 عن نقلة حاسمة يف اًمن عنارص الثقافة األوروبية احلديثة, وكانت هذه الفكرة تعبري) نظره
طور ثقافتنا احلديثـة, وكانـت هلـا أسـباهبا ومـسبباهتا يف املنـاخ تيف تطوره الفكري, ومن ثم 

 .الفكري, كام كانت هلا آثارها وتأثرياهتا يف جمتمعنا الثقايف
تعلـيم املـرأة وتثقيفهـا أسـوة بالرجـل, واتـضحت هـذه إىل سبيل املثال فإنـه دعـا عىل و

عـىل  الـنص )  عنوانـهيف ىحتـ(الذي ظهر » املرشد األمني للبنات والبنني«الفكرة يف كتابه 
ْتقوم بواجباهتا, والشك يف أنه أول من دعـا  حتى أولوية تعليم املرأة حتريـر املـرأة, وإن إىل َ

كانت دعوة قاسم أمني التالية له بقرن من الزمان قـد لقيـت مـن التمجيـد مـا لقيتـه بحكـم 
 .عهد جديد

<ESD< 
 قويــة, وأن هــذه اجلــذور  تارخييــةاًظــل الطهطــاوي مؤمنــا بــأن لثقافتنــا العربيــة جــذور

أن املنـصفني مـن األوروبيـني عـىل ؤكـد شهدت إنجازات واكتـشافات حـضارية , وكـان ي
القـدرة املبدعـة لإلنـسان العـريب, سـواء يف عـىل شهدوا بذلك, حيث يقـررون أهنـا قامـت 

 مـع املجتمـع بتوسـيع مـدركات  العريب مع الطبيعة واستئناسها, أو يف تعامل العريبتعامل
 . يف جماالت كثرية منها الفكر واألدب والفنأفراده

االعتـداد بالعقـل كمرشـد وموجـه, وهكـذا عىل ركز رفاعة الطهطاوي يف كل ما كتب 
ْأول من أرس, يف رأي كثريين , كان   .عرص التنويرإىل  الدعوة ىَ

إن اإلنـسان «:  بالـصحافة الفرنـسية, وقـد وصـفها بقولـهاًكان رفاعة الطهطاوي معجب
, وكان إعجابـه يدفعـه » سائر األخبار املتجددة, سواء كانت داخلية أو خارجيةيعرف فيها

 لبلـده صـحافة جديـدة, وهلـذا فإنـه أجـاد العمـل حـني أتـيح لـه أن يــسهم يف ىأن يتمنـإىل 
 .»الوقائع املرصية«تأسيس الصحافة احلكومية وتطويرها يف 

<ETD< 
ممارسـة وتنظـيم  تقـدم فرنـسا يف  الطهطاوي إعجابه املتكرر بام كان يـراه مـنىوقد أبد

مكانـة إىل أن ينبـه أمتـه عـىل احلرية, ومؤسساهتا الدستورية والنيابيـة والقانونيـة, وحـرص 
سلطات حكوماهتـا لـمميـزات الـنظم الدسـتورية املقيـدة إىل احلرية يف التمـدن والعمـران, و
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املاملك, فإذا كانت  ىلا يف إسعاد أهىهي الوسيلة العظم «: ) كام قال(بالقانون, ألن احلرية 

 يف راحة األهايل, وإسـعادهم يف ىقوانني حسنة عدلية كانت واسطة عظمعىل احلرية مبنية 
بالدهم, وكانت سببا يف حـبهم ألوطـاهنم, وقـد تأسـست املاملـك حلفـظ حقـوق الرعايـا, 

ــال, والعــرض,  ــنفس, وامل ــة, وصــيانة ال ــة, وأصــول عــىل واحلري موجــب أحكــام رشعي
  . »موجب القواننيعىل فامللك يتقلد احلكومة لسياسة رعاياه مضبوطة مرعية, 

<EUD< 
املزاوجة بني العدل والعدالة االجتامعية, وكان يصف العـدل إىل ظل الطهطاوي يدعو 

أصـل عـامرة املاملــك التـي ال يـتم حــسن تـدبريها إال بـه, ومجيـع مــا عـدا العـدل مــن «بأنـه 
ب الـنفس خـصلة جامعـة جلميـع العيـوب الفضائل متفرع منه, وكالصفة من صفاته, وحـ

 .والذنوب, خملة باجلنس البرشي, إال إذا صحبها حب مثل ذلك لإلخوان وأهل األوطان
 أن يمهـد ى رفاعة الطهطاوي بإصـالح النظـام القـضائي , ورأىناديف عرص إسامعيل 

همـة املهـي يمكن اإلفـادة منهـا, وكانـت هـذه  حتى هلذه الفكرة بتعريب القوانني الفرنسية
هـذه عـىل هلـا مهمـة شـاقة تتطلـب اطالعـا واسـعا يف مرحلة مـن املراحـل التي ندب نفسه 
 ولتاريخ وضعها وظروف هـذا الوضـع ومالبـساته, كـام لفلسفتها وغاياهتاالقوانني, وفهام 

معرفة عالية باللغة العربيـة, وباللغـة ما كان الطهطاوي مؤهال له بالفعل من كانت تتطلب 
يمكنـه ضــبط املـصطلحات املطابقــة هلــذه  حتــى ام الـرشيعة اإلســالمية,القانونيـة, وبأحكــ

 .الرشيعة يف هذه القوانني
<EMLD< 

عــىل  العروبــة القائمــة ال تتعــارض مــع فكــرةعنــد الطهطــاوي املــرصية كانــت الوطنيــة 
عروبة اللغة واللسان, وكان يكرر القول بـأن العـرب هـم خيـار النـاس, ولـساهنم أفـصح 

 ىت أمـة العـرب جاهليـة وإسـالما بالفـضائل, وظـل الطهطـاوي يـراأللسن, وقد اشتهر
وهـو يكتـب الوطنية والعروبـة يف دائـرة االنـتامء حلـضارة اإلسـالم, ويف هـذا الـصدد فإنـه 

باشا ضد الدولة العثامنية, باعتبارهـا حركـة إحيـاء وجتديـد عىل فرس حروب حممد التاريخ 
إن هـذه احلـروب مل تكـن مـن : كـان يقـول لشباب الدولة اإلسالمية اجلامعـة, وهلـذا فإنـه 

تنبيـه أعـضاء ملـة  «:  احلـدود, وإنـام كـان القـصد منهـاىحمض العبث, وال من ذمـيم تعـد
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  .» !وجنسية عظيمة, حتسبهم أيقاظا وهم رقود

وقد كان الطهطاوي أول شاعر نظم العديد من األناشيد الوطنيـة يف عـرصنا احلـديث, 
 :ويف أحدها يقول

  للفطـن بعـد املـويل حـب الـوطنمن أصـل الفطـرة
 

ـــوهاب املــنن ـــد لـ ـــوهاب هبــا فاحلمـ ـــة مــن الـ  هبـ
 

<EMMD< 
ــان الطهطــاوي حاســام ــد ك ــة فق ــصادية واالجتامعي ــسفات االقت ــق بالفل ــيام يتعل ــا ف  ًأم

الفرنـسية, ذات النزعـة ) الطوباويـة(مبادئ االشرتاكية اخلياليـة عىل  يف اعرتاضه اًوواضح
نحـو مـا بـرش هبـا الفيلـسوف الفرنـيس سـان سـيمون, وقـد عـرب عـىل الوضعية اإلحلاديـة, 

 بحكـم خلفيتـه اأو عىل نحو ما فهمهبوضوح شديد عن رفضه لفكرة املشاعية والشيوعية 
 :القرامطة القدماء بقولهعند املزدكية الفارسية و ي هااألزهرية من أهن

وا يف النـساء, وهـو  الناس يف األمـوال, وأن يـشرتكىتساوإىل ومذهب املزدكية يدعو «
قريب من مذهب القرامطة يف أيـام اخللفـاء, ومـن مـذهب سـان سـيمون اجلديـد بفرنـسا, 

 .»!اختالف اجلنسعىل فكان زمان عرضة خلروج أرباب الضالالت من شياطني اإلنس, 
 الفرديــة الرأســاملية يف صــورهتا ًيكــن متحمــسا لفكــرةمل  رفاعــة ويف الوقــت نفــسه فــإن

نظام اجتامعي متوازن, ال هيمل معيار ملكية رأس إىل  ودعكان يبية, وإنام الليربالية األورو
 .املال أو األرايض الزراعية

نـصيب امللكيـة يف عـىل تغليب نصيب العمل إىل ويف هذا الصدد كان الطهطاوي يدعو 
 هـو إن منبع الـسعادة األوىل: عائد األرض والصناعات والتجارات, وكان يربر هذا بقوله

ــل وا ــة العم ــة الفالح ــي حري ــة ه ــة املتمدن ــة يف اململك ــد, وإن أعظــم حري ــة (لك ) الزراع
اجلمعيـة ما كان يـسميه أن العدل هو أساس إىل والتجارة, والصناعة, كام كان يلفت النظر 

 ., والعمران والتمدن»املجتمع اإلنساين«التأنسية 
<EMND< 

رية والسياسية وإنتاجه األديب لقيت آراء رفاعة الطهطاوي احلضارية والرتبوية وجهوده الفك
والكتـب والفكري عناية كثري من الدارسني املعارصين يف عدد كبـري مـن األطروحـات العلميـة 
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 :منها

 . رفاعة الطهطاوي بك أحد أركان النهضة العلمية العربية:أمحد أمحد بدوي. د 
سـالة اآلراء الرتبويـة يف كتابـات رفاعـة الطهطـاوي, ر: حممد حممد إبراهيم يونس.د 

 .م١٩٨٣ماجستري بكلية الرتبية جامعة املنوفية, 
 .م١٩٨١رفاعة رافع الطهطاوي, دار املعارف, : مجال الدين الشيال. د  
 .١٩٨٨شعر الطهطاوي بني التقليد والتجديد, : عبد احلميد هالل عبد العزيز. د  
ــأليف : أمحــد أمحــد ســيد أمحــد. د   ــة الت ــسودان, جلن ــاوي يف ال ــع الطهط ــة راف رفاع

 .١٩٧٣والرتمجة, 
رفاعة الطهطاوي رائـد فكـر وإمـام هنـضة, اهليئـة املـرصية : حسني فوزي النجار. د  

 .١٩٨٧العامة للكتاب, 
 .م١٩٨٥ربع قرن مع رفاعة الطهطاوي, دار املعارف, : أنور لوقا غربيال. د  

<EMOD<< <
 :  ومؤرخون ضمن أطر أوسع ةتذاوكتب عنه أس −

 .مسلمون ثوار: حممد عامرة. د  
 .صور من البطولة واألبطال: نعامن عاشور 
, اهليئـة املـرصية العامـة )مرسحية(رفاعة الطهطاوي, أو بشري التقدم : نعامن عاشور 

 .م ١٩٧٤للكتاب, 
 .يف األدب احلديث: عمر الدسوقي. د  
 .دور العامئم يف تاريخ مرص احلديث: فتحي رضوان. د  
 .أدب املقالة الصحفية: عبد اللطيف محزة. د  

<<EMPD< 
l^ËÖöÚ<ëæ^ŞãŞÖ]<íÂ^Ê…<V< <
الـديوان النفـيس «وقد طبـع أيـضا بعنـوان آخـر » ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز« 

بإيوان باريز, وله طبعات عديدة, وأهم طبعاته هي تلك التي متـت بتحقيـق الـدكتور 
بمقدمة الدكتور حممود  هذا الكتاب  طبع وقد ,)١٩٥٨(حممد مهدي عالم وآخرين 

 ).١٩٧٤(» أصول الفكر العريب احلديث عند الطهطاوي«زي باسم فهمي حجا
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, ويظهـر مـن عنـوان )١٨٦٨(» أنوار توفيق اجلليل يف أخبار وتوثيق بني إسـامعيل« 

مبـارك عىل  والء الطهطاوي للخديو توفيق, وهو والء شبيه بوالء ىهذا الكتاب مد
 .»يقيةاخلطط التوف«خططه وسامها عىل توفيق  اخلديوالذي أطلق اسم 

 ى يف ثالثـة أجـزاء, وقـدم إلحـد١٩٧٩طبع » هناية اإلجياز يف سرية ساكن احلجاز« 
 .طبعاته الدكتور فاروق أبو زيد

 ).١٨٦٩(» مناهج األلباب املرصية يف مباهج اآلداب العرصية« 
 ).١٨٧٣(» املرشد األمني يف تربية البنات والبنني« 
 ).١٨٧٠(» القول السديد يف االجتهاد والتقليد« 
 .»البدع املتقررة يف الشيع املتربرة« 
أخـــالق : األول: , وهـــو قـــسامن»قالئـــد املفـــاخر يف غريـــب األوائـــل واألواخـــر« 

 ).١٨٣٣(» معجم االصطالحات اجلغرافية والتارخيية: األوروبيني, والثاين
 .»بحث يف املذاهب األربعة« 
 ). هـ١٢٨٩(» أفراح العزيزة املقمرةىل االكواكب النرية يف لي« 
 ). هـ١٢٨٣(» قانون ترتيب ونظام املشيخة البلدية« 
القــوانني الفرنــسية املدنيــة, والــدوائر البلديــة, واملحــاكامت, واملرافعــات, وحتقيــق « 

 ). هـ١٢٨٣(» الدعاوي واجلنايات
<EMQD< 

 : يف علوم اللغة العربيةرفاعةول
 .»رشح المية العجم« 
 وهـو كتـاب يف علـم النحـو, وقـد ,)١٨٦٩(» التحفة املكتبية لتقريب اللغـة العربيـة« 

رفاعة الطهطاوي ووقفـة مـع «حتت عنوان ) ١٩٨٣(حققه الدكتور البدراوي زهران ونرشه 
 .»الدراسات العربية احلديثة مع حتقيق نص كتابة التحفة املكتبية

 ).١٨٦٣(» مجال األجرومية« 
 .يف النحو» ىقطر الند«خامتة  
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<EMRD<< <

 :ىتعليمية يف العلوم األخرمن الكتب الًقد وضع رفاعة عددا و
  ., وهو منظومة شعرية»أرجوزة يف علم الكالم« 
 ).١٨٣٢(» املعادن النافعة لتدبري معايش اخلالئق« 
 ).١٨٦٧(» مبادئ اهلندسة« 
 .»نبذة يف علم سياسات الصحة« 
 .»أصول احلقوق الطبيعية التي يعتربها اإلفرنج أصال ألحكامهم« 
 .»هلية اليونان وخرافاهتمجا: نبذة يف امليثولوجيا, وهي« 
 .»مقدمة وطنية مرصية« 

 :ً أيضا وله من املرتمجات
 . » املنطق« 
 .مونتسيكو» روح الرشائع«و 
 .»الدستور الفرنيس« 

<EMSD<< <
 :  وله يف التاريخ −

 .»نبذة يف تاريخ اإلسكندر األكرب« 
 ).١٨٣٨(» تاريخ قدماء املرصيني« 
 ). هـ١٢٩٣(» ل واختالل دولة الرومانبرهان البيان وبيان الربهان يف استكام « 

 : يف هذا املجال وله من املرتمجات
 إرسائيــل, وبنــ: يف تــاريخ الــشعوب القديمــة» بدايــة القــدماء وهدايــة احلكــامء« 

 ).١٨٣٨(والرسيانيني, واليونان واهلنود, 
 .سري جومارتأليف ) ١٨٦٧(» تلامك) أو وقائع(مواقع األفالك يف أخبار « 
  .دومرسيام » ١٢٤٤تقويم سنة « 
 ). هـ١٢٦٦«داغرون, » املصابيح املنرية يف تواريخ القرون األخرية« 
 .»ثالث مقاالت من كتاب جلندر يف علم اهلندسة« 
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<EMTD< 
 :  وله يف اجلغرافيا وما يتصل هبا −

 ).١٨٣٠: (مقدمة جغرافية طبيعية« 
 ).١٨٣٤ (الشافية ملريد اجلغرافية) أو التعريفات(التقريبات « 
 .»بذة يف علم هيئة الدنيان« 
 ).١٨٣٦(» الكنز املختار يف كشف األرايض والبحارترمجة « 
 .عن اجلغرافية العمومية» ملطربون«كتاب ترمجة  

 

<EMUD< 
 : بعد وفاته لرفاعة الطهطاوي إنجازه ومما تم  −

 .وحققه وقدم له» ديوان رفاعة رافع الطهطاوي«مجع الدكتور طه وادي  
 »نـرشة عـن كتـب رفاعـة رافـع الطهطـاوي«لرعاية الفنـون واآلداب  عىلأصدر املجلس األ •

 .وهي نرشة ببليوجرافية عظيمة القيمة اعتمدنا عليها يف هذ الباب يف أكثر من موضع 
*** 

 .م ١٨٧٣مايومن  ٢٩رفاعة رافع الطهطاوي بالقاهرة يف  توىف •
***** 
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EMTNP{MTUOD 
)١( 

, فهـو جانـب كبـري مـن الـصواب التلقيـب ويف هـذا بأيب التعلـيم باشا لقب عيل مبارك 
رائد للتعليم املرصي احلديث يف جوانب كثرية , لكن قيمته التـي جتعلنـا نخـصص لـه بابـا 

عن مرص , وهو مـا متثـل  هذا الكتاب هي أنه صاحب الريادة الكتابة املوسوعية من أبواب
هذا , وإحيائه لفن اخلطط وما يمثله العرشين بأجزائه  » اخلطط التوفيقية «يف كتابه األشهر 

مـع الـشيخ وهـو الفن من مقاربة موسوعية للتاريخ والرتاث واحلارض والثقافـة واألدب , 
مع معهام و أبرز الوجوه الفكرية يف القرن التاسع عرش , كام أنه كريحممد عبده وعبد اهللا ف

أعالم األدب بمعناه الواسع , وقيمته الفكرية أعىل يمثلون ي والبكري حواملويلالبارودي 
أبـرز  −بلغـة عـرصنا  −من قيمته اهلندسية , وكلتامها أعىل من قيمته السياسية وإن كان هو 

 .التاسع عرش القرن شخصية تكنوقراطية بني سيايس 

 )٢(  
  ما رواه هو بنفسه من هذه السريةيعود أكثر ما نعرفه عن سريته الذاتية إىل

 من حياتـه,وكان هـو الـشقيق  فيها السنوات األوىل وهو يذكر أنه ولد يف برنبال وقىض
 أكثـر الوحيد لسبع شقيقات, كام يذكر أن ظروفا مالية قاسـية مـرت بعائلتـه, فهـاجرت إىل

. لد جماورة, وكان عمره إذ ذاك ست سنوات, وكان قد ابتدأ يف تعلم القراءة والكتابـةمن ب
 البالد التي هاجر إليها يف صـحبة والـده, وكـان ىبالرشقية إحد» عرب السامعنة«وكانت  

أهلها أناسا طيبني, ومل يكن عندهم فقهاء, فأنزلوا والده منزل اإلكرام واإلجالل وانتفعوا 
 مـرجعهم يف الـدين, وكـان ـ أي والـده ـ رجـال وأصـبحم انتفاعـا كبـريا, منـه وانتفـع مـنه

صاحلا, متفقها يف الدين, حسن األخالق, فأحبوه حبا شديدا, وبنوا جامعا خاصا جعلـوه 
كان والدي مجيل اهليئة,أبيض اللون, فصيحا متأدبا, آثار : إمامه , وهو يصف والده فيقول

 . ظاهرة عليهىالصالح والتقو
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 )٣(  

مبـارك حيـاة مـضطربة مغرتبـا حينـا, بـرغم عـىل يف فرتة اغرتاب والده عن قريته عاش 
 رحـاب أبويـه حينـا آخـر, لكنـه اسـتطاع يف هـذه الفـرتة أن يـتم حفـظ طفولته, وعائـدا إىل

 يف اًوحني شـب عـوده قلـيال مـارس أعـامال كثـرية, كـان منهـا العمـل كاتبـ. القرآن الكريم
 املسجونني, فعاملوه كأنـه سـجني, األمـر الـذي دفـع بـه إىل كتابة أسامء ىلالسجن حيث تو

 كـان راتبـه الـشهري فيهـا يـرتاوح بـني مخـسني قرشـا ومخـسة ىاهلرب وممارسة أعامل أخـر
 .  وسبعني قرشا

 قبـل مدنيـة عاديـة االلتحاق بمدرسة قرص العيني, وكانت مدرسـة  األمر به إىلىوانته
 مدرسـة أيب زعبـل التـي انـتظم فيهـا, وقـد ىل مدرسة للطـب, ومنهـا انتقـل إأن تتحول إىل

 وأصعبها فن اهلندسـة واحلـساب كان أثقل الفنون عىل«: وصف حالته الدراسية فيها فقال
, ولكنـه مـع » كالم املعلمني فيهـا ككـالم الـسحرةىوالنحو, فكنت أراها كالطالسم, وأر

ليه االختيار لاللتحاق الصرب واملثابرة نبغ يف اهلندسة واحلساب, وصار أول فرقته, فوقع ع
 يف أيب زعبـل, وقـىضمدرسـة بمدرسة املهندسـخانة, بعـد ثـالث سـنوات مـن دراسـته يف 

 يف أثنائهـا علـوم اجلـرب وامليكانيكـا والـديناميكا ى, تلقـىمدرسة اهلندسة مخس سنني أخـر
وتركيب اآلالت وحساب التفاضل وعلم الفلك الـذي كـان يقـوم بتدريـسه حممـود باشـا 

لطبوغرافيا, والكيمياء, والطبيعة, واملعادن, واجليولوجيا, واهلندسة الوصفية, الفلكي, وا
 .وقطع األشجار واألحجار

 أوروبا,وقد رشحه للبعثة سليامن باشـا الفرنـساوي وكانـت ثم هيأت له املقادير السفر إىل
, ومـن  فرنسا تضم عددا من أمـراء أرسة حممـد عـيلمبارك للسفر إىلعىل البعثة التي أحلق فيها 

يف أخريـات عهـد حممـد عـيل بينهم األمري إسامعيل الذي أصبح خديو مرص, وسافرت البعثة 
عـىل  أي بعـد أن قلمـت أظفـار وايل مـرص بمعاهـدة لنـدن , وأصـبح م١٨٤٤سنة وبالتحديد 

  .مبعوثيه أن يفكروا يف احلياة املدنية واهلندسية ال يف احلروب والعسكرية

 )٤(  
ة الفرنــسية, وبعــد ســنتني مــن البعثــة أحلــق بمدرســة الطوبجيــة  اللغــتعلــمويف فرنــسا 

 يف تلـك املدرسـة سـنتني واهلندسة احلربية بمدرسة ميتس, ومنح رتبة املالزم الثاين, وقىض
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تعلـم خالهلــا فـن االســتحكامات اخلفيفـة والثقيلــة والعـامرات املائيــة واهلوائيـة, عــسكرية 

  .ومدنية, واأللغام وفنون احلرب 

يف بـاريس عنـدما عقـد عـىل أن يكون القائد إبراهيم باشا بـن حممـد  احلسن حظه وشاء
 باشـا االمتحان النهائي هلؤالء املبعوثني ومنهم ولـده األمـري إسـامعيل, وكـان ترتيـب عـيل

إىل  إبراهيم باشا بيده هديـة التفـوق , وعـاد بعـدها سلمهمبارك األول بني الناجحني, وقد 
األول , وبعد عودته اشتغل ياورا لسليامن باشا الفرنـساوي مرص يف أثناء عهد عباس باشا 
 .أركان حرب اجليوش املرصية

 )٥(  
 عنـد بـاب ؤه بأمـهاللحظـة التـي حـدث فيهـا لقـاوقد أجـاد عـيل مبـارك نفـسه تـصوير 

 يف الـضوء اخلافـت ى كانت األم متسك بيـدها املـرسجة وهـي تفـتح البـاب لـرتإذ, خشبي
البيـوت يف ظلـم إىل رعبا, ألن الضباط والعساكر ال يذهبون ضابطا واقفا أمامها, فترصخ 

 .الليل إال للرش

 .أنا عيل.. أنا عيل: لكن الشاب الذي كان يدرك هذا املعني قال ألمه

 ؟ابني.. عيل: فصاحت األم وهي تقرتب باملرسجة يف يدها نحو وجهه

ورفعـت كفهـا اجلـدار عـىل فرح, ووضعت املـرسجة إىل ثم اطمأن قلبها, وتبدل الفزع 
 .حضان ولدها العائد من فرنساأ بني فقد أصبحتفمها وزغردت, إىل 

أصوات الزغاريد, ومحل الفالحـون فوانيـسهم ومعهـم عىل » برنبال«قرية واستيقظت 
 .مباركعىل نساؤهم وأطفاهلم, واجتهوا نحو بيت 

 )٦(  
ي, وملـا نـشبت رتبة أمـرياالإىل وصل  حتى مبارك يف سلم العسكرية املرصيةعىل  ىترق

 مع القـوات املـرصية ريواختتركيا إىل احلرب الرتكية ـ الروسية املعروفة بحرب القرم سافر 
املدن الرتكية, وبعد عامني عاد من رحلتـه تلـك يف طريقه وزار التي سافرت هلذه احلرب , 

 .مزودا بفنون احلرب, وعلوم السالم

 فيهـا إصـالحات ىرييـة, وأجـروبعد عودته من حـرب القـرم عـني نـاظرا للقنـاطر اخل
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, فعهد إليه بإدارة السكك احلديدية املـرصية, ى بمهام رفيعة املستواًثم عهد إليه تباع كثرية

 ثـم أصـبح , وديوان األشـغال العموميـة)وهو نواة وزارة املعارف (وإدارة ديوان املدارس
الـوزارات نـصف , وهـو هبـذا قـد تـوىل ًكام نعرف وزيرا للمعارف ولألشـغال واألوقـاف 

 .  أو القديمةاألوىل

 )٧(  
العلـوم  خطـوات تعريـب مبارك ناظرا ملدرسـة املهندسـخانة بـدأ أوىلعىل  اختريعندما 

يف العرص احلـديث حيـث ) كالرياضيات والفيزيقيا (اهلندسية والعلوم الطبيعية املتصلة هبا 
ندسية والعسكرية أصبحت كل العلوم اهل حتى قرر تأليف الكتب املدرسية باللغة العربية,

تدرس بالعربية, وأنشأ مطبعة خاصة ملدرسة املهندسخانة طبع فيهـا أكثـر مـن سـتني ألـف 
 .نسخة من هذه الكتب

وقد تـصادف أن حـدث خلـل يف القنـاطر اخلرييـة وأوشـكت الـدلتا كلهـا أن تتعـرض 
مبـارك بمـرشوعه عـىل للغرق, وعجز املهندسون الفرنسيون عـن إصـالح اخللـل, وتقـدم 

الح القناطر, ومل يقتنع اخلديو إسامعيل عنـدما عـرض عليـه املـرشوع, فعقـد اجتامعـا إلص
مبـارك واستعرضـوا وجهـات النظـر املختلفـة, عىل حرضه املهندسون الفرنسيون وحرضه 

 بنفسه إصالح اخللل, وأنقذ دلتا مبارك, واعرتفوا له, ثم توىلعىل وأقر الفرنسيون مرشوع 
 .النيل من الغرق

 )٨(  
الـذي ( إدارة الـسكك احلديديـة أراد إسـامعيل باشـا املفـتش  عيل مبـارك تويلأثناء ويف 

إىل إضـافة إيـرادات الـسكك احلديديـة ) ًوال عن املالية يف عهـد اخلـديو إسـامعيل ؤكان مس
اخلـديو باشا مبارك ونجـح إسـامعيل املفـتش يف الوشـاية بـه عنـد عىل وزارة املالية, فرفض 

العلـم يف بـاريس  السابقة يف أثناء تلقي امرغم زمالتهكل وظائفه, إسامعيل الذي فصله من 
 .عن إدارهتاخلفاؤه أن أعاده إليها بعد أن عجز اخلديو ثم مل يلبث , 

فكـرة الـنمط  العـاملي, وهـو صـاحب ىاملستوعىل مبارك كان مهندسا عىل والواقع أن 
ريـة يف املبـاين العامـة, وقـد  املعامالقيايس التي كـان حريـصا عـىل أن جيعلهـا بمثابـة فلـسفته
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 أمرهــا, فجعــل كــل يف إنــشاء حمطــات الــسكك احلديديــة عنــدما تــوىلبالفعــل اســتخدمها 

خري وجـه, مـع عىل نسق معامري واحد يف كل البالد بحيث تؤدي اخلدمات عىل املحطات 
 .اختالف أحجامها يف املدن الكبرية أو الصغرية

جاري أو الرصف الصحي, فسافر إىل فرنسا يف  إدخال نظام املرشع قد عىل مبارك كان 
دولـة إسـامعيل هنايـة ودرس هذا النظام عىل الطبيعة هناك حتـى ينفـذه يف القـاهرة, ولكـن 

 .الطاحمة مل تتح له أن ينفذ مرشوعه 

 )٩(  
 شملت إنشاء مـدارس للبنـات ألول مـرة يف التي إصالحاته التعليمية املبكرة ونأيت إىل

هـا قاعـات للرسـم والتـدبري فيوخـصص , ملدرسـة الـسنية للبنـات هو الذي أنـشأ افمرص, 
 .املنزيل واملوسيقي

وصـاغ  إنـشاء مدرسـة دار العلـوم هـو الـذي تـوىلويف صعيد التعليم العـايل فقـد كـان 
ــدرمناهجهــا وشخــصيتها  ــة جــادة لتطــوير معاهــد ت ــدين يبكــل مــا متثلــه مــن حماول س ال

  .اإلسالمي وعلوم اللغة العربية املتصلة به 
لنـرش الثقافـة العلميـة وخدمـة ت كان البد من وجودها امؤسسأربع وأنشأ عىل مبارك 

  :النهضة املوسوعية من خالل قواعد أو بنية أساسية قوية
, وهـو مـدرج املحـارضات العامـة, وكـان هـذا املـدرج يف »نفتيـاتراإل«الذي أنـشأ فهو 

ألساتذة, وكان هو نفسه حيـرض درب اجلامميز, وله مواسم للمحارضات التي يلقيها كبار ا
 املثقفـون ىسـعواحلـضور, عـىل والعامـة هذه املحارضات, مما شجع الباشوات والوجهاء 

هــذه املحــارضات, فكــان هــذا املــدرج يمثــل نــواة حقيقيــة يف حــضور  لالنتظــاماملــرصيون 
 .جلامعة حرة قامت بدور هام يف حركة النهضة العلمية والثقافية

ــز و ــضيف درب اجلاممي ــارك ًأي ــشأ عــيل مب ــي ا أن ــة وه ــاء املؤســسة الثاني ــل الكيمي معم
وفـتح . يتيح العلم التفاعيل هلواة العلـم واملعرفـة حي وهو بمثابة متحف علمي والطبيعة, 

 .للتالميذ حتى يكونوا عىل صلة دائمة بالتطورات العلمية احلديثة هذا املعمل أبواب
س دار الكتـب اخلديويـة لتكـون وقبل هاتني املؤسستني كان عيل مبـارك هـو الـذي أسـ

 .بمثابة املكتبة الوطنية ملرص 



ì^Â†×Ö<á]ˆÚ… TQ
 تتمثل يف الـصحافة املدرسـية أو العلميـة , وقـد رابعةت مؤسسة ا املؤسسذهويتصل هب

نفقـة وزارة املعـارف, وجعـل عىل » روضة املدارس«أنشأ جملة كان عيل مبارك رائدها فهو 
 .منها نافذة جديدة للفكر املستنري

 )١٠(  
 مبارك كان قد درس مناهج التعليم يف فرنسا معرفـة إلنصاف أن نشري إىل أن عيلومن ا

كاملة, حتى أنه عندما كان وزيرا للمعارف راجع هذه املناهج وأعاد دراستها بفكر متفـتح 
وعقل ناضج, ثم وضع بعد ذلك مناهج التعليم يف املدارس املـرصية االبتدائيـة والثانويـة, 

 يف مـرص أكثـر مـن مائـة سـنة, وخرجـت األجيـال املتعاقبـة مـن وظلت هذه املناهج سائدة
 .املتعلمني املرصيني

كـام مـنح واألوسـمة  مـن الرتـب اًكثري إسامعيل اخلديو منحهوتقديرا لكل هذه اجلهود 
  .مبارك  عيلتقدير يف والده هنج عىل واستمر اخلديو توفيق , رتبة الباشوية 

أقـرب مـا ) قـرص العينـي( مدرسـة الطـب ومع كل هذه اإلصالحات فقد كـان أثـره يف
ًيكون إىل أن ينال الوصف الشائع أنه كـان أثـرا تـدمرييا أو  ًمـدمرا, وقـد أوذيـت الكليـة يف ً

 . باشا إبراهيم يف كتابنا عنه عىل نحو ما نقلنا عن عيلاًعهده إيذاء شديد

 ا فإنه يف عهـداخلديو ضد عرايب وهلذوقفوا مع كان من الذين وملا قامت الثورة العرابية 
 .أبعد عن السلطة  العرابيةالثورة

)١١( 
الذي تشكل برياسة نوبـار باشـا  من أعضاء جملس النظار األول اًمبارك واحدعىل كان 

كــام ,  إليــه فيــه وزارتــا األوقــاف واملعــارف العموميــة أســندت , وقــد ١٨٧٨  أغــسطسيف
 . وزارات ٣ ئه الوزراء توىلنه دونا عن زمالأ أي بالنيابة , األشغال إليه وزارة أسندت

 اًالتــي رأســها األمــري حممــد توفيــق وزيــرالثانيــة  اشــرتك يف الــوزارة ١٨٧٩ويف مــارس 
 العموميــة يف األشــغال عــاد لتــويل وزارة ١٨٧٩لألوقــاف واملعــارف أيــضا , ويف ســبتمرب 

خر عهـده آ يف وزارة رشيف باشا , وكان ١٨٨٢وكذلك يف أغسطس , وزارة رياض باشا 
 . يف وزارة رياض باشا الثانية١٩٨٨ارات توليه وزارة املعارف يف يونيو بالوز
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  )١٢(  

كتـب فهـو مـن أبـرز » اخلطـط التوفيقيـة«األشـهر أما كتابـه ف; ونأيت إىل إنتاجه الفكري 
 مـن فنـون املعرفـة واألدب مـن شـعر ى املوسوعات, ذلك أنه حيـوميدانيف العريب  اإلنتاج

دينــه وعــصوره, واجلغرافيــا والبلــدان والــرتاجم واهلندســة ونثــر, والتــاريخ بمختلــف ميا
, بفنوهنا وعلوم احلرب والكيمياء والفيزياء والرياضيات والرتبية والسياسة وفنون احلكـم

 . مفخرة علمية من مفاخر علامء العرب واملسلمنيوهو يف وقته وزمانه يمثل

ة يف كل جماالهتـا العمرانيـة  املرصية احلديثلبدايات احلضارةاألول للتأريخ رجع وهو امل
هذا الكتاب ما عرفنا تاريخ حياة كثريين مـن عظـامء ما احتواه والفكرية أو الثقافية, ولوال 

 .مرص وبناة حضارهتا

اخلطط التوفيقية اجلديدة ملـرص القـاهرة «كتابه عنوانا طويال هو لمبارك عىل  اختاروقد 
عىل مبارك باسم هذا الكتاب عن حرصه  عىلومدهنا وبالدها القديمة والشهرية, وقد عرب 

مبـارك بـشجاعته عـىل الوفاء للخديو توفيق حاكم مرص إبان تأليفه هذا الكتاب, وقد كان 
الـرغم مـن اخـتالف اآلراء يف عـىل إعالن هذا الوالء والوفـاء عىل وقوة شخصيته حريصا 

جترحيـه يف إىل يلون الرغم من أن أكثر الكتاب ال يزالون يمعىل اخلديو توفيق, وعىل احلكم 
 .وطنيته

)١٣( 
مبارك بتـاريخ مـرص, وإعجابـه وحبـه ألسـاليب عىل  تدلنا اخلطط التوفيقية عىل شغف

ــوا  ــذين جعل ــاريخ وبخاصــة تلــك التــي اشــتهر هبــا املؤرخــون ال ــأليف القديمــة يف الت الت
يف  احلديث عن التاريخ العام والتاريخ احلضاري والعمراين, ويفمدخال لكتبهم » اخلطط«

 املـؤرخنياملقريـزي صـاحب أشـهر يف هـذه السلـسلة املمتـدة مـن مؤلفـات : مقدمة هؤالء
 .مبارك تأثر باملقريزي بكل وضوحعىل العرب, وليس ثمة شك يف أن 

 هبا, همبارك عن حبه ملدينة القاهرة واحتفالعىل  صفحات هذا الكتاب يعرب ىمدعىل و
ارها, ومساجدها, ومدارسها, وأحيائها من حيث تارخيها القديم والوسيط واحلديث, وآث

وشوارعها, وعلامئها, وأوليائها, والزوايا واخلانقاوات والكنائس واألديـرة, واألرضحـة, 
 مـن كتابـه األوىل األربعةواحلاممات, واحلواري والدروب, وقد خصص للقاهرة األجزاء 



ì^Â†×Ö<á]ˆÚ… TS
يف التعريـف  هـذا النحـو مـىضعـىل خصص اجلزء السابع بأكملـه ملدينـة اإلسـكندرية, وو

 .ل حجمهاؤ والنجوع, مهام عظم شأهنا, أو ضى, والقرىبمدن مرص األخر
)١٤( 

عـن عنايتـه باملـدن, ومل يكـن تـشابه ال تقل باشا مبارك بالقرية املرصية عىل  عناية كانت
 حاجزا دون انطالقه يف وصفها والعناية هبا, وقد درس األسـامء ىأسامء العرشات من القر

منيــة, وشــربا, ( مــرص ومــدهنا ىالــبالد وذكــر تكراراهتــا املختلفــة يف قــر وىاملتكــررة للقــر
 وهو اجلهد العظيم الذي أفـاد منـه فـيام بعـد ذلـك األسـتاذ )وزاوية, وحملة, وكوم, وسفط

 .  »النجوم املتعاقبة«وأضاف إليه عىل نحو ما أرشنا يف كتابنا , حممد رمزي 
ميت بكرس امليم, ثم ياء ثم إىل طق بعضها  امليم, وقد حرف العوام نىُمنية ومجعها من* 

 .ة وستا وسبعني مدينة وقرية حتمل هذا االسمئباشا مبارك ماعىل تاء, وقد أورد 

, مـضافا إليهـا اسـام يميزهـا عـن غريهـا, »شـربا«وأربعني قريـة حتمـل اسـم وإحدى * 
 .معني حملة أو بلدبا اسم فرعوين ربوش

 .ثالثا وثالثني بلدةأسامء ورد املؤلف أ» زاوية« التي حتمل اسم ىومن القر* 

, وقد أورد منها اثنتني وثالثـني »حملة« حيمل اسم ىوهناك عدد كبري من املدن والقر* 
 .ىبلدة من أشهرها املحلة الكرب

 .ستة عرش كفراأسامء مجع كفر, وقد أورد املؤلف » الكفور«وهناك أيضا * 

 .»سفط«ذكر ست عرشة بلدة حتمل اسم كذلك * 

يــذكر علــامء كــل بلــدة, وأعياهنــا, مهــام كــان ًحريــصا عــىل أن  ن عــىل باشــا مبــاركوكــا
 .عددهم, ومهام اختلفت فنوهنم

) ١٥( 
إن هبـا «: فقـال» برنبـال اجلديـدة«الـصغرية مبـارك قريتـه عىل وصف » اخلطط التوفيقية«ويف 

مـالن مسجدا ومنـزال بنـاه والـده, وفيهـا أربـع مـضايف ومـضيفة حـسنة لـبعض أكبارهـا, ومع
للدجاج للتفريخ, ومصبغتان, وأربعة أنوال لنـسج الـصوف, وعـرش طـواحني, ودكـان واحـدة 
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, وفيها وابوران, وباعة يبيعون اخلـس والفـسيخ »ىعيس«تباع فيها العقاقري, ورضيح ويل يسمي 

الغـرب إىل ونحو ذلك, ونواتية, ونجار, ومكتب لتعليم القرآن, وحاراهتا أربع ممتدة من الرشق 
 .»...ستقامة واحدة, وليس هبا من األشجار إال نخلتاناعىل 

) ١٦( 
  :ضافة إىل اخلطط التوفيقية عدد من املؤلفات املهمةولعيل مبارك باإل

يف ثالثـة » علـم الـدين« :سريته الذاتية أو ما تقبلناه وتناقلناه عـىل أنـه سـريته الذاتيـة  
  . السري الذاتية , وقد تناولناه يف موضع آخر من كتاباتنا عن  جملدات

 .  » حقائق األخبار يف أوصاف البحار«و  •
 .  , وكال الكتابني األخريين كتاب مدريس »خواص األعداد«و  •
  .»نخبة الفكر يف نيل مرص«و  •
 .» تذكرة املهندسني«و •
 .» تقريب اهلندسة وجغرافية مرص« •
 .  » امليزان يف األقيسة واملكاييل واألوزان« •

 )١٧( 

كتـاب  يف مقـدمتها, وىيف ترمجة بعـض الكتـب الفرنـسية الكـرببارك عيل م أسهم وقد
.للمسترشف الفرنيس سيديو» خالصة تاريخ العرب« 

)١٨( 

 احلكيم عن سرية عيل مبارك كتابة ممتازة أرشنا إليهـا يف كتابنـا درىكتب الدكتور حممد 
ت متعـددة, وإن , وكتب عنه آخرون كتابـا» النجوم املتعاقبة يف كتابة تاريخ مرص املعارص«

. اختلفت زوايا تقديرهم لفضله وفهمه وإنجازه 
***** 
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)١( 

أمهية كتابة تاريخ عبد اهللا باشا فكري, بـل والبـدء يف إىل يعود معظم الفضل يف االنتباه 
نحـو عـىل  أمـا كتابـة سـرية حياتـه األستاذ اإلمام األستاذ حممد عبده,إىل كتابة هذا التاريخ 

 .موسع فقد اضطلع هبا األستاذ حممد عبد الغني حسن

, اً تقليـدياًكان عبد اهللا فكري بمثابة أبرز األدبـاء يف القـرن التاسـع عـرش, وكـان شـاعر
 لتحقيـق ى, وكان رجل علم, وصاحب دور يف احلياة العامة, وهو الذي تصداً جمدداًوثائر

 حممد عبده يف اإلصالح والتقدم وسط هليب النـار يف الثـورة العرابيـة, آمال األستاذ اإلمام
 .ىنحو ما سنرعىل الرغم من االختالف الدقيق يف موقف كل منهام من هذه الثورة عىل 

)٢( 
عبد اهللا باشا فكري بن حممد أفندي بليـغ «: النحو التايلعىل  ذكر جورجي زيدان نسبه 

 , »بن الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد
وذكر أن جده الشيخ عبد اهللا كان من العلامء املدرسني يف اجلامع األزهر, وكان مـالكي 
املذهب, وقد أخذ العلم عن الشيخ عبد العليم الفيومي وغريه, وكان مقيام يف مـرص حـني 

ملعروفـة هـي ا(منيـة خـصيب إىل وا معاملة العلامء رحل ؤقدمت احلملة الفرنسية, فلام أسا
 حتـى االشـتغال بـالعلمعـىل القـاهرة, وعكـف إىل فأقام هبا مدة ثم عاد ) ملنياا:  اآلن باسم

  .تويف
 أما الوالد حممد أفندي بليغ فقـد درس يف املدرسـة احلربيـة, وانـتظم يف خدمـة  اجلـيش 

, وقد حرض يف أثنـاء خدمتـه عـدة مواقـع حربيـة أمههـا »صاغ قول أغايس«رتبة إىل  ىوترق
ملوقعة أمهية شخصية يف حياتـه حيـث تـزوج فيهـا زوجتـه التـي حرب املورة, وكانت هلذه ا

أنجبت له ابنه عبد اهللا, وقد تصادف أن والدته متت يف مكـة املكرمـة التـي كـان والـداه قـد 



< <íée†ÃÖ]<í–ãßÖ]<ì…]†Ö<^⁄nÂ^e<†â‡ù] TV 
   .انتقال إليها لظروف عمل الوالد

القـاهرة إىل  عبد اهللا باشا فكري وتنقـل مـع والـده حممـد أفنـدي بليـغ الـذي عـاد ى ترب
 نال منصب باشمهندس الرشقية, ثم مفتش هندسة اجليـزة ىحت,  احلكومة وظل يف خدمة

 .والبحرية

أن اسـمه املركـب عبـد اهللا فكـري كتـب هكـذا بمعرفـة إىل املـنعم شـميس  ويشري عبـد
السلطة احلاكمة, وقد كان من تقاليد ذلك العرص أن هذه األسـامء كانـت متـنح للمـوظفني 

امء مزدوجة ال عالقة هبـا باآلبـاء واألجـداد, وكأهنـا مع قرار تعيينهم يف وظائفهم, فهي أس
 .أسامء شهرة, أو كأهنا األسامء الفنية التي يعرف هبا النجوم يف السينام واملرسح

الذي كـان (وافقت بحساب اجلمل ) يف التاريخ اهلجري(ومن الطريف أن سنة والدته 
 ﴾ ~ { | }   y z﴿جممـــوع مجـــل اآليـــة القرآنيـــة )  بكثـــرة يف زمنـــهًمـــستعمال

, وقد وافق هذا اشتهاره بالعلم والفضل, ونبوغه يف فنـون الكتابـة نثـرا ونظـام, ] ٣٠:مريم[
 لـه ونقـشها اً وتعلم جعل من هذه اآلية شـعارّوقد أعجب هو نفسه هبذا االتفاق فلام شب

 .خاتم له كان خيتم به كتبهعىل 
 لـشارات ىه خامتا كان صـدأن سلوك عبد اهللا فكري يف اختاذإىل ويشري األستاذ العقاد 

ومـن حـذا حـذوهم مـن الفـاطميني , الكتاب وذوي املناصب الوزارية يف أيـام العباسـيني 
 .واأليوبيني

)٣( 
 بعض أقارب أبيه تربيته, وكان قـد بـدأ تويف والده وهو مل يتجاوز احلادية عرشة, وتوىل

ر الـرشيف, ودرس يتعلم القرآن الكريم فأمتـه وجـوده, ثـم طلـب العلـم يف اجلـامع األزهـ
: وكـان مـن أسـاتذته; اللغة والفقه واحلديث والتفسري والعقائد واملنطـق : العلوم املتداولة

  .الشيخ إبراهيم السقا, والشيخ حممد عليش, والشيخ حسن البلتاين
أتقنهــا, وقــد  حتــى  يف اللغــة الرتكيــةاً بــالتوازي لدراســته يف األزهــر دروســىوقــد تلقــ

  .من بالد املورةكام ذكرنا كية أن والدته كانت تقان الرتإعىل ساعده 
ــديوان  ــيام ســمي بال ــم الرتكــي ف ــة يف القل ــال وظيف ــز ألن ين ــه املتمي ــه تعليم ــد أهل  وق
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 طلب العلـم يف األزهـر فـيام قبـل ذهابـه ًالكتخدائي, وظل بعد نواله هذه الوظيفة مواصال

 . الديوان وبعد رجوعه منهللعمل يف

عـىل  يف دولـة حممـد اً عاريف اللغتني العربيـة والرتكيـة مطلوبـوقد كان هذا النموذج من
املناصب الرفيعـة, غـري إىل  من البداية للوصول ًوخلفائه, لذلك كان عبد اهللا فكري مؤهال

أن هذه املناصب مل تكن هي السبب يف شهرته, فقد كانت له مواهـب خاصـة جعلتـه أديبـا 
 .جانب العربية والرتكيةإىل سية أيضا شاعرا كاتبا, كام أنه كان يتقن اللغة الفار

)٤( 
أجاد األستاذ العقاد تصوير البيئة التي نشأت فيها موهبة عبد اهللا فكـري, وأرجـع هـذا 

ما شهدته القاهرة من قيام إمارة حديثة يف أوائل القرن التاسع عـرش, وأن هـذه اإلمـارة إىل 
 بعـضها للحكـم ىويـن شـتقامـت معهـا دوا«): وأوالده مـن بعـدهعىل يقصد إمارة حممد (

والسياسة, وبعـضها للكتابـة والتعلـيم ومـا اقتـضاه هـذا مـن عـودة الـذكري باألدبـاء مـن 
مأثورات القاهرة يف عهد صالح الدين وإخوانـه مـن ملـوك إىل طالب الوظائف الديوانية 

الدولة األيوبية, وأصبح القايض الفاضل وابـن مطـروح وهبـاء الـدين زهـري قـدوة مأمولـة 
وما إليها من الـدواوين العاليـة, وأصـبحت , رئاسة اإلنشاء إىل ظف أديب متطلع لكل مو

ــائس  ــساتني والنف ــاز ووصــف الب ــة وحــل األلغ ــف املنظوم ــسجوعة والطرائ ــالة امل الرس
 بني األدبـاء مـن عهـد الدولـة اوالرياضات التي تعودها الرساة القاهريون وشاع النظم فيه

ت الوزير الناثر, وشارة النـديم املـصاحب للملـوك األيوبية, عنوانا لظرف الظريف, وسم
واألمراء, ونشأ بني وزراء املرصيني طائقة تشبه وزراء األيوبيني والعباسـيني مـن قـبلهم يف 

فهـم إمـا معلمـون لـوالة العهـود, أو كتـاب ومـشريون . النشأة والثقافة واملـروءة واملكانـة
 .»ألصحاب العروش

مناصب الوزارة والرئاسة هـم الـذين طولـوا إىل طلعون وهؤالء األدباء الوزراء أو املت«
إىل قـضت عليـه مدرسـة الـداعني  حتـى »الرسائل واجلناسات واأللغـاز«أيام البقاء ألدب 
ــة األوىل ــداعني العربي ــة ال ــد, ألن أدب الرســائل إىل , ومدرس ــت واح ــع يف وق أدب الطب

الفاضـل, وابـن مطـروح, واجلناسات واأللغاز كان هو األدب املختار عند أمثال القـايض 
مـن » الـديوانيني«هذه الطريقة, وكانت هذه الطبقـة قـدوة عىل والطبقة التي متادت بعدهم 

 .»أدباء اإلمارة احلديثة
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)٥( 

هذا النحو نستطيع أن نفهـم البـدايات التـي صـادفها عبـد اهللا فكـري وهـو يكـون عىل 
 .ياهنايف وظائف الدولة ويف كمل مطموح اليه أ أومتوقع نفسه ملجد 

وقــد تنقــل عبــد اهللا فكــري مــا بــني الــديوان الكتخــدي ثــم ديــوان املحافظــة ثــم ديــوان 
 تـوىل حتـى الداخلية بصفة مرتجم, ثم أحلق باملعية السنية يف عهد سعيد باشـا, وبقـي فيهـا

اآلسـتانة يف زيارتـه التـي اسـتهدفت إىل اخلديو إسامعيل احلكم فأبقاه يف معيته وسافر معـه 
 تقليد الوالية وأداء الشكر للحرضة السلطانية, كام رافقه يف أكثر رحالته, كـام قاعدة تغيري 
, ى مـع أرستـه, ويف مهـامت أخـراًاآلستانة أكثر من مرة مع اخلـديو, وسـافر أيـضإىل سافر 

 .وقد نال الرتبة الثانية مع لقب بك

اختـــري عبـــد اهللا فكـــري مدرســـا ألمـــراء األرسة ايـــضا ويف عهـــد اخلـــديو إســـامعيل 
وأخـواه حـسن وحـسني وغـريهم مـن أمـراء ) حممد توفيق(ومنهم ويل العهد (!!) احلاكمة

أرسة حممد عيل, وبذلك أصبح يدخل من باب قرص عابدين, وأصبح مـن أقـرب املقـربني 
ورسعان ما أصبح أستاذ األمراء ومعلمهم واحدا مـن كبـار املعلمـني يف عـرصه, . للخديو

 .  الدروس الرشقية, وهي العربية والرتكية والفارسيةولية عنؤوكان اخلديو قد قلده املس
كـان يقـوم أخـرى , ويف أحيـان اً مهمة التعلـيم بنفـسه أحيانـوكان عبد اهللا فكري يتوىل

 .بمراقبة غريه من املعلمني ومالحظة إلقاء الدروس وتقويم طريقة التعليم

)٦( 
لكنـه مل يعـني يف وظيفـة , ُ وبعد فـرتة مـن عملـه يف املعيـة نقـل للعمـل يف ديـوان املاليـة 

حمددة, بيـد أنـه رسعـان مـا عهـد إليـه بـالنظر يف تقيـيم االسـتفادة مـن الكتـب التـي كانـت 
ذمة احلكومة, وبعد دراسة هذه الكتب رفع تقريـرا مفـصال ضـمنه عىل حمفوظة يف الديوان 

هـا, وال حالتهـا ال يمكـن مـن حفظعـىل وذكر يف تقريره أن بقاءها , بياهنا وما رآه يف حاهلا 
حمـل خـاص «هيئـة ينتفـع هبـا النـاس إمـا بإنـشاء عىل من االنتفاع هبا, وأشار بلزوم جعلها 

الوضـع املوافـق, وإمـا عـىل تنقل إليه وجيعل فيه ما فيه الكفاءة هلا من اخلـزائن وتوضـع بـه 
باشـا مبـارك عىل املدارس لتودع يف املكتبة اجلاري إنشاؤها بمساعي املرحوم عىل بإحالتها 
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اذ تلـك ق, وقد حبذ الوجه الثاين, وهكذا كان له فـضل كبـري يف اسـتن»ظر املعارف إذ ذاكنا

 مـن زوايـا اخلمـول واإلمهـال, وترتيبهـا ترتيبـا حـسنا يف دار ةاملجموعة من الكتب النفـسي
 .الكتب امللكية الشهرية

) وهو ما صار بعد ذلك جملـس النظـار(ويف هذه الفرتة كان املجلس اخلصويص إذ ذاك 
عبد اهللا فكري باملـساعدة يف إىل يعمل يف مجع اللوائح والقوانني وتنقيحها وتعديلها, فعهد 

ذلك العمل فتسلم القـوانني واللـوائح الرتكيـة وأخـذ يف إعـادة صـياغتها وتنقيحهـا, وقـد 
دوره يف خدمــة أســلوب إىل قدراتــه األدبيــة وإىل أثبــت نجاحــا يف هــذا العمــل, أضــاف بــه 

 .توطئته للحضارة  والكتابة العربية

)٧( 
 كان أول عهد عبد اهللا فكري بالعمل يف إدارة أمور الرتبية والتعليم, حيـث ١٨٧١ويف 

باشـا مبـارك,ويف هـذه الفـرتة ظهـرت عـىل عني وكيال لديوان املكاتب األهلية حتت رئاسة 
موظفا متيقظـا نـشيطا, عارفـا بكـل صـغرية وكبـرية, وكـأنام كانـت هـذه : مواهبه وتأكدت

 بعد ذلك نحو ما حدث عىل ة فرصة إعداد وتدريب ليكون ناظرا أو وزيرا للمعارف الفرت
 .عرش سننيعىل بام يزيد قليال 

  .مبارك, وهي العالقة التي ظلت وثيقةعىل ويف هذه الفرتة بدأت عالقته ب
حممد عبـده الشيخ مبارك يف التعليم قبل أن يعرف عىل  وقد تأثر عبد اهللا فكري بأفكار 

 أفكاره بأفكاره, ويف هذه الفـرتة أصـبح عبـد اهللا فكـري  بمثابـة الرجـل الثـاين بـني ويطعم
أبـا «باشـا مبـارك يعـد يف ذلـك الوقـت عـىل ولني عـن املعـارف, وكـان ؤرجال الدولة املس

 .يف مرص»للتعليم

 املكاتب األهلية يف عهد وكالته لديواهنا, ىويذكر لعبد اهللا فكري نجاحه يف رفع مستو
إقبال النـاس إىل  ى من الكتاتيب, وهو ما أداً له تعديله لرباجمها بعد أن كانت نوعكام يذكر

 . إدخال أبنائهم فيها, ألهنم وجدوا فيها شيئا جديدا مفيدا مل تألفه البالد من قبلعىل 
 :وقد خلص الشيخ حممد عبده اإلشادة بجهد عبد اهللا فكري يف هذه الفرتة حيث يقول

 درجة مـن ىيف أدن) عبد اهللا فكريعىل الضمري يعود (ا توالها وكانت املكاتب أول م«
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أن إىل  اآلن كتاتيــب, ثــم ارتقــت يف عهــده ىالنظــام, ومل تكــن إال مــن الــنمط الــذي يــسم

عـىل صارت حافلة بمبادئ العلوم النافعة, خـصوصا العلـوم العربيـة التـي رفـع منارهـا وأ
الغـرض مـن دراسـتها, فوضـعت إىل الطريقـة املؤديـة عـىل شأهنا, وجعل أسلوب تعليمها 

الغايـة إىل الوجـه املوصـل عـىل القوانني لسري التعلـيم يف تلـك املكاتـب, ورتبـت دروسـها 
منها, ورسخت يف االنتظام قواعدها, وظهـرت للعامـة واخلاصـة فوائـدها, وأقبـل النـاس 

 األساتذة,  أدهبم أفضلأصبحت حافلة بالتالمذة, يتوىل حتى عليها وانثالوا بأبنائهم إليها,
 هـذه تغذيـةمـن روافـد ًأهنا صـارت رافـدا يقصد  (وصارت مادة غذاء للمدارس األمريية
 .»املدارس اخلصوصيةإىل  عليه ى, وسلام يرق) املدارس باملتعلمني املستحقني للتعلم

)٨( 
ــة, وكــان ناظرهــا لــديوان  عــني عبــد اهللا فكــري وكــيال ١٨٧٦ ويف  املعــارف العمومي

شـا, وقـد حقـق حممـد عبـد الغنـي حـسن تـاريخ توليـه هـذا املنـصب حينذاك هو رياض با
 ما ذكـره جـورجي زيـدان, وتابعـه فيـه املـؤرخ عبـد الـرمحن الرافعـي أن عبـد اهللا اًمصحح

) زيـدان والرافعـي(املؤرخـان العظـيامن , وقـد نقـال )١٨٧٩(فكري عني وكيال للمعارف 
, ولكن حممـد عبـد الغنـي )١٨٩١(» املقتطف« عن كاتب سرية عبد اهللا فكري يف جملة هذا

حسن اكتشف أن هذا خيالف دليال تارخييا آخر قويا, وهـو أن عبـد اهللا فكـري كتـب بحثـه 
 مـن املقتطـف يف اجلزء العارش من السنة األوىل» العلوم الطبيعية والنصوص الرشعية«عن 

 مـن قلـم وكيـل ريـاض باشـا يف نظـارة املعـارف,«, وقدمت املجلة للبحـث بأنـه )١٨٧٦(
  .»العامل الشهري عبد اهللا فكري

ًإلنصاف أن نضيف إىل التصحيح تصويبا آخر وهو أن املعـارف يف ذلـك الوقـت اومن 
  . ١٨٧٨ يكن جملس النظار قد تأسس إال يف ًكانت ديوانا إذا مل

 ريـاض باشـا حـني كـان ىمـصطفإىل للمعـارف وهكذا يعود الفضل يف اختياره وكيال 
إىل الذي اختاره وكيال للمعـارف, وإن نـسب هـذا الفـضل خطـأ , وهو )١٨٧٦( هلا اًناظر
وليس هذا بخطأ كامل كام صوره األستاذ حممد عبد الغنـي حـسن , وإنـام هـي مبارك,  عيل

ً فكري وكيال ملصطفى رياض يف ديـوان اهللامعلومة هلا نصيب من الصواب , فقد كان عبد 
ممـا يـسهل االخـتالط يف مثـل هـذا رف , وًاملعارف كام كان وكيال لعيل مبارك يف نظارة املعا
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مبـارك يف إدارة املكاتـب, كـذلك فإنـه عـىل األمر أن عبد اهللا فكري عمل مـن قبـل وكـيال ل

أغـسطس ( للمعـارف اًمبارك باشـا نـاظرعىل أصبح وكيال للمعارف يف عهده حني أصبح 
 وكـيال وقـد كـان عبـد اهللا فكـري اليـزال  , عند بداية تـشكيل النظـارات املـرصية)١٨٧٨

 للمكاتـب مـن قبـل, ًللمعارف فاستبقاه يف هذا املوقع, وهو الذي كان قد عمل معه وكيال
, كـام مجعـت بيـنهام الـصداقة ىوهكذا مجـع العمـل بـني الـرجلني الكبـريين مـرة بعـد أخـر

 .املتجددة

 .ويف هذه الفرتة نال عبد اهللا فكري رتبة مريمريان الرفيعة

)٩( 
 للمعارف وحتـددت مهامـه يف األعىلبإنشاء املجلس  صدر مرسوم ١٨٨١ ويف مارس 

إبــداء الــرأي فــيام خيــص سياســة التعلــيم ومــرشوعاته, وإنــشاء املــدارس اجلديــدة, ونظــام 
  .املدارس عامة

وهـو ذلـك (  باشا إبـراهيمعىل وقد تشكل هذا املجلس  برئاسة ناظر املعارف حينذاك 
يف حتقيقاتـه التارخييـة اسـم عـيل باشـا الذي يطلق عليه كاتـب هـذه الـسطور القديم الوزير 

, )املرصي احلديثرائد الطب ) الثاين(ًابراهيم األول وذلك متييزا له عن عىل باشا ابراهيم 
 مــن رجــال العلــم والفكــر واألدب و الــدين والقــضاء اًوعــضوية أربعــة وعــرشين عــضو

ا يف هــذا والطــب واملعلمــني, واختــري عبــد اهللا فكــري باشــا, وكيــل وزارة املعــارف عــضو
مبارك باشا, وكان يـشغل حينـذاك منـصب نـاظر عىل : املجلس, وكان من أعضاء املجلس

 . بعد أن ترك املعارف التي كان جيمع بينها وبني االشتغال األشغال العمومية

والواقع أن اشرتاك عبد اهللا فكري يف هذا املجلس اجلديـد قـد أعـده ـ بجانـب عملـه يف 
بحاجــات التعلــيم يف الــبالد, ويف وضــع التــصور الكفيــل اســع لإلملــام الووكالــة املعــارف 

نحـو ممكـن مـن خـالل املـوارد املحـدودة والرغبـات عـىل باالرتقاء باحلياة التعليمية ملـرص 
 . التقدمالطموحة إىل

عـىل وكـان عليـه و, الفارس األديـب فلام جاءت وزارة حممود سامي البارودي الشاعر 
ْراء من يطمـئن إلـيهم قـادة احلركـة الوطنيـة, مـع مراعـاة مؤيدي عرايب أن خيتاروا من الوز َ
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, وبعـد )١٨٨٢(إرضاء الشعور الوطني الذي أخذ يظهـر بـشكل واضـح بعـد أزمـة ينـاير 

. مـرص كـان اسـم عبـد اهللا فكـري يف قائمـة املرشـحني للـوزارةإىل نجلرتا وفرنـسا إمذكرة 
الـوزراء الـذين عىل ارودي, واستقر رأي النواب اخلمسة عرش الذين اجتمعوا يف رساي الب

 ٤( وزارة املعـارف رئي إدخاهلم يف الوزارة, وكان بينهم عبد اهللا فكري الذي اختـري لتـوىل
 ).م١٨٨٢ فرباير من

)١٠( 
]  ه هو كوزيريف عهد[اختار لوكالة الوزارة نفسه ومن اجلدير بالذكر أن عبد اهللا فكري 

عـىل رفاعـة  رافـع الطهطـاوي, وكـان هو ابـن الـشيخ رفاعـةالذي فهمي رفاعة باشا, عىل 
 اًعبد اهللا فكري وال جديدعىل  اً من البارزين بعلمهم وشخصهم, ومل يكن غريبًرجالباشا 

عليه, فقد عقد الود بينهام أمتن أوارصه, وقد حفظ التاريخ رسائل إخوانية للـرجلني تـدل 
ام العمـل الواحـد يف صدق املودة, وارتفاع الكلفة, وقد زادت هذه املودة بعـدما مجعهـعىل 

 .وزارة واحدة

)١١( 
موقف عبد اهللا فكري من الثـورة العرابيـة, وهـو حقيقة وقد تعددت الروايات يف شأن 

مـا رآه إىل  من وزراء الثورة, ونحن نميل بعد أن فحـصنا هـذه الروايـات اًالذي كان واحد
 وال مـن أنـصار ,اًحممد عبد الغني حسن بعـد حتقيـق مـن أن عبـد اهللا فكـري مل يكـن عرابيـ

 بعـض القـراء غرابـة يف مثـل هـذا الـرأي ىعرايب, وإنام كان حمـل ثقـة العـرابيني, وربـام يـر
 عنهـا أو متحفظـا عليهـا, ولـست أحـب أن اًفكيف لوزير يف وزارة الثـورة أن يكـون بعيـد

ما مل يصل إليه أحد, وقد سبقني األسـتاذ حممـد عبـد الغنـي إىل الوصول عىل أدعي القدرة 
أن عـىل سـبيل املثـال نحو دقيق, لكني أكتفـي بـأن أذكـر القـراء عىل حتقيق األمر  إىلحسن 
أنـه عـىل  اًالذي كان معروفـ) والد صفية زغلول زوجة سعد زغلول( فهمي باشا ىمصطف

 . وزارة الثورة العرابية !!  يف هذه الوزارةاًرجل اإلنجليز كان وزير
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)١٢( 

مـن أعـداء الثـورة العرابيـة, وال مـن املتـآمرين  عبد اهللا فكري مل يكن أن ومن الواضح 
 لتوجهاهتا, وقد نـال ثقـة العـرابيني اًعليها, وإنام كان أقرب إليها من كثريين, بل كان مؤيد

مرة واثنتني وثالثـة, وقـد جاءتـه هـذه الثقـة كرجـل وطنـي الشـك يف وطنيتـه كـام جـاءت 
الثورة, وكـان هـذا االختبـار هـو بداياهتا نتيجة اختبار فرضته الظروف واحلوادث فيام قبل 
 .موقفه من التحقيق مع الشيخ حممد املهدي شيخ األزهر

 وهلذا قصة, فقـد كـان غـرض العـرابيني يف وزارة رشيـف أن يتخلـصوا مـن معارضـيهم 
خيلو اجلو هلم , وكان الشيخ حممد العبايس املهدي شيخ اجلـامع  حتى وخمالفيهم يف سياستهم

 هلم, والتمس العرابيـون األسـباب لعـزل الـشيخ مـن املـشيخة, رأس املعارضنيعىل األزهر 
وأخذوا يكثرون من الشكايات التـي اصـطنعوها مـن رجـال األزهـر حـول نظـام االمتحـان 

مكتفـني ! إلجازة العلامء بالتدريس, وكأهنم كانوا ال يريدون وضع أي نظام لتخـريج العلـامء
 العـسكرية, ومل يكـن هـذا يف مـصلحة نحـو مـا حيـدث يف املـدارسعـىل  باحلضور ءمن العلام

أن يقلبـوا حماسـن عـىل األزهر وال العلم, لكن طغيان السياسة كان كفيال بأن يساعد هـؤالء 
 .عيوبإىل الرجل 

وقد ألفت احلكومة جلنة للتحقيق برئاسة أمحـد رشـيد, وعـضوية ثالثـة مـن الباشـوات 
االفتعـال إال امء ضـد شـيخهم  العلـىكان  عبد اهللا فكري أحدهم, فلم تر اللجنة يف شكاو

واالصطناع, لكنها رأت حسام للنزاع, وصدا لتيار الدسائس ضد شيخ األزهر أن تبقيه يف 
عامل آخر, وبالطبع مل ترصح اللجنة بعزله من إىل منصب اإلفتاء, وأن تسند مشيخة األزهر 

 .عنهاغريه يعني أهنا قد رصفت عنه, أو رصف هو إىل املشيخة, لكن إسناد املشيخة 

 اًويف نظر حممد عبد الغني حسن أن قرار اللجنة التي ضمت عبد اهللا فكـري كـان  قـرار
فلم يكن من املعقـول أن تقـف اللجنـة أمـام تيـار مل تكـن «متليه الكياسة, وتوجبه احلكمة, 

الثبات فيـه, فقـد كـان عـرايب يومـذاك وكـيال لـوزارة احلربيـة, وكـان لـه رأي يف عىل قادرة 
ة الرشيفية الثالثة, وكان ثمال بخمر االنتصار, فلم يكن من الفطنة الوقـوف تشكيل الوزار
 .»أمام رغباته

حـل إىل الوصـول عـىل وهكذا قدر لعبد اهللا فكري أن يثبت, يف مرحلة مبكـرة, قدرتـه 
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املـصلحة عـىل احلقيقـة, وعـىل  اً كثـريىوسط يكفـل للثـوار مظهـر االنتـصار دون أن يتجنـ

 .احلقيقية
)١٣( 

الـرغم مـن عـىل هم أن نتناول الدور الذي لعبه عبد اهللا فكري كوزير للمعارف ومن امل
 .قرص فرتته يف هذا املنصب

بأن حممد عبـده فيلـسوف  »عظامء من مرص«يف كتابه يذكرنا األستاذ عبد املنعم شميس 
إن «: حتقيق التعليم قبـل حتقيـق الديمقراطيـة, وهـو الـذي كـان يقـولإىل الثورة كان يدعو 

عىل , وذلك » اجلاهل ال يستطيع انتخاب جملس النواب الذي يمثله متثيال صحيحاالشعب
إن إسقاط الطغيان واالسـتبداد ال يـتم إال «: النقيض من فكرة أمحد عرايب الذي كان يقول
نحـو مـا عـىل (وقـد كـان عبـد اهللا فكـري . »عن طريق جملس النواب الـذي يمثـل الـشعب

بمثابـة البطـل يف ) »عظـامء مـن مـرص«لتفصيل يف كتابـه حققه األستاذ عبد املنعم شميس با
أول مناقــشة برملانيــة تناولــت سياســة الرتبيــة والتعلــيم يف مــرص, وكانــت رؤيتــه الرتبويــة 

 .والتنموية التي أبانت عنها هذه املناقشة يف منتهي الوضوح

عبـد الـسالم وتبدأ القصة الربملانية املرشفة لتاريخ احلياة السياسية املرصية عندما تقـدم 
بمـذكرة عـن إجراءاهتـا مـن ) ١٨٨٢(حكومـة البـارودي باشـا إىل املويلحي نائب القاهرة 

 :ثالثة أسئلةعىل أجل توسيع دائرة املعارف العمومية يف مرص, وركز املويلحي 

 . بيان املدارس األمريية املوجودة يف مرص يف ذلك الوقت− ١

/ ١٨٨١(ارف إنـشاؤها يف هـذا العـام  بيان عن املدارس التـي يمكـن لـوزارة املعـ− ٢
 .من املندرج يف ميزانيتها) ١٨٨٢

 اجـتامع جملـس ىوحتـ,  بيان ما يمكن خترجـه مـن مدرسـة املعلمـني خـالل العـام − ٣
 .النواب يف السنة القادمة

, إن صح هذا التعبـري, التـي أتيحـت لعبـد اهللا »فرصة التاريخ«وقد كانت هذه املناقشة 
يبني عن رؤيته الرتبوية, ومما حيـسب لـه أنـه مل يقـدم ملجلـس النـواب فكري وزير املعارف ل
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إجابتــه رؤيـة ذكيــة كفيلـة برســم إىل إجابـة تقليديـة عــن األسـئلة املطروحــة, وإنـام أضـاف 

سياسة مستقبلية للتعليم يف مرص, ومل خيرج عبد اهللا فكري من قاعة جملس النواب إال بعـد 
 اًسياسته, لكن احلوادث السياسية كانـت كفيلـة متامـىل عأن أخذ موافقة الربملان اإلمجاعية 
مرص بعد ثالثة عىل ة املعتدية  الربيطانياإلمرباطوريةت بتجميد هذه السياسة بعد ما انترص

 (!!)شهور

)١٤( 
الربملـان حـني عـىل  عبـد اهللا فكـري اطرحهـالتي  ةومن املهم أن نتأمل هنا جوهر الفكر

 ) .١٨٨٢ (ورة العربيةللمعارف يف وزارة الثًناظرا كان 

 : حديثه للربملاناًقال عبد اهللا فكري موجه

إذا «ه ّإن احلكومة ال تستطيع بناء املدارس املطلوبـة لتعلـيم أبنـاء الـشعب وبناتـه, وإنـ«
أنشأت احلكومة يف السنة أربع مدارس بل مخسا بل عرشا بل يف كل شهر مدرسـة, لـزمكم 

 .»الغرض نحو مخسامئة سنةتلك احلالة أن تنتظروا حلصول هذا عىل 

وبعد أن أجاد عبد اهللا فكري تـصوير حجـم القـضية وعجـز املوازنـات احلكوميـة عـن 
 األهـايلتوزيـع النفقـات بـني عـىل طـرح خطتـه القائمـة إىل الوفاء باخلطط املرجـوة, انتقـل 

واحلكومة واستغالل اإلمكانات املتاحة من أجل النهـوض بالعمليـة التعليميـة, وبـدأ بـأن 
إن : لب النواب واألعيان واألغنياء بإنشاء املدارس يف بالدهم وقراهم, وبرر هذا بقولهطا

ال يكلفهـم غـري جـزء صـغري مـن املـصاريف, فـالطوب  األهـايلنفقـة عـىل إجياد املدارس «
 مـا يف ذلـك ى بمعرفة بنائني وفعلـة منهـا, وال خيفـىيرضب يف البلد, وحيرق يف البلد, ويبن

 .»من قلة النفقات

)١٥( 
ًنموذجـا لرسـم هنـديس  ويف اجللسة ذاهتا قدم عبد اهللا فكري ألعـضاء جملـس النـواب 

أعرضـه علـيكم مثـاال, ويف «:  والثانيـة والثالثـة, وقـال للنـوابدرسة من الدرجـة األوىلمل
, ويف قليوب مدرسة من الثالثة جعلـت يف تلـك اجلهـات اجليزة مدرسة من الدرجة األوىل

 .»وتكون كل منها نموذجا لنوعه, احلديد ليسهل معاينتها خط السكة عىل الواقعة 
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النـواب ختيـل الـصورة التـي سـتكون عليهـا املـدارس التـي عـىل ل الـوزير ّوهكذا سـه

إنـه يمكـن بنـاء مـدارس «: أعدت رسومها, وطالب النواب بمشاهدة هـذه الـنامذج وقـال
 .»اهةبتكاليف أقل, ولو بالطوب األخرض, ألن القصد املنفعة وليس الوج

بـام يف ذلـك خـرى  لكـل املـشكالت التمويليـة األًثم انتقل عبد اهللا فكري ليضع حلوال
تعيني املدرسني ورواتبهم, وقـد اقـرتح يف خطتـه أن يكـون املـدرس مـن أهـل القريـة مثـل 

ب بـني أن تتحمل احلكومة راتبه, وجعل الراتعىل خطيب املسجد أو غريه من األزهريني, 
وحـدد املـواد ).  بمعدالت ذلك الزمـاناً الراتب جمزياان هذوك( قرش ٣٠٠ قرش و٢٠٠

القرآن واإلمالء, واملطالعة, واحلساب, وبعض العلوم : التي تدرس يف هذه املدارس وهي
أن ســطوة األطبــاء مل تكــن قــد  كــذا يف الــنص املتــاح عــن تلــك املناقــشات, ويبــدو(الطبيــة 

وع مــن املعرفــة العلــوم الــصحية أن يكــون اســم هــذا النــعــىل إجبــار الــوزارة إىل وصــلت 
 ).فحسب

)١٦( 
أبريـل مـن  ٢٠  جملـس النـواب املـرصي يف جلـسة قـرروبفضل جهود عبـد اهللا فكـري 

 :نحو واضحعىل  سياسة الدولة يف هذا الشأن ١٨٨٢

كان املقصود (إن احلالة التي وصلت إليها البالد هبمة ذوي النجدة والغرية من أبنائها «
مقـدرات األمـور, وهـو حـزب عـىل  العسكري الذي بدأ الـسيطرة من هذه العبارة احلزب

تستدعي االجتهـاد يف تعمـيم التعلـيم وتـسهيل طرقـه, فقـررت أن يقـوم كـل ) أمحد عرايب
 القـراءة امـن الدرجـة الثالثـة يف بلـده تعلـم فيهـ) مدرسـة(واحد من النواب بإنشاء مكتبـة 

كلف احلكومة بيشء من النفقـات والكتابة وطرف من احلساب والفقه والنحو بدون أن تت
البـاقي حتـت ) أي األرض الفـضاء( فيه من الـرباح ى أن تتنازل عن املوضع الذي تبنىسو

فيؤخــذون بواســطة نظــارة ) املــدارس(أمــا الــذين يعهــد إلــيهم يف تلــك املكاتــب . ملكهــا
لـك النظارة  ترشيحهم للقيام هبذه الوظائف كـام سـبق ذعىل املعارف من اجلامع األزهر, و

 .»يف خطبة ناظر املعارف أمام هيئة املجلس, وكام قرت عليه اللجنة أيضا
بك القريعي نائب املنصورة بطبع رسومات وتقديم نسخة لكل عـضو عىل وقد طالب 

 .لتنفيذها
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أن عبد اهللا فكري كان هبذا أول إىل من هذه الرواية شميس األستاذ عبد املنعم ويذهب 

ْمن أعلن حق التعليم يف مرص  . منذ مائة عامَ

 عبـد اهللا فكـري وزيـر كلمـةعـىل ّعلق ) مقدم السؤال(عبد السالم املويلحي يذكر أن و
 :قائاليف الربملان املعارف 

نشكر لسعادة ناظر املعارف العمومية اهتاممه باألسئلة الـواردة يف تقريـر هـذا العـاجز «
بيـان بـام نعلـم يف , فإنـه قـد اسـتويف اإليـضاح, واسـتكمل ال)يتحدث عن نفـسه بتواضـع(

رأي سـعادته مـن أن عـىل , وإين )املعرفـة واإلحاطـة: أي(سعادته من الفضل وقوة العاملية 
احلكومــة يف نــرش املعــارف يف الــبالد ال يــأيت بالفائــدة عــىل املطلــق ) االعــتامد: أي(التوكــل 

املقصودة, بل البد يف هذا األمر من تـآزر اهلمـم, واجـتامع اإلرادات, واحتـاد املـساعي مـن 
 .»نجاح وطانه, راغب يف تقدم أبنائه وإخوانهعىل كل حريص 

)١٧( 
لنظــر يف  النــواب ل جملــس الــوزراء دعــوة جملــسىبيــة, رأاالثــورة العرهنايــات  وقبيــل

 . بني احلزب العسكري بقيادة عرايب واخلديو توفيق اخلالف القائم

عبـد اهللا فكـري وزيـر : مؤيدين فقد عـارض هـذا الـرأي كـل مـن الوزراء كل مل يكن و
صادق وزير املالية, ومصطفي فهمي وزير اخلارجية, وهـم الـوزراء الـذين عىل املعارف, و

 مل تكن موافقـة جملـس وهلذامن أنصار العرابيني, , ومل يكونوا واضحمل يكن هلم ميل حزيب 
هــذا املوقــف الــذي اختــذه عبــد اهللا فكــري إىل و. الــوزراء باإلمجــاع, بــل كانــت باألغلبيــة

 انعقاد جملـس النـواب, اسـتند عبـد اهللا فكـري حمـاوال فيام يتعلق بالدعوة إىل هنايةوزمياله 
ة, ودخـول جـيش االحـتالل الربيطـاين تربئته يف أثناء حماكمة العرابيني, بعد إخفـاق الثـور

 .»مرص

كل األحوال فقـد أقيـل عبـد اهللا فكـري مـن منـصبه كـوزير للمعـارف مـع سـائر عىل و
 . الثورة ودخول االحتاللهنايةزمالئه الوزراء عند 

 التي هي وزارة الثـورة ة الباروديزاروعىل وهكذا اقترص عهده يف تويل وزارة املعارف 
 . العرابية 
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)١٨( 

وكـان عبـد اهللا فكـري بـالطبع ممـن العرابيـة ت احلكومة يف حماكمـة زعـامء الثـورة  أخذ
 رساحـه بعـد تربئتـه, وتـذكر بعـض أطلققبض عليهم, وبعد استجوابه أمام جلنة التحقيق 

ــه  ــت عن ــسلطات قطع ــذكر أن ال ــا ت ــن أكثره ــارشة لك ــه مب ــد إلي ــه أعي ــصادر أن معاش امل
 قـصيدة اعتـذار نظمـهإىل رفه نحن عـن اضـطراره املنطق ملا نعاألقرب إىل وهو (!!) معاشه

هلـذا نظـم وأنـه  التمس  املثول بني يدي اخلديو توفيق, فلم يؤذن لـه, َوقد قيل إنهللخديو, 
أن يبـني بـراءة سـاحته, وقـد نحـا يف عـىل و, وقد حرص فيها يقصيدة اعتذار ومديح للخد

 أن األسـتاذ )كـام سـنرى (يف قصيدة النابغة الذبياين يف اعتذاره, ومن الطرىقصيدته منح
 .العقاد يعترب هذه القصيدة من أفضل شعره
عريـضة اسـتعطاف واسـرتحام لـويل األمـر «: وقد جعل عبد اهللا فكري عنوان قصيدته

 :, وقال يف استهالل اسرتحامه واستعطافه»واإلنعام
ـــه وجهـــة الــسـاحة الكــرب ـــايب توجـ  ىكتـ

 

ـــب الكـــربا  ــــيت و اجتن  وكــــرب إن واف
 

ــتمسوقــف   خاضــعا واســتوهب اإلذن وال
 

 قبـــوال, وقبـــل ســـدة البـــاب يل عـــرشا 
 

  البــــاب اخلــديوي حــــاجةىوبلــغ لــد
 

ــ  ــه البــرش والبــرشذل  ىي أمــل يرجــو ل
 

ــــــــد ــــــــلىلــــ ــــــــمح مـؤمـــــ   ســــ
 

 صفــــوح عــن الــزالت يلــتمس العــذرا 
 

 تنـــــوء اجلبــــــال الراســـــيات حللمـــــه
 

ــد    غيظــه قهــراىإذا طــاش ذو جهــل ل
 

ــــه ــــسموات قلب ـــــن ال ـــــب رمحـ  يـراق
 

ْفــريحم مــن يف األرض رفقــا هبــم طــرا  َ 
 

 مليكـــي ومـــوالي العزيـــــز وسيـــــدي
 

ْومـــن أرجتـــــي آالء معـــــروفه العمـــرا  َ 
 

ـــــوام  ــــان أقــ ـــــئن ك ــــىلل ــــوا ّع  تقول
 

 وا بــام زوروا نكــراؤبـــأمر فقـــد جـــــا 
 

 حلفــــت بمـــا بـــني احلطــــيم وزمــزم
 

ـــي  ـــاب واملـ ــراوبالبــ ــة الغ  زاب والكعب
 

ـــد ــــاع وال ي ـــشـــر بـ ـــان يل يف ال ـــا ك  مل
 

ْوال كنت من يبغـي مـد    عمـره الـرشاىَ
 

ـــد جـــر ــــادير ق ــــوم املقـ  ىولكـــن حمتـ
 

ــر  ــه أج ـــاب ل ـــه يف أم الكتـ ـــا اللـ  ىبم
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 :إىل اخلري ) املشهور عنه (بميله العرابيني تأييد وهو حياول أن يعلل انسياقه إىل 

ــــو ـــا مـ ــــذكر ي  الي حـــني تقـــول يلأتـ
 

 ىوإين ألرجــــو أن ســــتنفعني الــــذكر 
 

 أراك تـــروم النفــــــع للــــــناس فطـــــرة
 

  نـــسمة رضاىلـــديك وال ترجـــو لـــــذ 
 

 اًفعفـــوا أبــــا العبــــــاس الزلـــت قـــادر
 

 ىاألمــر إن العفــو مــن قــادر أحــرعــىل  
 

 وحــسبي مــا قــد مــر مــن ضــنك أشــهر
 

ـــرا  ــه مـ ــصرب أطعم ـــا ال ـــرعت فيهـ  جتـ
 

 هــا الــشهر يف الطــول حقبــةيعــادل من
 

 ويعـــدل منهـــا اليـــوم يف طولـــه شهــــرا 
 

ــــي ـــــروءة أنن ـــــن املـ ـــــل يف ديـ  أجيمــ
 

ـــســرا  ـــؤس والع ـــك الب ـــد يف أيام  أكاب
 

, ذلـك أهنـا بقافيتهـا الرائيـة االسـتعطافية يف كتابنـا هـذا  هـذه القـصيدة نسميوسوف 
يـة نظمهـا عبـد اهللا فكـري ملـا  مواحدة من قصيدتني , وهي األوىل , أمـا الثانيـة فقـصيدة مي

 :وعفا عنه, وأعاد إليه معاشه, وفيها قالتوفيق استجاب له اخلديو 
ــــنعم ــــصنـع حــــق مل ـــــر ال  أال إن شكـ

 

ــــظم  ــــوي املعــ ـــشــكرا آلالء اخلـديـ  ف
 

 مليـــك لـــه يف اجلـــود فخـــر ومفخـــر
 

 كــل منهـــل مــن الــسحب مــرهمعــىل  
 

ـــدي ـــا عانقـــت ي ـــنعامء م  سأشـــكره ال
 

ــي أو ا  ــتوىليراع ــىل  س ــيع ــي فم  منطق
 

)١٩( 
بمثابـة هنايـة حليـاة عبـد اهللا فكـري الـسياسية كان فشل الثورة العرابية وواقع األمر أن  

 !!أنه مل يكن قد بلغ اخلمسني من عمره مع  والوظيفة
إىل  وقد تركزت مناشط حياته بعد الثورة يف ميدان العلـم بعيـدا عـن الـسياسة, فتوجـه 

رحلـة لقـي مـن علـامء مكـة واملدينـة مـا يليـق ج, ويف أثنـاء هـذه الاء فريضة احلـاحلجاز ألد
 .»الرحلة املكية«بمقامه من اإلكرام واإلعظام, وكتب يف ذلك كتابا سامه 

مـا كـان قـد رشع فيـه مـن العلـم والـرحالت إىل وانرصف عبد اهللا فكـري بعـد عودتـه 
ه, وربـام تبـدو ورعاية األرض واستـصالحها, وحفـظ لنـا التـاريخ مـا سـجله عـن رحالتـ

عرصه تؤهله ألن يوصـف إىل رحالته بمنطق أيامنا قليلة أو حمدودة النطاق, لكنها بالنسبة 
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 .بأنه كان من أصحاب الرحالت

)٢٠( 
ل جورجي زيدان القول يف رحالته يف تلـك الفـرتة فـذكر أنـه يف الـسنة التاليـة ّفصقد و

مــني باشــا فكــري فلقــي مــن  أوكــان بــصحبته نجلــه املرحــوم, زار بيــت املقــدس واخلليــل 
مدينة بـريوت الزهـراء لتبـديل اهلـواء إىل سارا «والعظامء هناك ما جيدر بفضله, ثم , العلامء

إىل  الفضالء, ومرشع األدباء والعلامء, ثم ارحتـل ىوأقاما فيها شهرا كان مقامهام فيها منتد
بعلبـك إىل عـرج  مـن االحتفـاء وحـسن الوفـادة, ثـم بريوت فيها ما القاه يف ىدمشق فالق
 .»مرصإىل بريوت فأقام فيها شهرين وعاد إىل وسار منها بطريق لبنان , فزار آثارها 

)٢١( 
 وملا كان العرص الذي عاش فيه عبد اهللا فكري عرص معرفة بأقـدار النـاس وكفـاءاهتم, 

 مؤمتر املستـرشقنيإىل فقد وقع عليه اختيار احلكومة املرصية لرئاسة الوفد العلمي املرصي 
وقد صحبه يف هذه الرحلة أيضا نجله أمني باشـا , ستكهومل إالذي انعقد يف مدينة , الثامن 

 الرتمجــة واالتــصال بــني الوفــد والوفــود فكــري عــضوا يف هــذا الوفــد, وهــو الــذي تــوىل
, ويذكر حممد عبد الغني حسن أن الوفد ضم باإلضافة إليهام كال من الشيخ محـزة ىاألخر

حممود عمر, وكانـت هـذه أول وآخـر زيـارة لعبـد اهللا فكـري ألوروبـا, فتح اهللا, واألستاذ 
 وقد نظمت رحلته بحيث مكنته مـن خـالل ذهابـه وعودتـه مـن زيـارة عـدد مـن عواصـم

 .وسويرسا, والدنامرك, والسويد, والنرويج, وأملانياوفرنسا ,  النمسا, وإيطاليا, يفأوروبا 
بـد اهللا فكـري النيـشان املجيـدي مـن وقبل سفر الوفد من اإلسـكندرية مـنح اخلـديو ع

  .الدرجة الثانية

)٢٢( 
 : يف كل املصادر التي خلصت هذه الرحلةاًويكاد وصف خط سري رحلته يكون واحد

كانت كذلك يف ذلـك (تريستا من أعامل النمسا عىل وقد مر الوفد يف وفادته املذكورة « 
مــن أعــامل ) نلــورس(ن زاولــووميالنــو مــن أعــامل إيطاليــا, ) البندقيــة(وفينــسيا ) الوقــت

ويف رواية أن إقامتهم امتـدت ثامنيـة (أقام هبا أكثر من عرشين يوما التي سويرسا, وباريس 
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قضاها يف السياحة باملدينة وضواحيها, وكان وقت املعرض فشاهد ) عرش يوما كاملة فقط

ردام روتــإىل لنــدن ومنهــا إىل مــا فيــه مــن عجائــب الــصنائع, وغرائــب الفنــون, ثــم انتقــل 
 مطبعتهـا املعروفـة باملطبوعـات ىوالهاي يف هولندا, وليـدن, وزار مكتبتهـا الـشهرية ورأ

سـتكهومل حيـث انعقـد إإىل كوبنهاجن عاصمة الدنامرك, ومنها إىل الرشقية, ثم توجه منها 
 .»املؤمتر

بــرلني  عاصــمة أملانيــا وفيينــا عاصــمة عــىل ّويف طريــق العــودة مــن مأموريتــه مــر 
 .من االحتفاءخرى هبا ما لقيه يف العواصم األفلقي ,النمسا

 بالتـسجيل, وقـد بـدأ عبـد اهللا فكـري ىوقد كان من حظ هذه الرحلة اجلميلـة أن حتظـ
 ىأن تـويف, وعنـد ذاك عنـإىل نفسه يف تسجيلها لكنه انـشغل عـن تـسجيلها وإمتـام كتابتهـا 

إرشـاد «تـاب  وهـو ك١٨٩٢نجله بنرشها يف كتاب مشهور طبع يف جملد ضخم بمرص سنة 
رائـد تقـوم بـه  هذا الكتـاب للنـرش ضـمن مـرشوع ت , وقد أعدد»حماسن أوروباإىل لبا األ

 . بإرشاف الصديق الدكتور صالح اجلوهريمكتبة اإلسكندرية
إىل دفعت عبد اهللا فكري وابنه أمـني باشـا قد  أن مباهج أوروبا وحضارهتا وال ريب يف

األب ( الــرجالن , وقــد أشــاراجلامليــات هــذه  األول مــعاللقــاء أن يــسجال حماســنها منــذ 
ــن ــا إىل األصــدقاء  إىل  يف رســائل ) واالب ــال إيطالي ــة يف جب ــا شــاهداه مــن مجــال الطبيع م

مثل نفق سـان جوتـار, كـام أخـذ عبـد اهللا فكـري , وسويرسا وبحرياهتام واألنفاق العجيبة 
 .ابنه أمني باشا ما يعن له من هذه املشاهداتعىل يميل 

إىل أرسـل حتـى ن زا مدينـة لـويـصل إىلا التـاريخ أن عبـد اهللا فكـري مـا كـاد ويذكر لن
مبارك باشا رسالة طويلة يصف فيها البحر والسفينة, والبحـريات عىل صديقه العامل الرائد 

الـصباح املـالح, مـن كـل خـود رداح, (السويرسية اجلميلـة, ومل يفتـه أن يـصف األوانـس 
مـراض صـحاح, وقـدود كالرمـاح, داميـة اجلـراح, شاكية السالح, من أحلاظ كالـصفاح, 

 .»!!فاتكة باألرواح
إسهامات عبد اهللا فكري يف أدب الرحالت كانت إسهامات بارزة ومبكـرة , واحلق أن 
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  , تتبـع آثـاره يف الرحلـة املكيـةعنينـا فيـه آخر موضعوقد خصصنا لدراستها فصال آخر يف 

 .ثم الرحلة األوربية البعلبكية , والرحلة 
)٢٣( 

عبـد اهللا فكـري وأقرانـه أنـه والـده ونحن نالحظ أيضا فيام كتبه أمني فكري عن رحلـة 
زيارة باريس زيارة فاحصة, ونستطيع أن نـدرك هـذا مـن عىل هو وزمالؤه كانوا حريصني 

 عندما نطالع عدد الصفحات التي استغرقها احلـديث عـن بـاريس وتفـصيل الوهلة األوىل
 :حد ما وصف عبد اهللا فكري وابنه رحلتهم فإهنمعىل ومشاهداهتم فيها يوما بيوم, 

مل يرتكــوا أثــرا إال شــاهدوه, وال معرضــا وال متحفــا إال زاروه, وال قــرصا تارخييــا إال «
طافوا بأرجائه, وال مصنعا من أكـرب املـصانع إال جـالوا يف أنحائـه, فـزاروا قـرص فرسـاي, 

قة لكسمبور, ومعامل سـيفر الـشهرية وغابة بولونيا, ومتحف اللوفر, ودار األوبرا, وحدي
 .»إلخ... بصناعة اخلزف الصيني املمتاز, واملكتبة األهلية

 خــالل م١٨٨٩أغــسطس ســنة مــن  ٧ حــل يف يــوم ىومــن الطريــف أن عيــد األضــح
مقامهم بالعاصمة الفرنسية, ومل يكـن يف بـاريس مـسجد يف ذلـك احلـني, وقـد اختـذوا مـن 

وأحيـوا (!!) وا مـن رسيـر الـشيخ محـزة فـتح اهللا منـرباالفندق النازلني فيه مـسجدا, واختـذ
 .العيد بالتكبري والتهليل

)٢٤( 
  . إمتام بناء برج إيفل بفرتة قصريةقبع ومن الطريف أن زيارة عبد اهللا فكري جاءت 

إىل  مـن أوائـل الرجـال الـذين صـعدوا االسترشاقوقد كان أعضاء وفد مرص يف مؤمتر 
 .طبقات برج إيفلعىل أ

بـاريس «: ًلت عن هذه الرحلة كثريا من التفصيالت يف ثالثية كتبي عن بـاريس وقد نق
  .»وباريس احليوية« , »وباريس الفاتنة« , »الرائعة

 
)٢٥( 

أوهلــام يف رشح قــصيدة :  قــدم عبــد اهللا فكــري ملــؤمتر املستــرشقني بحثــنيســتكهوملإويف 



ì^Â†×Ö<á]ˆÚ… VS
لتعلـيم اجلـاري بمـرص يف حلسان بن ثابت شاعر الرسالة والرسول, وثـانيهام يف موضـوع ا

 . املدارس األمريكية واملكاتب األهلية واملدارس الدينية
ومل يلق عبد اهللا فكـري الرسـالتني يف مكـان واحـد, وهـو مكـان انعقـاد املـؤمتر بمدينـة 

التي كانـت يف مدينة كريستيانا خرى  األى أوالمها يف ذلك املكان, وألقىستكهومل, بل ألقإ
 .النرويججنويب عاصمة 

, وهـو حماولـة حتقيـق »ديـوان حـسانعـىل عجالـة البيـان «لبحث األول فقد  سـامه أما ا
 حيـث مجـع اً متقـدماً علميى, وقد نحا فيها منح Fديوان حسان بن ثابت شاعر الرسول 

كل ما تيرس له من نسخ خمطوطة هلذا الديوان, وقارن بينها, وحقق أصوهلا, ثم كتب ترمجة 
 قصائده, وقد نـال هـذا البحـث الفريـد اهـتامم ىإلحدحلياة حسان بن ثابت, وقدم رشحا 
 .املسترشقني, كام نال تقريظ الصحافة

وهــي غــري رائيتــه يف (اجلميلــة  ألقــي عبــد اهللا فكــري يف املــؤمتر قــصيدته الرائيــة كــذلك
 :وكان مطلعها) استعطاف اخلديو توفيق 

ـــــــار ـــــــوم هن ـــــــفر للعل ـــــــوم أس  الي
 

ـــــوار  ـــــامئها أن ـــــشمس س ـــــدت ل  وب
 

ن الرائية فرضت سيطرهتا عىل هذه القصيدة اجلميلة بسبب اسـم امللـك ومن الطريف أ
 .أوسكار الذي كرم عبد اهللا فكري 

 العنايـة بالزخـارف, واملحـسنات, يفطريقته وطريقة شـعراء عـرصه عىل  فيها ساروقد 
 .وما إىل ذلك مما يصف الشعر بأنه تقليدي يف عرص تقليد 

)٢٦( 
 بعدد ىاء حضوره مؤمتر املسترشقني بالسويد أن يلتقكان من حظ عبد اهللا فكري يف أثن

, واملسترشق املجـري جولدتـسيهر, )جوتولد(يوسف كوتوال : من املسترشقني كان منهم
والبارون األملاين دي كريمر, الفرنيس شيفر, واملسترشق اهلولندي دي جويه, واملستـرشق 

ر, واملستــرشق األملــاين األملــاين األصــل مــاكس مــولر, واملستــرشق األملــاين أوجــست مــول
 .بروكش باشا

» وازه«ويف هناية املؤمتر أنعم امللك أوسكار الثاين ملك السويد والنرويج عليـه بنيـشان 
, وكان هذا التقدير من امللك لعامل مرصي من أعظم درجات التـرشيف من الدرجة األوىل
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 .يف ذلك العرص

)٢٧( 
أن يقابـل رئـيس )  للوفـد املـرصياًئيـسباعتباره ر(عبد اهللا فكري عىل ويف السويد كان 

الــوزارة الــسويدية, وكــان يف الوقــت نفــسه وزيــرا للخارجيــة, وكــان مهــزة الوصــل بــني 
الكونـت دي النـدبرج قنـصل الـسويد والنـرويج يف القـاهرة, وقـد رد رئـيس هو الرجلني 

 الوزراء لرئيس وفـد مـرص الزيـارة يف الفنـدق الـذي كـان معـدا لـضيافته مـع بقيـة أعـضاء
 .الوفد

حممد عبد الغني حسن أن عبـد اهللا فكـري قابـل امللـك أوسـكار الثـاين األستاذ  ىويرو
 فكانـت غـري رسـمية, وكانـت يف ملك الـسويد والنـرويج مـرات عـدة, أمـا املقابلـة األوىل

 .القرص الذي أعد النعقاد املؤمتر, ويبدو أهنا كانت بمحض الصدفة فقط

 .م١٨٨٩أغسطس سنة من  ٣١أي يف .. يوم التايلأما املقابلة الرسمية فكانت يف ال
وقد كان الكونت دي الندبرج نفـسه مـن املهتمـني باملـرشقيات, وهـو يف نظـر الـبعض 

, وقد مجع بني وظـائف الـسلك الـسيايس, واالشـتغال بـالعلوم »مسترشق من طراز بديع«
ق نـادر يف مجـع الرشقية, خاصة اللغة العربية التي كان جييدها كتابـة وحـديثا, وكـان لـه ذو

النادر من املخطوطات العربية التي كانت متفرقة يف أنحاء شتي من العـامل, وكـان ال يـضن 
مجهـرة أشـعار «بيشء ـ يف سبيل مجعها واحلصول عليها ـ ولوال نسخته اخلطية مـا خرجـت 

, وكان هـذا الرجـل ١٨٩٠ بمطبعة بوالق سنة أليب زيد القريش يف طبعتها األوىل» العرب
لباقتـه إىل مايس املثقف صاحب طريقة حمببة يف اإلقنـاع واإلغـراء, وينـسب الـبعض الدبلو

وكياسته ودبلوماسيته الفضل يف إقناع عبد اهللا فكري بقبـول رئاسـة وفـد مـرص يف املـؤمتر, 
ومـن اجلـدير بالـذكر . االشرتاك فيه وقبول الدعوة إليه, بعد أن كان ممتنعـا ومنـرصفاعىل و

ــ أي يف عـام املـؤمتر ) ١٨٨٩(امللك أوسكار الثـاين ملـك الـسويد  ى لدىأنه هو الذي سع
العالمة اللغوي الشيخ إبراهيم اليازجي وساما رفيعا يف العلوم والفنـون إىل نفسه ـ ليهدي 
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 . جلهوده يف خدمة لغة العرباًتقدير

)٢٨( 
 يف كتابــات الــسابقني ىبعــض مالمــح شخــصية عبــد اهللا فكــري, ونحــن نــرإىل ونــأيت 

أنه امتاز ـ فوق مكانته األدبيـة ـ بـروح متدينـة شـديدة التـدين, يف غـري عىل ته ما يدل وكتابا
إىل تزمت, وبإيامن كبري باهللا الذي بيده النفع والـرض, واخلـري والـرش, وبنزعـة حمبـة للخـري 

 . حدود احلب, وبأخالق رفيعة حببت فيه أهل عرصه, وأدباء زمانهأقىص

عـىل أنـه سـلك طريـق التـصوف إىل حسن يف كتابه عنه ويشري األستاذ حممد عبد الغني 
 أحزاهبا وأورادها ىطريق السادة اخللوتية, وهو يذكر أن عبد اهللا فكري أخذ الطريقة وتلق

حكشة, كان مـن العـارفني بـاهللا عىل شيخ من شيوخها اسمه الشيخ عىل وآداهبا وأرسارها 
م األوليـاء, وانتهـت إليـه مـشيخة مقـاإىل الواصلني, وله كرامات مشهورة يف وقته, رفعتـه 

 .الطريقة

 الـشيخ عـرفأن عبد اهللا فكـري إىل » اخلطط التوفيقية«باشا مبارك يف كتابه  عيلويشري 
 .وشاهد كثريا من كراماتهوعارشه حكشة, عىل 

 :الفطرة اخلرية فيه يف قصيدته الرائية بقولهإىل  عبداهللا فكري قد أشارو
  أتــــذكر يــــا مــــوالي حــــني تقــــول يل

 

  وإين ألرجــــو أن ســــتنفعني الــــذكري 

 

 أراك تـــــروم النفـــــع للنـــــاس فطـــــرة
 

 ؟ نــسمة رضاىلــديك, وال تبغــي لــذ 
 

)٢٩( 
 فيهـا ً التي كان مـشغوال ثروة عبد اهللا فكري مل تكن شاغال له يف حياته األوىلإن: يقال 

بالوظيفــة, لكنــه يف أخريــات حياتــه حــني خــال مــن مــشاغلها شــغل نفــسه باقتنــاء األرض 
 حممد عبد الغني حسن أن عبد اهللا فكري ذهب يف طلب ىتصالحها وتعمريها, ويروواس

يلـتمس منـه » طلبـا شـعريا«اخلديو توفيـق إىل أبعد من الرشاء خطوة, فقد قدم إىل األرض 
 : من متلك األرضًحمروماال يظل  حتى فيه أن يمنحه أرضا زراعية,

  ييــــــا مــــــن دعــــــائي لــــــه ومــــــدح

 

   وفـــــــرىضى مـــــــدتىنفـــــــل مـــــــد 
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ـــــــ ـــــــال وي ـــــــرىض! ا ســـــــامء الع  أت
 

ـــــــــــــــري أرض   ـــــــــــــــي بغ   ؟أين أبق

 

 ويل ألبوابــــــــــــــــك انتــــــــــــــــساب
 

 !مــــــريضعــــــىل ء بــــــيشفــــــامنن  
 

ــــــــــاء ــــــــــن ثن ــــــــــأل األرض م  ألم
 

 يـــــــرسي بطـــــــول هلـــــــا وعـــــــرض 
 

 . مائتي فدانفأقطعهوقد أجاب اخلديو توفيق طلبه, 

)٣٠( 
 األخـرية وصـفا دقيقـا يف مقدمـة  والـدهوقد وصف ابنه أمني فكـري باشـا فـرتة مـرض

 :فقال» حماسن أوروباإىل إرشاد األلبا «تابه ك

حرض ملرص بعد هذه املرة واستشار طبيبه فنصحه بعدم إتعـاب الفكـر, وتـرك اإلكثـار «
 .»من املطالعة, فامتثل أمره ووقف سري االشتغال بالرحلة وبغريها هلذا السبب

إىل عـود  مستمرا يف تقليل املطالعة آخذا يف أسـباب الىوأخذت صحته تتحسن وتتقو«
خصائه استوجب زيادة اشتغال فكره, واستلزم شدة أأن طرأ طارئ لبعض إىل متام العافية 

فعاوده املرض بشدة أكثر من األول, ولكن اهللا سلم يف هذه النوبـة أيـضا باسـتعامل  ,تأثره 
 ١٣٠٧(العالجات الالزمة, وكان ذلك يف شهر رجـب عىل قوية, واالستمرار الوسائط امل

أواسـط شـهر ذي القعـدة, وقـد إىل  مسرتيح اجلسم من ذلك الشهر ى, فبق)م ١٨٩٠= هـ 
تـل حـوين وأخـذ إىل  لتتم راحته وتكمـل صـحته, فتوجـه ءأشار عليه األطباء بتبديل اهلوا

كل تلك املدة منبئـة عـن إىل  فيها بمالحظة أشغاهلا الزراعية, وكانت تتوارد مكاتباته يتسىل
وأراد احلضور ملرص وكتـب , قرب العيد األكرب حتى  حسن صحته, مشعرة بمزيد سالمته

بذلك كل التأكيـد يف آخـر مكاتبـة منـه عىل نتظره بمحطتها, مؤكدا أيل بذلك طالبا مني أن 
 .»أن ذلك رضوري كام سرتاهعىل كأن اهللا أطلعه )  هـ١٣٠٧(ذي احلجة من  ٣بتاريخ إىل 

ذهبـت ) م١٨٩٠يوليـو ن مـ٢٤=  هـ ١٣٠٧(ذي احلجة  من  ٧فلام كان يوم اخلميس «
وإذا بــه مل )  دقيقــة بعــد الظهــر٢٠ و٥الــساعة (ألنتظــره باملحطــة يف ميعــاد الوابــور املعتــاد 

يعرفني, بل كان يسأل عني إال أنه بعد كثرة اإلحلاح عليه يف تعريفي نفيس عرفني آخر مرة 
 .»احلمد هللا الذي مجع شملنا«: قال فيها
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جلــة ويف الوســائط التــي هبــا يكــون رصف املــرض, فلــام وصــلنا البيــت أخــذنا يف املعا«

ْواستعملنا كل ما وصلت إليه اليد, واستحرضنا من لزم مـن األطبـاء, إال أن املـرض كـان  َ
 فاحترض وناداه مواله فلباه وفارق دنياه بعد ساعة عربية ونـصف ى واألجل كان أدنىأقو

 .»)م١٨٩٠يوليو من  ٢٧=  هـ ١٣٠٧( ذي احلجة ١٠من ) يوم األضحية(من يوم األحد 

)٣١( 
ُ يف ختليـد إنتاجـه, حيـث مجـع كثـري مـن اًيمكن القول بأن عبد اهللا فكـري كـان حمظوظـ

إنتاجه الشعري والنثري يف جملد واحد أرشف عليه ولده أمني باشا فكري, لكـن الدراسـة 
ناقش , وسـناً مـن هـذا اإلنتـاج ال يـزال مفقـوداًأن كثـريعـىل املتأنية لتارخيـه وإنتاجـه تـدلنا 

 .املؤلفات املنسوبة إليه بالتفصيل يف فقرة تالية

لكننا نستطيع أن نبدأ بأن نكرر ما قرره مؤرخـو األدب العـريب مـن أن عبـد اهللا فكـري 
كان حممود سامي البارودي رائـد جتديـد الـشعر, نحو ما عىل , ىكان رائد جتديد النثر العرب

 الثـاين,وهي وزارة الثـورة العرابيـة, ومن الطريـف أن األول كـان وزيـر املعـارف يف وزارة
 .وهكذا كان الرجالن متعارصين يف الثورة ويف التجديد

والواقع أن إنجاز عبد اهللا فكري يكمن يف أن مواهبه مكنته مـن كتابـة لـون جديـد مـن 
أقالم كتاب عرصه, وذلك عىل النثر ال تثقله املحسنات البديعية والسجع الذي كان سائدا 

فوقه يف كتابة هذا األدب التقليدي, ومل يقف عند تطويره للكتابة النثرية يف الرغم من تعىل 
, بل إنه كتب رسائل بارعة باللهجة العامية املـرصية تعتـرب يف قمـة الفـن النثـري, ىالفصح

وقد مكنته سعة األفق والعلم باالجتامع والتـاريخ مـن أن يتـويل تنقـيح القـوانني واللـوائح 
 للنجــاح يف اًن إنجــازه يف هـذا الـصدد كــان نموذجـأمكــن القـول احلكوميـة وتعـديلها, وي

صياغة الترشيعات, وهو نجاح مهم من حيث القدرة البيانيـة, وإن مل يلـق بعـدما يـستحقه 
 .من تقدير األدب والنقد

)٣٢( 
الكتابـة عـىل الكتابة الديوانيـة ال يقـل عـن فـضله عىل والواقع أن فضل عبد اهللا فكري 

إثبـات فـضله يف جتديـد الرسـائل الديوانيـة عـىل ع معارصوه والحقـوه خوانية, وقد أمجاإل
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ولغة الدواوين, وهو جتديد كـان مالئـام لظـروف ذلـك العـرص, ويمكـن وصـفه بأنـه كـان 

ــة إىل أقــرب مــا يكــون  ــرواء للكتاب ــديع الزمــان اهلمــذاين عــىل طريقــة إعــادة ال مــذاهب ب
 حلركة التجديـد التـي اًة كان ممهدوأصحاب املحسنات اللفظية, والشك أنه يف هذه اخلطو

األخـذ بـام يـسميه إىل  انتهـت حتـىسار فيها الشيخ حممد عبده, وختلص فيها من السجع , 
 .» الرتسلأسلوب«البالغيون 

ــر ــه ىونحــن ن ــاين مــن كتاب ــشيخ حــسني املرصــفي يف اجلــزء الث ــة« ال » الوســيلة األدبي
مذهبـه يف إىل  الناحيـة, منبهـا أن يذكر فضل عبد اهللا فكـري يف هـذهعىل حريصا ) ١٨٧٢(

ْأنه املـذهب الـذي يتخـذه كـل مـن يريـد النجـاح يف الكتابـة اإلنـشائية «إىل اإلنشاء, مشريا  َ
طريقة عبـد عىل , ومع اعرتاف الشيخ حسني املرصفي بغلبة الصنعة »املالئمة لروح العرص
بة ألحـوال بنـي وقتـه, الطريقـة املناسـ« بأهنـا  هـذا بـالقوليقرنفإنه ; اهللا فكري يف اإلنشاء 
 .»املوافقة  ألفهامهم

)٣٣( 
عهـد إىل أما يف كتابة الرسائل اإلخوانية فقد تألق عبد اهللا فكري, وحـاول أن يعـود هبـا 

 من سهولة العبارة, والبعد عن التعمل والتصنع, واالقتباس من القرآن بام فيهبديع الزمان 
احلـوادث املـشهورة, إىل واإلشـارة  ,وتضمني األمثال الـسائرةالكريم واحلديث الرشيف, 

عـىل ًبعيدا عن التزيد منها واالتكاء عليها  اللفظية, كاجلناس واملطابقة , وإيثار بعض احلىل
   .العرص األيويب وعرص املامليكيف كان نحو ما 

وقد كانت طبيعة األمور تقتيض أن يعود عبـد اهللا فكـري بالرسـائل اخلاصـة اإلخوانيـة 
عهد الكتـاب املرتسـلني إىل زمان اهلمذاين وابن العميد, بدال من العودة هبا عهد بديع الإىل 

مــن أمثــال ابــن املقفــع, وعبــد احلميــد الكاتــب وأرضاهبــام مــن كتــاب الرســائل يف صــدر 
 .اإلسالم

لـسانه عـىل ومما يلفت النظر يف رسائل عبد اهللا فكري اإلخوانيـة أن أكثرهـا كـان يكتبـه 
 اخلاصـة مـع رجـال عـرصه, وهلـذا كانـت هـذه الرسـائل تعـرب هو, ألهنا من وحي عالقاته

حفنـة مـن «أصدق التعبري عن مشاعره وإحساسه, ومع هذا فقـد حفـظ لنـا تـاريخ األدب 
, وقد كان يتأنق يف هذه الرسائل »لسان غريه من أصحابهعىل الرسائل اخلاصة كان يكتبها 
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 . األيويب وما قبله العهدالسائد منذالبديع ويوشيها بتأنقه يف رسائله هو, 

)٣٤( 
ألــصق بوصــايا «احلكــم كانــت شــعر  األســتاذ العقــاد أن قــصائد عبــد اهللا فكــري يف ىيــر

املتأخرين ونصائحهم منها باحلكم املطبوعة التي كانت تتخلل قصائد الشعراء عفـوا يف أدب 
  .»اجلاهلية واخلرضمة وفحول القرن الثالث والقرن الرابع

إهنـا كانـت أشـبه بكـالم املعلمـني «:  توكيد هـذا املعنـي فيقـول يفويميض األستاذ العقاد 
منها بكالم الشعراء, وكانت بوصايا اآلباء املحنكني أشـبه منهـا بـاخلربة املطبوعـة التـي تعـرب 

 .»عنها قرائح أهل الفنون

وليـست ,  أن قـصيدته التـي ضـمنها النـصح البنـه وأشـباهها نـصائح معلـم ىوهو ير
 .وحي شاعر

اخلديو توفيق خـري مـا نظمـه عبـد إىل تاذ العقاد أن تكون قصيدة االعتذار ويرجح األس
ذلــك مــن عــىل لكنهــا «: اهللا فكــري يف اللفــظ واملعنــي, لكنــه رسعــان مــا يــستدرك فيقــول

فلم يزد عليهـا مـن وحـي الـشاعرية مـا يمتـاز بـه «األغراض التي ختطر لكل معتذر ينظم, 
 .»طبع الفنان وهلجته يف التعبري

)٣٥( 
 أن ىمعظم اآلثار الشعرية لعبد اهللا فكري فإنه يـرعىل  مقابل حتامل األستاذ العقاد ويف
 ى بنات اهلوى يف املجون تنبئ عن نفحة الشاعرية, وهي األبيات التي قاهلا يف إحداًله أبيات

 :يف باريس
ـــا ــــرنج حجاهب ــــن آل الفـ ــــاء م  وهيفـ

  
 

  سهـــلىطالــب معروفهــا يف اهلــوعــىل  
 

ــــــها ال ــــــراقبتعلقتـ ــــــواها مـ   يف هــ
 

ـــها   ـــاف وال فيـ ــىل خيـ ــلع ــق بخ  عاش
 

 إذا أبـــرصت مـــن رضب بـــاريز قطعـــة
 

ــز زلــت هبــا النعــل  ـــر اإلبري ـــن األصـفـ  م
 

ــــارضنا احلـــديث تعرضـــت ــــام تعـ  فل
 

 لوصل, ومـن أمثاهلـا يطلـــب الوصـل 
 

 فرحـــت هبـــا يف حيـــث ال عـــني عـــائن
 

 ترانــــا وال بعــــــل هنـــــــاك وال أصـــل 
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 بـــت ويل ســـكران مـــن مخـــر حلظهـــاو
 

 وراح ثناياهـــــا ومـــــن خـــــدها نقـــــل 
 

ـــا ـــام حتـــت ذيله ـــم ب ــــت ومل أعل  وقمـ
 

 وإن كــان شيـــــطاين لــه بيننــــا دخـــل 
 

هلذه القطعـة داللـة نفـسية, وعليهـا صـبغة التعبـري عـن حالـة « األستاذ العقاد أن ىوير
ونطقـت , نطـق مزاجـه  حتـى لـفاملرصي املسلم الذي أرسل سـجيته بـال حماكمـة وال تك

ضمريه وخلجـات إحـساسه يف أمثـال هـذه املواقـف, ومـن هنـا نـسمت عىل عاداته بام ينم 
 .»عليها نفحة الشاعرية, ووضحت عليها املالمح النفسية

 :لكن األستاذ العقاد رسعان ما يستطرد فيقول

 .»الشعراءبني طبائع الشعراء وغري » الشقة املشرتكة«لكنها مل خترج عن أغراض «
)٣٦( 

بعض املوضوعات التي استغرقت موهبـة عبـد إىل العقاد نظرنا األستاذ عباس ويلفت 
, ومـن ) لرأي العقادى تعبريي إال صدىوما أر.. إن صح تعبرينا هذا(اهللا فكري الشعرية 

هذه املوضوعات أن عبد اهللا فكري كان يضع التواريخ بحروف اجلمل يف مطالع القـصائد 
 :وكل مرصع من مطلع القصيدة تاريخ للسنة» سباستبول«قال يف فتح وخواتيمها ف

 لقـــد جـــاء نـــرص اهللا وانـــرشح القلـــب
 

ـــصعب  ـــا ال ـــرم هـــان لن  ألن بفـــتح الق
 

 :حسني كامل) السلطان فيام بعد(وقال مؤرخا زواج األمري 
  أرخ لنحـــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــسني

 

 تـــــــــــــزف عـــــــــــــني احليـــــــــــــاة 
 

ملـك » سـكارإ«يف مـدح ئيـة يف قـصيدته الراوكان يكثر مـن اجلنـاس ومـن ذلـك قولـه 
 : السويد

ــــــه  ــــــال ب ــــــرهإوت   ســــــكار رب رسي

 

 قــــوال بــــه لــــذوي النهــــي إســــكار 
 

)٣٧( 
عىل هنج ما قال األستاذ العقاد صاحب القـدرة النافـذة يف احلكـم عـىل األدب وتارخيـه  و

أن عبـد اهللا فكـري مل يـستطع القيـام بتجديـد يذهبون يف تأرخيهم لألدب إىل بعض النقاد فإن 
مة يف الشعر مع أنه نظم ديوانـا كـامال مـن الـشعر, ونحـن نالحـظ مـن كتابـات النقـاد ذي قي
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ومؤرخي األدب أن شعر عبد اهللا فكري مل ينل ما ناله نثره من التقدير, لكنه مع ذلك مل يعدم 

وله شـعر «: هذا التقدير, ونحن نجد الشيخ أمحد اإلسكندري يقول عن شعر عبد اهللا فكري
كـان يمثـل يف شـعره «: كذلك نجـد األسـتاذ عمـر الدسـوقي يقـول عنـه, و»وسط يف اجلودة

مدرســـة الـــصنعة, ال مدرســـة الطبيعـــة, يـــؤرخ بكـــل مناســـبة, ويـــشطر, ويقـــول األلغـــاز 
واألحاجي, ويقول ـ كام يقول الندماء ـ يف وصـف اآلنيـة وجمـالس األنـس واألزهـار, وغـري 

ا, شأن هـذه املـدارس التقليديـة, ذلك, ويكثر من املحسنات ينتزعها انتزاعا, وحيرشها حرش
 .»سجيته, وترك نفسه لطبيعتهاعىل وقلام انطلق 

الكتابـات النقديـة التـي تناولـت قيمـة شـعر عبـد اهللا عـىل ويبدو يل أن الـصيغة الغالبـة 
شـعر هـذا الرجـل يف إىل أبعد حد بام خلص األسـتاذ العقـاد بـه نظرتـه إىل فكري قد تأثرت 

 .»ء مرص وبيئاهتمشعرا«من كتابه ممتاز فصل 
)٣٨( 

 األستاذ العقاد يضع شعر عبد اهللا فكري يف إطار تيار عرصه, بل يضع عبد ىونحن نر
 .نحو ما توحي به الفقرات التي نقلناها عنه من قبلعىل اهللا فكري نفسه يف هذا التيار 

ي طريقة الظرفاء املقتـدعىل يصف اآلنية واألزهار ويشبه بالنفائس عبد اهللا فكري كان 
يف نـار موقـدة يف «هبم يف عرص األيوبيني وما بعده خالل املنادمـات واملطارحـات كـام قـال 

 :»فحم حوله رماد
ـــد ـــاد وق ـــني الرم ـــا ب ـــأنام الفحـــم م  ك

 

  ســاطع اللهــباًأذكــت بــه الــريح وهنــ 
 

 أرض مـــن املـــسك كـــافور جوانبهـــا
 

ــذهب  ــن ال ــر م ــا بح ــن فوقه ــوج م  يم
 

 :وقال يف الورد
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــأن وردا الح يف كم   ك

 

  يزهـــــو بثـــــويب خـــــرضة وامحـــــرارا 

 

ــــــــندس أخــــــــض ــــــــة يف س  رـياقوت
 

ــــــذار  ــــــا ع ــــــط عليه ــــــة خ  أو وجن
 

)٣٩( 
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مــا آثــر عنــه مــن أبيــات متفرقــة يف أغــراض التوريــة إىل  اً ويــشري األســتاذ العقــاد أيــض

 ىمتـادثـم , واالستخدام مما يذكر بأغراض النظم التي كـان األدبـاء الـديوانيون يطرقوهنـا 
ْفيها من جاء بعد  بقـصيدته التـي ًهـذا مـثالعىل هم من املقتدين واملقلدين, ويرضب العقاد َ

 :يعارض هبا المية ابن مطروح ويقول يف مطلعها
 فيـــــــه الغــــــــزلىل حــــــــال الغـــــــز

 

  !فحرم قريب ويف القلب حل 

 

إن أبياته يف الغزل ال  حتى وقد امتد أثر الصنعة فشمل كل شعر عبد اهللا فكري            
كام يبدو عليها الربود, ألهنا ليست «صنعة والتكلف والبعد عن كل عاطفة, ختلو من أثر ال

 :, ومن غزلياته قوله»نتيجة جتربة صادقة
 وعـــــارف بفنــــــون الطـــــب جتربــــــة

 

 وخـــربة لـــيس خيفـــي عنـــه مـــا التبـــسا 
 

ـــدي واىف ـــا أشـــكو فجـــس ي ـــو م  ليبل
 

ـــسا  ـــد عب ـــا وق ـــلها حين ـــا, وأرس  حين
 

ـــال ـــإنىداء هـــو: وق ـــا األســـاة ف   أعي
 

ــــــساأمه  ــــــه انتك ــــــه زاد, أو داويت  !لت
 

عـن جتربـة وخـربة ـ كـام يقـول هـذا الـذي يقولـه ) العارف بفنون الطـب(وإذا كان هذا 
 !يقول الشاعر ـ فإنه هو نفسه مل يكن عارفا باحلب, أو قائال فيه عن جتربة وخربة

)٤٠( 
بد اهللا فكري التي نظمها ع أي القصيدة امليمية, ة ي الثانأما افتتاح القصيدة االستعطافية

يقة املحاكمـة طرعىل الغزل والصبابة والدالل, فقد كان حافال بأبيات للخديو توفيق باشا 
إىل ليخلص ـ كـام كـانوا يقولـون ـ مـن هـذا الغـزل املجلـوب املـصطنع  والتقليد لألقدمني,

 :اهلدف الذي يريده, وليدخل منه املدخل الذي قصد إليه, فهو يقول
 ين الفـــــؤاد متـــيميل اللـــــه مــــــن عــــــا

 

 !ولــــــوع بمغـــــــري بالــــدالل مــــنعم 
 

ــ ـــو رم ـــرام ولـ ـــاء الغـ ـــا شـ  ىويف كمـ
 

ـــاب ضـــي  ـــني أني ـــدرا ب ـــني غ  مغيب الب
 

ـــور  ــىل صبــ ــهع ــرام وعدل ـــور الغ  جــ
 

 زور اخليــــال املــــسلمعــــىل شــــكور  
 

 ىوقد عـشت عمـري أتقـي عـادي اهلـو
 

 وأســـــــحب أذيـــــال اخلـــــيل املـــــسلم 
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ــــوم  ـــهديعـــىل ألــ ـــصبـــابة أهل ــــن ال  ـ

 

 وأســــخر مــــن حــــال العميــــد املتــــيم 
 

ـــإىل  ـــهمىأن رم ــــواك بأس ــــبك ه   قلـ
 

 ت بأســــهمتتلتــــــها يــــد البــــني املــــش 
 

) حـسب وصـف العقـاد(هذا الغـزل املفتعـل ًنظم عبد اهللا فكري أبياتا كثرية من هكذا 
 .اخلديوقبل أن يبدأ يف مدح الذي ال يعرب عن صدق يف التجربة, وال يف الشعور, 

)٤١( 
فـإن  يف إحيائه للكتابة العربية وجتديد لغة الدواوين  عبد اهللا فكريجهدإىل وباإلضافة 

يف صـياغة األخـذ بـالعلوم الطبيعيـة احلديثـة إىل  دعوتـه يفمتثـل   أمهية آخر ال يقلًله فضال
لـة  كـان الـدكتور يعقـوب رصوف رئـيس حتريـر جموإذا[ ثقافتنا العربية وبراجمنا التعليميـة 

واملـدافعني عنهـا, واملؤيـدين هلـا عمـال وإنتاجـا, ال العلميـة  الثقافـة روادأقـدم » املقتطف«
ويكفينـي يف هـذا , عا هـذه الفكـرة وتبنـى تنفيـذها راهللا فكري هو أبرز من   فإن عبدكالما

 ومـا »الفوائـد لفكريـة«كتور حسني فـوزي بكتـاب دللة املفرطة دالصدد أن أشري إىل اإلشا
وهي اإلشاة التي ضمنها الدكتور حسني فـوزي , ن معلومات علمية وموسوعية ماحتواه 

 . »سندباد يف رحلة احلياة«: سرية حياته 
مـن  التوفيـق بـني الـدين والعلـم عىل عبد اهللا فكري لقدرةكان ويتصل هبذا اإلنجاز ما 

, لقديمـةا من حركات إلصـالح مناهجـه العتيقـة, وكتبـه أخذ به األزهر نفسهأثر كبري فيام 
 .اليد الطوىل فيه كان للشيخ حممد عبده هو اجلهد الذيو

.................................................................................... 
كان حريص الشديد عىل أن أحتدث عن عبـد اهللا ه اإلسهامات املتعددة الوئيدة لكل هذ

) أو النهــضة(راســة التــي ختــتص بــرواد الثقافــة ًفكــري بالــذات حــديثا مطــوال يف هــذه الد
 .املوسوعية العربية 

)٤٢( 
äi^ËÖöÚV 

اجلهد الذي قام به األستاذ حممد عبد الغنـي عىل نعتمد يف رسد مؤلفات عبد اهللا فكري 
, وهـو ىمـا مل يـرش إليـه , وأشـارت إليـه مـصادر أخـرإىل حسن يف كتابه عنه, مع اإلشارة 

ي ترك جمموعة من املؤلفات واملصنفات تبلـغ بـضعة عـرش كتابـا, أن عبد اهللا فكرإىل يشري 
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طبع بعضها يف كتب مستقلة قائمة بذاهتا, بعد أن نرش مفرقا يف بعض جمـالت ذلـك العهـد 

وإن (!!) كاملقتطف, وروضة املـدارس, وصـحيفة وادي النيـل, واليـزال بعـضها خمطوطـا
  (!!)اًكان مفقود

,  والرتتيـب  مـع التـرصفمــد عبـد الغنـي حـسن األستاذ حمما أوردهوسننقل للقارئ 
ًوالفضل لألستاذ حممد عبد الغني حسن أوال وأخريا نصه , عىل إضافاتنا ب مردفني ً. 

ونالحظ أن األستاذ حممد عبد الغني حسن قد رتب هذه املؤلفات ألفبائيا دون الفصل 
 .نحو ما فعلناعىل بني املطبوع واملخطوط, 

 :املطبوعات: أوال −

 منه تسع مالزم بمجلة روضة الدارس, بعـد أن طبع» ار األفكار ومنثور األزهارآث « •
 .عىل حلقات متوالية نرش 

رسالة صغرية احلجم, متثل أدب الرسائل اخلاصـة, وقـد كتبهـا : »الرحلة البعلبكية « •
مـن كـان الـذي صديقه الشيخ عبد املجيـد اخلـاين, إىل عبد اهللا فكري وبعث هبا من بعلبك 

  .)١٨٨٥طبعت يف كتيب . (فاء الشام يف وقتهكبار ظر

صـديقه الـشيخ عبـد إىل بعث هبـا أيـضا أخرى وهي رسالة إخوانية » الرحلة املكية « •
أي يف نفس السنة التـي طبعـت فيهـا ) ١٨٨٥(املجيد اخلاين, وقد طبعت مستقلة يف كتيب 

بنه أمني فكري باشـا الذي مجعه ا» اآلثار الفكرية«, كام نرشت يف كتاب »الرحلة البعلبكية«
ــة ببــوالق  ــه, وطبــع يف املطبعــة األمريي ــه وخطب ــده ورســائله ومقامات ــه شــعر وال ومجــع في

, وهذه الرحلة أكثر إجيازا من الرحلة السابقة, وتـصف لنـا قيـام عبـد اهللا فكـري )١٨٩٧(
 .بفريضة احلج والزيارة

وهي الرسـالة » هليئةرسالة يف املقارنة بني الوارد يف نصوص الرشع واملقرر يف علم ا « •
 جملة املقتطف بمناسبة الضجة التي إلصدار  يف السنة األوىلت, ونرش)١٨٧٦(التي كتبها 

أثريت حول مـا كتبـه الـدكتور يعقـوب رصوف عـن إثبـات دوران األرض حـول حمورهـا 
وحول الشمس, وقد كان هذا املقال ـ أو الرسالة ـ للتوفيق بني العلم والدين, كام كـان مـن 

 اإلفادة من الطرق املوسـوعية والعقليـة لألخذ بفكرةوتقديري , يف رأيي ,  فع األوىلالدوا
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,  العلـوم احلديثـة والطبيعيـة يف الفكـر العـريبوتـضمني استيعاب  نحو املوسوعية واالجتاه

 . وبحث مدى توافقها مع ما قالت به علوم الرشيعة 

ــة «ان وقــد نــرشت هــذه الرســالة النفيــسة مــوجزة يف املقتطــف بعنــو العلــوم الطبيعي
, ونــرشت كاملــة يف جملــة روضــة املــدارس, وصــحيفة وادي النيــل »والنــصوص الــرشعية

 .بالعنوان الطويل الذي ذكرناه هنا 
لقيـت وهيئـة حمـاورة بـني فقيـه وعـامل مـن علـامء اهليئـة, عـىل  هذه الرسالة كتبتوقد 

ففــي اخلزانــة  :رين آخــلقيــت معارضــة مــن كــام  .استحــسانا كبــريا مــن العلــامء املجــددين
سبائك الذهب التربي يف إلغاء كـالم «: التيمورية رسالة خمطوطة بقلم حممد أفندي عنواهنا

 .هذه الرسالةعىل , ردا »عبد اهللا فكري

عىل حد وصف األستاذ حممـد وهو » رشح بديعية الشاعر حممود صفوت الساعايت « •
 سـنة تـوىفاملواحلـارض البدهيـة, ة, هـالشاعر املـرصي الرقيـق احللـو الفكاعبد الغني حسن 

   .التاسع عرش من أعالم الشعر يف القرن هو, و١٨٨١

عـىل أنه مطبوع لكن األستاذ حممد عبد الغني حسن يذكر أنه مل يعثـر إىل يشري الزركيل و
 . نسخته اخلطيةعىل قف يومل » حلية البرش«كام يذكر حمقق , هذا الرشح مطبوعا 

كانت من شعراء القرنني السادس والسابع اهلجريني,   شاعرووه» رشح ديوان ابن النبيه « •
طريقـة عـىل  عبـد اهللا فكـري يف الـرشح ىله صلة وثيقة باأليوبيني ومدائح كثرية فيهم, وقد جـر

القدماء من االهتامم بالرشح اللغوي, واإلعراب, واالستطرادات األدبية والتارخييـة, وقـد طبـع 
 ).١٨٩٥(هذا الكتاب باملطبعة العلمية 

وهـو رشح لـديوان حـسان بـن ثابـت شـاعر الرسـول » ديـوان حـسانعىل عجالة البيان  « •
. النهايـة, بـل أنجـز رشح القـصيدة اهلمزيـةإىل والدعوة اإلسالمية, ومل يمض فيه عبد اهللا فكري 

سـتكهومل, إالثـامن الـذي انعقـد يف (مـؤمتر املستـرشقني إىل وقد قدم عبد اهللا فكري هـذا الـرشح 
إمتـام رشحـه, فقـد تـويف بعـد عودتـه مـن عـىل ئيسا لوفد مرص فيه, ومل تساعده األيام رهو كان و

, كـام نـرشت مقدمـة الـرشح يف »اآلثـار الفكريـة«املؤمتر بقليل, وقد نرش هذا الرشح يف جمموعـة 
 .»حماسن أوروباإىل إرشاد األلبا «كتاب 
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لعربيـة, قـصد هبـا وهي رسالة يف نحو اللغـة ا» الفصول الفكرية للمكاتب املرصية « •

املؤلف أن تكون كتابا مدرسـيا بأيـدي التالميـذ, لتـسهيل دراسـة النحـو علـيهم وتيـسريه, 
الكتـب املدرسـية وتأليفهـا يف جريـدة عـىل  )١٨٨٠(خصوصا بعد محلة الشيخ حممد عبده 

 بـل أن يقـومالوقائع , ولعل هذا الكتاب هـو أول حماولـة معـارصة لتيـسري النحـو العـريب ق
الــدروس «حفنــي ناصــف وزمــالؤه بمحــاولتهم املوفقــة يف كتــاهبم املــشهور األســتاذ 
 .التوايلعىل ) ١٨٨٩ و١٨٨٦ و١٨٨٣(, وقد طبع هذا الكتاب بمرص »النحوية

فـصول للمطالعـة باملـدارس عـىل وهـو حيتـوي » الفوائد الفكرية للمكاتب املرصية « •
نـه تـرصف فيهـا بـام واملكاتب, وبعض الفـصول بقلـم املؤلـف, وبعـضها بقلـم غـريه, ولك

يناسب حالة التالميذ, ويالئم مستوياهتم العقلية, وقد ظل هذا الكتاب مقررا ومقروءا يف 
القـراءة «أن حـل حملـه كتـاب إىل , )١٩١٤ (احلـرب العامليـة األوىلإىل مجيع مدارس مـرص 

 . عمرعىل لعبد الفتاح صربي و» الرشيدة

يف املطبعـة طبـع , و)١٩٠٢( طبع كام) ١٨٨٢(احلجر أول مرة عىل وقد طبع الكتاب 
كتـاب اآلجروميـة يف عـىل هامشه حاشية الشيخ عبـد اهللا العـشاموي عىل ) ١٩١٥(امليمنية 

  .علم النحو
 طبعات الكتاب وأصحها ضـبطا لآليـات واألحاديـث النبويـة تلـك الطبعـة وأفضل

 ) .١٩٠٢(التي قامت هبا مطبعة املعارف بالفجالة 

 بعد وهي رسالة جليلة مرتمجة عن اللغة الرتكية» ملكة الباطنيةاملقامة الفكرية يف امل « •
تـرصف فيهـا بـام عبد اهللا فكـري  من بعض اللغات األجنبية, فهي ترمجة عن ترمجة, لكن ترمجتها

طريقة السجع ال عىل أسلوب املقامات , وأضاف إليها زيادات, وأنشأها وصاغها بيالئم املقام, 
 بنـوادر احلكـم واألمثـال وأبيـات االستـشهاد يف الـشعر العـريب, األسلوب املرسل, ومألهاعىل 

 اخلـري والـرش, ىبـام فيهـا مـن قـو» مملكة النفس اإلنسانية«: »اململكة الباطنية«وهو يقصد بتعبري 
 ١٣٨٩(وقد طبعت هذه الرسالة طبعة مستقلة يف مطبعة وادي النيـل . ونوازع الصالح والفساد

ولعـل هـذا الكتـاب هـو مـا يـشري إليـه ). ( هــ١٣٩٠(ملـدارس , كام طبعت يف جملـة روضـة ا)هـ
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 ).»اململكة الباطنية«الزركيل باسم 

وهـي رسـالة مل تـتم, يف بعـض مـا اشـتمل عليـه القـرآن الكـريم مـن » موارد القرآن« •
وقد نرش منها قطعة . شكال أو إجابة سؤالإاحلكم واألمثال ومواضع االستشهاد, يف حل 

ثالثـة أعـداد, تبـدأ مـن العـدد الثـاين مـن الـسنة الثانيـة عـىل فرقة يف جملة روضة املدارس م
 ).م١٨٧١=  هـ ١٣٨٨(

وهـو رسـالة جامعـة لطائفـة كبـرية جـدا مـن احلكـم » نظم الآلل يف احلكم واألمثال« •
 . حروف اهلجاءعىل  عبد اهللا فكريواألمثال العربية الشعرية, رتبها 

عمل املطارحات الـشعرية التـي عىل  كانت هذه الرسالة رضورية يف وقتها للمساعدة
كانت تدور يف جمالس ذلك العهد, حيث يبـدأ أحـد شـهود النـدوة ببيـت مـن الـشعر أولـه 
مماثل للحرف األخري من آخر بيت قيل, فهي مادة غزيرة مسعفة للمطارحات, وهذا فوق 

الئمـة, بكوهنا ذخـرية عظيمـة لالستـشهاد بالـشعر يف املناسـبات املخرى قيمتها األدبية األ
حـروف اهلجـاء عـىل أهنا رتبـت يف رأي األستاذ حممد عبد الغني حسن ولكن يؤخذ عليها 

 . وفق املوضوعات واملعاين املتشاهبة لكانت أكثر قيمةعىل رتبت ولو أهنا , يف أوائلها 

 .وقد طبعت هذه الرسالة يف املطبعة امليمنية  يف ست ومخسني صفحة •

)٤٣( 
 :املخطوطات: ثانيا −

 موضـوعات يتـضمنوهـو كـام يـدل عليـه عنوانـه » ف املشتاق بأخبـار العـشاقحتاإ« •
عبـد اهللا فكـري  مـن آثـارهم, ومل يـتم ىتتصل بعـشاق العـرب وأخبـارهم, ومـا رو

 .تأليفه, ومل يقدر له أن يطبع

 .وهو مل يطبع» منظومة أمحد خريي باشا يف املواعظ واحلكمعىل تعليقات « •

 .أصلها املخطوطإىل   مؤرخوناتدهيمل مل تطبع, و» رسالة يف الدينار« •

إىل مؤرخونـا تد هي, مل تطبع ومل »رسالة فيام اتفق لفظه, واختلف معناه من بالد مرص« •
 .أصلها املخطوط
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مـا أشـار إليـه مـن » األعالم«ننقل عن األستاذ خري الدين الزركيل يف كتابه وأخريا فإننا 
إىل » رحلتـه«مـسودة عـىل فكـري اخلاصـة, تـشتمل  إضـبارة مـن أوراق عبـد اهللا ىأنه اقتنـ

مـن نظـم «: بخطه أيضا, صـغري, كتـب عليـه» ديوان شعره«ستكهومل, بخطه, غري تامة, وإ
وفيـه مـساجالت » الفقري عبد اهللا فكري بن حممد بليـغ بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد اهللا

 الليثـي, وأمحـد شعرية كانت بينه وبني بعض معارصيه كاألمري شكيب أرسـالن, والـشيخ
» أنمـوذج كتـاب لتعلـيم صـغار األطفـال«صاحب اجلوائب,  ومسودة ) الشدياق(فارس 

اجلـزء الثالـث مـن الـدفرت, «: أحـدمهاعـىل بخطـه, كتـب » دفاتره«من تأليفه, وجزأين من 
 ., وفيهام فوائد يف األدب واالجتامع واجلغرافية وغريها» عبد اهللا فكريةجلامع

<<EPQD<< 
يف أغــسطس (هللا فكــري يف الــساعة الثانيــة مــن صــباح يــوم عيــد األضــحي تــويف عبــد ا

, وقد صحح األستاذ حممد عبد الغني حسن ما وقع فيه كثريون ـ ومنهم األستاذ )م١٨٩٠
 ـ ال كام جاء عند بعض املؤرخني م١٨٩٠العقاد والزركيل ـ فذكر أنه تويف يف أغسطس سنة 

 وتأبينـه أكـرب ئـهاثسني عامـا, واشـرتك يف ر ـ عـن سـتة ومخـم١٨٨٩املعارصين من أنه سنة 
رأسهم إسامعيل صربي, وحفني ناصف, وحممد عثامن عىل شعراء ذلك الوقت وأدبائه, و

الليثي, واألمري شكيب أرسالن, والعالمة اللغوي الـشيخ الـشنقيطي عىل جالل, والشيخ 
 .املعروف بابن التالميذ

 شـهرة عظيمـة, وكـان مطلعهـا مـنوقد اشتهرت مرثية حفني ناصف لعبد اهللا فكـري 
, كـام كانـت ختتـار يف النـصوص املختـارة ملحفوظـات ةالـروااألبيات السائرة التي يتناقلها 

 :العقد الثاين من القرن العرشين, ومطلعها حتى املدارس

 !فقد تغيب عبد اهللا واحتجبا     ليدع املدعون العلم واألدبا

مخـسني بيتـا, افـتن فيهـا الـشاعر حفنـي بلغـت سـتة و حتـى وقد طالت أبيات القصيدة
ناصف يف فنون القول, فأمر أدعياء البيان أن يظهروا يف غري حـرج وال خـوف, فقـد مـات 

 !الذي كانوا يرهبونه, وكانوا خيشون الظهور أمامه

 تقدير مكانته األدبية, وصفاته اخللقية,عىل  األدب أمجعوا يوخالصة القول إن النقاد ومؤرخ
 .هاتني املزيتنيإىل لو قصيدة واحدة يف رثائه من اإلشارة يف إجياز أو إطناب مل تكد ختحتى 
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<<EMD<< 
 .هو أمحد زكي بن إبراهيم بن عبد اهللا امللقب بشيخ العروبة

 أن أبـاه آخـرونآل النجار يف عكا يف فلسطني, وذكر إىل ذكر الزركيل أن أباه كان ينتمي 
 يف يافا أوال, ثـم يف رشـيد, حيـث تـزوج فتـاة يستقرأن إىل  التجارة دفعتهاملغرب, من أهل 

 .من آل سويدان يف ضواحيها, ثم استقر به الطواف يف اإلسكندرية

 تربيته أخوه األكرب القـايض حممـود رشـاد, باإلسكندرية,وقد توىلكي باشا زأمحد  ولد 
 .وكان ذا إملام بقضايا الفكر

  .خترج يف مدرسة اإلدارة واحلقوقدنيا حتى ًتلقى تعليام م و

   . وأتقن الفرنسية وكان ملام أيضا باإلنجليزية واإليطالية

 ى, وترقـ١٨٩٢بعد خترجه يف مدرسة اإلدارة واحلقوق عني مرتمجا يف جملس النظار يف 
سـكرتارية جملـس النظـار, وهـو إىل وصـل  حتـى يف املناصب سكرتريا ثانيا وسكرتريا أول

 الذي يعرف اآلن بأمني عام جملس الوزراء, ونال الباشوية يف أثنـاء ذلـك, وأحيـل املنصب
 .  أي قبل أن يصل الستني ١٩٢٢املعاش إىل 

<<END<<< <

ًمثقفــا مؤســسا كــان أمحــد زكــي  وكــان حفيــا بإنــشاء املؤســسات ,  تهًومعتــزا بموســوعيً
 يف إنــشاء اجلامعــة اشــرتكالعلميــة الوطنيــة عــىل الــنمط األوريب احلــديث , ويــذكر لــه أنــه 

كـان عـضوا يف اجلمعيـة اجلغرافيـة كـام املرصية, وكان من أعضاء جملس إدارهتا, وأمينا هلا, 
 .وسكرتريا هلا, وكان أحد أعضاء املجمع العلمي العريب بدمشق) السلطانية(اخلديوية 

ا كان فأتاح هلا اإلفادة مماللجنة التي قامت برتمجة دائرة املعارف اإلسالمية, وقد ساعد 
اخلزانـة «: مكتبتـه  من الكتب املخطوطة واملطبوعة , وأرشدها إىل ما تـستعني بـه يف يملكه
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املـصطلحات ب ه معـرفتهم ل وقد أفاد حمررو هذه الدائرة من علمه , وضبطوا بفض,»الذكية

 .بالنصوصو
كان يقظة يف إغفاء الرشق, وهبة يف غفلة العـامل «: قال األمري شكيب أرسالن يف وصفه

ويف هـذا القـول تلخـيص أمـني إلنجـازه  »اإلسالمي, وحياة يف وسط ذلك املحـيط اهلامـد
  واللغـاتيـة العرباللغـة ون ؤشإىل أمحد زكي باشا ت إسهامات امتد فقد الفكري والثقايف

 الفلـــسفة, والتـــاريخ, واجلغرافيـــا, والقـــانون, واالقتـــصاد واألخـــرى واملـــصطلحات , 
 .السيايس

<<EOD<< 
كــان لــه الفــضل األكــرب يف االرتقــاء بلغــة ) ١٩٢٢ ـ ١٨٩٢(ثــني عامــا  ثالىمــدعــىل  

 قد تـوىلف مفهومة غري مبتذلة وال متقعرة, ىلغة فصحإىل دواوين احلكومة املرصية احلديثة 
لغة الدواوين احلكوميـة مـن خـالل األوامـر والتوجيهـات, وبوسـع بريادة فائقة االرتقاء ب

 مـا كانـت حتفـل بـه املكاتبـات احلكوميـة وأوامـر ىمـدوثائق التاريخ أن يدرك عىل املطلع 
 .كليشيهات وأمن ألفاظ عامية وتركية ) فيام قبل عهده هو(جملس النظار 

احلكومية أو الوظيفيـة نجاحـه الفـذ يف ترقية أسلوب الكتابة العربية  أمحد زكي صل بدور توي
ة دقيقـة للمعـاين وللمبتكـرات أن من الواجب عليه أن جيد ألفاظا عربيـواملبكر فيام استشعره من 

وحـده , وكأنه كان عليـه أن يقـوم , أي أن يضع مصطلحات احلضارة كام نسميها اآلن اجلديدة, 
 .مبكرا بدور مهم من أدوار املجامع اللغويةو

ــستعمل ــزال ت ــدعها أمحــد زكــي وال ت ــي ابت ــسيارة«: ومــن األلفــاظ الت ــديال عــن » ال ب
 ىوهـو الـذي سـم. بـديال عـن جورنـاجلي» حايفصـ«للعجلة, و» الدراجة«األوتومبيل, و
 .حني كتب عن رحلته إليها» الفردوس املفقود«األندلس بـ

 وجد أمحد زكي نفسه مطالبا بـأن يبـني عـن من تفوقه يف وضع املصطلحات وبعد فرتة 
يل صـوالتأمرحلـة التنظـري إىل منهجه يف اختيار األلفاظ واملقابالت العربية, وهكذا دخـل 

فوقه فيها, كام أثبته يف مرحلـة الريـادة , ومـع سـمو منهجـه يف التعريـب فإنـه مل التي أثبت ت
 . ى قبول بعض األساتذة القدامىيكن ليلق
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 الـشهرة والتقـدير, ونـالالتي بزغ فيها , فقد كانت امليدان الثاين من امليادين أما الرتمجة 
ا عىل رشح أسـباب تفـضيله لرتمجـة ً كام كان حريصوبخاصة أنه كان رسيع الرتمجة دقيقها,

 .ما عىل ترمجة أخرى 
أرسار «قــدم أمحــد زكــي باشــا خربتــه املهنيــة يف الرتمجــة يف كتابــه وعــىل صــعيد متــصل 

 .»الرتمجة
ــ يف هبفــضل خرباتــو أي يف امليــدانني (وضــع املــصطلحات ويف الرتمجــة  وةترقيــة الكتاب
فـيام لكنـه , قـاموس عـريب ضـخم  ارإلصـدأعد أمحد زكي ) حتدثنا عن نبوغه فيهام  اللذين

 .له خمطوط  وإال فقد كان حربا بمؤرخيه أن يشريوا إىل االنتهاء منهإىل مل يوفق يبدو 
<<EQD<< 

 )أو عالمـات(يذكر ألمحـد زكـي باشـا أنـه هـو الـذي أدخـل حـروف عىل صعيد ثالث 
رهـا, وقـد أقنـع مـا تواضـع عليـه األوروبيـون يف أمعـىل الكتابة العربية معتمدا إىل الرتقيم 

 أن هذه العالمات تعوض وظيفة النرب الصويت التي يقوم هبا املتحـدث أو قراءه ومعارصيه
ذا اللفـظ باسـم بـدائي هـو  الفاصـلة التـي نعرفهـا اآلن هبـىاخلطيب أو املحارض, وقد سم

وضـع األقـواس وعالمـات عـىل الشولة, كام استخدم ألفاظ التقويس والتضبيب للداللـة 
 .من الطريف أنه كان يسمي ما نعرفه اآلن بعالمة التعجب عالمة االنفعالو,  التنصيص

 اختـصار حـروف الطباعـة, وكـان صـندوق أنـه هـو الـذي تـوىلاإلنجـاز  ويتصل هبـذا
 حرفـا ١٣٢إىل  شـكل مـن أشـكال احلـروف, فاختـرصه  أكثر من تـسعامئةالطباعة يتضمن

 .طبيقات طباعة احلروف وقد كان هذا إنجازا قبل أن تدخل احلواسيب يف تفقط, 
فزار النمسا وفرنسا وأملانيا وبريطانيـا , أوروبا مع مدير املطبعة األمريية إىل وقام برحلة 
وتـسهيل طريقـة اجلمـع ,  العمليـة الختـصار صـناديق الطباعـة اخلطـواتوتركيا للنظر يف 

 .اقرتاحات عمليةإىل وعاد بعد أن توصل , املطبعي 
<<ERD<< 

 الـصالت وي ذ املثقفـني الـوطنينيف أمحد زكي باشا كواحد من أبـرز عرعىل صعيد رابع 
يف  وقــد انتــدب حلــضور مــؤمتر املستــرشقني الــدويل بفيينــا,   الفكــر والعلــمميــادينالدوليــة يف 

 ١٤ −١٨٩٢ أغــسطس ١٤( واســتغرقت رحلتــه إىل هــذا املــؤمتر وعودتــه ســتة أشــهر ١٨٩٢
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حممد راشد كام حرض املـؤمتر معـه مـن مـرص وقد صحبه يف هذه الرحلة الشيخ ) ١٨٩٣فرباير 

ك تنظـيم وًالعامل األملاين كارل فولرس الذي كان مديرا لدار الكتب وتولـت رشكـة تومـاس كـ
  .عىل نحو استحقت معه إشادته هبا رحلته 

مثـل مـرص يف  و.  بحكم مناصبه بمؤمترات املستـرشقنيبشخصه وسفره و اتصل و هكذا 
 . )م١٩١٠( لندن , واملؤمتر الذي عقد يف أثينا يفالذي عقد املؤمتر التاسع 

حممـد كـرد عـيل : أنداده يف البالد العربية األخرى وعىل املستوى العريب فقد كان عىل عالقة ب
ــشق  ــسوأ, يف دم ــراق ن ــم مراســالته , تاس الكــرميل يف الع ــه معه ــت ل ــري وكان وطــاهر اجلزائ

 .قشاته اومن
<<ESD<< 

 األسـاتذة املحـارضين يف أوائـلشـا كواحـد مـن عرف أمحد زكـي با خامس صعيد عىل
ــا املــرصيةاجلامعــة  ــا نموذجي ــذلك عــىل نحــو مــا  القديمــة, وكــان أســتاذا جامعي تــشهد ب

ْانطباعات من تتلمذوا  كـام كـان يف  وكـان يف حمارضاتـه ,ويف مقـدمتهم طـه حـسني , ه يـلعَ
دا يف املحـارضة شـعلة نـشاط, دائـم احلركـة, جميـإسهاماته العلميـة ومـشاركاته املجتمعيـة 

  .واخلطابة
 معاركـه مـع ومنهـا , ىلجـمعارك فكرية وأدبية كثرية كان له فيهـا الـسبق املوقد خاض 

 .حممد مسعود وزكي مبارك 
<<<ETD<< 

ــة كــي باشــازأمحــد كــان  ســادسعــىل صــعيد  ــة علمي ذات مواصــفات  صــاحب مكتب
 عـىل عـرشة آالفمـا يربـو للمخطوطـات, وقـد ضـمت مكتبتـه كان جامعا حمبا ,كام عاملية

 .دار الكتب املرصيةمقتنيات يف  املهمة املكونات وهي اآلن من كتاب, وقفها للعلم 
 رحالته العلمية يف االتصال بدور الكتب واملكتبات واملجتمعـات العلميـة  وظفوقد 

املخطوطات العربية يف العواصم األوروبية, وقد أفاد من هذه عىل واملسترشقني واالطالع 
 بكثري من املسترشقني, كـام أفـاد معرفـة عميقـة مبارشة ووثيقةاملؤمترات معرفة الرحالت و

باملخطوطـات يف املكتبــات العامليــة, وقــد بــذل اجلهــد يف تـصوير مــا وقعــت عليــه يــده مــن 
 .املخطوطات
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 نـسخة مـصورة مـن كتـاب ىكثـري مـن خمطوطاهتـا, واقتنـعـىل ويف زيارته لليمن اطلع 

وأودعهـا دار الكتـب املـرصية, وإليـه يرجـع ) يخ اليمن القديميف تار(للهمذاين » اإلكليل«
 .الفضل يف شهرة هذا الكتاب

 بعد ة ومصريها املكتبةوسوف نتناول جهده يف تأسيس ومجع وترتيب مكتبه وقيمة هذ
 .ن تفوقه ومؤلفاته يدامن تعداد ميفرغ نأن 

<<EUD<< 
 إنـشاء وهو صاحب فكرة, من رواد حتقيق الرتاث أمحد زكي باشا كان يف صعيد سابع 

الكتـب عـدد مـن  بنفسه تصحيح ومراجعة حياء الكتب العربية القديمة, وقد توىلكيان إل
  .التي طبعتها احلكومة املرصية

ومن اإلنصاف أن نشري إىل أنه استصدر من جملس الوزراء مواقفه عىل مرشوع إلحيـاء 
ًجنيها عـىل أن تـصدر ) ٩٣٩٢( وقد اعتمد له املجلس ١٩١٠ أكتوبر ٢٤األدب العريب يف 

 .الكتب املحققة بإرشاف دار الكتب املرصية 
األدب الـصغري واألدب الكبـري كـام :  أنه حقق البن املقفـع كتابيـه الـشهريين  لهذكريو

التـاج يف أخـالق «وحقق للجاحظ كتابـه , األصنام , وأنساب اخليل : حقق للكلبي كتابيه 
:  العمــري البــن فــضل اهللاكــام حقــق  » األمــمجتــارب«:  وحقــق البــن مــسكويه »امللــوك

حقـق بعـض أجـزاء و نكـت اهلبـان ,وللـصفدي  . »مسالك األبـصار يف ممالـك األمـصار«
 .  للنويري »برهناية األ«

بعــض الكتــب يف القــضايا وترمجــة ُعنــي بكتابــة يتــصل هبــذا اجلانــب مــن إنجــازه أنــه و
ام يف تقـويم العـرب قبـل نتـائج األفهـ«: احلضارية التـي تناوهلـا بقلمـه, ومـن هـذه الكتـب

 . »ذيل األغاين«نرش كتابا بعنوان كام , »اإلسالم
<<EMLD<< 

وكتـب كـان رحالـة كاتبـا, ًويأيت إسهامه يف أدب الرحالت ليضيف إليه جمدا ثامنـا فقـد 
وقـد نقلـت عنـه » الـدنيا يف بـاريس«: كتبا من وحي رحالته العلميـة وغـري العلميـة, منهـا

عـن رحلتـه » املؤمترإىل السفر «و,  عن قريب ااريس التي نرشهتبعض النصوص يف ثالثية ب
  . »عجائب األسفار يف أعامل البحار«خمطوط وله , إىل مؤمتر املسترشقني 
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ًوكان حريصا عىل أن يسجل انطباعاته عن املدن التي يزورها , كام كـان ينـرش مقـاالت 

 .عن هذه الرحالت يف الصحف املرصية 
  .روما وباريس ولندن ولشبونة: بعض العواصم مرتني وعىل سبيل اإلمجال  فإنه زار 

 كانت له جوالت يف بالد العروبة, وقد زار بالد الشام وكتب عنها خواطره يف كذلكو
 .فصول مطولة

ونـال منهـا وسـام , العـرش عـىل  بامللكـة كريـستينا الوصـية ىسـبانيا التقـويف زيارته إل
 .إيزابيال

وهـو الـذي  اهتاممـات جغرافيـة موسـوعية ن لـه مـنويتصل بنبوغه يف أدب الرحالت ما كا
  .»قاموس اجلغرافيا القديمة«, كام ألف »مرص واجلغرافيا«الفرنسية اللغة  عن ترجم 

وتعددت بحوثه يف تـصحيح األعـالم اجلغرافيـة واألسـامء ونحوهـا, وبعـض الـرتاجم 
 .وأسامء الشوارع, والسيام أعالم األندلس العربية األصل املحرفة اآلن

<<EMMD<< 
و لقـب ه وهب أعطاه لقبه املشهور الذيأو امليدان الكبري املتوج   التاسع ونأيت إىل امليدان

شيخ العروبة , وربام يصدق القول بأنه كان الداعية األول للتمسك بفكرة العروبة , حتـى 
قـى مرتبطة بفكرة القومية العربية , وربـام كـان توجهـه العـرويب أرلو مل تكن دعوة العروبة 

 .ني له التالمن توجه أصحاب القومية العربية 
كان من األوائل الذين عربوا رصاحـة وفعـال عـن تـشبعهم وال جدال يف أن أمحد زكي 

 .بمجد العروبة واإلسالم
 تـوىل فقـد  ,ةالعروبـإىل عبـد الـرمحن عـزام يف الـدعوة عـىل  كان سابقا هويف احلقيقة فإن

تقاعده, وكان اللفظ يف ذلك الوقت مستخدما للداللة بعد » الرابطة الرشقية«إنشاء بنفسه 
, وكان يرصح بوجهة نظره يف ً أو هبام معا العروبةالشعوب التي ترتبط بنا باإلسالم أو عىل 

العروبـة وضـعا ملـرص يف زعامـة الـرشق وإىل ية وفكرهتا بأن يف توجهـه قأمهية الرابطة الرش
ا حلامسـه الـشديد هلـذه الفكـرة فقـد لقـب الرشق بديال عن اللحاق بالغرب يف ذيله, ونظـر

 . اآلنىبشيخ العروبة, وهو اللقب الذي عرف به منذ ذلك احلني وحت
, واهـتم »تاريخ املـرشق«ُ عني بجمع تاريخ العرب يف كتاب وعىل املستوى املعريف فقد
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 .»موسوعات العلوم العربية«بالكتابة عن أجماد العرب يف التأليف من خالل كتابه 

بشيخ العروبة أن يلبس العقال والعباءة كشيوخ العرب, وقد فتح أن لقب  بعد وقد آثر
 الزائـرين العـرب وأدبـائهم, ًدارا الستقبال والتقـاء  بيتهلزائرين يف كرم نادر, وأصبحبيته ل

 ىجيمع هلا وجوه احلياة الـسياسية واالجتامعيـة ممـا قـو, وكان حيتفل هبم احتفاالت باذخة 
 .حيز فعيل, ومكن هلا بأفضل الوسائلإىل نقل فكرته من روابط التعارف و

 
ويف هذا اإلطار كان أمحد زكي صاحب تفكري حضاري رائد يؤكد توجهاتـه بخطـوات 

 من عناية األوربيني بإثبات انـتامءاهتم والتوكيـد هإنشائية عىل أرض الواقع عىل نحو ما خرب
 .عليها 
 يف القدس, وإىل بنـاء أرضحـة البـن ىصقد دعا إىل ترميم املسجد األقيف هذا الصدد فو

 .رةعخلدون يف مرص, وأيب الفداء يف محاة, واملعري يف امل
<<EMND<< 

كان من الذين أمحد زكي باشا رجل الفكر واألدب أنه من اإلنجازات الرائعة يف حياة و
 وهي جهود عظيمـة وخملـصة حتتـاج إىل توسطوا حلل اخلالف بني ملكي السعودية واليمن

> .حيفظ للرجل دوره العظيمتارخيي توثيق  <

<<EMOD<< 
وبا, وقد كانت له مقاالت شبه يومية يف ؤكان أمحد زكي باشا كاتبا دوباإلضافة إىل هذا كله 

حممـد سـعيد األسـتاذ وقد ملح  . وكان دائم الكتابة يف األهرام واهلالل واملقطم الصحف املتعددة
 صادق الرافعي كان يساعد شيخ العروبة يف ىمصطفإىل أن » حياة الرافعي«العريان يف كتابه عن 

النهـضة اإلسـالمية يف سـري أعالمهـا «كتابة مقاالته, لكن األستاذ حممد رجب البيـومي يف كتابـه 
 .دحض هذا التلميح متاما بأدلة قاطعة» املعارصين

<<EMPD<< 
رصه  أدبـاء عـمع أمحد تيمـور باشـا أفـضل كانباشا كي زن أمحد عىل سبيل اإلمجال فإو

ًبتفوقــه حمــارضا وكاتبــا وباحثــا واملتيميــني هبــا , وقــد عــرف املــشتغلني باحلــضارة العربيــة,  ً
لغتــه وعروبتــه ووطنيتــه, يقبــل نقــد غــريه برفــق إذا عــىل  حمافظــا وكــان,  , خطيبــاًوحمققــا 
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ْمن مل يصب بعنف, يف رسائل خاصة أو عىل أصابوا, ويعرتض   . صفحات اجلرائدعىل َ

fjÒäíËÖö¹]<Ö^e<<íée†ÃÖ]<íÇ×V< <
 .م١٩١٤األندلس, القاهرة,  ايل أو صفحة من جمالس األنس يف ليابن زيدون −
 .هـ١٣٠٣, مرص, أربعة عرش يوما سعيدا يف خالفة عبد الرمحن األندليس −
 .م١٩١٢, القاهرة, الرتقيم يف اللغة العربية −
ما هـو غـري نا إىل نشري ه[, تقرير مرفوع لناظر املعارف عن مدرسة املعلمني النارصية −

]  هو االسم الذي أطلق عىل دار العلـوم يف فـرتة مـن الـزمنأن هذا كانمعروف من 
 .مطبعة نظارة املالية

 .م١٩١١, مرص, )احلضارة اإلسالميةأو دروس يف  (احلضارة اإلسالمية −
, املطبعـة مباحث وأعامل جلنة إصالح وحتـسني احلـروف العربيـةعىل خالصة وجيزة  −

 .م١٩٠٣ األمريية,
 .م١٩٠٠, الدنيا يف باريس −
, وذكـر )ملحـق األغـاين( ذكره الزركيل وسامه أنور اجلندي هبذا االسم, ذيل األغاين −

 .أنه مل يتمه
 .م١٨٩٣, واملقتطف م١٨٩٤, بوالق املؤمترإىل السفر  −
 ., ذكره الزركيل وذكر أنه مل يطبععجائب األسفار يف أعامق البحار −
 .همل يتمذكر أنور اجلندي أنه , ألندلسيةقاموس األعالم ا −
 .قاموس األعالم القديمة −
 . م١٨٩٩/  هـ١٣١٧, مرص )بالعريب والفرنيس (قاموس اجلغرافية القديمة −
 .وصف جمالس املعددات والنائحات −
البـدراوي, مطبعـة عـىل , باالشرتاك مع حسن املذكرات اجلغرافية للمدارس الثانوية −

 .١٩١٢حممد الوراق, 
 .معجم الكلامت الكلية −
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 .معجم الكلامت املضعفة −
 .مفتاح القرآن −
 م١٨٩٢سـبتمرب سـنة مـن  ٨ يف نـدنملخص اخلطبة التي ألقاها أمحد أفندي عزت بل −

 .م١٨٩٢ , بوالق,)عريب وفرنساوي(يف جلسة مؤمتر املسترشقني الدويل التاسع 
< <

<<EMQD<< 
<àÚ<äÖægjÓÖ]<<íeçjÓ¹]<íÇ×Ö^eíéŠÞ†ËÖ]V< <
 .إحياء اآلداب العربية بالديار املرصيةإىل بيان الوسائل املوصلة  −
 .الطريان يف اإلسالم −
 .عالقة املرصيني مع األندلسيني −
 .نقد العهدة النبوية املوجودة صورهتا يف دير الطور −

<<EMRD<< 
<àÚ<äÖæí¶¹]<gjÓÖ]<V< <
اهلــالل يف  , ثــم م١٨٩٩ف , نــرش أوال يف املقتطــتــاريخ املــرشق يف األزمــان القديمــة −

 . بوالقةطبع بريوخمترص مرتجم عن تاريخ ماس: ١٩١٦
ــرصية − ــديار امل ــة بال ــارف العمومي ــن رســالة يف املع ــا م ــه فيه ــزم إدخال ــا يل ــان م , وبي

وهـي الرسـالة ( هــ ١٣٠٥ حممد سعيد باشـا, مـرص هدع: اإلصالحات الرضورية 
 ).و حالة التعليم يف مرص التعليم يف مرص, أالتي تعرف عىل أهنا تقريره عن

 هـ, ونـرشه أيـضا يف ١٣٠٩, بوالق  باشا أمحد شفيقرسالةلترمجة .  الرق يف اإلسالم −
 .١٩٣٤, ١٩١٦اهلالل 

, املكتبـة م١٩١٤, رواية, جلنة التـأليف والرتمجـة والنـرش مرجريت أو غادة الكاميليا −
 .م١٩٢٠اجلارية 

 .م١٩١٦ هـ, اهلالل ١٣١٠, بوالق مرص واجلغرافيا للدكتور فريدريك بنوال بك −
 . ـ روايةقبيل اإلعدام −
 ., دار الكتبهام يف تقويم العرب قبل اإلسالمفنتائج اإل −
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<<EMSD<< 

<äÖæ<ÐéÏvjÖ]<á]‚éÚ<»V< <
 ., البن املقفعاألدب الصغري −
 .األدب الكبري −
ـــة األصـــنام − ـــة األمريي ـــي, املطبع ـــد الكلب ـــن حمم ـــشام ب ـــب م ١٩١٤, هل , دار الكت
 .م١٩٩٨, م١٩٢٨, م١٩٢٤ملرصيةا
, دار ٢, ط أنساب اخليل يف اجلاهليـة واإلسـالم وأخبارهـا, هلـشام بـن حممـد الكلبـي −

 .م١٩٤٦الكتب املرصية 
 .التاج يف أخالق امللوك املنسوب للجاحظ −
 .التربي من معرة املعري −
 ., البن مسكويهجتارب األمم −
 .فضل اهللا العمري, اجلزء األول, البن مسالك األبصار يف ممالك األمصار −
, ١٩١٢, مطبعـة املعـارفمعجم اخلريطة التارخيية للماملك اإلسالمية ألمني واصف −

١٩١٦. 
 ., للصفديننكت اهليامن يف نكت العميا −
 ., للنويري حقق أجزاء منههناية األرب −

<<EMTD<< 
لنلقـي عليـه  زكـي امليدان السادس من ميـادين تفـوق أمحـدكام وعدنا , إىل ونعود اآلن 

بعـض الــضوء الـذي ال بــد منـه يف تــصوير نـشأة جانــب حـضاري مهــم يف الثقافـة العربيــة 
 .املوسوعية 

 ومجعهـا واقتنائهـاع بالكتـب للوابـ انمـوذج للـذين عرفـوكان أمحد زكي كام ذكرنا أبرز 
تبـات لعـب دورا كبـريا يف نـشأة املكيف هـذا املجـال   وبقدوتـه, للوطن إهدائها يف النهاية و

 .. عىل وجه العموم ) دار الكتب( ويف دعم املكتبة الوطنية اخلاصة
ـــدة ضـــمت  ـــه الفري ـــةمكتبت ـــوادر قيم ـــن  ن ـــسة, م ـــات واملخطوطـــات النفي املطبوع
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 . غرايف املتاح يف ذلك العرصوتو الف بالقلم أو بالتصويرواملستنسخات

<<<EMUD<< 
خيـصص نـصف راتبـه ان باشـا كـ أمحـد زكـيأن والفخر واإلعجاب من اجلدير بالذكر 

  .الشهري لرشاء الكتب, والنصف الثاين لسائر حاجاته
 أي ىلبحث عن األعالم الذين هلـم مكتبـات, فـام أن تـصفل الوفيات يتابع أخباركان و

  . منها ما يستطيعىتركة حتى يشرت
  . مكتبة الربنس حممد إبراهيماقتني •
  . جنيه ذهبا٣٠٠ته  بام قيمم١٩١٤مكتبة جربائيل بك املجلع عام  اقتني  •
  . جنيهىة, وقد كلفته نحو ألفيسمكتبة حممد بك واصف النف اقتني  •
, والـشيخ رضـوان العفـش,   وزيـر املعـارف)األول (مكتبات عـىل باشـا إبـراهيم اقتني •

 .وحسن حسني باشا
<<ENLD<< 

 . وراء غايته كلام ذهب إىل أوروبا يف مهمة علمية ىيسعأمحد زكي باشا  ظل
 الكتــب اقتنـى جمموعــه ضـخمة مـن) م١٨٩٢(ر إىل أوروبــا أول مـرة عنـدما سـاف •

  .األوربية املعنية بالرشق العريب
ــارة لآلســتانة  • اســتطاع أن حيــصل عــىل عــدد كبــري مــن الكتــب ) م١٩٠٤(ويف زي

  .املطبوعة واملخطوطات
ــ اآلســتانة وزار مكتبــة الــسلطان يف زار ١٩٠٩ويف  • , رص أنــدرون بطبقــو رساي ق

 .فوتوغرافيا عددا من ذخائر املؤلفات العربيةونسخ منها بال
 من الكتـب جيمع جمموعة قيمةويف دمشق استطاع بمساعدة أصدقائه ومعارفه أن  •

 . واملؤلفات املطبوعة
 .استحرض عرشات الكتب من اهلند والعراقكذلك فقد 

  املستنـسخات وكانـت يف ذلـك الوقـت بطريقـة راستحـضا أمحـد زكـي عـن توقفمل يو •
 .ةوتوغرافيالفالصور 

اسـتوعب مـا يف خزانتـه مـن عىل أن األهم من االقتنـاء والتجميـع أن أمحـد زكـي باشـا 
يف جزازات مرتبة عـىل حـروف املعجـم, وفهرسها , مصادر وراجعها وعلق عىل هوامشها 

 .كل طائفة منها عىل حسب الفن أو الباب الذي يرجع إليه
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احهـا لآلخـرين حتـى أصـبحت فأت عن حـدود الفرديـة تهخزانمكتبته أو وقد خرج ب •

 .اخلزانة مرجعا ملن يريد أن يعد بحثا, سواء كان من الغربيني أو الرشقيني
<<ENMD<< 

» املقتـبس«كتب عنها مقالة يف جملة وقد زارها املكتبة ومعجبا هبذه حممد كرد عىل األستاذ  كان 
ارف الـرشق وعلومـه,  فيها الطالب معـى ذكر فيها أن املكتبة تستحق أن تكون مرآة ير١٩١٢عام

 .ات الرشقيني العرب مسلمني أو غري مسلمني, أو من قرائح اإلفرنجثسواء كانت من نف
أن أمحد زكي باشا وأمحـد تيمـور كانـا إىل أشار  أنور اجلندي   األستاذومن الطريف أن 

أشــبه بفــريس رهــان يف حلبــة واحــدة يف عنــايتهام باملخطوطــات واملكتبــات القديمــة, وإن 
 يف األسلوب, فزكي باشا له طريقته االستعراضية كلـام عثـر عـىل كتـاب أو اكتـشف اختلفا

أن يكتفـي بـفإنه رسعان ما يعلن ذلك ويقيم الدنيا ويقعدها, بيـنام كـان أمحـد تيمـور , نصا 
 .يطلع عليه أصدقاؤه ورواد ندوته

<<<ENND<< 
 املرصية القاتلة يف ًالفصل مقاما الستعراض نموذج البريوقراطيةهذا هناية  توربام كان

ــة أمحــد زكــي باشــا , معاملــة الــرتاث الــوطني احلــديث , عــىل نحــو  مــا حــدث مــع مكتب
 . يف نقاط متوالية املتعاقبةوسنلخص قصة احلكومة يف املكتبة وقصة املكتبة مع احلكومات 

 م١٩١٠طلب أمحد حشمت باشا ناظر املعارف يف أكتـوبر سـنة عىل وافق جملس النظار  •
 .ن خاص ألمحد زكي باشا يف دار الكتب املرصية وإعطائه رخصة دائمةبتخصيص مكا

 حتــى ظلــت اخلزانــة مفتوحــة األبــواب كــل يــوم مــن الــساعة الرابعــة بعــد الظهــر •
  .منتصف الليل يف دار الكتب يتوافد عليها الطلبة الباحثون ويستفيدون منها

نموهـا باقتنـاء الكتـب  عـىل كان أمحد زكي باشا ال يألو جهدا يف توسيع نطاقها والعمل  •
  .ه يضيق عن هذه الزيادات املتتاليةتعسعىل  أصبح املكان حتىاملطبوعة واملخطوطات 

 مرت ١٥٠٠ أمحد زكي باشا من أجل تعميم النفع, وقف أرض تبلغ مساحتها ىرأ •
مدرسة املعلمني (مربع يمتلكها يف جهة املنرية, حيث تكثر املدارس التابعة لنظارة املعارف 

هـذه عىل  وأراد أن يقام )ارصية, ومدرسة الطب, والصيدلة, ومدرسة املساحة وغريها,الن
,  لتلك اخلزانة وتكون هـي ومـا عليهـا مـن البنـاء وقفـا لعمـوم طلبـة العلـم مبني األرض 

بحيث تكون له النظارة عليها مدة حياته, وتكون بعـد وفاتـه مـشمولة بنظـر ديـوان عمـوم 
  .ئمة بذاهتااألوقاف مستقلة بنفسها وقا
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الـدار التـي إىل الرتخيص لنظـارة املعـارف يف نقـل اخلزانـة عىل وافق جملس النظار  •
  . هلا يف األرض التي تربع هبا هلا صاحبها, وذك عقب إمتام البناء وتسجيل الوقفيةىتبن

 .لتقريظ العمل» األهرام«شنتها دبدأت محلة  م١٩١٣يف أغسطس عام  •
<<ENOD<< 

بـني احلكومـة ض يف سالسـة إذ حـدث مـا عكـر صـفو العالقـات عىل أن األمور مل مت
 :بنزاعات صغرية العظيمة  , ومن ثم تأثرت املكتبة وأمحد زكي باشا

, فطلـب إليـه نقلهـا مـن دار ١٩٢١وقع خالف بني أمحد زكـي باشـا واحلكومـة عـام 
 يف م١٩٢١أغـسطس مـن  ٢١وحرر الوقفيـة يف , الكتب, فأوقفها وقدمها هدية لألوقاف 

حمكمة مرص الـرشعية واشـرتط عـدة اشـرتاطات منهـا أن يكـون مقرهـا مدرسـة الـسلطان 
, أو ىدار كتـب أخـرإىل فـال تـضاف » اخلزانـة الذكيـة« مـستقلة باسـم ىالغوري, وأن تبقـ

 .مدرسة ما, وأن تكون املطالعة يف قبة الغوري
ــ وزارة األوقــاف لكــن قــسم ىل إأضــافتها ف,  املهمــة هة ملثــل هــذأمل تكــن بطبعهــا مهي

ارس اسـتعان احلـأن  كادت تغـرق لـوال م١٩٢٥املساجد, وملا هطلت األمطار يف ديسمرب 
 .بمهندس جلنة اآلثار العربية

 م١٩٣٥صدر قرار وزير األوقـاف يف ديـسمرب  حتى هكذا مكتبة شيخ العروبةظلت 
 ١٨دار الكتب املرصية, وظلت حبيسة مهجورة يف الغرفـة رقـم إىل بنقلها من قبة الغوري 

 . دار الكتب بالقلعةىمن مبن
يف الطـابق الثـامن خـرى وحفظت مع املكتبات اخلاصة األ, انتقلت اخلزانة بعد ذلك 

األخـرى مـن  ثم رسى عليها ما رسى عـىل املكتبـات كورنيش النيلعىل  دار الكتب ىبمبن
 .جتليات مفسدة لرؤساء دار الكتب يف عهد البريوقراطية واملظهرية 

<<ENPD<< 
ل أمحد زكي باشا نفسه يف سنوات حياته األخـرية ببنـاء مـسجد عظـيم مجـع لـه وقد شغ

 .من فنون العامرة والزخرفة ما عرب عن ذوقه وعطائه وحبه لإلسالم وحضارته وفنونه 
ــالتكريم  ــزال ذكــر أمحــد زكــي حيظــى ب ــه ا, وال ي ــه , وملؤلفات ــه , لتقــدير ل , ومرتمجات

 . وجهوده وريادتهومكتبته 
, »أمحد زكي امللقب بـشيخ العروبـة«تاذ أنور اجلندي كتابا عنه بعنوان وقد كتب األس

 .م١٩٦٦ سنة »أعالم العرب«سلسلة صدر يف 
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باشا وعمل معه وعني كاشفا فمحافظا, أما عىل  ممن صحبوا حممد  أمحد تيموركان جد
 بعـد والدة ابنـه رئاسة الديوان اخلديوي, وقـد تـوىفإىل ل والده إسامعيل باشا تيمور فوص

 .بشهور قليلةبل بعدها أمحد بسنتني, وقيل 
ومن الطريف أنـه ولـد بعـد شـيخ العروبـة أمحـد زكـي  , م١٨٧١نوفمرب من  ٥ ولد يف 

باشا بأربعة أعوام , وتويف قبله بأربعة أعـوام , وقـد عـاش كالمهـا يف القـرن التاسـع عـرش 
ً عامـا يف التاسـع عـرش ٢٩ًعامـا عـام عاشـه يف القـرن العـرشين إذ عـاش تيمـور ًعمرا يقـل 

ً عاما يف ٣٤ًعاما يف التاسع عرش و  ٣٣وثالثني يف القرن العرشين , وعاش أمحد زكي باشا 
 .القرن العرشين 

ة تربيته هـي وزوجهـا حممـد توفيـق, وقـد حفـظ يموري عائشة التىتولت شقيقته الكرب
 مبادئ العلوم يف مدرسة كلري الفرنسية, وكانـت ىوتلق, رس خاص مدعىل بعض القرآن 

تعليم نفسه تعليام متميـزا يف بيتـه ومكتبـه وجمـالس إىل  املدارس يف وقتها, ثم انرصف ىأرق
العلــامء, وكــان ممــن تتلمــذ علــيهم األســتاذ اإلمــام حممــد عبــده, والــشيخ حــسن الطويــل, 

 . والشيخ الشنقيطي
املرحـوم حـسن عبـد الوهـاب, وتعلـم مـن أسـتاذه حممـد عـىل ة  أتقن الفارسية والرتكي

 .عبده أن تكون له ندوة كندوته
ً حفاظا عىل فلم يتزوج بعدها, ه وهو يف التاسعة والعرشين من عمره وقد توفيت زوج

ًوصار هلـم أبـا وأمـا , عر أبنائه , اشم ,  ابنـه حممـد تيمـور قبـل وفاتـه بـثامين سـنوات وتـوىفً
 . ته حد من مرضه أن ابنه الثاين حممود اعتلت ص وزافأصيب بالقلب

<<END<< 
بحاثـة, وقـد خـصص ومطلعـا ًموسوعيا عن حق كـام كـان مثقفـا عاملا أمحد تيمور كان 
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نــرش سارع إىل  والكتابــة والدراســة والتــصويب, لكنــه آثــر أال يــحقيــقحياتــه للبحــث والت

جلنة لنـرش  )كام سنذكر( وفاته  معنيا بتهذيبها يف كل حني, وقد تألفت بعدظلمؤلفاته ألنه 
ونرشت عددا كبريا من أعامله, ومع هذا ال تزال بعض أعاملـه القيمـة , املؤلفات التيمورية 

 .خمطوطة
 لسعة وكانعىل البحث والتحليل, قادرة ة قدانصاحب شخصية أمحد تيمور باشا كان 
ث عـن املعلومـات علمه جيد أن من واجبـه أن يقـدم لدراسـاته وآرائـه باحلـديغزارة أفقه و

 وهكـذا ظهـرت يف بعـض أعاملـه خـصال موسـوعية  , الوافرة التي ختص ما يتحـدث عنـه
يظنها البعض مرتبطة بالنقل والرتتيب وحدمها, بينام هـي موهبـة متكاملـة تقـود إىل إنـشاء 

يدل عـىل هـذا » األمثال العامية«العلم إنشاء عىل نحو جديد شامل, ولعل ما فعله يف كتابه 
, كـام أنـه ى عنـه لكـل دراسـة فولكلوريـة عـىل أي مـستوى فالكتاب مرجع ال غنبوضوح,

 .مرجع للهجة العامية, ولترصيفات اجلملة املتبعة فيها

كنـت إذا عـرض يل أو لـبعض أعـضاء املجمـع إشـكال لغـوي أو «: قال حممد كرد عيل
في غلتي, تارخيي, أو أحببت أن أعرف كتابا يف موضوع هيمني البحث فيه, ال أجد من يش

 .»خصوصا بعد فقد أستاذنا اجلزائري, غري أمحد تيمور
ْالشنقيطي رصح بأنه مل ير يف مرص من يفهم كالم العالمة وذكر حمب الدين اخلطيب أن  َ

 .العرب مثل الشيخ حممد عبده, وأمحد تيمور
<<EOD<< 

: د مـا عنـده يف الوجـوىأغنـكـان يصدق عليه أنه مـن النـبالء الـذين عاشـوا للعلـم , و
 .أبناؤه, والدين اإلسالمي, واللغة العربية, وخزائنه اخلاصة

 بكثـري مـن دمث اخللق, كريم الطبع, وقـد حتـىلية مباإلضافة إىل هذه السامت العلكان 
 من اجلود والكرم, والتواضع, ونكران الـذات, وبـذل  اجتامعهاالصفات الشخصية النادر

ن اجلمهـور, لكنـه كـان حفيـا بـالعلامء املعروف من جهده وعلمه وماله, وكـان منقبـضا عـ
  .وجمالسهم

, وقـد شـجع إنـشاء مجعيـة الـشبان املـسلمني, ومـدينوكان له نشاط اجتامعي وخـريي 
كام شارك يف أنشطة مجعية اهلداية اإلسالمية التي رأسها األسـتاذ الـشيخ . وبذل هلا من ماله
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 . حممد اخلرض حسني

 كان يتعصب للعروبة تعصبا تامـا, وقـد اشا تيمور بوعىل الرغم من أصله الكردي فإن
 بـك أن ينـضم إىل مجعيـة تورانيـة تـضم غـري املـرصيني مـن ىرغب إليه نور الـدين مـصطف

األجناس األخرى فرفض رفضا تاما, وكـان تعـصبه للغـة العربيـة وللحـضارة اإلسـالمية 
إىل أن ي  البنك السويرساضطرمرضب األمثال, ومل يكن يؤرخ إال بالتاريخ اهلجري, وقد 

 .شيكاته وتعامالته هبذا التاريخيقبل منه 
<<E<PD<< 

فتتمثل يف نشاطه يف دار الكتب, حيث اختري عضوا يف احلكومية وأما أفضاله املؤسسية 
 يف تنظيم الدار وتنسيق مقتنياهتا عىل النحو الذي استمر الذكية اآلراء ىجملس إدارهتا فأبد

فكانت آراؤه التـي شـارك ,  م١٩٢٤ح األزهر عامكذلك اختري عضوا يف جلنة إصال. بعده
 . لتعاليم األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبدهىهبا صد

يف جلنة إحياء الكتب العربية التي أسسها األستاذ حممد بجهد وافر اشرتك ويذكر له أنه 
 .عبده

 ., ومنحه الباشوية األول وقد اختاره امللك فؤاد لعضوية جملس الشيوخ 
 

 وكـذلك كـان  ًدائـاما ًثقافيـا ً يف درب سـعادة بحـي بـاب اخللـق صـالونوركان بيت تيم
وكــان ويــسنا , ق عوامــة تيمــور يف النيــل,  وعزبتــه يف كــذلك كانــتقــرصه يف الزمالــك, و

ىل هذه الـصالونات األدبيـة  العريب يتوافدون إواملغربواليمن املثقفون من العراق والشام 
ما انتهوا إليه دون  عليها باألسابيع ,  حيث يراجعون األربعة , يقيمون بالقرب منها ويرتد

 .الكتب ونوادر املخطوطات التي تنفرد هباعىل ما هو متاح من 
<<EQD<< 

 فـيام اًرشع مبكرفقد  , ألمحد تيمور فضل كبري عىل الرتاث العريب يف ميادين عديدةكان 
عـىل احلـصول  عـىلعرف به من نشاط ضخم يف مجع املخطوطات العربيـة, وكـان حريـصا 

صــور فوتوغرافيــة للمخطوطــات العربيــة مــن مكتبــات رومــا واآلســتانة وأثينــا وبــاريس 
والفاتيكان, وقد ضمت خزانة كتبه عرشين ألف جملـد, وقـد سـجل كثـريا مـن التعليقـات 

ْمـن يريـد االنتفـاع عىل هوامش خمطوطاته وصحف كتبه, وكان ال يبخل بمخطوطاته عىل  َ
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ْمن يطلبها  إىلهبا, بل كان يرسلها  هـذا الفـصل عـن هنايـة , وسـوف نتحـدث يف  نفقتهعىل َ

 .وقيمتها وفضلها مكتبته وتكوينها 
<<<ERD<< 

الفـضل يف اسـتكامل احللقـة الناقـصة يف التـاريخ  إليـه يرجـع التـاريخ عىل صـعيد علـم 
ياس املرصي وبني تاريخ اجلربيت, وقـد كتـب خمطوطـا مل ينـرش إما بني تاريخ ابن , املرصي 
  .»ذيل تاريخ اجلربيت«بعنوان 

 مراجعـة املـواد التارخييـة يف دائـرة معـارف تـوىلومن املعروف أن أمحد تيمور هو الذي 
القرن العرشين التـي وضـعها األسـتاذ حممـد فريـد وجـدي وسـجل تـصويباته يف خمطـوط 

  .»ي من دائرة معارف فريد وجدينقد القسم التارخي«بعنوان 
ًمطبوعا ومتداوالووضع كتابا مهام    .»اآلثار النبوية«عن ًومقدرا إىل أقىص حد  ً

  . يف رسالة مطبوعة حتقيق موضع قرب اإلمام السيوطيوتوىل
<<<ESD<< 

باجلوانـب احلـضارية والربوتوكوليـة واملراسـمية يف التـاريخ اإلسـالمي, أمحد تيمـور ُعني 
, وقد كان هذا الكتاب بمثابـة مرجـع قـيم »األلقاب والرتب«عن ًمطبوعا تابا مرجعيا فألف ك

األلقـاب إىل ألصحاب القرار يف البالد العربية حـني رغبـوا يف العـدول عـن األلقـاب الرتكيـة 
  .ال يزال بمثابة املرجع األول يف جماله» تاريخ العلم العثامين«العربية, كام ألف كتابا آخر عن 

ذروة عاليـة يف تـاريخ احلـضارة بكتابيـه إىل يف هـذا امليـدان أمحد تيمـور  أعامل ووصلت
, ومهـا كتابـان مـن أهـم كتـب تـاريخ »لعـب العـرب«و» التصوير عنـد العـرب«املرجعيني 
  .احلضارة

ُكام عني بتتبع الرتاث اهلنديس يف احلضارة العربية تتبعا فنيا وتارخييـا ومجاليـا يف دراسـة 
 . »أعالم املهندسني يف اإلسالم : راجم املهندسني العربت«مهمة بعنوان 

واحلق أن أمحد تيمور يعد رائدا فذا يف دراسات التاريخ احلـضاري العـريب التـي مل تـزل 
 فهو تاريخ حي جلانب من أهم يف تراجم املهندسنيهذا كتابه عىل عناية, ويدلنا إىل بحاجة 

 للعقليـة العربيـة يف جمـال اهلندسـة, ودحـض اجلوانب يف احلضارة اإلسالمية, وفيه انتصار
 اخللفاء املسلمني يف استعانتهم بخرباء ىلالفرتاءات التي أساءت تصوير النضج العقيل لد
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  .ّأجانب كاستعانة الوليد بن عبد امللك بالصناع الروم يف أبنيته

عـريب  ما وصل إليه الفن اهلنديس الىوقد أثبت بام حقق من وقائع تارخيية وروايات مد
أن االستعانة باألجانب كانت عن ثقة بالنفس وعن رغبـة عىل من قدرة ونجاح, كام برهن 

 . يف زيادة التجويد
ومل يقف أمحد تيمور عند حدود احلديث عن هندسة التصميم واملعامر, لكنه كان حفيـا 

فــروع اهلندســة التطبيقيــة التــي نبــغ فيهــا العــرب كــالنقش والــدهان والرســم إىل باإلشــارة 
حتقيــق املــصطلحات اهلندســية التــي حفلــت هبــا عــىل  كــام كــان تيمــور حريــصا ,والزخرفــة

 . قروهنا املتصلةىمدعىل احلضارة اإلسالمية 
<<ETD<< 

أمهيـة دراسـة دور احلـضارة إىل سـابقا لعـرصه يف لفـت األنظـار باشـا أمحـد تيمـور كان 
يمة من اآلثار اإلسالمية مـن وقد احتفظ بذخرية ق. اإلسالمية يف العلوم التطبيقية املختلفة

 وعيون زجاجية, فضال عن جمموعة مـن الـصور ٍ وساعات أثرية وآالت فلكية وأواننقود
  .صالح الدين األيويب, وسليم األول, وعبد القادر اجلزائري: اخلاصة بأبطال التاريخ

نمـو هـذا قبـل أن ي(لتـاريخ لالوثـائقي وًوكان تيمور باشا رائدا لعلوم وفنون التسجيل احلـي 
قبـل » اخللـيج املـرصي«وقد أذنت له احلكومة املرصية يف تصوير )  ودوليةةالفن بطريقة مؤسسي

 .ردمه ليسجل حياة خليج كان له األثر الكبري يف معامر القاهرة فرتة من الزمن
 جهـود متميـزة يف تـاريخ الفقـه اإلسـالميمـن ألمحد تيمـور أيـضا يتصل هبذا ما كان و

» نظـرة تارخييـة يف حـدوث املـذاهب األربعـة«, ولـه كتابـان مطبوعـان والفرق اإلسـالمية 
 .»الزيدية ومنشأ نحلتهم«و

<<EUD<< 
وألمحد تيمور باشا نشاط متميز يف ميدان الرتاجم, وقد وضـع كتابـا مرجعيـا يف ضـبط 

أعيـان القـرن الثالـث عـرش وأوائـل «: يف الـرتاجميف غاية األمهية  اًاألعالم, ووضع مرجع
الرغم مما كان متوقعا هلذا الكتـاب مـن شـمول وسـعة, عىل , و»رابع عرش اهلجريالقرن ال

مزق أكثره بسبب ما وجده من إحلاح معارفه عليه بأن يكتب عن ُه يروى أن تيمور باشا فإن
 . أقارهبم بام ال يتفق مع حقائق التاريخ
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الـدكتور إن حتـى ,  مـنهج شـبه قصـيصإىل ويميل منهج أمحد تيمور يف كتابـة الـرتاجم 

أن روح القـصاص كانـت إىل زكي مبارك فيام نقله عنه الدكتور حممد رجب البيومي أشـار 
  .ولديه حممد وحممودإىل  الرجل وحني غلبتها روح البحث فرت منه ىتكمن لد

إىل وال يـزال خمطوطـا, إضـافة » ذيـل طبقـات األطبـاء«كذلك ألـف أمحـد تيمـور باشـا 
  .تابه السابق اإلشارة إليهجهده يف الرتمجة للمهندسني يف ك

 .»تاريخ األرسة التيمورية«مطبوع هو كام اختص تاريخ أعالم أرسته بكتاب 
<<EMLD<< 

وألمحد تيمور جهـود لغويـة رائـدة, وقـد كـان عـضوا يف جممعـني لغـويني مـن املجـامع 
ع الــسام«احليــاة, ولــه دراســة متميــزة عــن االســتمرار يف قــدر هلــا ياللغويــة البــاكرة التــي مل 

  .وقد طبعت هاتان الدراستان, »أرسار العربية«عن أخرى و» والقياس
» تــصحيح لــسان العــرب«عــن  هامطــبعتــم  دراســتني تــصويبتني مهمتــني تــرك هكــام أنــ

, وهبذا كان ألمحد تيمور فضل كبري يف علم متن اللغـة , ويف »تصحيح القاموس املحيط«و
  . تصحيح أخطاء املعاجمدراسات أو علم ارتياد آفاق 

 لـريد بـه عـيل الـدعوة التـي قـام هبـا املغرضـون »معجم اللغـة العربيـة«ألف كتاب وقد 
كــام ألــف كتــاب الربقيــات , ليــشهد بفــضل اللغــة واتــساع  لنــرصة العاميــة عــيل العربيــة ,

 .صدرها
 ) .مفتاح اخلزانة( فهرسا ١٣فهرس خزانة األدب يف كام وضع 

<<EMMD<< 
ريب فتنم عن إملام واسع وجتويد منشود, وله منتخبـات األدب العتاريخ أما دراساته يف 

أوهام شـعراء العـرب يف «عن مطبوعة من الشعر العريب ال تزال خمطوطة, كام أن له دراسة 
وع شـهري بـمط, وله كتـاب »أبيات املعاين والعادات«خمطوطة عن أخرى , ودراسة »املعاين

, »الربقيـات للرسـالة واملقالـة«كتـاب  املبكـرة هـو »التعبري الـوظيفي« كتب ا نسميه اآلن مم
 .  بشهرة متصلةى هذا الكتابوقد حظ

كذلك كان تيمور باشا من أصحاب املنتخبات الشعرية التي عربت بوضوح ودقة عـن 
 .»بات من الشعر العريب خاملنت«: ًوقد ترك خمطوطا بعنوان لديه ة الشعرية قرقي الذائ
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أبو العـالء املعـري «:   دراسة قيمةيفء املعري ُوقد عني بدراسة الفكر الديني أليب العال

حقيقـة الفكـرة وجوهرهـا بعـد إىل  للدراسة املتأنيـة التـي تـصل اً نموذجًمقدما, »وعقيدته
إيـامن أيب العـالء رصيـح يف لفظـه, وأن عىل أن ما يدل إىل  فيها ىاستقصاء شامل, وقد انته

ذهب إىل الدعوة إىل فهم آرائه من وكان يف إنصافه للمعري يتوهم حمتمل لوجهني, ُالذي ي
 .وجهنيالما يوافق من أحد أي , زاويتها اإليامنية 

<<EMND<< 
اآلن, فهـو  حتـى  ـ شـهرة وذيوعـا واعـتامدا عليـهىإما إسهامه الذي لقي ـ وال يزال يلق

دراسـة األمثـال مجـع وحتقيـق وفهرسـة ميدان األدب الشعبي وبصفة خاصـة يف إسهامه يف 
يف أول املثـل, املوجـود عهـا يف جملـد ضـخم ورتبهـا حـسب حـرف اهلجـاء العامية, وقد مج

أشـعار العـرب وأقـواهلم التـي إىل ورشحها رشحا وافيا دون تزيد, كام أشار بلمحة رسيعة 
  .عربت عن مضامني هذه األمثال العادية

 يف  الشعبيدباأل يف املجال املتصل بلغة الشعب وً متصالاًألمحد تيمور جهدواحلق أن 
ــا  ــا, منه ــضها لألســف خمطوط ــزال بع ــب ال ي ــرصية«كت ــة امل ــاظ العامي ــوط»األلف   و خمط

 . أجزاء٦يف » قاموس الكلامت العامية«خمطوط ووهو مطبوع » الكتابات العامية«
<<<EMOD<<< <

وقد كان أمحد تيمور قارئا متابعا وكاتبا ناقدا ملا ينرش يف للمجالت الثقافية الـصادرة يف 
 .الل والفتح واهلداية والزهراء واملقتبس واملقتطفعهده, كاملؤيد واهل

 .ومتثل تعليقاته عىل بحوث ومقاالت غريه ثروة من التحقيق والتدقيق والعلم الغزير 
 وهو كتـاب قـيم ال يـستغنى » ضبط األعالم «وأشهر أعامله يف هذا املقام كتابه املطبوع 

 . عنه املحققون وال الكتاب 
من كتبنا نامذج لرسائله العميقة واملفيـدة يف ضـبط املفـردات وقد أوردنا يف موضع آخر 

 .الء والنصوص مواألعالم والكتابة واإل
<<EMP<<D 

 :ونأيت إىل عدد من املؤلفات ذات الطابع املعريف واملوسوعي 
فمخطوط ثمني مجع فيه مـا وقعـت عليـه عينـه مـن  أو نوادر املسائل »النوادر«أما كتابه 

 .اياتطرائف األخبار والرو
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الـذي يعتـربه الـذين اطلعـوا عليـه »معجـم الفوائـد «وله باإلضافة هلذا خمطـوط كتـاب 

 . بمثابة الكتاب األم ملؤلفاته كلها 
ّالتذكرة التيمورية«أما كتابه  فهو ابرز مؤلفاته املوسوعية املخترصة املفيدة للمـشتغلني » ّ

ِّيقته دائرة معـارف يف الـدين,  وهو  يف حق. , والتاريخ, والبحث العلميبالدراسات األدبية
ــسكانوشــؤون املجتمــع,  ــاس وال ــارواألجن ــف, والبحــار, واألهن ــان , والطوائ ــد ك , وق

 . هلذه السامت املوسوعية أهنا الفوائد والنوادر )القريب من العلم(الوصف 

 : كتابذا ال وقد كتب األستاذ خليل ثابت يف تقديمه هل
 مـا هـو معـروف يف مظانـه, ومـا يتناقلـه العلـامء يف ّإن مؤلفه مل يتناول فيه مـن املـسائل«

املؤلفات املشهورة, وما يتوافر للمطالع أن يصل إليه بالرجوع إىل فهـارس الكتـب ممـا هـو 
ّقريب التناول بأقل بحث وأقل نظر, وإنـام اخـتص هـذا املؤلـف النـادر املثـال, بـل الفريـد 

ــ ــات الرائعــة مم ــة واللفت ــال, أن حــوى اللقطــات الغريب ــه بطــون الكتــب املث ا تنطــوي علي
واألسفار, يف اللغة والعلم واألدب والتاريخ, ومل تقترص تلك اللقطات واللفتات عـىل مـا 
هــو مطبــوع مــن نفــائس الكتــب العربيــة, بــل تــضاف إليهــا لقطــات ولفتــات مــن نفــائس 

ًاملخطوطات التي احتوت عليها اخلزانة التيمورية الشهرية التي حتتل ركن كـان مـن أر ًمهـاما ّ
ًخمطوطات دار الكتب املرصية, التي حرثها صاحبها حرثا, وقتلها بحثـا, واستـصفى منهـا  ً
ّالزبد, ومجع الشذور, ومل الشتات, وضم كل شكل إىل شكله, وقرن الـيشء بـضده, حتـى  َّ َّ َ ُّ

ّوقـد وضـع املؤلـف يف . تكون لديه النظائر واألشباه, كام تكون لديه النقـائض واملفارقـات
ئة موضوع, اختذها رؤوس مباحث, وأمهات مـسائل, ب عينيه أكثر من سبعامذاكرته ونص

ّثم دار يف خزانة كتبـه يف أبـواب املعـارف املختلفـة, وظـل يقـرأ وهـو يـذكي الفطنـة, وحيـد  ُ ُ ّ
يتـصل بأحـد هـذه املوضـوعات التـي جعلهـا مباحـث ومـسائل, ا ًالنظر, حتى إذا ملح شـيئ

يف إليـه مـا يكملـه ويالئمـه, وال يـزال كـذلك استخرجه من مصدره, واستبقاه عنده ليض
حتــى تتــألف مــن كــل موضــوع صــفحة حافلــة بــشتى التوجيهــات إىل املــصادر واملراجــع 

 .»واألصول
<<EMQ<<D 

ورضب األستاذ خليل ثابت بعض األمثلة احلية ملا احتواه كتاب أمحد تيمور من فوائـد 
 : فقال ونوادر
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من الفوائد والدرر ما ال يـصل إليـه » ّالتيموريةّالتذكرة «وإن القارئ الباحث ليجد يف «

ومعنـاه ) جيـومرت كلـشاه(إن أول ملوك الفرس : إال بعد بحث طويل مرهق, مثال ذلك
ــو األمــري) األتابــك(وأن . ملــك الطــني ــاه أب ــامد(وأن . معن ــل إهنــا اســم ) إرم ذات الع قي

 . »لدمشق
وأن . هـو بـدر اجلـاميل) يـوشأمـري اجل(وأن . هم طائفة من األلبـانيني) األرنؤود(وأن «

بحـر (وأن . هو البحر األبـيض املتوسـط) بحر الروم(وأن . يعرف بقرص الشمع) بابليون(
هو ) اجلاشنكري(وأن . هو البحر األمحر) بحر القلزم(و أن . هو املحيط األطليس) الظلامت

 . »هو باب األبواب) ّالدربند(وأن . َّامللك املظفر سلطان مرص
ُالــحباب بـن املنـذر, ومعاويـة بـن أيب سـفيان, وعمـرو بـن : هـم) عـربدهاة ال(وأن «

ْبن سعد بن عبادة, وعبد اهللا بن بديل, وزياد بن أبيهاالعاص, واملغرية بن شعبة, وقيس  َُ«. 
ّهي كراسة مجع هبا الصاحب بن عباد ما كان يكتبـه إىل ابـن العميـد ) ّالروزناجمة(وأن «  ّ ّ ُ

 شـاهده فيهـا ومـن اجتمـع بـه, وأن فيهـا تنـدير كثـري بـبعض من بغداد ملا زارها, يصف ما
 . »مشهوري الشعراء واألدباء

استلحقه معاوية بـن أيب ) زياد بن أبيه(وأن . هو مضيق جبل طارق) زقاق سبتة(وأن «
 . »ّهو القايض اجلني) شمهورش(سفيان بأبيه أبو سفيان , وأن 

ــ: هــم) ّالــشهب الــسبعة(وأن « ّشهاب بــن الــشاب التائــب, ّالــشهاب ابــن حجــر, وال ّ
ــشهاب صــالح,  ــشقي, وال ــارك شــاه الدم ــن مب ــشهاب ب ــسعود, وال ــن أيب م ــشهاب ب ّوال ّ ّ

ّوالشهاب احلجازي, والشهاب املنصوري ّ« . 
ّالغز(وأن « َقرب قس بن ساعدة اإليادي(وأن . طائفة من الرتك) ُ وأن . يف جبل سمعان) ِ

 بني احلافظ ابن حجـر العـسقالين وبـني وقعت) املباهلة(وأن . أصلهم من العرب) ُالكرد(
ــريب ــن الع ــسبب اب ــني ب ــن األم ــة(وأن . اب ــة ) اهلياطل ــخ وكيجني ــراك خل ــم أســالف أت ه

 .»بطخارستان
<<<<EMR<D<< <

 إيل مواضـع  , يف كتابـه هـذا ,بحيث أرشد وكان أمحد تيمور باشا من التجرد واالمانة 
ومن ذلك إشـارته إيل أن الثعـالبي , التي كان أسالفه قد أمتوهامهمة من البحث والتحقيق 

وكذلك اجلرجاين » خاص اخلاص«يف كتابه )  واو عمرو(إحلاق  أجاد البحث يف موضوع 
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أن حممــد مجيــل بــيهم قــد حتــدث أحــسن احلــديث عــن إشــارته إىل و. »الكنايــات«يف كتابــه 

وأن هنـاك كـالم مفيـد . »جملـة املقتطـف«يف العدد اخلامس مـن ) ّيأجوج ومأجوج والسد(
 .للجاحظ» كتاب احليوان«يف ) اليمني والشامل(للباحثني عن 

E<<MSD<<< <
 :قال حيث  نجله األديب العظيم حممود تيموربه وصفه ونأيت اآلن إىل الوصف الذي 

 فيعـرف كيـف كـان ورعـا شـديد الـورع , »أمحـد تيمـور«لو أن متـصفحا يتتبـع سـرية «
اض , مـؤثرا للعزلـة مـا وسـعه متحرجا بـالغ التحـرج , مطبـوع الـنفس عـيل حفـاظ وانقبـ
 فـأي هنـج يتمثلـه املتــصفح .. اإليثـار , زاهـدا أيـام زهـد يف حومـة احليـاة وملــتطم النـاس

لـصاحب تلـك الـسرية , حـني يعامـل بنيـه , يف ذلـك العهـد البعيـد ? وعـيل أي نحـو تـراه 
 » هلم راع , وعليهم رقيب ?ويسوس فلذات كبده , وه

 ألجيب عنـه بـام شـهدت , ال بـام يعمـد إليـه متـصفح  ألقيت عيل نفيس هذا السؤال ,«
 ولعــل .. الـسرية مــن تكهـن واســتنباط , فــام راء كمـن ســمع , وال مــن خـال كمــن ختيــل

 حوله , فشهدت كيـف كـان يقـوم »أمحد تيمور«اجلواب ألزم يب , أنا الذي كنت أحد أبناء 
اختلفنــا يف امليــول عــيل تربيتنــا ونحــن إخــوة ثالثــة , متالقــون عــيل عاطفــة وشــعور , وإن 

 .»والنزعات بعض االختالف

 يف تلك احلقبة التي نشأنا فيها , منـذ نـصف قـرن مـيض , كانـت الرتبيـة املنزليـة تبـيح «
لآلباء نحو أبناءهم رضوبا من القيود , كام تفرض عيل األبناء آلبائهم ألوانا مـن التقاليـد , 

, ومـا كـان ألب أن يـدع لولـده يف فام كان لولد أن يسلك غري املـسلك الـذي يرضـاه أبـوه 
 فاإلمرة حق األبوة , والطاعـة واجـب البنـوة , ومـن شـذ ..مراحه ومغداه سبيال إيل فكاك

من اآلباء ال يأمر فهـو متهـاون موصـوف بـالتفريط , ومـن متـرد مـن األبنـاء ال يطيـع فهـو 
ما يأخذهم به  ومل تكن لألبناء حيلة أو وسيلة إال املالءمة بني . مستخف موصوم بالعقوق

  . »آباؤهم احلكام املسيطرون وما هتفو إليه نفوسهم الغضة التواقة إيل احلرية واالنطالق

 وكانت هذه املالءمة هي املخادعة واالستخفاء , وهي التفـنن يف إبـداء الظـواهر عـيل «
سـرت الوجه الذي ال يثري غضبا وال مالمة , فلكل ولد مهربه إيل مأربه , يف سـرت مـن اهللا أو 

وكانت الفنون واحلرف يف تلـك احلقبـة الغـابرة تتفـاوت درجاهتـا يف تقـدير ! من الشيطان
الناس , فمنها الرفيع ومنها اخلسيس , وربام كـان فـن الـصحافة وفـن التمثيـل أو حـرفتهام 
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أبخس الفنون واحلرف نصيبا مـن حظـوة العامـة واخلاصـة عـيل الـسواء , ولعـل اجلمهـور 

 فـإن ..»املشخـصايت« و»اجلرنـاجلي«قـاب الـسوء واإلصـغار لقـب يومئذ كان يتخذ مـن أل
  .» ! ٌتولع بالصحافة أو التمثيل كريم عيل أهله , متصصوا شفاههم رمحة له وإشفاقا عليه

E<<MTD<<< <
:         األديب الكبري حممود تيمور يف تصوير طبيعة تربية والده العظـيم ألبنائـه هكذا تفوق

 من صنيع أبينا يف تربيته لنا , وإرشافه علينا يف تلـك احلقبـة التـي  وحسبي يف جتلية ما كان«
أسلفت وصفها , أن أذكر أننا يف منزلنا الذي كنا نـأوي إليـه , ونحـن مـن أبينـا عـيل مقربـة 

ــا مــرسحا ومرقبــة , أنــشأنا ألنفــسنا صــحيفة خاصــة , نــصدرها يف املــرة  بعــد املــرة وأقمن
وكنــا نحــن ومــن أخــذ أخــذنا مــن . بعــد واحــدة , نخــرج فيــه الروايــات واحــدة للتمثيــل

الصحب , نتويل يف الصحيفة مهمة التحرير والطبع والنرش , كام نضطلع يف املرسح بشئون 
  .» ! اإلخراج والتمثيل والتفرج واالنتقاد

 وامتلــك قيادنــا عــيل مــر األيــام هــوي الــصحافة والتمثيــل , فتعلقنــا هبــام كــل التعلــق «
ق , حتـى إن أوسـط األخـوة زاول التمثيـل يف املـسارح العامـة عـيل وتعمقنا فيها كل التعم

أعــني النــاس , وحتــى إننــا معــا أصــدرنا صــحيفة الــسفور خالــصة لــألدب منــشورة عــيل 
 وكنـا نـري أبانـا . اجلمهور , وبذلك أصبحنا نعد من حمرتيف الصحافة أو أشبهاه املحرتفني

انـا عـن الـتامدي والـرسف , ولكـن يف يمتعض من ذلك شيئا , ولكن يف ترفق واتئاد , وينه
 ويتحيـل لتوجيهنـا إيل الـدرس واالسـتذكار دون أن نحـس منـه . غري جـزم وال مـصادرة

 ومل يكن يقف يف طريقنـا إيل مـا يعـده اآلبـاء مـن هلـو الـصبا . وطأة التوجيه ومرارة اإللزام
ألنـداد لألنـداد , وعبث الشباب , وإنام كان جيـنح إيل حماسـنة ومالينـة , فيناقـشنا مناقـشة ا

 . »ويشري علينا بام حيب ويريض , تاركا لنا أن نسلك السبيل الذي نختار

 عاش بني التالل من كتبه , فلم يأخذ أحدنا نحن أبنـاءه بـأن يكـون معـه يقـرأ لـه , أو «
, نا خاصة , شئناه أو أبينـاه ألنفسيميل عليه , أو يستميل منه , أو يطالع بجانبه بل يدع ذلك

 . »فرض عيل أينا أن حيذو حذوه فيام يستن من سنة وما يرتيض من سلوكفلم ي
<E<<MU<D< 

 أمحـد إىل أن الـذي حفـزه إيل الكتابـة عـن حممد رجب البيـوميستاذنا الدكتور أوقد أشار 
 كانــت ناحيــة  هلــا داللتهــا البعيــدة عــن نفــسيته الكبــرية , ذلــك أنــه تــرك «  ,تيمــور باشــا
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خمطوطات كثرية من قلمه , كان يستطيع دون جهـد مـا أن ينـرشها عـيل النـاس , فلـم يـشأ 

ملخطـوط القـديم بعـرشات اجلنيهـات ليـضمه , وقد كان يشرتي ا عن نفسه بذلكاإلعالن
ُولكنه مل يعن بنفقة ضئيلة ينرش هبا إنتاجه الزاهـر , . إيل مكتبته التي تقدر بعرشات اآلالف 

وقد حلظتـه عنايـة اهللا فقـدرت ملؤلفاتـه بعـد . فرارا من الشهرة التي يتكالب عليها الكتاب
 مـا يطمئنـا إيل عدالـة القـدر , إذ وفاته جلنة علمية تقوم عيل نرشها العلمـي الـدقيق وذلـك

 . »األعامل بالنيات
وقد عاش الرجل يف عرص كانت املقاالت العلمية به جتد تشجيعا ماديا مـن أصـحاب «

الصحف , وحسب الكاتب أن يكتب فينرش , فذلك كل ربحه مما يعاين من البالء , ولكن 
ا املغمــورين , فــإذا تيمــور كــان يتتبــع املقــاالت اجليــدة يف صــمت ثــم يــسأل عــن أصــحاهب

وجدهم من ذوي احلاجة إيل التشجيع قدر هلم مكافأة طيبة , لكل مقال يقرؤه , وقد أشـار 
األستاذ حممد عيل غريب إيل يشء من ذلك فيام كتبـه عـن نفـسه , ممـا يـدل عـيل أن العالمـة 
 تيمور رمحه اهللا كان ذا رصيد خلقي ممتاز , فهو يسقط غيثه حيث يـصادف األرض الطيبـة

 . »يف صمت هادئ , كيال يثري حوله الضجيج

إن رجال متواضعا ينحو هذا النحو املثايل يف منهجه , جلـدير بـرتداد مـآثره , وبخاصـة «
إذا كانت حياته شذوذا غريبا بني أبناء طبقته , فأكثر من نشئوا نشأته مل يكونـوا يفكـرون يف 

 النــوادي املرتفــة والــسهرات علــم أو أدب أو جهــاد , بــل عكفــوا عــيل لذائــذهم الفانيــة يف
وقد غشيت عقوهلم طبقات من اجلهل املرتاكم , كـام غـشيت نفوسـهم طبقـات . الصاخبة

  . »أخرى من التبلد واجلمود
 : ويصل الدكتور حممد رجب البيومي إىل أن يصف تيمور باشا بقوله 

يا بـأعز ّراهب يسبح يف دير العلم ويواصل اجلهد احلافل يف البحث والتنقيب , مضح«
   .»ما يملك من صحة ومال ووقت

<ENLD< 
حتدث عن معرفتـه بفـضل أمحـد تيمورباشـا   حسن البنا  أن اإلمام الشهيداملشهور ومن  

 : حيث قال »مذكرات الدعوة والداعية« يف  كتابه وفضل أصحابه 

كــان يــنفس عــن نفــيس كــذلك الــرتدد عــيل املكتبــة الــسلفية , وكانــت قــرب حمكمــة «
االستئناف , حيث نلقي الرجل املؤمن املجاهد العامل القـوي العـامل الفاضـل والـصحفي 
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 الفـضالء  , ونلتقـي بجمهـرة مـن أعـالم»الـسيد حمـب الـدين اخلطيـب«اإلسالمي القدير 

حممـد  املعروفني بغريهتم اإلسالمية ومحيتهم الدينيـة , أمثـال فـضيلة األسـتاذ الكبـري الـسيد
 »..., وأمحد باشا تيمور رمحه اهللا تعايل حممد أمحد الغمراوي , واألستاذ اخلرض حسني التونيس

<ENMD< 
كتـب عنـه  , كـام األستاذ تيمور بكثري من التقدير يف كتابات املنصفني واملؤرخني ّحظي
جملــة و الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني يف » ذكريــات شخــصية«  حممــد كــرد عــيل يف األســتاذ

الــشيخ حممــد رشــيد رضــا يف جملــة » املقتطــف«, و خــري الــدين الــزركيل يف جملــة  »اهلدايــة«
  .»املنار«

وقد مجع  الشيخ حممد نارص العجمي ما كتب عنه يف كتـاب قـدم لـه كـل مـن  الـدكتور 
اهللا بن يوسف الغنيم رئيس جملس إدارة الصندوق الوقفي للثقافة والفكـر, والـدكتور  عبد

 :  العجمي ننقل قولهاألستاذام رئيس جممع اللغة العربية بدمشق,  ومن مقدمة شاكر الفح
حفظــت لنــا كتــب الــرتاجم أخبــار العلــامء املغــرمني بالكتــب والعنايــة هبــا, واالهــتامم «

بشأهنا, واحلرص األكيد عىل احلصول عليها, والشغف بكل ما له صلة هبا, فهـي حـديثهم 
أرواحهم منها يف كل وقت, ويقطفون من ثامرهـا التـي العاطر, وجليسهم املسامر, يغذون 

ال تنتهي, وإن من أولئك الذين كان هلـم غـرام بالكتـب وفـرح باحلـصول عليهـا, العالمـة 
اجلليل واألديب اللغوي أمحد تيمور باشا صـاحب أعظـم خزانـة خاصـة يف القـاهرة, فقـد 

تب واملخطوطات واستجلبت انرصف رمحه اهللا تعاىل بدء حياته العلمية إىل مجع نفائس الك
له من شتى األماكن وكان يدفع أثامهنا بسخاء, ويرى أن املال يذهب ويعود, وأن الكتـاب 

يعــوض باملــال, وهلــذا قــصده جتــار الكتــب والوراقــة, وكــانوا خيتــصونه بأحــسن  النــادر ال
  .»مكتبته ا اجليد, وينتقي أحسنها فيضعه يفالكتب واملخطوطات, وكان هو خيتار منه

ومل تكن سمة العالمة أمحد تيمور باشا تقـف عنـد هـذا احلـد, بـل وصـلت إىل العنايـة «
الشديدة برتتيب مكتبته, وتقسيمها عـدة أقـسام, وخـدمتها بالفهـارس املفـصلة, وكـان ال 

للعلـامء ا ًمـشاعا ًيدخل يف مكتبته كتاب إال وقرأه واحتفى به, وقـد دعـل هـذه املكتبـة حقـ
 وأنحاء الغرب, حيث وقفها ووقف عليها املال الـذي يكفـل والباحثني من جهات الرشق

هلا البقاء, وما زال االنتفاع هبا إىل يومنا هذا, وكانت له جمالس علمية وأدبية مشهورة تعقد 
بداره أو قرصه أو ذهبيته يف النيل, ومشاركة ثلة من رجـاالت القـرن املـايض مثـل العالمـة 
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ه, والـشيخ حممـد رشـيد رضـا, وحممـود سـامي الشيخ طاهر اجلزائري والشيخ حممـد عبـد

  .»البارودي, وغريهم كثري من األدباء والفضالء
<ENND< 

 :  حممد كرد عيل األستاذمن قصيدة هذه أبيات و
 اًأهـــذا الـــدجي والـــصبح مـــا زال خافيـــ

ــا ــون داجي ــل لل ــصبح وايف حائ  أم ال
ـــــاة فـــــال أرى  ّأقلـــــب وجهـــــي يف احلي

 اهيــاًلذيــذا وكــان العــيش بــاألمس ز
 محامــــــة وادي النيــــــل راع حــــــشاشتي

ـــاجيا ـــوم ش ـــلته الي ـــك إذ أرس  هتاف
 ســـقى دوحـــك الوســـمي وهنـــا فـــام لنـــا

 نــــرى غــــصنه امليــــاد أغــــرب داريــــا
ـــدى ـــور فاغت ـــرشق متي  نعـــي عبقـــري ال

ــا ــالقرح دامي ــرشق ك ــب ال ــاه قل  ملعن
ـــدى ـــم واملجـــد واهل ـــز العل ـــك ع  حناني

 ًفقـــد كـــان عالمـــا جميـــدا وهاديـــا
  بــــــــالتقوى وأبقــــــــى وراءهترحــــــــل

 ثنـــاء كـــنفح املـــسك يـــسطع ذاكيـــا
 ًرعـــى اهللا قـــربا بـــل رعـــى اهللا روضـــة

 ّتبوأهــــا مــــن كــــان للعهــــد راعيــــا
<ENOD< 

 : ومن مقدمة الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية بدمشق ننقل قوله 
يم, والــسجايا مــن عظــامء العــرص, مجــع إىل العلــم واملعرفــة اخللــق الكــر ًكــان عظــيام«

احلميــدة, والتواضــع املحبــب, وكــان يــرسع إىل تلبيــة مــن يطلــب عونــه, ويقــدم بالرضــا 
واالرتياح من املصادر واملراجع النادرة, مـا يـسعف البـاحثني والدارسـني ليـؤدوا للعربيـة 
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وعلومها خري ما عندهم, فتعلقت القلوب بحبه, وأجله إخوانه وأصـدقاؤه, وأحلـوا هبـم 

عة, وكام فـارق دنيانـا إىل اخللـود أحـس عـارفوه جـسامة مـا نـزل بـه, وتتـابعوا املكانة الرفي
للمنزلـة ا ًلـه, وتقـديرا ًيتحدثون عنه, ويعددون مناقبه ومآثره يف مقاالهتم وخطـبهم إكبـار

  .التي كان له يف نفوسهم
ا ًوإين آلمل وقد هنض األستاذ العجمي بعمله عىل خري وجـه أن جيعلـه توطئـة ومتهيـد«
 ثان يكمل األول, هو دراسة آثار الرجل العظـيم بعـد أن طبـع أكثرهـا, وصـارت يف لعمل

ّمتناول الطالبني, لتتجىل صـورته واضـحة القـسامت, بينـة الـسامت, تفـصح عـن صـاحبها 
  .» بأجىل بيان, وتكشف عام قام به يف سبيل العربية وازدهارها

<<ENPD< 
  التـي كانـتخزانتـه العـامرةوجز عـن ما وعدنا به القارئ من حـديث مـونأيت اآلن إىل 

 مـن تـضم ت كـام كانـ., مـا بـني مطبـوع وخمطـوطعـريب تضم أكثر من عرشين ألـف جملـد 
 . املصادر اإلنجليزية والفرنسية , ما يتصل بآداب العربية 

 مكتبــات أثينــا ورومــا واآلســتانة  نفــائسمــنبالــصور الفوتوغرافيــة هلــا وقــد استنــسخ 
 .  من ذخائرها العربيةوباريس والفاتيكان  كثريا

 و شـاهد باملدينـة املنـورة مكتبـة ١٣١٢ألداء فريضة احلـج سـنة تيمور باشا وملا  ذهب 
ــيخ ــالم ش ــب  اإلس ــات وغرائ ــوادر املؤلف ــن ن ــه م ــام حتتوي ــا ب ــام هب ــت  ه ــارف حكم  ع

 . املخطوطات , فنسخ صورة من فهرسها اجلامع , وأخذ يبحث عام تضمنته من جملدات
يخ طاهر اجلزائـري املحقـق الكبـري أن يتـرصف يف مكتبتـه بـالبيع بعـد وعندما أراد الش

  . أن يقدمها ألمحد تيمور بدال من أن تذهب لألجانبىاحتالل فرنسا للشام, رأ
<<<ENQD<< 

ْ من كتبوا عن تيمور أنه كان منقطعا ملكتبته التي كانت أغنـأمجع  مكتبـة يف مـرص بعـد ىَ
مـا يـضمه إليهـا, وصـارت الكتـب إىل  كـل حـني ىدار الكتب واألزهرية, وأنـه كـان يـسع

 . إليهىتسع
هوامشها بام عـن لـه, عىل  فكان يف املعاجم يعلق وقد حفلت هوامش مقتنياته بتعليقاته

معلومـة يراهـا عـىل كام فعل مع لسان العرب, والقاموس املحيط, وكان يف غريها كلـام مـر 
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 .نفصل عن الكتابمصدرها يف كراس مإىل تستحق التدوين, دوهنا منسوبة 

 ملعلومـات كـل خيـصص فقـد آثـر أن ىوملا كانت هذه املعلومات ذات موضوعات شـت
ال ختـتلط املعلومـات ويتعـذر العثـور عليهـا, وقـد ذكـر  حتى  خاصة هبا»كراسة«موضوع 

 .أسامء كثري من هذه الكراريس يف معجم العاميات
قق الباحث, وكان يـدون بخطـه  مكتبته إملام املدبمقتنيات يط أن حينجح تيمور باشا يف

العه عليها, ويسجل عىل أول املخطوطات بخطـه ّعىل أغلب خمطوطات مكتبته ما يفيد اط
, وهكذا كان حريصا عىل قراءة املؤلفات بمكتبته قـراءة واعيـة, ودراسـتها دراسـة »قرأناه«

دقيقة, والتعليق عليها, حيث كان يدرس الـرتاث ويـصنفه ويـصححه أو يوضـحه إن لـزم 
األمر, ومن شدة عنايته بخزانته أنه قام بنفسه بعمل فهارس وافية هلـا يف سـجالت خاصـة 

 .مبوبة تبويبا دقيقا
<<ENRD<< 

ب واللغــة والتــاريخ مــن الــشام طــ ينــسخون لــه أنــدر الكتــب يف المــساعدونوكــان لتيمــور 
 .ط يدهوالعراق واحلجاز واليمن واملغرب, كام نسخ هو نفسه عددا من نفائس املخطوطات بخ

عزبتـه يف قويـسنا بمحافظـة إىل وقد بدأت املكتبـة يف درب سـعادة بالقـاهرة, ثـم نقلهـا 
غريها, لذا جلأ إليهـا عنـدما ضـاقت بـه عىل  مزارعه التي كان يؤثرها ىاملنوفية, وهي إحد

العاصمة بسبب ضوضاء املدينة, وبعد وفاة صديقه الشيخ حممـد عبـده الـذي كـان يـسكن 
قويـسنا ورتبهـا يف خزائنهـا إىل  أن ينقل معه مكتبته ىمزرعته ورأإىل ل بجواره, قرر الرحي

اجلزائـري يف والـشيخ طـاهر عـىل  حممـد كـرد حيث كان يرجع إليها ليقـرأ ويكتـب, وقـىض
عـام (بوصـفها يف املقتـبس عـىل ضيافته بضعة أيام يقـرأ علـيهم أسـامء الكتـب, وقـام حممـد كـرد 

هنــا إخلزانــة مــن قويــسنا, خوفــا مــن تعرضــها للحريــق, إذ , إال أهنــام أشــارا عليــه بنقــل ا)١٩١٢
أسـطح بيـوهتم, فـإذا اشـتعلت عـىل مالصقة لبيوت الفالحني الذين يضعون اخلوص والعيدان 

 .بيت فتحرق البيوتإىل النريان انتقلت من بيت 
باحث من الرشق أو الغرب إال أعاره مـا أراد مـن عىل  يبخل مل يف مجع مكتبته أومنذ بد
 .تأكد أنه سيستفيد منهاطوطات إذا كتب وخم
مكتبتـه ودورهـا العظـيم ووصـفها بأهنـا عـىل ماكس مـايرهوف .  دقاملسترش ىوقد أثن
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 ., تعد من أتم وأفخر املكاتب املرتبة»مكتبة نادرة الوجود«

عـد داري الكتـب الـسلطانية بهي أكرب خزانة يف مرص «: وقال املعلوف عن هذه املكتبة
 .»ا فيها من النفائس قد ال يوجد فيهامواألزهرية , ولكن م

 نـادرة أمهـات تـضم جملـد ١٨.٠٠٠ املـرصية الكتـب دار باشـا تيمـور محدأ أهدىوقد 
 نقـود قطعـة ٤١٨ العلمـي دمـشق جممـع أهـدى و, العـصور عـرب املـرصية الكتب خلالصة
 .اإلسالمية احلضارة هبا مرت التي العصور كافة إىل يرمزا ًحكومي ًختام ٣٤و, أثرية

<E<NS<<D< <
لنـرش املؤلفـات ,  باشـا الـسيد لطفي أمحد اجليل أستاذ برئاسة جلنة ّشكلت وفاته عقب

 لـسان تـصحيح: مثـل, قبـل مـن تنرش مل التي أعامله بنرشهذه اللجنة  عنيت التيمورية وقد
, العـرب عنـد واجلـامل احلـب, العاميـة الكنايـات, الفوائـد معجـم, العربية أرسار, العرب

 األمثــال, عــرش الرابــع وأوائــل عــرش الثالــث القــرن أعيــان, املحــيط سالقــامو تــصحيح
 ...العامية

ً كثــريا , اومــن حــني آلخــر يتجــدد احلــديث عــن فــضل أمحــد تيمــور , وقــد حــدث هــذ
 .فينبهر الذين مل يطلعوا عليه من قبل ة حديثة عيف طبوبخاصة عندما ينرش كتاب من كتبه 

التيموريـة جتـدد يف الـسنوات األخـرية كذلك فإن احلـديث عـن فـضله وفـضل األرسة 
مع اجلهود التي بذلتها السيدة رشيدة تيمور حفيدة ابنـه حممـد التـي وبصفة دورية كل عام 

ني كـام أعـادت حيرسلتشجيع شباب املسنوية بجدها ومسابقات دورية نظمت احتفاليات 
ائلة ارستقراطية لفتت النظر إىل دور متميز لعدءوبة  , وهي جهود  جدها الرائدةنرش أعامل

مـن نفـع لثقافتنـا واملعطـاء , وما أثمره هذا الدور املكثـف حمبة للفكر والفن واألدب راقية 
 . وارتقاء ًانتاجاالعربية 

***** 
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