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 امللخص
هبدف التعّرف على آخر التقنيات الصناعية اليت  املاضينياب يف القرنني و ما كانت رحالت الشرقّيني إىل أور  غالبا  

املنشود. ومن  إىل الشرق أمال  يف كسب التطّورتوّصل إليها الغربّيون، ومعرفة ما إن كان ابملقدور جلب شيء منها 
، جند أّن الغالبية العظمى منهم قد انبهروا ابلتطّور الذي أحرزه نيخالل نظرة خاطفة إىل ما دّون يف كتاابت الرّحال

ىل حّد  ورغم أّن هذه املقارانت مل تكن لتخلو من احلقيقة إّّل أّّنا جاءت مغالية مفرطة وانبهاریة إ ،العامل الغربّ 
لكّن عددا  من  ني،رّحالیسيطر على عقلية كثري من ال الغرب «اآلخر»الشرقي و «األان»كبري. وقد ظّل هاجس 

بني  إىل عقد مقارنةوحبسب املدرسة السالفية  أحكام يف هذه اجلدلية. تسعى هذه الدراسة إصدارهؤّلء اّتزنوا يف 
 «زختليص اإلبریز يف تلخيص ابری»، يف كتابيهما یرايناإلالشريازي  مريزاصاحل، و املصريرفاعة الطهطاوي 

أّن كليهما وجد النظام  واستنتجت، مؤّكدة على اجلدلية القائمة بني األان الشرقية واآلخر الغرب. «سفرانمه»و
تفّشي اجلهل  ابإلضافة إىلالسياسي املستبّد يف الشرق هو السبب األساس للتخّلف الذي تعيشه البلدان الشرقية، 

، الذي املصري الکاتبابلثقافة األوربية من افتناان كان أكثر   مريزاصاحل . لكنّ واخلرافات لدى الشعوب الشرقية
، ابإلضافة إىل أّن لغة اخلطاب عنده متتاز برصانتها األدبية أكثر منها عند وصف الغرب بسلبياته وإجيابياته

 فضل إلی یشري ضمنية بصورة ولكنه معطياته يف ضخمهوی القوي األدب بنمطه الغرب طهطاوي یصور .ريزاصاحلامل
اإلیراين  الشرقي ألان ابلنسبة الغرب اآلخر تصویر يف یضخم فهو مريزاصاحل أما متدینه مظاهر يف الغرب علی الشرق

 مثل عن رفاعة أعرض بينما وأفراح حوادث من أصابه وما اآلخرین مع صاحبها هبا مرّ  اليت ابملواقف هكتاب  حيفل و
 فيها. اخلوض دون واصفا   حمّلال   یكون أن وآثر األمور هذه
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 املقدمة . 1
اآلفاق وسرب أغوار األرض  عرف اإلنسان الرحلة والسفر منذ فجر التاریخ، فقد استهواه کشف

اإلنسان ولد ابإلضافة إلی احلث الذي ألقته تعاليم الدایانت السماویة علی السفر والرتحال. 
مبثواث يف  كل رحالت غري حمسوسة يف عامل اخليال وجند ذلوإن أعجزته الرحلة، ختيّ راحال ، 

األنواع األدبية منذ فرتة أدب الرحالت واحدا  من بل صار  .(7 :م1987 )ضيف،األساطري األولی
یرتبط اّلهتمام احلضاري ابلغري بربوز دوافع وقيام حاجات إذ  العامل؛ آداب ليست بقصرية يف كلّ 

، ومجع البياانت والواثئق خرحضارة اآل ة ّلستجالءيحيویة تدعو إىل اّلغرتاب عن احلضارة األصل
هبا ابلغ  إهتمام املستغربو اآلخرضارة تسبب التعرف علی حهي اليت  هذه احلاجاتعنها. 

 اإلهتمام.
فبعد اّلنتكاسات  ل بني الغرب والشرق هي قصة هذه احلاجات والدوافع.اوقصة اّلتص
الذي متّكن من قطع  ين هبا عامل الشرق اإلسالمي يف أوىل مواجهاته مع الغربالعسكریة اليت م  

الشرقية إبیفاد عدد  كوماتشوط ملحوظ يف التقّدم الصناعي بفعل النهضة العلمية، بدأت احل
اب ليطّلعوا على أسباب التطّور وآلياته وليلّموا مبا یرونه ضرورای  لبلداّنم، عسى و إىل أور  من الناهبني

أن یعّوض ذلك عن جانب من التخّلف عند الشرق. وأول شيء شغل هؤّلء املوفدین، هو 
امل اجلدید وأسباهبا. لذلك قات العامن الضعف يف بلداّنم والبحث عن مفوّ  التعّرف على مك

 عقدوها بني األان الشرقية واآلخراصطبغت مذكراهتم اليت نشروها فيما بعد ابملقارانت العدیدة اليت 
 الغرب. 

مقارانت مل تكتف ابلقضاای التقنية والصناعية، بل جتاوزهتا إىل طبيعة اجملتمعات الغربية يف 
ملوضوعية بذلوا سعيا وافرا  إلضفاء ا ماحلياة. ورغم أّنّ اقتصادها واجتماعها وأخالقياهتا وكّل شؤون 

خاّصة فيما یتعّلق  اإلندهاشیتمّكنوا من التخّلص من رواسب ّنهم ملواحليادیة يف أحكامهم، لك
ببعض اخلطوط احلمراء يف بلداّنم، األمر الذي جعل أصابع اّلهتام ابلتفرنج والثورة على القيم 

والدینية تّتجه إليهم. ولعّل هذا اخلالف بني التطّلع إىل اآلخر الغرب واملبادئ واألعراف القومية 
والتزّمت الشرقي مازال قائما  يف جمتمعاتنا إىل یومنا هذا، ممّا یقتضي أن نتعامل مع دعوات التحّرر 

 على النمط الغرب أو الصمود أمام الظواهر اإلفرجنية بشيء من احليادیة واملوضوعية العلمية.
بكتابه ( م1873) رافع الطهطاوي املصري رفاعة ني  الصعيد یستوقفنا كّل من الرّحال   هذا يف

. فقد سفرانمهبكتابه  )جمهول الوفاة( الشريازي مريزاصاحلواإلیراين  ختليص اإلبریز يف تلخيص ابریز
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وصف األول رحلته إىل فرنسا، ووصف الثاين رحلته إىل انكلرتا فضال عن حدیثه عن بعض 
اليت مّر هبا يف طریقه إىل لندن. فإّن وجوه الشبه بني مواقف هذین الرجلني تكاد تكون  البلدان

یدعوان إىل عقد واضحة، ومن الطبيعي أیضا أن جند بعض املفارقات يف تعاملهما مع الغرب. ممّا 
رب، ولغة مقارنة بني الكتابني، من نواٍح عّدة؛ أمّهها موقف املثّقف املصري واإلیراين جتاه اآلخر الغ

اخلطاب يف الكتابني، وما خّلفه كّل من الكتابني من أثر يف عقلية املثّقفني من أبناء البلدین، 
 وقضاای أخرى ّل یسمح لنا اجملال أن نتحّدث عنها مجيعها.

 نطالق يف النهضة العربية املعاصرةاإلنقطة حبّق ، ألنّه یعّد هكتبوا عنم ن  كثري أّما الطهطاوي ف
ختليص اإلبریز يف أقطاهبا. فلذلك تناولوا آاثره كّلها ابلدراسة، وخباّصة كتابه  و هارّواد من و

الذي أدرج فيه مالحظاته عن اآلخر الغرب بشيء من املوضوعية وحاول جهد  تلخيص ابریز
الكتّاب  أكثر فقد وقف یقع فریسة األحكام املسبقة وأن ّل خيرج عن احليادیة العلمية. إمكانه أّّل 

ولعّل ابآلخر الغرب.  إعجابه ّقاد موقفا  مناصرا  للطهطاوي وانفرد بعضهم یعّرض آبرائه ویفّندوالن
أكثر من تناول موضوع اآلخر الغرب يف ختليص اإلبریز هو العلوي رشيد يف مقال له ن شر على 

 حيث یشري إىل الطهطاوي« صورة اآلخر يف الوعي العرب احلدیث»شبكة اإلنرتنت حتت عنوان 
لعّدة اعتبارات؛ فهو أول من أتمل الغرب يف دایره خالل العصر احلدیث؛ وطبيعة الصورة اليت 
رمسها عن هذا الغرب، تنم عن رؤیة تقدمية تعرّب عن حسه النقدي وعن انفتاح قّل نظريه مقارنة 

 هبا الرحالت يف العصور الوسطى وما قبلها؛ ودعوته العرب ابلتصورات الكالسيكية اليت تعجّ 
واملسلمني إىل اّلنفتاح على الغرب وعلومهم وحتّضرهم لتجاوز واقع التخلف واّلحنطاط الذي 

، وقد حاول العلوي أن یضفي على وعيه املبكر بعمق إشكالية العالقة بني األان واآلخرو یعيشونه؛ 
بني  البحث صبغة علمية حيادیة جهد إمكانه، لكّنه وعلى أیّة حال مل ینظر إىل الواقع املقارن

، اإلسالم واحلضارة الغربية وممّن تناول املوضوع، حممد حممدحسني يف كتابه. البلدین إیران ومصر
الغرب، لكّنه مل  على الطهطاوي ویصفه ابملفتون الذي أدرك كثريا  من سلبيات حيث یقسو

أّن نقل یستطع أن یدرك األغوار البعيدة واجلوانب املتعّددة لكلمة احلریة، ومل یستطع أن یدرك 
ها: نبذ  الدین، وت اجملتمع اإلسالمي ميكن أن ینتهي به إىل هذه اآلراء إىل فيه رجاله صالنتيجة نفس 

  واخلروج على حدوده.
 صفورا برومند، تصفه وأقرانه من أدابء الرحالتكتبت فقد  الشريازي  مريزاصاحلأّما ابلنسبة إىل 

 و الفارق الشاسع بني احلضارة الغربية واحلضارة الشرقية ونتباه اإلیرانيني حنإحاولوا أن یثريوا أبّّنم 
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اّلنبطاحية لى يف شبه ثورة عمهدي كلهر  كتب  واإلحاطة أبسباب هذا اّلختالف يف املستوى. 
أبّّنا استسلمت للغرب منبهرة مبفاتنه ومن دون متحيص  اليت منيت هبا الشرحية املثقفة آنذاك

ي اليت جلبت إىل الشرق نزعة التطّرف يف مقارعة كّل ما ميّت أّّنا ه ألسباب الرقّي احلضاري، و
وقد قام الباحثان حسني مريزایي  التفریط املنبوذین. بصلة إىل الغرب، فمين أبناء الشرق ابإلفراط و

، ليخلصا إىل نتيجة مريزاصاحلوالرفض عند  اّلستالبات بدراسة شبه إحصائية ملفردپروین، وأمني
ذلك من خالل تعابري  يار التطّور احلضاري العايت الذي أحرزه الغرب وأنّه مل یصمد أمام ت

تلك الدراسات ّل ختلو من موضوعية  وأكثر .اإلعجاب اليت صدرت منه بشكل عفوّي وصادق
اجلانب املقارن بني الرحالني اإلیراين واملصرّي، والذي إّّل أنّنا بصدد ، علمية وحتليل حياديّ 

إىل األان الشرقية واآلخر  -عربية كانت أو إیرانية-اإلسالمية  الشرقيةیكشف عن مالبسات النظرة 
 الغرب. وهو ما حاولت دراستنا هذه أن تضطلع به. ابإلضافة إىل عقد مقارنة يف لغة اخلطاب و

 العلمي للكتابني. أسلوب اإلخراج الفين و
ملتبّناة من الكاتبني یرمي البحث إىل التعریف بكتاب التخليص وسفرانمه من خالل املواقف ا

والتعّرف على اجلانب الوصفي التصویري الذي اعتمده كّل من الكتابني يف جتاه اآلخر الغرب، 
لنستجلي يف ّنایة املطاف  ،حدیثهما عن العامل اجلدید، والتعّرف على وجوه املفارقة يف مواقفهما

 واآلخر يف جدلية األان الشرقي واإلیراينبني اجملتمعني املصري  اتختالفواإل القواسم املشرتکة
يف القرن الغرب. وقد مّت اختيار الكتابني املذكورین لكوّنما من ابكورات الرحلة الشرقية إىل الغرب 

وحنن يف هذا البحث  ح على الغرب يف حقبة زمنية قریبةنفتا وألّّنما من طالئع اّل التاسع عشر،
 اإلجابة عن األسئلة التالية: بصدد

فيما یرتبط  مريزاصاحل الشريازي يف رحلتيهماریة بني طهطاوي و كة الفكت املشرت قاماهي العال.1
 ؟شرقيةقضاای الوطنية الابل
 تصویرا   ؟لقائهمابهبعد اآلخر الغرب  یراينطهطاوي املصري ومريزاصاحل اإلكلٌّ من   ريف یصوّ ك.  2
 أهله؟عطياته و أم مضّخما  مل؟ أم مغاليا  يف تطوره؟ ا  بشع 

 تسامح؟مموقف  مفض أار  مموقف انفعايل أهو أ؟ الغرب من الكاتبني وقفم ما. 3
يف أّي القضاای حاول الكاتبان التنّكر للعادات الشرقية ويف أّي منها بقيا ملتزمني ابلتقاليد . 4

 ؟والسنن
 األدب السردّي لدى كلٍّ منهما؟ اإلبداعمظاهر  ماهي. 5
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 :اليت نرید إثباهتا کما یليوالفرضيات 
یعتقد الباحثان أّن العالقات الفكریة بني طهطاوي والشريازي تكاد تكون مشرتكة وخاّصة يف  ـــــ

ع واّلقتصاد اختاذ املواقف املناصرة واملناهضة جتاه اآلخر الغرب يف قضاای السياسة واّلجتما 
 واألعراف والتقاليد.

 یسلما من حاّلت التضخيم لآلخر أّّنما رغم سردمها الذي نظّنه صادقا  من صميم الواقع مل و ـــــ
 الغرب ملا حّققه من تطّور علمي مقارنة ابلشرق.

أّّنما دعوا بنسب وأبساليب خمتلفة إىل التحّرر من العادات الشرقية، واّلنفتاح على اآلخر  ـــــ
 الغرب.

 من سلطة أّّنما دعوا إىل نبذ ما یراینه خرافات شرقية ودعوا إىل سّن القوانني اليت حتدّ  ـــــ
 املستبدین.

ته يف عامل األدب املصري تفوق مثيلتها عند مريزاصاحل سمعلغة اخلطاب عند طهطاوي نظرا  لأّن  ـــــ
 الشريازي لكونه مغمورا  يف األوساط األدبية اإلیرانية آنذاك. 

ا یالئمه من مناهج نقد األدب املقارن وهو منهج املدرسة ممّ لقد استفدان يف هذا البحث 
فهي فضاءات. يف الوانت وطنية وتنوعات كمما فيه من ل كلسالفية يف النقد األدب املقارن، با

 تصخل ّ قد و  ي.لّ كد الرتاث الثقايف الاأببعوهتتّم  ةإنساني ةزعن تتخذيف اجلدلية التارخيية و تدخل 
املناخ الوطين لعالقات املباشرة بني اآلداب، ذات اب: أوّل   هتتمّ  أبّّنا املدرسة السالفية مواقف

دراسة املوازانت خارج العالقات والتأثريات ب: اثنيا   ،ل التأثريات و املصادركبعناصرها احملددة ومشا 
)علوش، .للمقارنة موضوعٍ كة ملختلف اآلداب  دراسة الطوابع اخلاصّ بواملصادر. واثلثا: 

لتنظريات األدبية طریقة لنضج املعاجلات وا 1ویصبح املنهج املقارن الساليف (133و130:م1987
ننا كبعضهما يف رحلتيهما لبطهطاوي ومريزاصاحل مل یتأثر الو  ة.كاليت تتعلق ابلقضاای القومية املشرت 
ات كریة الوطنية ابلنسبة للشرق بينهما واشرتا كة الذهنية والفكحناول أن نناقش العالقات املشرت 

  .آنذاك غرب وتطورهقفهما ابلنسبة للاواختالفات مو 
 

 ایران مصر و الرحالت يفأدب . 2
اهلدف أو معنوای،  كان ذلكان إلی آخر لتحقيق هدف معني، مادای  كالرحلة تعين اّلنتقال من م

أدب الرحالت و  (15 :1996الصعيدي، )ة خالل الرحلة بقطع املسافات فهي السفر.كأما احلر 
ن كق، الروایة اليت ميتحقّ نه أدب الإعي أنه ینقل احلقيقة ّل شبهها، وینقل الواقع ّل احملتمل. یدّ 
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اّنا، ومدهتا وأن یتعرف شخصية بطلها و رفاقه كللقارئ أن یتحقق من شخصياهتا، و زماّنا، وم
ثريا ما جند عند الرحالة العرب كضارة و تابة التاریخ وتقدم احلكالرحالة يف   ولقد ساهم يف رحلته.

والنظم ی دعاة تغيري للعادات إل و احملدثني هذا اهلم الذي حيوهلم إلی مصلحني اجتماعيني
 .(255:م1996زیتوين،) جتماعية والسياسيةاّل

 

 يف مصر . أدب الرحالت2-1
 للروایة أو ااب  تّ كوا  رفة املصریني الذین ع  دابء املعاصرین العرب وخاصّ األبعض  أنّ من املالحظ 

داعهم يف هذه للمقال، قد حصلوا علی جوائز الدولة ّل بسبب إب للمسرح أو للقصة القصرية أو
ب خريي شبلي الذي حصل علی اتّ كلا . من هؤّلءالفنون األدبية وإمنا لتفوقهم يف أدب الرحالت

حول العامل تابه كاتب أنيس منصور يف  كوال فالح مصري يف بالد الفرجنة تابهكجائزة الدولة عن  
حممود و  دابديف بالد سن تابكو فاروق خورشيد يف   أبواهلول یطريوحممود تيمور يف  ،200يف 

وإن الذي  سندابد إلی الغربتاب كوحسني فوزي يف   وس يف بالد الفلوسكاملو  تابهكالسعدين يف  
احلدیثة واملعاصرة اليت جاءت بعد رفاعة الطهطاوي وخريالدین التونسي وأمحد  بتكیقرأ هذه ال

بة النثریة يف یالحظ تطور وانتشار هذا اللون من الكتايم كفارس الشدایق وطه حسني وتوفيق احل
الرحالة احملدثون فقد قصدوا أورواب بغية أّما  .(15و14 :1984 )النساج، احلدیث األدب العرب

 بوهتاكما یساعد األمة اإلسالمية علی النهوض من  بر فيشف عن سر تقدمها، والتدكال
تجلی يف ما أما القيمة األدبية يف الرحالت فت .(95 :1989 )فهيم، واّلستيقاظ من غفوهتا الطویلة

تعرض فيه موادها من أساليب ترتفع هبا إلی عامل األدب، وترقی هبا إلی مستوی اخليال الفين. 
احلوار إلی وبرغم ما یتسم به أدب الرحالت من تنوع يف األسلوب من السرد القصصي إلی 

یقدمه من  تاب ة القصصي املعتمد علی السرد املشوق، مباكالوصف وغريه فإن أبرز مامييزه أسلوب ال
 .(9 و8 :1983 )حسني، «ربیكمتعة ذهنية  

 

 يف ایران . أدب الرحالت2-2
تسجيل وقائع السفر واملشاهدات واّلستماعات خالل الرحلة فيه قد شاع أّما األدب الفارسي ف

من – تابة الرحالت مبعناها اجلدیدكن  كول ،قبادایينالما يف سفرانمه انصر خسرو كمنذ زمن قدمی  
يف عهد  (328 :1391 )ایحقي، قد بدأت من أوائل العصر القاجاريف -الغربالشرق إىل 

تاابت الرحالة الغربيني كطالع علی  ه عباس مريزا بعض املوفدین لالفتحعلي شاه حيث بعث وصي  
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وأمهيتها، وماهلا من دور مؤثر يف رسم سياسات الغرب جتاه الشرق فبدأووا بتدوین تقاریرهم 
 تابكر اإلیراين  كر يف املد التنویري يف الفتوب أثّ كان أول تقریر مكو  السياسية واّلجتماعية،

سفارت انمه تاب كملريزا ابواحلسن خان الشريازي مث تاله رضا قلي خان هدایت بحريت انمه 
ایران لعّل و  (81 :1387 )پناهی، بريكوفاقه يف تنمية اجلهاز الدبلوماسي اإلیراين إلی حد   خوارزم

 5مصر و قبلسنة قبل إرساهلا من  27حوايل  إىل الغرب، ل البعثات العلميةأول بلد شرقي أرس
 وفنوّنا اجلدیدةلغربية وعلومها طالع علی احلضارة الال ، وذلكسنوات قبل إرساهلا من الياابن

 .(90: 1353 شریعيت،پژوم و نژادمرادي)
 

 نبذة عن سرية مريزا صاحل شريازي . 3
مل تذكر  .(1/176: 1370 )حمبوب اردكاين، ج ابقر الكازروين الشريازين احلا هو مريزا حممد صاحل اب

كّل ما .(312 :1372)حائري،  املصادر التارخيية أّي شيء عن مولده وّل عن هجرته إىل أذرابجيان
-1829يف األمر أّن والده كان أحد القادة يف الوحدات العسكریة اليت كان یرتأسها عباس مريزا )

من یطّلع علی شیء كأبيه يف خدمة ويل العهد، ویبدو أنّه كان   مريزاصاحلط (. وقد اخنر 1782
هد إليه عباس مريزا مرافقة الضباط اإلجنليز الوافدین إىل ایران لتدریب العساكر عاللغة اإلجنليزیة ف

وقد أوفده عباس مريزا مع أربعة آخرین ليكّونوا اثين بعثة ترسل  (2/259 :1369)نوایي،  اإلیرانيني
أكرب هؤّلء اخلمسة سنّا  وأكثرهم  مريزاصاحل. وكان الغربيةاب لتعّلم الفنون والتقنيات احلدیثة و إىل أور 

. وقد استغرقت حوايل أربع سنوات سفرانمهاها مسّ مد إىل تسجيل مجيع جزئيات سفره و ثقافة، فع
 ابئه و رفاقهأقر وحتّدثنا املصادر عن معارضة بعض  .(5 :1377)كرمييان،  م1819إىل  1815من 

أّما هو فيربّر موقفه الداعي إىل السفر  (70 :1384برومند، ) ومساعيهم للحيلولة دون رحلته
إن مل یدامهين األجل فسوف أتعّلم وأحتّرى يف األداین وسوف أتعّرف على معامل دیين من »ابلقول:

ينتفع ب بعض خالل البحث واّلستقصاء، وسوف أطّلع على شؤون الدهر مّث أعود إىل ایران ل
احلداثة إىل بلده،  مظاهر ده ّلستجالبو وقد بذل قصارى جه (46 :1347شريازي، ) «املسلمني

أنشأ أول مطبعة حكومية ایرانية يف و أتقن بعض الفنون والعلوم يف لندن، ومن أمّهها فّن الطباعة، ف
بدو تفریس لكلمة وهي على ما ی كاغذ أخباراها مسّ أول صحيفة ابلبلد  مدینة تربیز، مّث أصدر

«newspaper» ذكّي،  قد عرف عنه أنّه رجل مثابر، و و (44 :1390 )ابواحلسين، اإلجنليزیة
 صويف نياركي) لتعّلم الفنون الغربية احلدیثة مسعاهبذل قصارى فالتعّلم  مّتسم حبب اّلستطالع و

 .(2/173 :1382 ،جنفي
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 شريازي صاحل مريزا سفرانمه. ملخص 4
ألنّه  کتاب سفرانمه ونشره هو مريزا صاحل الشريازي نفسه.  لی أن أول من طبع  تشري املصادر إ

م، مّث نشرت 1820وكما ذكران كان أول من استجلب ماكنة الطباعة إىل إیران. وذلك يف عام 
لكّنه بقي مغمورا  مل ینتشر  .(70 :1384برومند، ) بعض املقتطفات منه يف اجمللة الشرقية بكولكوات

يف أربعة  سفرانمهكتاب   مريزاصاحلالتوزیع آنذاك. لقد عقد نظام الناس لعدم تطّور بني أوساط 
هبا. وهو الفصل الذي عن نزوله يف انكلرتا وإقامته  فيه حتّدثالذي الفصل الثالث  أطوهلافصول؛ 

أّما النثر املستخدم  .(389و162و 48و43 /1347شريازي، ) ضّمن جّل مواقفه عن اآلخر الغربیت
أن یبتعد كّل البعد عن التعقيدات البدیعية  مريزاصاحلفهو النثر املرسل، إذ حاول  سفرانمهتابة يف ك

آنذاك يف األدب الفارسي، والنّص خاٍل تقریبا  من اّلستعارات والكناایت  سائدةاليت كانت 
ع والتشبيهات واجملازات املوغلة يف التعقيد والصعوبة، هذا فضال عن الرتادف السخيف والسج

نفسه مل یكن یتوّقع  مريزاصاحلویبدو أّن  .املمّل. فصّب الكاتب جهده على املعاين دون األلفاظ
لكتابه هذا أن یكون له شأن أدّب أو اترخيّي، ومن هنا فإنّه مل ی عن  بتنقيح عباراته أو تصحيح 

كرار املمّل من جانب آخر اشتمل كتابه على شيء غري یسري من الت بعض األخطاء الواردة فيه. و
قد دّون كتابه على شكل یوميّات یؤرخ  و .(1378:52 شهرستاين،) واإلطناب الذي ّل مربّر له

ریخ املناطق ليخوض يف ات ن أسلوب سرد اليوميات واملالحظاتكان خيرج أحياان  علكّنه  لكّل یوم 
لنفسه  علأن جي احلمريزاصقد متّكن  حسب املصادر اليت كانت يف متناول یده. واليت كان ميّر هبا 

وتطویر مناهج  رّقيّ ال السلطة، ألنّه كان من دعاة المكانة مرموقة لدى ذوي األفكار النرّية من رج
 رستگار،) التعليم وإحالل مؤّسسات اجملتمع املدين، وسيادة القانون، وصيانة احلراّیت الفردیة

1351: 241). 
عن و  هایزّودان مبعلومات وافية عنو ، أمساء كثري من القرى واملدن سفرانمهیتضّمن كتاب 

تطور الربیطانّيني يف العلم، ويف الشؤون  عن وقد تناول ابلبحثيف ثقافتها.  تجذرةاألساطري امل
الصناعة، والطباعة، وعلم الكيمياء، والنظام الربملاين، ك  اجملاّلت آخراإلداریة وسياسة البلدان و 

، ومسامهة الشعب يف تقریر املصري من خالل وضرورة سيادة القانون، ومنح الناس احلرایت
 اّلنتخاابت العاّمة، واحلّد من سلطات امللك وصالحياته.

 

  رفاعة طهطاوي نبذة عن سرية. 5
جنوب »سوهاج  حمافظة احدى مدن طهطامبدینة  م1801اكتوبر  15يف الطهطاوي رفاعة ولد

رفاعة رافع »لي أنهكاألعالم للزر  جاء يف، النسب شریفة األصل أسرة كرمية يف ونشأ ،«صعيد مصر
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ضة مصر ان ّنكبن بدوي علي الطهطاوي، یتصل نسبه ابحلسني السبط، عامل مصري، من أر 
 عمره عشرة من السادسة رفاعة بلغ عندما .(29: 3م،ج2002لي،ك)الزر  العلمية يف العصر احلدیث

لبعثة اليت أرسلها حممد وقد أرسل مع ا  (142: م2011)املعوش،  1817العام  يف ابألزهر التحق
علي إىل فرنسا كإمام للصالة فعكف على تعّلم الفرنسية ومطالعة كتب التاریخ واجلغرافيا وأسهم  

وكان له شأن يف النهضة املصریة ويف املعرتك  ر.رساء قواعد التعليم احلدیث يف مصكثريا يف إ
 اجملال. أعرضنا عن ذكره لعدم سعةإّّل اننا السياسي بعد عودته إىل مصر 

 

 لطهطاوي  ختليص اإلبریز يف تلخيص ابریز. ملخص 6
بال جدال أهّم وثيقة إنسانية أدبية يف مصر يف النصف األول من القرن »قيل عن الكتاب إنّه 

یضّم  .(44 :1977 جنيب،) «التاسع عشر، وهو أول مؤلَّف عرب يف العصر احلدیث عن أورواب
املقالة  تكّون كما قّسم الكتاب إىل سّت مقاّلت  .عة أبوابيص املقّدمة، وقد جاءت يف أربلالتخ

يف ثالثة  تطّرقحيث  .يف وصف ابریس وحضارهتا وهي اجلانب األعظم من الكتاب الثالثة منها
الدستور ترمجة فرنسية، و تدبري الدولة الو  ،ختطيط ابریس اجلغرايف وعوائد أهلهاإىل  عشر فصال  

منتزهات  كما وصف،  املالبسو  يف املآكل واملشارباداهتم مساكن الفرنسيني وعيف و  الفرنسي
 .الفنون والصنائعو  لعلوم الطبّيةاب عنایتهمو سياسة صحة األبدان ومدى اهتمام أهلها بابریس، 

  .وقد مسيت هذه الرحلة بتخليص اإلبریز يف تلخيص ابریز أو الدیوان النفيس إبیوان ابریس
 

 شريازي سفرانمه  و ختليص اإلبریز اآلخر بنی . مقارنة جدلية األان و7
 ان الشرقياألفضله علی  الغريب واآلخر  .7-1

ویطغى ان ملتزما بتقاليده ووطنيته ك  يف الوقت نفسهنه كالغربية ول مريزاصاحل بتطور املدنية أتثرلقد 
 الشدید ابلغرب عاّمة واإلجنليز خاّصة. ويف كّل مرّة یتحّدث عن إجيابيات اإلعجابعلى كتابه 

الغرب یذّكر أّن الشعوب الغربية إمّنا تدین يف تطّورها إىل سيادة القانون الذي ليس مبقدور أحدهم 
إّن األمري رجينت ملك هذه املدینة احلقيقي، قد شّيد زقاقا »أن یتخطّاه مهما أويت من قوة وجاه: 

لك دكاان  متواضعا، ابمسه يف أكسفورد اسرتیت. ومثة رجل فقري يف هذا الزقاق ميتهن الصناعة وميت
مضى أكثر من ستة أشهر وهم حياولون إحلاق دكانه ابلزقاق إّّل أنّه ميتنع ومياطل. وليس  و ها قد

يف یشيد ابإلجنليز  و (207 :1347 )شريازي، «مبقدور كّل اجليش أن یسلبوه حّقه ویغتصبوا دكانه
ونظامها واّللتزام بتنفيذ د اإلدارة ليز يف قواعكومة مثل اإلنكويف العامل ّل جتد ح» :لبالدادارة إ
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ثرية حتی وصلوا إلی هذا احلد من كل الكثريا وجربوا املشا ك، فمن الواضح أّنم تعبوا  هذه القوانني
هذا املوقف  .(319 :املصدر السابق) «لتزام بتنفيذها يف بالدهمية واإلومكالنظام يف القوانني احل

رجال العدل الغرب، والتزام و ، بسيادة القانون معجب فهو شدید الوضوح عند الطهطاوي أیضا  
ن السياسة الفرنساویة هي إو  ،ففرنسا ليس مطلق التصرّ  كمل» :ابلقوانني الرمسية للبالد السلطة

ودیوان رسل  ،ور يف القواننيكبشرط أن یعمل مبا هو مذ  كم هو امللكقانون مقيد حبيث إن احلا 
ن ویتخذونه أساسا ميشي عليه الفرنساویة اآل ون الذيالعماّلت حيامي عن الرعية والقان

الشدید ابلغرب، لو قاران  افتتانهعلى  الشريازيقد نعذر  و (105 :2012 )طهطاوي، «لسياساهتم
مدى التخّلف الذي كان عليه بلده آنذاك مبا ّلحظه من أمارات التطّور يف الغرب. فهو حيّدثنا 

إّنين ألشعر ابللذة التاّمة عندما آكل طعامي »: تناوهلم للطعام عن مدى نظافة الغربّيني عند
 «م أو نسائهم یرتدي مالبس مّتسخةّل جتد أاّی  من رجاهل»ویقول:  (339 :1347شريازي،) «معهم

وهكذا ابلنسبة للفارق بني محّامات الغرب ومحّامات بلده ونظافة حدائق  (304 :)املصدر السابق
أّما  (304 و 165 )املصدر السابق: داء املالبس النظيفةرتنسائهم إبالغربّيني واهتمام رجاهلم و 

واحلمامات يف ابریس متنوعة ويف »طهطاوي فإنّه یصف هذه النظافة بشيء من اّلعتدال قائال :
ومع ما  ، غري أن محامات مصر أنفع منها وأتقن وأحسن.احلقيقة هي أنظف من محامات مصر

ن األمم كثرية اّلعتناء لبالدان، فإّنم ّل یعدون أنفسهم م عند الفرنساویة من النظافة الغربية ابلنسبة
 .(47و141 :2012 )طهطاوي، «ابلنظافة

ابلنظام التعليمي املتطّور ومناهج املدارس عندهم ابلتفصيل، ویقارنه بنظام  الشريازي ویشيد
م وقد أعجب بزوال النظا (299 ش:1347 شريازي،).التدریس املتبّجح لدى الكتاتيب يف ایران

الطبقي يف أروقة املدارس واملعاهد العلمية. وكثريا ما تطّرق إىل املستشفيات ومراكز العالج لدیهم 
وحينما یعقد رفاعة مقارنة بني علوم الشرق والغرب وحياول  وما یلقاه املریض من رعایة طبية فائقة.

فإذا » ملطاف قائال :اليت یفوق فيها الغرب، یذعن يف ّنایة ا أن حيتفظ للشرق بعلومه اإلنسانية
نظرت بني احلقيقة رأیت سائر هذه العلوم املعروفة معرفة اتّمة هلؤّلء اإلفرنج، انقصة أو جمهولة 

وقد  (20 :2012 )طهطاوي، «ا  فهو مفتقر ملن أتقن ذلك الشيءابلكلّية عندان، ومن جهل شيئ
 علوم الطبية.عقد فصلني كاملني يف عنایة الفرنسيني بصحة األبدان واهتمامهم ابل

 

 طهطاويال و شريازيالبنی  ير كالف و االنتماء الوطين. 7-2
 منیبدو لنا من خالل متابعة الكتابني أّن احلّس القومي والوطين والدیين عند رفاعة كان أعظم 

الشريازي، إذ كثريا ما حيتفظ للشرق وخباصة ملصر بسماهتا اليت یراها تفوق تلك اليت حيملها 
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بني كثري من  وطن مقيم يف قلبه وهذا واضح من منهجه الذي اتبعه يف املقارنةفحّب ال الغرب.
 )حسني، مشاهداته يف أحوال ابریس، وبني أحوال القاهرة وهو یفضل وطنه علی كل ما سواه

أهل ابریس وحكمتهم وبراعتهم، وحسن تدبريهم،  2امةفلوّل جن  » انظر مثال قوله: .(77 :1983
فلو تعهدت مصر وتوفرت فيها  شيء... لكانت مدینتهم كال بالدهم، واعتنائهم بتعهد مصاحل

أّما الشريازي  .(76 :2012 )طهطاوي، «أدوات العمران، لكانت سلطان املدن ورئيسة بالد الدنيا
فإنّه كان غالبا  ما ینّفس عن التخّلف الذي منيت به بالده بوصف إجيابيات الغرب وحسب، دون 

ن سلبيات يف ایران. وكأنّه ّل یرید أو لعّله خيشى مغبة التعریض ابلشرق ما یقابله مأن یشري إىل 
هذا ألنّه یتقاضى تكاليف سفره من احلكومة. فاّلنتماء الوطيّن عنده إّما معدوم وإّما ضعيف. 

وحتّدثنا بعض املصادر عن انتماء مريزاصاحل إىل املاسونية العاملية وعن مساعيه يف التأسيس هلذه 
تطّلع حنو احلریة ممّا جعل اإلنكليز ایران إّّل أنّه كان لدیه شيء من اّللتزام الدیين املاحلركة يف 

ویبدو كذلك  (86 :1384 ور،پ)ساسان یتنّكرون له فلم یـ ْرق  إىل املناصب العليا بعد عودته إىل بلده
  للسخریة ريا  ان مثحيث ك صعاب يف احلفاظ عليهالأنّه كان متقّيدا  بزیّه اإلیراين رغم ما واجهه من 

ومن مظاهر شّدة اّلنتماء عند رفاعة أنّه كثريا ما یفخر مبآثر بلده ویعزف  (381 :1347 )شريازي،
 :وّل یفتأ ینشد املقطوعات الشعریة يف مصر (13 :2012طهطاوي، ال) حّبه له على وتر

 ای بعيد الدار عن وطنه
 كلما جد الرحيل به

 

 مفردا یبكي علی شجنه 
 زادت األسقام يف بدنه

 (29 :2012 )طهطاوي،    

ويف بعض األحيان ّل یتحّدث عن مظاهر العدل واإلنصاف يف فرنسا إّّل بعد أن حيّدثنا عن هذه 
املصدر ) لمة الفرنسية يف تعریفه للحریةكاله جيمع املفهوم اإلسالمي و أنّ املفاهيم يف اتریخ الشرق. وك

وعلينا أّّل نبخس مريزاصاحل حّقه من حّب الوطن،  .(33 :1980 قرين، ، و80 و 74 و 73 السابق،
فإّن كتابه مل خيل  من أمارات الشوق واحلنني إىل بلده، لكّنه وحبسب ما سنذكر مل یؤت سعة من 

ویته ليتلّقی براعة التعبري يف هالدینية ومل یتسّن له أن یدرس يف احلوزات العلمية و املدراس العلم 
فهو یرى نفسه يف مهّمة ك ّلف هبا ّل تسمح له أن خيرج كتابه على منط  ذلکل .الوطنية کما ینبغي

رفاعة. إذ یذكر يف كتابه وعلى الرغم من اّلستشهاد الشحيح أببيات من الشعر الفارسي، أنّه 
 )شريازي، القائم مقام الذي اعترب الشعر ضراب من اللغو فأعرض عن الشعر وإنشادهأذعن لنصيحة 

ره، ویفّند رأي  مريزا صاحل أن القائم مقام الفراهاين كان واحدا  من كبار شعراء عص .(173 :1347
الذین انصرفوا إىل الشعر من نوعه املاجن ومل یهتّموا بتثقيف  خفّ وأنّه مل یفّند الشعر بل است
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ب آخر كانت له نصراف إىل مهّمته وحسب. من جانم. وهذا ما محل مريزاصاحل على اإلأنفسه
اط يف جمالس الرتف واللهو اليت كان جيد نفسه مقحما على حضورها مواقف مقاو مة جتاه اّلخنر 

 .(243 )املصدرنفسه: حنطاطكان یغادرها خشية اإل  عان مافسر 
 

 موقف الكاتبنی من سلبيات الغرب. 7-3
ذین سبقوه من الرّحالة من أمثال مريزاصاحل إّّل أنّه كان أكثر اعتداّل  من ال افتنانرغم ما رأینا من 

تـ ف ْته سلبيات اآلخر الغرب. ومن ذلك أّن النساء يف عبداللطيف شوشرتي، وابواحلسن ایلچي ومل 
 )شريازي،انكلرتا مل یكن مبقدورهّن املسامهة يف عملية اّلقرتاع فما ابلك ابلرتّشح للمجلس النياب 

رية، الذي انتقد مريزاصاحل يف كّل صغرية وكبهذا املوقف أاثر استحسان كلهر  و (322 :1347
ینتقد  ا  مشاهبیكاد یكون يف موقف  و (151 :1369 لهر،ك) عدم السذاجة فوصفه ابلذكاء و

الغالب علی أهل هذا  و ...ف من عدة رجال لّ ؤ هذا الدیوان م» :أتليفة الربملان الفرنسي رفاعة
 نتباهإلفت هذا املوضوع  و .(104 :2012 ،)طهطاوي «وزرائه ، وكوّنم من أقارب امللكالدیوان  

 یستطيعون أن یصبحوا أعضاء الربملان، و ...اتكمتلامل أصحابفقط » فقال:، مريزا صاحل أیضا  
هذا  و .(322 :1347 شريازي،) «هلؤّلء ینار مستشكإّّل  أنفسهم ّل ميكنهم أن یرّشحوا یون و القر 

ني يف كاملسا  الفقراء، و لطبقات القرویة، وّل یهتم اب یشري إلی أن نظامهم، نظام رأمسايل، و
إذ ، تظاهر الناس ابلداینة لكّنهم ضّد الكنيسة الغرب علىرفاعة من مآخذ  و ومية.كاملناصب احل

سم، فهم النصرانية غري اإل دینمن ليس هلم على اإلطالق ن الفرنساویة إ» یقول عن الفرنسيني:
 :2012 طهطاوي،) «مه دینهم، أو أوجبه، أو حنو ذلكیدخلون يف الكتابّيني، فال یعتنون مبا حرّ 

( الذي تزّوج بسبع نساء فكان 1509) أّما مريزاصاحل فقد انتقد داینة امللك هنري الثامن .(173
 )شريازي، زواج أبخرى حبسب تعاليم املسيحيةمنهّن املكائد ليطلقها أو یقتلها ليحّل له ال یدبّر لكلٍّ 

 ینتقد أساقفة الكنيسة بشكل صریح فيما عرّب عنه ابلتناقض: يف موضع آخر و .(248 :1347
الناس مل  ميكن القول ابختصار أّن ما وضعه القساوسة من أسس واهية وقصص كاذبة خلداع»

قد قّرر مريزاصاحل أن یتحّرى عقائد هؤّلء ليخرج  و .(66 :)املصدر السابق «یكونوا هم ليلتزموا به
أّي من  و ..ّل خيتلف إطالقا  عن الوثنية. ـــ من وجهة نظريـــ بادة اّن هذا النمط من الع»بنتيجة 

 :)املصدر السابق «.. إن مل أ س مّ  هذا شركا  فما هو الشرك إذا ؟هذه املظاهر ّل یّتفق مع احلقيقة.
 احلشمة اّلجتماعية: منحها من احلریّة ما یتناىف و ممّا تطّرق له الكاتبان قضية املرأة و و (82و67
من الزان عندهم  يف وك  عدم غرية رجاهلم ثري من نسائهم وكمن خصاهلم الردئية قلة عفاف   و»
ویقصد أن الزان ّل یعّد عندهم من کبائر الذنوب ومن ) ّل من الذنوب األوائل الرذائل و عيوبال
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 مريزاصاحل یسرد لنا و (88 :2012 طهطاوي،) «(أشدها بل جمرد ذنب عادي اجتماعي قبيح
لو سّلمنا  و .(381 :1347 )شريازي، تفضيلهم إایها عليه جنليز جتاه امرأة شبه عاهرة وموقف اإل

فإنّنا نرى أّن التحامل الليربايل على  حقوقها املهدورة شأن املرأة وبقوة مالحظة مريزاصاحل يف 
 و من أسخن القضاای السياسيةكان الرتّشح،   املطالبة حبقوق النساء يف اّلقرتاع و الكنيسة و

مثة مأخذ آخر ملريزاصاحل على الغرب. فهو یعتقد أّن الغرب یبين  جتماعية يف الغرب آنذاك. وإلا
هذا یستدعي أن نتعامل معه حبذر. فلو اقتضت مصاحله أن  عالقاته على أساس املصاحل، و

لوكه سرعان ما تبدو على س عونه فإنّه لن یتواىن يف ذلك و یتنّكر ألصدقائه أو الواثقني بدعمه و
( إّن حكومة اّلنكليز مصلحّية )بنت الوقت»الغدر. فوصفهم مريزاصاحل بقوله:  أمارات اجلفاء و

لكن على كّل حال فإّن  (173، )املصدر السابق «منطق املصاحل علی أساسّل تتعامل معنا إّّل  و
واقف رفاعة املنتقدة للغرب تكاد تكون كحلقة يف فالة لو قاراّنها مب مواقف مريزاصاحل و

 من املالحظ أن مواقف الطهطاوي هي األكثر انتقادا   و الذي منيا به. اإلعجابأو  اّلستالب
 ليس عندهم املواساة إّل أبقواهلم و و» للغرب كما یقول يف مدح كرم الغرب و خبل الفرنسيني:

يف الواقع  وهم يف احلقيقة أقرب للبخل من الكرم..  أفعاهلم، ّل أبمواهلم، إذا وثقوا ابملكافأة، و
 لكّن طهطاوي و (149: 2012 )طهطهاوي، «حقيقة السبب يف ذلك هو أن الكرم يف العرب

خالفا للموقف املتماهي الذي جنده عن مريزا صاحل حياول أن یعّوض عن الفارق بذكر منقبة من 
ضر مناقب الشرق اإلسالمي بعد كثري من مواقف التمجيد ابلغرب. فإن مل جيد تلك املنقبة يف حا

األّمة، حبث عنها يف ماضيها فأشاد مبفاخر األقدمني وما كان للمسلمني من أجماد. وأحياان حياول 
أن یغمط اآلخر الغرب تطّوره من خالل التعریض به وانتقاد مثالبه. خذ مثال موقفه جتاه حرّیة 

ليل أو نقد، ّل النساء فإنّه وخالفا ملريزا صاحل الذي یسرد وضع النساء يف الغرب من دون أدىن حت
یقف مكتوف اليدین بل ینتقد وبشّدة الفساد الذي منيت به النساء والغرية املعدومة لدى الرجال 
يف الغرب ویفخر بشّدة لكونه ینتمي إىل جمتمع حيّرم السفور والتربّج ویصون املرأة وحيفظ هلا 

 وقارها.
 

  الشريازيمريزاصاحل سفرانمه وختليص اإلبریز  بنی  مقارنة األسلوب. 8
حدیثه، إىل تطعيم كتاب  لقد عمد رفاعة األزهري املطّلع على فنون األدب العرب، قدميه و. الف

التليد من  الطارف و احلكم و األمثال و قتباسات القرآنية واإل التخليص ابلشواهد الشعریة و
خذ مثال   (12: م2012 )طهطاوي، «فهو مشحون بفوائد الفرائد مبا ّل یستقصی»جواهر الكالم. 

مع  عارض أخالقهنوت اتة عفاف النساء الغربيعن قلّ م املشهورة كه معتمدا  على احلیذكر ما 
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عدم غرية  م وما تقدّ كثري من نسائهم  كة عفاف  من خصاهلم الردیئة: قلّ  و»األعراف الشرقية: 
هم مصداق ءانس أنّ كف املسایرة... ون عند اإلسالم من الغرية مبثل املصاحبة وكرجاهلم فيما ی
قال آخر: النساء حبائل الشيطان،  ثر وكإن   تثق مبال و مرأة و ّلاب ماء: ّل تغرتّ كقول بعض احل
 وقال الشاعر:
 نكال ت ، وكع هبا ما ساعفتمتتّ 

 الليان فإهنا كفإن هي أعطت
 عهدها يو إن حلفت ال ینقض النأ

 

 جزوعا إذا ابنت فسوف تبنی 
 آلخر من طالهبا ستلنی

 «وب البنان  مینیفليس ملخض
 (153)املصدر نفسه:          

ّل  وحسب، وهي وثيقة بينما أعرض مريزاصاحل عن كّل ذلك ألنّه أراد أن یعطينا وثيقة اترخيية
من األبنية  و»یقول يف حدیثه عن مدینة آنوّل: متّت بصلة إىل آللئ األدب الفارسي العتيد. 

مي الذین ولدوا عمياان  من بطون أمهاهتم، حيث یشتغلون اخلريیّة يف آنوّل عمارة جيتمع فيها الع  
 شريازي،)« قد سألت فتاة عمياء عن مّدة عماها فقالت: إيّن عمياء منذ وّلديت حبياكة الزانبيل، و

للمؤّلف تكشف عن عدم اهتمامه  يف النّص الفارسي« كور»إّن تكرار كلمة  .(364: 1347
 بتهذیب العبارات.

النثري عند رفاعة ابلشائع الرائج من النثر العرّب يف عصره لوجدانه موغال يف  . لو قاراّن السردب
وأما الرجال » :التسهيل وتبسيط العبارات، حماوّل أن ینأى عن توشيح الكتاب بزخارف البدیع

فإّنم بني هؤّلء وهؤّلء عبيد النساء، فإن اإلنسان حيرم نفسه وینزه عشيقته... وأّما اخليل فإّنا جتر 
، وهذا ما جنده أیضا  عند مريزاصاحل (156: 2012)طهطاوي،  «لعرابت ليال وّنارا علی أحجار...ا

یتسم كتابه بلغة مرسلة مبّسطة مقارنة ابلنثر الفارسي الرائج يف بدایة العصر القاجاري. لكن حيث 
د به مقي»: رغم ذلك مل یسلم أسلوبه من اإلغراب يف بعض املصطلحات واملفردات املستعصية و

ترجيح کاله پوست را آن بودن و لباس ایران بودن را نيز از عقل دور دانستم ودر واقع گرفتار این و 
فقد استخدم الكاتب كلمة  .(17: 1347 )شريازي، «فرنگی دادن خوش آیند نيست.. پرنسبه 
. وهذه وهي تعين كّل لباس رأسه منه، أو القلنسوة الطویلة« پرنس»اليت ط بعْت سهوا  « بـ ْرن س»

بعض التكرار املمّل واإلیغال مثّ إّن الكتاب مفعم ب املفردة قليلة اّلستخدام يف فارسية ذلك العصر.
  .يف شرح الواضحات والبدیهيات
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. ميتاز كتاب ختليص اإلبریز ابإلخراج الفيّن األقرب إىل الروح العلمية من حيث التبویب، ج
اب سفرانمه على اجلانب السردي احلكائي، وتصنيف املوضوعات واملباحث، بينما یعتمد كت

 تسلسل احلوادث. القائم على تدوین مذكرات السفر حبسب اتریخ األایم و
إن مريزا صاحل الشريازي حيّدثنا عن تفاصيل األمكنة مبالحظاته الدقيقة ولکن بلغة تقریریة . د

رود »املعامل:  ات املالمح وستطرادات املوغلة يف جزئياإل واقعية، ممزوجة ببعض األغالط اللغویة و
گذرد وداخل بروس ميشود. أوّل  از سبريیه بوالکه است در حوالی سبريیه می مسّمیعظيمي 

، ابر کشتی گردیده از رود اسکندریه که در سبريیه نشدنقره مهه خالص  آهن و معدنيات مس و
والکه منوده والی  عظيمهگذرد بتوسط چند رود دیگر اجناس معدنيات مزبور را داخل برود می

 ّل خيلو نصّ  و .(129: 1347 )شريازي، «چهارصد فرسخ راه آمده بچند رود دیگر وارد شده...
إن »الولوج يف جزئيات األمور لكْن مبقدار. من ذلك قوله:  ستطرادات ورفاعة من بعض اإل

انت عماراهتا عمارة، وإن ک ابریس اليت هي قاعدة ملک الفرنسيس من أعظم بالد اإلفرنج بناء، و
إن مادهتا جيدة إّل أّنا انقصة، لعدم کثرة  الصناعة، ... غري جيدة املادة، فهي جيدة اهلندسة و

أساس حيطاّنا من أحجار  کيف ّل؟ و  خللّوها عن بعض أشياء آخر.. حجر الرخام فيها، و
أما   الغالب، وأما الداخلية فإّنا تتخذ من اخلشب اجلّيد يف النحاتة، کذلک احليطان اخلارجية، و

حيث یستغرق صفحة ونصف  (194و 193: 2012 )طهطاوي، «عواميدها فهي غالبا من النحاس
 الصفحة يف ذكر اجلزئيات. لكّن أسلوبه أتقن وأقوى من مريزاصاحل.

من أخطاء لغویة وهنات أدبية، رغم كّل ما وصفه اآلخرون ابللغة  . ّل خيلو كتاب سفرانمهه
أتّمل مثال يف  .(52 :1378 شهرستاين،) لبعيدة عن تعقيدات النثر يف العصرا السردیة املعاصرة و

دو نفر افيسر  صد نفر سالدت و»نّصه الذي أوردانه يف وصف ّنر والكه، أو النّص اآليت: 
وانظر إىل عباراته  (64 :1347 )شريازي، «بودروس، یکنفر سلطان و انیب در آجنا حاضر 

چون ابلفعل مشغول به تعمري  کنم وجا بقدریکه توامن تعریف مسکو را میاما درین و» الطویلة اآلتية:
ونيم قبل که بنااپرت امپراطور فرانسه از پی تسخري این مملکت روسيه اب سپاهی انبوه خرابی دو سال و

 .(78)املصدر نفسه:  «شهر مسکو بعلت ورود او آتش گرفته بود اوّل... آمده و
ذلك للفارق الكبري فيما تلّقاه كّل  األدبية و ابلرصانة اللغویة وبينما متتاز ألفاظ طهطاوي 

ینتمي إىل  كان رجال    مريزاصاحلتثقيف قبل القيام ابلرحلة. أضف إىل ذلك أّن  من تعليم و همامن
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مل حيّدثنا التاریخ عن ختّرجه من مركز علمي دیين أو جامعة أو معهد علمي، كما هو  العسكر و
 ّقى فيه رفاعة اجلانب األوفر من تعليمه.شأن األزهر الذي تل

الشواهد  يف نفس هذا السياق نرى أّن لغة رفاعة لغة استدّللية تعتمد على سوق الرباهني و . وو
تنّم عن النظرة اجلازمة اخلالية من أّي  ريزاصاحلإلثبات املّدعى. بينما حيفل كتاب سفرانمه مبواقف مل

الفنية على امللصقات  من التحفيات و التكفريي وقفهثال ماستدّلل علمي أو موضوعي. خذ م
اپدشاه »أو عباراته اآلتية:  (82و67 )املصدر السابق: دون اّلستناد إىل األدّلةجدران الكنائس 

عصر را که مسخ و مبدل به خوک شده بود، شناخته، خود را بقدم او انداخته بعد از گفتگو 
تفاوتی در نظر  پرستی مطلقا  این حنو عبادت اب بترفته، احلق  اب خليفه خود مبالحظه کليسا

 .(60 :1347 )شريازي،  «بنده ندارد
 

 . النتيجة9
تطّوره، فمألت  جتاه تقّدم الغرب و همريزاصاحل ضبط نفس مل یستطع كّل من طهطاوي و.1

كان   هزال. و هوان و خاّصة عندما قاران ذلك مبا مين به الشرق من ضعف و يهمااحلسرة قلب
 .أولی ابألخذ أبسباب احلضارةأّّنم  فر وكالقوة من بالد ال كیری أن املسلمني أولی بتلعة رفا

 رفضيّ موقف موقفه فإّن  كلذل .كانت بدایة الصدمة ألن املسار احنرف بعد ذلكوهذه  
 ون فهمه عن طریق قراءة عباراته كهذا مم ومبّطن مل یتمكن أن خيفيه  للغرب يف الظاهر وتساحميّ 

 .يف الكتاب أسلوبه
حبضارة الغرب يف القرنني املاضيني من كّتاب ومفّكرین إّّل أّن   املفتننيرغم ما شاع بني عاّمة  .2

لكّن الذي مييز رفاعة عن  .بينهما كهذا مشرت  و ،حریة املرأة الغربية مل یثنيا على هماكاّل  من
مستوى اآلخر الغرب من خالل  إىل یتطّلع إىل النهوض ابألان الشرقيمريزاصاحل، أّن األول كان 

شریطة أن یتاح هلا ما أتيح  -اإلسالمية حتدیدا  -املدنّية الشرقية  عتماد على مقّومات احلضارة واإل
للحضارة الغربية من مسبّبات الظهور. لذلك فهو ّلیفتأ یشري إىل هذه املقّومات أینما ظّن أنّه 

لكتابه أن یكّون وثيقة اترخيية اجتماعية ثقافية يف أشاد مبا للغرب. أّما مريزاصاحل فلم یكن یتوّقع 
بني كبار  األدب يف مساء األدب الفارسي و هذا اجملال نظرا  لكونه مغمورا  مل یؤت سعة من العلم و

لذلك اكتفى يف كثري من األحيان ابلوصف السردّي دون التحليل  املصلحني يف اجملتمع اإلیراين. و



  149 م2019هـ.ش ـــ 1398األدب العريب، السنة احلادیة عشرة، العدد األّول، ربيع و صيف 

 
 

لذلك یبدو لنا أكثر  و برفاعة. مقارنة   سي إّّل يف مواقف ضئيلةٍ السيا جتماعي واإل النفسي و
 من الطهطاوي.  اندهاشا

التفّكر  أّما ابلنسبة ألسلوبية الكاتبني فإّن طهطاوي كان بفضل ما تلّقاه من أسباب التعليم و. 3
سل. فأخرج كتابه أوفق من زميله العسكرّي املغمور يف انتهاج املنهج التحليلي وكتابة النثر الفيّن املر 

 ذلك يف توشيحه ابآلایت و تصنيف تستسيغه األذواق، و تبویب ممتاز و يف دیباجة رائعة و
احلكم. خبالف  األمثال و فنون الشعر اليت كان هو منشدها يف كثري من األحيان، و الرواایت و

 مات التارخيية ومريزاصاحل الذي آثر أن تكون رحلته سردیة حكائية یعرّج خالهلا على بعض املعلو 
هلذا فإنّه ميكننا أن نستجلي يف كتابه قّصة أو روایة قصصية واقعية یذكر فيها لواعجه  اجلغرافية، و

مسينها. أّما رفاعة فإنّه إن ذكر قصة رحلته فهي  مغامراته أحياان  بغّثها و مكابداته و آّلمه و و
ج األمل إّّل فيما یرتبط حبنينه إىل التجارب الشخصية أو بّث لواع ختلو من املواقف الفردیة و

ص خلتكرار الذي ّل ضرورة له. مال الوطن. مّث إّن مريزاصاحل مل خيل  كتابه من اإلطناب املمّل و
 حتلية أسلوبه. إّلّ لعين بتنقيح عباراته و القول أنّه مل یتوّقع لكتابه هذا املآل و

نه بصورة ضمنية یشري كمعطياته ول يف هیضخم ه األدب القوي ونمط. یصور طهطاوي الغرب ب4
حياول  ثقافته خالل سطور رحلته و حضارته و إلی فضل الشرق علی الغرب يف مظاهر متدینه و

أنه من الواجب أن یبحث عن أسباب حضارته القدمية  العربأو أن یلقي إلی املخاطب املصري 
ما مريزاصاحل فهو عالوة علی أ .فرنسينيالحضارة الغربيني خاصة من  مستفيدا  يف تراثه الغين 

فنادرا  ما  ،ر معطياته ابلنسبة ألان الشرقي اإلیراينكيف ذ  هتضخيم مغاّلته يف تصویر اآلخر الغرب و
ّل یعطي صورة  وحياول أن یرجع املخاطب اإلیراين الوطين إلی تراثه القدمی املفضل علی الغرب 

 .سلبية عن الغرب إّلّ اللمم
مناقشاته  حواراته و لقاءاته و ابملواقف واحلكاایت اليت مّر هبا صاحبها و . حيفل كتاب سفرانمه5

أتراح، بينما أعرض رفاعة عن مثل هذه  أفراح و أسقام و ما أصابه من حوادث و مع اآلخرین و
 القصص اليت تعّرض هلا يف رحلته و دون اخلوض يف املواقف واألمور وآثر أن یكون حمّلال  واصفا  

 بني اآلخرین من مناقشات. و ما دار بينه
 

 امش:و اهل
يف إطار األدب العاملي الذي  ةيتطور اآلداب القوم درسیعلم  األدب املقارن من منظور أعالم هذا اإلجتاه. 1
  :2004 منوسكي،ري )ج لتطور آداب الشعوب يخيالتار  اقيمن وحدة الس نطلقیالشرق و الغرب، و هو  وحدی

50). 
 ن مبجرایت األمور؛ لريجع معجم الغين مادة ن ج م.. علم النجوم أو التکه2
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