اندیشه سیاسی رفاعه طهطاوى در بافت تاریخی مصر
در سده نوزدهم؛ نقدی بر قرائت رایج
تاریخ دریافت39/01/5 :

تاریخ تأیید39/01/01 :

*1

مهران اسماعیلی

به پاریس را همراهی کرد و چند سالی آنجا اقامت داشت .طهطاوی پس از بازگشت ،برای
پس از مهاجرت سید جمالالدین اسدآبادی به مصر از دنیاا رفات .آثااری کاه در زمیناه
اندیشههای سیاسی به زبان فارسی نوشته شده ،طهطاوی را نواندیش و از پیشگامان اندیشه
نو سیاسی برشمردهاند ،چنین تصویری را در آثاری به زبانهای دیگر نیز میتوان مشااهده
کرد .نگارنده برای تحلیل این امر به دو عامل میتواند اشاره کند .نخست دسترسی نداشتن
نخستین پژوهشگران به تمامی آثار طهطاوی و اکتفاا کاردن باه سافرنامه مشاهوری کاه
طهطاوی در جوانی نوشته بود و دوّم پذیرش نتایج پژوهشگران نخستین از سوی محققاان
بعدی .این در حالی است که آثاری را که طهطاوی در سالهای پایانی حیات خود نوشاته،
از این تصویر فاصله قابل توجهی دارد.

کلید واژگان :اندیشه سیاسی ،نواندیشی ،سده  ،03مصر.

*استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه شهید بهشتی.
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بهبود وضعیت طبقه کشاورز و اصالح نظام آموزشی در مصر ،دههها کوشش کرد و اندکی

مقاالت

رفاعه طهطاوى به عنوان طلبه االزهر در سال 6281م هیئت دانشجویان اعزامی از قاهره
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بررسی اندیشههای طهطاوی ،یکیی از نخسییی اندیشید دان معاصیر جهیان اسی، ،
اهدیت فراوانی دارد چرا که میتوان نخسیی مواجهههای اندیشهای جهان اس ،با غیر
را در آثار ایشان گرفت و ای گونه و با ش اسایی حلقههای مفقود تطور اندیشیه اسی،می در
تاریخ معاصر جهان اس ، ،بیوان به آسیبها و مزیت های هر اندیشه پیبرد .دههها پیی
از آنکه سید جدالالیدی اسیدآبادی در 0111ق 0150/بیه مصیر رود ،رفاعیه طهطیاوی
فعالیت خود را آغاز و تغییرات فراوانی در نظیا تعلییم و تربییت مصیر ایایاد کیرده بیود.
طهطاوی ه گا ورود سید جدالالدی  ،سالهای پایانی زندگانی خود را مییگذرانیید و دو
سال پس از آن و در  51سالگی از دنیا رفت .سید جدالالدی در آن ایا  93سال داشیت.
اقدامات طهطیاوی در چهاردهیه گذشییه یع یی از 0137ق 0190/زمی یه م اسی ی بیرای
فعالیت سید جدالالدی فراهم آورد .بررسی زندگی و اندیشههای سیاسی طهطیاوی از آن
جهت اهدیت دارد که به دو نسل پی از نسل سید جدالالدی و محدد ع ده تعلق دارد و
شخصاً شاهد تحوالت سیاسی مهدی در اروپا بوده است.
دربارة پیشی ه ای مسئله باید گفت تاک ون اثر مسیقلی دربارة اندیشیه سیاسیی رفاعیه
طهطاوی م یشر نشده است .ال یه آثار محدود و مخیصری دربیاره زنیدگی و فعالییتهیای
طهطاوی در اخییار است (شیال[ ،بیتا] .النجار7891 .م .بدوی7898 ،م .ابوحمدان.)7881 ،
درباره نگرشهای کلی او نیز آثاری وجیود دارد (عماره7891 ،م .خطی ب7171 ،ق) .احدید
امی (د ) 0373.در زعداء االص،ح فی العصر الحدیث به اندیشه برخیی نواندیشیان دی یی
چون محددب ع دالوها  ،مدحتپاشیا ،سیید جدیالالیدی  ،سییداحددخان ،سییدامیرعلی،
خیرالدی تونسی ،علی م ارک ،ع داهلل ندیم ،ع دالرحد کواک ی و محدد ع یده پرداخییه؛
ولی از رفاعه طهطاوی سخ ی نگفیه است (امین[ ،ب یت ا]) .محدید ال هیی(د ) 0311.کیه
تحصی،ت خود را در جامع االزهر و سپس در دانشگاه هام ورگ به پایان رسانید ،در نقد و
بررسی اندیشههای نو جهان اس ،به اندیشههای سید جدالالیدی  ،محدید ع یده و سیید
احددخان پرداخیه؛ ولی به طهطاوی اشارهای نکرده است (ال هی .) 0330 ،لیویس عویوو
(د ) 0331.فارغالیحصیل دانشگاه پری سییون ،در اثیر خیود ،گیذرا بیه اندیشیههیای سیید
جدالالدی  ،یعقو صوی ّوع ،ع یداهلل نیدیم ،طهطیاوی و جو ورتیی پرداخییه اسیت (عویوو ،
 .) 0315هشا شرابی (د ) 1117.اندیشد دِ فلسطی ی نوگرایی را به سه دوره تقسیم کرده؛

ولی آغاز آن را  0157و پس از درگذشت طهطاوی دانسیه است (شرابی7887 ،م) .حدید
عنایت (د1631.ش) اط،عات محدود خود از طهطاوی را از اثر آل یرت حیورانی(د) 0339.
به نا اندیشه عربی در عصر لی رال ( )Hourani, 1970گرفیه اسیت (ع اییت0973 ،ش).
حس ح فی ،اسیاد دانشگاه قاهره ،در جریانش اسی اندیشد دان معاصر بهت اسب بیه آرای
طهطاوی پرداخیه است (ح فی.) 0331 ،
از طهطاوی آثار میعددی باقی مانده است .محدد عداره کییا هیای او را در االعدیال
الکامله در چهار مالد م یشر کرده است (طهطاوی 7811 ،م) .ای اثر در ایران وجود دارد و

الدرشداالمی فی ت بی ال ات و ال ی (چا  ) 0159و نهای االیااز فیى سۀی ۀ سیاک
الحااز که پس از فوت

م یشر شد .نصر محدید عیارم معیقید اسیت او کییا مسییقلى

پیرامون سیاست با نا الدول االس،میه :نظامها و عداالتها نوشیه کیه مسییق ً،بیه چیا
رسیده؛ (عارف7881 ،م ،ص  )179-171امّا محدد عداره به ه گیا انیشیار مادوعیهآثیار
طهطاوى ای اثر را بخ

پایانى کیا اخیر وی نهای االیااز دانسیه و ازای رو جلد چهار

ای اثر سی ۀ ال سول و تأسیس الدول االسۀمیی نامییده اسیت (طهط اوی ،7811 ،ج،1

ص  .)169-199طهطاوی آثار دیگیرى نییز دارد .مقیاالت

در روزنامیههیاى آن دوره در

مادوعهآثار وی گردآورى نشدهاند.
به لحاظ روشی در ای مقاله سعی شده اندیشههای رفاعه طهطیاوی بیا درنظرگیرفی
زمان انیشار آنها بررسی گردد و تغییرات رخداده در گذر زمان رصد شود؛ هدچ ی شرایطی

مقاالت

کیییا نوشییت :م ییاه االل ییا الدصییری ۀ فییی م ییاه اآدا المص ۀ یه(چییا ،) 0173
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مقاله ک ونی بر اساس آن نگاشیه شده است .اگر بخواهیم آثار عدده طهطاوى را به ترتیب
تاریخى خودشان بررسى ک یم ،ابیدا با سفرنامه او از پاریس روبرو مىشویم کیه در 0190
و در  91سالگی طهطاوی ،نگارش آن به پایان رسید .طهطاوی ای اثر را ب ا بر درخواسیت
اسیادش شیخ حس العطار که در آن دوره ریاست االزهر را بیه عهیده داشیت ،نگاشیت و
ازای رو بسیار زود و با مقدمه هدو به دو زبان م یشر شید .نسیخه عربیی آن در  0193بیا
ع وان تلخیص االبرییز فیی تخلییص بیاریز و ترجدیه ترکیی آن در  0193م یشیر شید.
طهطاوی تا اواخر حیات کیا دیگری م یشر نکرد؛ ولی در واپسی سالهای حیات سه
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که طهطاوی در آن میزیست ،به ع وان بافت شکلگییری اندیشیه در نظیر گرفییه شیده
است .مقصود از نواندیشیی سیاسیی در ایی مقالیه پیذیرش نهادهیا ،میدلهیا ،مفیاهیم و
جایگاههایی است که در نظا های نو حکومت مشروطه و جدهوری شکل گرفیهاند.
زندگی رفاعه طهطاوی
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طهطاوی در  0110در طهطا از شهرهای اسیان سوهاج در پانصد کیلیومیری ج یو
قاهره به دنیا آمد .او از سادات بود و نس به اما جعفر صادق میرسید .در نوجیوانى
پس از فراگرفی خواندن و نوشی  ،حفظ قرآن را به پایان برد و در هدان ایا بود کیه پیدر
خود را از دست داد .پس از گذراندن دروس مقدماتى نزد دایىهیای  ،در شیانزده سیالگى
وارد االزهر شد و تا  17سالگى به تحصیل خود ادامه داد و به تیدریس نییز مشیغول شید.
طهطاوی توانسیه بود نظر اساتید خود از جدله شیخ حس العطار را جلب ک د .شیخ حسی
العطار یکی از شیوخ االزهر بود که بعدها به ریاست االزهر رسید و ع،وه بر علو اس،می،
با ه دسه ،طب و ناو آشی ایى داشیت و بیه علیو جدیید ک اکیاوی وافیری نشیان داد
(طهطاوی7811 ،م ،ج ،7ص .)19

در آن دوره محددعلی پاشا حاکم ب،م ازع و مقیدر مصیر ارت یا ِ نزدیکیی بیا فرانسیه
داشت و گروههای فراوانی را برای تحصیل به آناا میفرسیاد .احیداالً بیه پیشی هاد شییخ
حس العطار بود که محددعلى پاشا ،طهطاوی را هدراه بیا هیئیت دانشیاویى اعزامیی در
 0117به پاریس فرسیاد تا به ع وان واعظ و اما جداعت در ک ارشان باشد .در میدت پی
سالی که رفاعۀ طهطاوی در فرانسه بیود ،بیا صیرفهجیویی در هزی یههیای خیود ،معلدیی
خصوصی گرفت و زبان فرانسه را فرا گرفت و پس از آن روزهای خود را هدواره به مطالعه
میگذراند .بررسى آثار رفاعه طهطاوى بهت هایى بیانگر کوش مسیدر اوسیت .او ت هیا در
مدت کوتاه حضورش در فرانسه دوازده مقاله به عربیى ترجدیه کیرد؛ بلکیه توانسیت نظیر
مدیران مدرسه دانشاویان مصری پاریس را جلب ک د و موفق به اخذ جایزه از آنیان شیود
(همان ،ج ،7ص .)11آنان طى نامهاى به محددعلىپاشا از شایسیگىهاى او سخ گفی ید
و ای گونه با آنکه از اشرامزادگان ن ود ،توانست نزد محددعلىپاشا موقعیت م اسی ى پییدا
ک د و پس از بازگشت در نهادهاى نو آموزشى در مصر مشغول به فعالیت شیود .طهطیاوى
در سال  0159درحالیکه  51سال داشت ،دار فانى را وداع گفیت ،درحیالىکیه طیفیى از
بزرگدردان علم و سیاست را تحت تأثیر خود قرار داده بود.

مروری بر دادههای سیاسی آثار طهطاوی

طهطاوی اثر مسیقلی در حوزه سیاست ن وشت .در جسییاوی نوشییههیای طهطیاوی
دربارة سیاست ،ناچار باید کلیه آثیار او را صیفحه بیه صیفحه بررسیی کیرد .نخسییی اثیر
طهطاوی ،سفرنامه او مشیدل بر مقدمه ،ش مقاله و یك خاتده است (هم ان ،ج ،1ص1
و  .)161بهجز مقاله چهار ای اثر که طهطاوی در آن به ث ت رویدادهای سفر به پیاریس

(همان ،ص )79-71و از آن تداید کرده است .در ای مقالیه ،طهطیاوی تدیامى ب یدهاى
قانون اساسى  0190فرانسه را ترجده کرده است.
طهطاوی در کیا یناهجااللبابالمص یه سعى کرده با رویکردى اقیصادى وضیعیت
مصر را بررسی ک د .موضوع اصلى کیا که در پ با و حدود  971صفحه ت ظیم شیده،

مقاالت

ص )806و در ادامه از مالس ندای دگان که قدرت سلطان را محدود کیردهانید ،نیا بیرده
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و اقامت دانشاویان مصری در پاریس پرداخیه و چ د صفحه خاتده کیا کیه از بازگشیت
خود به مصر سخ گفیه است ،مابقى ای اثر گزارشى از فرانسه در سالهاى بیسیت قیرن
نوزدهم است؛ موضوعاتى چون جغرافیاى پیاریس ،خیوراک ،پوشیاک ،عیادات ،تفریحیات،
بهداشت ،دی  ،اقیصاد و علو میفاوت اهالى پاریس .مقاله دو ای کیا دربارة پیاریس و
تددن آن است و در هدی مقاله اسیت کیه او بیه نهادهیا و مؤسسیات سیاسیى ،دولیت و
چگونگی اداره امور سیاسى میپردازد؛ م احثى چون حقوق مرد  ،مالس ندای دگان ،هیئت
دولت ،وزرا و قضات .مقاله پ ام ای اثر مقاله جالب توجهی است که طهطیاوى آن را بیه
انق 0190 ،فرانسه ،جریانهاى میعار در آن ،نق رسانهها و پیامد انق ،در دیگر
دول اروپایى اخیصاص داده است .طهطاوی که از نزدیك شیاهد انقی 0191 ،فرانسیه
بود ،در تفکیك جریانهاى سیاسى فعال در انق ، ،آنها را به هیواداران سیلط ت مطلقیه،
مشروطهخواهان و جدهورىخواهان تقسیم کرد .او سلط تطلیب را طالیب قیدرت مطلیق
براى سلطان ،مشروطهطل ان را خواهان ت دیل سلطان به قوه ماریه براى اجراى قوانی و
جدهورىخواهان را خواهان حکومت مرد بر مرد معرفى کرده (طهطااوی6791 ،م ،ج،8

م افع ملى مصر است که از آن به «ینافعالعموییه» ییاد کیرده اسیت (طهط اوی7811 ،م،

ج ،7ص  111و  .)991او در ای کیا به پیشرفت اقیصادى مصر در حوزههاى بازرگیانی،
کشاورزى و ص عت پرداخیه و در خاتدیه پ ایاه صیفحهای آن بیر نقی

حاکدیان ،علدیا،
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قضات ،نظامیان و فعاالن اقیصیادی (تیاجران ،پیشیهوران و کشیاورزى) در ایی پیشیرفت
میدرکز شده است .بخ حاکدانِ ای خاتده ،درک دیدگاه طهطاوى از حکومت و سیاخیار
آن را روش تر مىک د.
کیا دیگر طهطاوی الدرشداالمی فی ت بی ال ات و ال ی با رویکرد تعلیم و تربییت
و چشماندازی به وضیعیت آمیوزش و پیرورش در پی بیا و چهیار صیفحه از اصیول و
ارزشهاى تربییى که مصریان باید به آنها توجه ک د ،سخ میگوید ((طهطاوی7811 ،م،
ج  ،1ص  168و  .)161او در با چهار ایی کییا بیا ع یوان «دربیاره وطی  ،تدیدن و
تربیت» به م احثى چون وط  ،شهروند ،فعالییت سیاسیى زنیان و ندونیههیاى تیاریخى و
معاصر آن ،آزادى و برابرى ،انواع آزادى ،حقوق ط یعى و عیدالت مییپیردازد .بخی هیاى
دیگر ای اثر کدیر به عرصه سیاسى ارت ا دارد.
طهطاوى در کیا الدول االس،میه در تقسییم وایایك کیارگزاران و دسییهب یدى و
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سازماندهى آنان ،مدلى جدید ارائه و آن را با حکومت اس،مى در صدر اسی ،تط ییق داده
است (طهطاوی7811 ،م ،ج ،1ص  199و  .)169طهطاوی در فصل اول از نقی امیا در
فصل دو از نق وزرا ،حاج ان و کات ان ،در فصل سو از نق کارگزاران فقهیى شیامل
معلدان قرآن ،سواد ،فقه و امامان جداعت ،در فصل چهار از نق کارگزاران امور سفارتى
شامل سفرا ،میرجدان ،شعرا و سخ رانان و در فصل پ ام از نقی دییوان عطیا و دییوان
جی و در فصول بعد از نق حسابرسان و محیس ان سخ گفیه است .امور قضایى چون
قضات ،جاسوسان ،زندان انان ،ج،د ،امور نظامى چون سوارهنظا  ،تدارکات ،نیروى دریایى،
درآمدها شامل خراج ،زکات ،صدقه ،اوقام و ،خزانهدارى شامل بییتالدیال ،ان یار غیذایى،
ناار کیل و وزن و سکه که هر کدا در یك با بررسیی مییگردنید .چگیونگی تفکییك
واایك و اخییارات در مدلى که طهطاوى در ای کییا ارائیه کیرده ،تیداعیک یده میدل
0
کارکردگرایانه گابریل الدوند و بی گها پاول در کیا سیاستهای تط یقی است (عاار،،
6771م ،ص  .)862 - 869محدد عداره ای کیا را ادامه کیا نهای االیااز دانسیه است
و ع وان مسیقلى بدان نداده است .کیا نهای االیااز فى سی ۀ ساک الحااز تاریخ صیدر
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اس ،است (طهطاوی7811 ،م ،ج ،1ص  71و  .)197طهطاوى ای کیا را پس از کیابى
که درباره تاریخ مصر باسیان نوشت ،تألیك ندود .او تصدیم داشت تیاریخ مصیر را تیا دوره
معاصر ب گارد؛ امّا فرصت آن را نیافت.
ديدگاههاى سیاسى طهطاوى

مطالعات معاصر دو تصویر میفاوت از اندیشه سیاسی طهطاوی ارائه کردهانید .برخیى او
را نواندیشیسیاسى و دیگران امیداد جریان س یى تفکر اس،مى و امیداد غزالیى ،میاوردى،
اب جداعه مىشدارند و بر آناند که وى در ای زمی ه تحولى اساسى پدیید نییاورده اسیت
(نک :پیش درآمد این مقاله) .ال یه پژوهشگران میفقالقولاند که طهطاوى نخسیی کسیی

الطهطاوى رائدالی ویر فى العصر الحدیث ای دوگانگى را بهگونهاى گیذرا طیرح کیرده و از
ک ار آن گذشیه است .آنچه براى ای دسییه از نویسی دگان مطیرح بیوده ،توجیه و ع،قیه
طهطاوی به م احث جدید در اندیشه و فلسفه سیاسى است تا جایی که برخى با اسی اد بیه

مقاالت

او از نظا نو سیاسى ،نهادهاى آن و انق ،هاى فرانسه نقطه شروع آغیاز ایی م احیث در
تاریخ ادبیات عربی است که در سفرنامه او در  0193طرح شده است.
برداشت دیدگاههاى میفاوت از تفکر سیاسى طهطاوى در آثار او ریشه دارد .از طرفى از
نهادهاى اجیداعى ،سیاست ،دولت و پادشاه ،قوانی و انق 0191 ،فرانسه و جرییانهیاى
میعار گزارش کرده و گاه آن را تحسی ندیوده ،بیه م اسی ت از قیانون ،وطی و آزادى
بحث مىک د .طهطاوی هدچ ی با م یابع مهدیى در حیوزه سیاسیت چیون آثیار روسیو و
م یسکیو آش است و از سوى دیگر سلط ت مطلقه را ترجیح داده است .برخى چون محدود
فهدى حاازى ،سدیر ابوحدیدان و غیالى شیکرى بیه ایی دوگیانگی تیوجهی نکیردهانید
(حجازی[ ،بیتا] .ابوحمدان6778 ،م .شکری .)6792 ،ت ها محدد عدیاره در کییا رفاعیه

اندیشه سیاسی رفاعه طهطاوى در بافت تاریخی مصر در سده نوزدهم

بود که مفاهیم نو سیاسی را در شرق بیه عربیی برگردانید؛ مفیاهیدی و اییدههیایی چیون
مشروطه ،حکومیت مطلقیه ،حکومیت لی یرال ،دمکراسیى ،جدهیورى ،قیرارداد اجیدیاعى،
خاسیگاه اجیداعى قدرت ،خاسیگاه الهیى قیدرت ،تفکییك قیوا ،دموکراسیى ،مشیروعیت،
پارلدان ،شرایط کاندیداتورى ،عل ىبودن جلسیات مالیس ،انیخابیات پارلدیانى ،مصیونیت
پارلدانى و اسییضاح وزرا از سوى ندای دگان و قییا میرد فرانسیه بیراى محیدودسیاخی
پادشاه (طهطاوی7811 ،م ،ج ،1ص  19و 99؛ همان ،ج ،1ص  107و  .)111گیزارشهیاى
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سفرنامه او وی را یك لی رال دانسیهاند (شکری6792 ،م .حنفی ،6772 ،ص)11؛ درحالیکه
نویس ده مدخل طهطاوی در دائ ۀالدعارم برییانیکا او را م کر هرگونه حقیى بیراى میرد
ش اخیهاند ( .)Britanica, 1, p.371تحلیل ای دوگانگى در دو فرضیه امکانپذیر است:
نخست آنکه بگوییم طهطاوىِ جوان که تحت تأثیر اندیشیههیاى بورالمیاکی ،روسیو،
م یسکیو قرار گرفیه بود ،به دولت جدید و اندیشههاى مدرن سیاسى میداییل شید و بیدان
اعیقاد پیدا کرد .مسی د ای سخ گزارشهای نس یاً هددالنه او در سفرنامهاش از اندیشیه
و نهادهای جدید سیاسی است .طهطاوی م یانی حقیوق ط یعیی بورالمیاکى ،روحالقیوانی
م یسکیو و قرارداد اجیداعى ژان ژاک روسو را با اسیاتید خصوصیى و بیا هزی یه شخصیی
خوانده بود .او چ ان شیفیه برخی از ای آثیار شیده بیود کیه م یانی حقیوق ط یعیی و روح
القوانی م یسکیو را بیه عربیی برگردانید (طهط اوی7811 ،م ،ج ،1ص)78؛ ولیی شیرایط
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سیاسی و اجیداعی بدو اجازه نداد از آن سخ بگوید .مرد و کشاورزان بی سواد انگیزهای
برای تغییر وضعیت خود نداشی د و سیاست را امری مذمو میشدردند و حاکدان هم آن را
تهدیدی علیه خود بر میشدردند؛ ازای رو طهطاوی به اقیضای شرایط ناچار شد هدسو بیا
نظا سلط یی سخ بگوید.
فرضیه دو بر ای ایده اسیوار است که وى صرفاً بیه درخواسیت اسییادش گزارشیى از
پاریس تهیه کرده بود و هدانگونه که در آن از آدا  ،رسو  ،عیادات ،پوشیاک ،تفریحیات،
علو  ،مذهب ،تاارت و بهداشت در پاریس سخ گفت ،به اداره ک،ن سیاسیى ،نهادهیا و
حقوق جدید هم اشاره کرد و ای بدان مع یا نیسیت کیه وی اندیشیههیای سیاسیی نیو را
پذیرفیه و درصدد رواج آن در شرق اس،می است .ع،وه بر ای ترجده کییا هیای اشیاره
شده دلیل شیفیگی او نیست؛ زیرا او آثار فراوانی در علو گوناگون از جدله هیئت ،فلسیفه،
م طق ،ه دسه ،تاریخ و جغرافییا ترجدیه کیرد و از سیوی دیگیر واقعییت جامعیه فرانسیه
بهگونهای ن ود که وی را شیفیه خود سازد؛ برای ندونه م شور مالس مؤسسان در فرانسیه
( ) 0513به برابرى حقوق انسانها و اع،میه حقوق بشیر م یهیى شید ،امیا ت هیا کسیانى
مىتوانسی د در انیخابات فرانسه شرکت ک د یا نامزد شیوند کیه مالییات بپردازنید و بیدی
دلیل اکثریت قاطع مرد فرانسیه هییس سیهدى از قیدرت نداشیی د و در عدیل بیورژوازى
نواهور خود را جایگزی اشرام و فئودالها کرد (جمعی از مؤلف ان7116 ،ش ،ص .)78در
ضد حکومتِ فرانسه در سال  0190حیى تا  0131حکومیی سلط یى از نوع مشروطه

بود و با وجود تغییراتى که از سال  0191در قانون اساسى فرانسه ایااد شد ،هده مردان
فرانسه از حق رأى برخوردار ن ودند و سلطان هدچ ان شخص اول مدلکیت بیود (هم ان،
ص.)798
شاید فصل والیان امور از کیا یناهجااللبابالمص یه که در اواخر حیات

م یشر شد،

به واج ات دی ی نا میبرد.
طهطاوی مزیتهای میعددی برای نظا سلطانی برشیدرده اسیت .از نظیر او در نظیا
سلط یی سرعت عدل در تصدیمگیری و اجرا م افعِ سرشارى را براى توده مرد به هدیراه
دارد .او پس از مقایسه وضعیت مصر در دوره خانهای زمی دار با وضعیت ک ونی آن ،نظم
عدومى را یکى از بزرگتری دسیاوردهاى حکومت مرکزى برمىشدارد .طهطیاوى بیرای
مشروعیتبخشی به نظا سلط یی به س ت نیز ارجاع میدهد« :مشخص است که شریعت
شریك از صدر اس ، ،قوىتر و اسیوارتر از ای را گفیه است و سییره عدیرب خطیا هیم
بیانگر کاملتری و م ظمتری وجه آن است .اس ،عدالت و انصام را در میان هدگیان و
به صورت یکسان توزیع کرده و پیشرفت در سرزمی هاى اس ،بیه هدیی دلییل محقیق

مقاالت

طهطاوی مسئولیتهایی نیز برای سلطان برشدرده است .تحقق نظیم و ام ییت بیراى
فعالیت اقیصادى اقشار و اص ام ،عدالت و رفع سلطه االم ،به ود وضعیت مرد  ،نظارت بر
کشاورزى ،تاارت و ص ایع براى به ود کیفیت آنها و اجراى سیاستهاى تشویقى در ایی
زمی ه و نیز تربیت ط قات مخیلك جامعه از جدله امورى است که شایسییه اسیت سیلطان
بدان بپردازد (طهطاوی6791 ،م ،ج ،6ص .)981-981او در جایی دیگر از وایایك سیلطان

اندیشه سیاسی رفاعه طهطاوى در بافت تاریخی مصر در سده نوزدهم

مهمتری قسدت از آثار او باشد که در آن به صورت میدرکز از سیاست سخ گفیه اسیت؛
ب ا بر ای می  ،سلطان هدچ ان قدرت اول و شخص اول مدلکت است ،او خلیفه خیدا بیر
مرد است و ت ها در برابر خداوند پاسخگوست و نه در برابر هیس یك از رعیت خود ،پادشاه
ب دهاى است که خداوند م صو کرده و مرد بایید قیدردان الطیام الهیی باشی د ،قیدرت
توزیعناپذیر است و کسى در قیدرت سیلطان مشیارکت نیدارد ،قیواى سیهگانیه در اخیییار
سلطاناند ،ماالس اعیان و ندای دگان صرفاً ج ه مشورتى دارند و نیای جلسات خود را به
سلطان اب،غ مىک د ،انیخا وزرا ،فرماندهان ،قضات و ریاست هیئت ام ای دی (علدیا)
نیز با سلطان است ،او برای جلوگیری از هر گونه هیرج و میرج شخصیاً جانشیی خیود را
انیخا میک د (طهطاوی7811 ،م ،ج ،7ص  979و .)917

19

شد» (همان ،ص.)981-968
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طهطاوى سه عامل را از ابزارهاى خودک یرلى سلطان میدانید :نخسییی عامیل ،ث یت
وقایع در تاریخ است؛ تاریخنگاران حوادث و تحوالت گذشیه را براى آی دگان بیان مىک د
و از خوبىها و بدىهاى شاهان گذشیه سخ مىران د ،پس چه بهییر اسیت کیه سیلطان
آی دهنگر باشد .ع صر دو  ،آراى عدومى و فضاى جامعه است؛ از نظر او س،طی از ای کیه
در میان مرد به بدى ش اخیه شوند شرم ده مىشوند و ازای رو مراقب خواه د بیود تیا بیر
اساس عدل رفیار ک د .عامل سومى که طهطاوى مطرح مىک د امرى اخ،قى و احیدیاالً
برخاسیه از دیدگاههاى صوفیانه رای در مصیر اسیت .از نظیر او هیر کیس در درون خیود
دادگاهى دارد که هدان وجدان اوست و اگر سلطان نیز خ،م وجدان یا نفس مطدئ ه خود
کارى ک د ،آرام خاطر خود را از دست خواهد داد .وجدان انسان خواهانِ عدالت اسیت و
سلطان هم هدچون هر انسان دیگر بر اساس ای وجدان و بر اساس ترسى که از خداونید
دارد به عدالت روى مىآورد( .همان ،ص.)981-980
عدالت در سايه حکومت قانون

طهطاوی از خانوادهای کشاورز برخاسیه بود .کشاورزان اکثریت جامعه مصر را تشیکیل
می دادند .اقیصاد مصیر در سیده هیایده ،اقیصیادی کشیاورزی بیود و اکثرییت میرد در
روسیاهای اطرام رود نیل زندگی میکردند .صی عت مصیر نیاچیز و بیر اسییخراج شیکر و
ریس دگی و باف دگی تدرکز داشت .بازرگانی مصر صادرات محصوالت زراعی چون پ یه و
نیشکر و برده افریقایی ،عاج فیل و امثال آن بود .در دوره محددعلیپاشیا (حا6209 :م-
6212م) تاارت خارجی به انحصار دولت و شخص پاشا درآمید تیا بخشیی از هزی یههیای
نظامی حکومت مصر تأمی گردد .مصادره کلییه امیوال و اراضیی زمیی داران ،خیانهیا و
گسیرش دام ه زمی های زیر کشت ،بخ دیگری از اقدامات محددعلیپاشا بود .به رغیم
آنکه نظا زمی داری و وابسیگی کشاورزان به زمی در دوره محددعلیپاشا برچیده شید و
حق بهرهبرداری از زمی به کشاورزان واگذار گردید ،باز کشاورزان فشارهای بیشیداری را
تحدل میکردند و بخشی از آنها ناچار شدند به شا فرار ک د .در چ ی وضعییی طهطاوی
هدچ ان شاهد رن  ،بیعدالیی و ت عیض علیه کشاورزان بود .خاسیگاه اجیداعی او ،موجیب
شد به موضوع عدالت توجه بیشیری از خود نشان دهد و از ای مسیر میوجه قیانون شید و

عدالت را جوهرة آن دانست (رافعی[ ،بیتا] ،ج ،1ص  90و .)91
طهطاوى در سفرنامه خود از برابری انسانها در برابیر قیانون (آزادی) سیخ گفیت و
تحقق آن را مایه «تعالی عدالت» در سیرزمی هیای آنهیا دانسیت و آن را معیادل عیدل و
انصام در س ت شرقی اس،می خواند و دادگاه را ت ها مرجع معی یر و تحقیق قیوانی آن را
مانع تعدی افراد زبر دست شدرده است (همان ،ج ،8ص .)608به نظر او تحقق عدالت ت ها
برای رعیت مفید نیست؛ بلکه م فعت سلطان نیز در آن نهفیه است؛ زیرا سلطان بیه میرد
نیاز دارد و مرد به ثروت نیاز دارند و ثروت نیز در سایه شکوفایی و رونق محقق میشیود.
درنییاه عدالت م اى پیشرفت ،آبادانى ،رواج معارم و علیو  ،ان اشیت سیرمایه و آسیای
خاطر خواهد بود (همان ،ج ،7ص .)89از نظر او یکی از کارکردهای اساسی دی نیز تحقق

طهطاوی در کیا الدرشداالمی فی ت بی ال ات و ال ی فصیل خاصیى را بیه آزادى
عدومى و برابرى اعضاى جامعه اخیصاص داد .او پس از تعریك آزادی به برابیری در برابیر
قانون ،آن را در پ سطح ارائه کرد :آزادى ط یعى ،آزادى رفیار ،آزادى دی ى ،آزادى میدنى
و آزادى سیاسى .او آزادى ط یعى به آزادى عدل انسان در نیازهاى اولییه ،مثیل خیوردن و
آشامیدن و آزادى رفیارى را خوشرفیارى و مکار اخ،ق تعرییك میىک ید .وی در بحیث
آزادى دی ی مصریان را مااز شدرده عقیدة ک،مى و مذهب فقهى خود را آزادانیه انیخیا
ک د؛ ولی به آنها اجازه نداده از دی خارج شوند .او در با آزادی سیاسی بییان کیرده کیه
سیاسیدداران به رغم وابسییگى بیه مکاتیب مخیلیكِ اییدئولوژیك بایید عیدالت را اجیرا و
مدیریت را بهخوبى اعدیال ک ید (هماان ،ص .)191مقصیود طهطیاوی از آزادى سیاسیى
بییهرسییدیتشی اخی آزادىهییاى گونییاگون از سییوى حکومییت اسییت .از نظییر طهطییاوی،
بزرگتری آزادى در جوامع میددن آزادى آنها در کشیاورزى ،بازرگیانى و صی عت اسیت و
بدی وسیله او به آزادى و عد محدودیتهاى اقیصادى نیز اشاره مىک د .به هیر حیال از
نظر طهطاوى انسانها باید در حوزه قانون و شرع اخییارِ عدل داشیه باش د و ادامه ت عیض

مقاالت

ج ،8ص.)967

اندیشه سیاسی رفاعه طهطاوى در بافت تاریخی مصر در سده نوزدهم

عدالت در دنیا است .ای امر به اسییحکا جامعیه و پاییداری مدلکیت و سیلط ت م یهیی
میشود؛ چراکه عدالت بدون تقید به شرع و اناا واج ات و س و اجرای حدود و اعطای
حق به صاح ان محقق ندیشود و موج ات زوال جامعه و حکومت فراهم میآید (هماان،
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در بدنه جامعه پذیرفی ی نیست.
طهطاوی در دوره جوانی و ه گامی که سفرنامه خیود را میینوشیت 53 ،میاده قیانون
اساسی  0103فرانسه را ترجده کرد و خود تعلیقاتی بر آن افزود « .ماده اول ایی قیانون،
اشرام کاملی بر تحقق عدالت ،کدك به مظلو و جلب رضایت فقیر است .ای ماده دلییل
روش ی بر سطح میعالی عدالت است؛ هرچ د عدالت نس ی است .میاده نهیم عیی عیدل و
انصام است و برای ک یرل جور جائران نس ت به ضعیفان واجب است ...در میاده پیانزدهم
نکیه لطیفی است و آن ای که وقیی مالس ندای دگان ،قائممقا رعیت باشد و از زبان آنهیا
سخ بگوید ،گویا خود به وسیله خودش توانسیه الیم را از خیودش دور ک ید( »...هماان،
ص .)601-601تعلیقههای او را بر قانون اساسی فرانسه میتوان نخسییی تی،ش فقهیای
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مسلدان در دوره معاصر در عرصه فقه سیاسی نو دانست.
طهطاوی در هدان دوره ،یکی از آثیار بورالمیاکی (د ) 0531 .بیه نیا م یانی حقیوق
ط یعی 0را با اسیاد خصوصی خواند و آن را هدان حس و ق ح عقلی دانست کیه فرنگییان
م ای فقه سیاسی خود قرار میده د .او در سال  0130قلم ترجده یا انادی زبیاندانیان
مصر را ب یان نهاد و هفت سال مادانه ت،ش کرد در ک ار فارغالیحصیی،ن مدرسیه زبیان
که خود آن را ب یان نهاده بود ،میون میعددی را در پزشیکی ،ط یعییات ،ریاضییات و علیو
اجیداعی ترجده ک د (مبارک6771 ،م ،ص .99شایال6796 ،م ،ص .)619دوره ع یاسپاشیا
( ) 0173-0131و محددسعیدپاشا ( ،) 0179-0173دورهای اسیت کیه حرکیت پرشییا
مصر در دوره محددعلیپاشا رو به توقك نهاد و برای اولی بار مصر با دیون خارجی مواجه
گردید .فعالیت طهطاوی در ای دوره به شدت کاه یافت و در دوره ع اسپاشیا قربیانی
بدبی یهای پاشا گردید و به سودان ت عید شد؛ ولیی بیا بیه قیدرت رسییدن اسیداعیلپاشیا
( ) 0153-0179اناد ترجده بازگشایی شد .یکی از برجسیهتری پیروژههیایی کیه ایی
اناد مأمور به ترجده آن شد ،ترجده قوانی فرانسه بود .طهطاوی در ایی دوره نییز بیه
ع وان مدیر ای اناد انیخا گردید (نایار ، 0315 ،ص .)011در ایی رونید طهطیاوی
ارت ا بیشیری با قوانی پیدا کرد و اط،عات بیشیری در ای زمی ه به دست آورد .او شاهد
تصویب قوانی قابیل تیوجهى در اروپیا بیود .برگیرفی قیوانی فرانسیه از سیوى اتیری
( ،) 0100ث ت ازدواج و مرگ در انگلسیان ( ،) 0199مد وعیت کار براى کودکان زییر نهیه
1. Jean-Jacques Burlamaqui, Principes du droit naturel, 1747.

سال ( ،) 0103مد وعیت اسیخدا زنان و دخییران بیراى کیار در عدیق زمیی (،) 0131
نخسیی قانون بهداشت عدومى در برییانیا ( ،) 0131پرداخت مسیدرى به سیالخوردگان و
ازکارافیادگان ( ) 0133از جدله قوانی ى بود که در حداییت از حقیوق اجیدیاعی جامعیه در
اروپا وضع مىشد (طهطاوی6791 ،م ،ج ،8ص.)191
طهطاوی بر ای باور بود که اس ،به لحاظ قانون بسیار غ ى است و در حوزههایى که
اس ،قوانی مورد نیاز را وضع کرده ،به قوانی جدید نیازى نیست؛ چرا که احکا فقهی با
زمانه سازگارى دارد و اجرای آن براى والیان به سادگی مدک است (همان ،ج ،6ص-117
)190؛ کافی است قراردادهاى فقهى سامان یاب د و اعدال شوند تا هیس حقى از بی نرود.

از علدای االزهر خواست که به اجیهاد بپردازند (الکومی6778 ،م ،ص .)18-10امیا بیاز بیه
ای نیز قانع نشد و کیابی با نا القولالسدید فی االجیهاد و الیادید بیه نگیارش درآورد .او
بر آن بود تا قوانی مورد نیاز عصر خود را از م ابع اس،می اسیخراج ک د و نیازی به قوانی
ترجدهشده ن اشد .با ای حال باور داشت تا صدور احکا مورد نیاز از سوی فقها ،میتوان از
قوانی ترجدهشده اسیفاده کرد؛ چرا که با توجه به اصل عقل و حس و ق ح عقلی یکیی از
م ابع تأمی و تهیه قوانی در عرصه حکومت ،شریعت و دیگری عقل است و از ای م ظیر
قوانی فرانسه را مطابق با احکا شرع مقدس میدانست .از نظر او قوانی فرانسه قیوانی ی
است که برخاسیه از عقل بشری است و برای تحقق عدالت وضع شدهاند و نهت ها تعارضی
با دی ندارند ،بلکه به عدالت و انصام و درنهایت به آبادانی و عدران م یهی شده اسیت و
به هدی خاطر هم س،طی و رعایا هدگی بدان پای د هسی د .ع،وه بر ای هر کیس بیا
اصول فقه آش ایى داشیه باشد و قواعد آن را بش اسد ،میوجه مییشیود کیه اسیی ا هیاى
عقلى عق،ی ملل میرقی که بیه وضیع قیوانی در مییان آنهیا م ایر شیده ،بیهنیدرت بیا
اسی ا هاى موجود در اصول فقه می ای است .ب ا بر نظر طهطاوی آنچه را ما اصول فقیه
(م انی فقه) مىنامیم ،آنان قوانی ط یعى مىنام د که ع ارت است از قواعد عقلى م ی ى بر
حس و ق ح .آنان بر اساس ای قواعد قوانی ِ مدنى خود را وضع کردهاند .آنچیه میا فیروع

اندیشه سیاسی رفاعه طهطاوى در بافت تاریخی مصر در سده نوزدهم

اهل س ت از بازبودن با اجیهاد سخ گفت و در مقاالت خود در روزنامه روض الدیدارس

مقاالت

طهطاوی در حوزههایی که فقه سیاسی وارد مرحله تشریع نشده بود ،با تکیه بر ع صیر
عقل به نقد نگرش های میحارانه عالدیان دیی پرداخیت و بیا اشیاره بیه رواییات ن یوی
بازسازی فقه را در دوره معاصر ضروری دانست و برای نخسیی بار در تیاریخ معاصیر فقیه
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فقهى مىنامیم ،آنها احکا مدنى مىنام د و آنچه را عدل و احسان مىخوانیم ،آنیان آزادى
و مساوات مىخوان د (طهطاوی6791 ،م ،ج ،8ص .)117هدچ ی او باور داشت کیه چیون
غر وامدار شرق است ،شرق حق دارد از آن قوانی بهره ب رد و هیس تعارضیى هیم مییان
قوانی و شریعت وجود ندارد« :از عوامل آبادانی و رفاه اسیت و حاکدیان و رعاییا بیه ایی
خییاطر بییدان مقییید هسییی د کییه بییهوسیییله آن سییرزمی هایشییان آبییاد ،علومشییان زیییاد و
ثروتهایشان اندوخیه شده است ...عدالت زیرب ای عدران است» (همان ،ص .)79سیخ ان
طهطاوی در ای بخ
میدانست.

یادآور سخ ان سید جدالالدی

اسیت کیه غیر را وامیدار شیرق

نتیجه
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عدده آثار طهطاوی در سالهای پایانی حیات او نوشیه شده است .در ایی آثیار کدییر
نشییانهای از اندیشییه و نهادهییای نییو سیاسییی میییتییوان یافییت ،بییهویییژه در کیییا
م اه االل ا المص یه بهوضوح از نظا سلط یی ،قدرت مطلقه سلطان و اخییارات او سخ
گفیه است و در آن به نظا های دیگر چون نظا مشروطه ییا جدهیوری اشیارهای نکیرده
است .طهطاوی نخسیی کسی بود که بسیاری از مفاهیم نیو سیاسیی را بیه زبیان عربیی
توضیح داد و لح اعایا گونیه او در سیفرنامهاش ناشیی از مواجهیه غافلگیرانیه وی بیا
نظا های سیاسی نو است ولی به نظر ندیرسد که وی را بیوان نواندیشی در حوزه سیاست
دانست .بیشیر محققانی که چ ی پ داشیهاند ،به سفرنامه طهطاوی بس ده کردهانید و آن را
بیانگر باورهای او دانسیهاند؛ درحیالیکیه آن اثیر بیه سیفارش شییخ حسی العطیار ،اسییاد
طهطاوی نوشیه شد تا دریچهای به غر جهان باشد و ندیتوان بدون درنظرگرفی دیگیر
آثار طهطاوی که عدوماً در اواخر حیات او به نگارش درآمدهانید ،او را در زمیره نواندیشیان
دانست .زیرا در آنها به وضوح از سلطان و نظا سیلط یی و کارکردهیای آن سیخ گفییه
است و نق ماالس ندای دگان و اعیان را به مشورتدهی کاسیه است.
آل رت حورانی نخسیی پژوهشگری بود که طهطاوی را نواندی دانست .اثر او کیه در
سال  0931 0351ش م یشر و سپس به عربی برگردانده شد ،کییابی تأثیرگیذار بیود .در
ایران حدید ع ایت آرای او را درباره طهطاوی بازگو کیرد و هدیی اتفیاق در مییان برخیی
نویس دگان عر نیز روی داد.
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