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 چکیده
 دانشمندان داشته و ی و ادب عربی در آموزش علوم و معارف اسالمبلندی گاهیمصر جا

 .ندا ه کردفای بسزا ای نقشی آموزش اسالمی اصول و مبانیزیر ی در پیمسلمان مصر
های دینی  های مختلف برای فراگیری دانش مسلمان از سرزمینانشمندان  از دیاریبس

 /سیزدهم همه، در سده نی با ا.اند شده های خویش، راهی مصر می یا تکمیل آگاهی
ـ ١٨٠٥/١٢٢٠ :ـ حک ( پاشایگرفتن خاندان محمدعل  قدرتینوزدهم و در پ

 حوزه در جدی یت تحوال،یا منطقهتبدیل مصر به قدرتی  ی براو کوشش )١٨٤٩/١٢٦٥
های  و دانش ی آموزشی ورود نهادهانهی زمدر این سرزمین رخ داد وعلوم آموزش 

آموزش نظام  ری مصر تحت تأثی آموزشیها و نهادها شد و سنتفراهم به مصر دیجد
نظام  ی نوسازرا برای انی مصریها سعی دارد، کوششپژوهش این .  قرار گرفتیغرب

 .، بررسی کندنوزدهم /زدهمسیدر سده این کشور  یآموزش
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Abstract 

Egypt had a high status in the teaching of Islamic sciences 
and Arabic literature and Egyptian Muslim scholars have 
played a key role in shaping the principles of Islamic 
teaching. Many Muslim scholars have come to Egypt from 
different lands to learn religious knowledge or to complete 
their knowledge. However, in the thirteenth / nineteenth 
century, following the uprising of the family of 
Mohammad Ali Pasha (re.1220-1805 /1265/1849) and the 
attempt to convert Egypt into regional power, serious 
developments in the field of science education in this land 
occurred and the ground for the arrival of new educational 
institutions and new knowledge to Egypt was prepared, 
and traditions and educational institutions of Egypt were 
influenced by the Western education system. This research 
tries to study Egyptian efforts to modernize their education 
system in the thirteenth / nineteenth century. 
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  ١٤٩   آموزش و نهادهای علمی نوین در مصر سده نوزدهم میالدی

 مقدمه
این .  تبدیل شد،یا منطقهگذار  تأثیری ها قدرت مصر به یکی از ، محمد علی پاشادر دوره

پس از ضعف قدرت ، بود هجری بخشی از قلمرو عثمانی دهمکه از اوایل سده سرزمین 
، به سوی حاکمیتی تدریج ها، با اتکا به اقتصاد کشاورزی در امتداد رود نیل، به عثمانی

  مصر، والیهای کوشش و ١٧٩٨ /١٢١١ حمله ناپلئون به مصر در. تمستقل گام برداش
دربار عثمانی و نیز در میان  ، موجب تقویت موقعیت وی در فرانسویانرویارویی بابرای 
شورش خاندان . کند تحمیل ها عثمانی را بر اراده خویش شد و وی توانست انمصری

، مصردر حکومتی قدرتمند و وابسته  قانع کرد که وجود ها را نیز عثمانی ،سعود در نجد
محمدعلی پاشا . ها بودند، تأمین کند ها را که درگیر جنگ با اروپایی تواند منافع آن می
اقتدار بیشتر در منطقه، باید نیروهای نظامی خود یابی به  دستدریافته بود که برای نیز 

 متخصصانی ند یاریم نیازاز این رو وی. دهدسامان  جدید ینظامهای  شیوهرا بر اساس 
 وزارت علوم ،محمدعلی پاشادر نتیجه . او را در رسیدن به این هدف یاری کنندکه بود 

 .د، طراحی کررا درون ساختار وزارت جنگ
 تا و قلمرو نفوذ خود را  دادمحمدعلی پاشا در مدت کوتاهی اوضاع مصر را سامان

، تصمیم رم حکومت خودآغاز دهه چهاد و در دا و منطقه شام گسترش العرب جزیره
 از این رو به ، با ساقط کردن حکومت ضعیف شده عثمانی، جای آن را بگیرد،گرفت

، قدرت جدیدی در غرب شد میپیروزی  ها  عثمانیبر ویاگر . قلمرو عثمانی لشکر کشید
به خطر ویژه انگلستان  های اروپایی بهگرفت و منافع قدرت شکل میجهان اسالم 

د عمل شد و با تحمیل شرایط ، انگلستان، با تکیه بر هیمنه خود، واررو از این. افتاد می
 .کاستتوان نظامی آن از  بازگرداند و پیشین خود دوباره مصر را به وضع سنگین،
بررسی شده نوزدهم /سیزدهماین مقاله روند نوسازی آموزشی در مصر در سده در 
 ممالیک را داران نیزم اشراف و هنیریدمحمدعلی پاشا توانست سلطه در این دوره  .است

 .رفتند به شمار می بزرگان و صاحب نفوذان مصر از همچنان ها هرچند آن. محدود سازد
 در ی یا تصدی مناصب اداریآور رزمی محدودی ویژه بردگان ممالیک جهت ها آموزش

ی ها کمک که با موقوفات و ها خانه مکتبهمچنین در .  وجود داشتاین دوره در مصر
برخی از  و گرفتند فرامیقرآن و قرائت  خواندن و نوشتن کودکان، شد یمدمی اداره مر
 نحو، هایی چو دانش و رفتند یزهر مالا  به جامعهای خود ها برای تکمیل آموزش آن

حساب، هایی چون  دانشزهر الدر ا ،تر شیپ. آموختندمی ثیصرف، بالغت، فقه و حد



 ١٣٩٣پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٥٠

آغاز دوره محدعلی پاشا، خبری از  امّا در ،شد آموزش داده میهندسه و نجوم هم 
 شد یمزهر تا حدود زیادی زیر نظر حکومت مرکزی اداره الا  جامع.آموزش این علوم نبود

نظام  نوسازی از این رو جریان. شد برگزیده می آن با نظر محمدعلی پاشا و رئیس
محمدعلی  از سوی دیگر. گرفت می مورد مخالفت قرار االزهرکمتر از سوی آموزشی، 

کرد و به سبب تثبیت اوضاع  تمو بر مصر حکچندین دهه ،فردی مقتدر بود که پاشا
 دستخوش کمتر  در زمینه آموزش،ی نوسازانهها برنامه و ها استیس سیاسی در دوره وی،

آگاهی بیشتری   برخالف ایرانیان در این دوره،حاکمان مصربه عالوه  . و تغییر شدنوسان
 .کردند را بیشتر درک می راتییتغ داشتند و ضرورت انجام یدرباره تحوالت جهان

،  نیز در حاشیه جنوب شرقی مدیترانهو واقع شدن قلمرو ویخاستگاه محمدعلی پاشا 
 .قرار داده بودوی را در ارتباط مستقیم با رویدادهای جهانی 

 
 آموزش، اعزام محصالن و مدارس نوین

 بنیان نهد ها ند و مستقل از عثمانی حکومتی قدرتمکه قصد داشتمحمدعلی پاشا 
این یابی به  دستبودجه کافی برای تأمین . درصدد ایجاد ارتشی بزرگ و مدرن برآمد

 کشاورزی، صنعت و های  حوزه اصالحات در انجامهدف، نیازمند بازسازی اقتصاد و
 ی ارتش، حضورها گان فرماندهی متمرکز در یهایی چون  پیشبرد برنامه.بازرگانی بود

ی جدید، راه اندازی و نظارت بر ها سالح نیتأمی رزمی، ها کیتاکتنیروهای آشنا به 
ی گوناگون در ها تخصص ارتش، حتاجیمای تولید سالح، تجهیزات و ها کارگاهفعالیت 

تجهیزات کارگیری پزشکان متخصص و  بهی زمینی و دریایی ارتش نوین، ها بخش
 برای حل دعاوی بین المللی های کاردان دان  و حقوقها  تربیت دیپلمات جدید وپزشکی
یابی به این  برای دست محمدعلی پاشا . بود نظام آموزشی نوینینیازمند ایجادمصر، 
 مدارس سی تأس دیگری وفرنگ به  اعزام محصلیکی  انجام داد،یدو اقدام اساس هدف،
مدارس نوین آموختگان مصری را پس از بازگشت از اروپا، در  او قصد داشت دانش. مدرن

. )٩٤ظاهر،  (نیاز کند کار گیرد و بدین ترتیب مصر را از حضور معلمان اروپایی بی مصر به
ها مختلف   دانشجو به خارج اعزام شدند ودر حوزه٣٢٠رو در دوره وی بیش از  از این

رفاعه رافع . توجه داشت مصر کمتر یاعزام محصالن بومبه  او البته .علمی آموزش دیدند
آمار .  به خارج اعزام شدوی که در دوره بود یمصربومیان از معدود  یطهطاو

در : دانشجویانی که در دوره محمدعلی پاشا، به خارج اعزام شدند به قرار زیر بود
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در .  به ایتالیا چاپ و نشر کتابیها مهارتی ری فراگای برای عده١٢٢٧/١٨١٣
 وی و زبان فرانسیعیلوم طب، عاتیاضی هندسه، ریری فراگیبرا چندین نفر ١٢٣٣/١٨١٨

 تیری مد واتیاضی، رییایفنون دریادگیری  ی نفر برا هفتاد١٢٣٨/١٨٢٣در . به فرانسه
، کی مکانی مهندسیری فراگی نفر برا، چهل و سه١٢٤١/١٨٢٦در . به فرانسه

، ی، کشاورزی، جراحییایدرامور ، تیری، مدی، پزشکیمیچاپ، شصنعت ، یساز اسلحه
 یادگیری فنون ینفر برا، پنجاه ١٢٤٤/١٨٢٩در .  به فرانسهرجمه و تیعی، طبخیتار

  ویساز ، ساعتیزیر ، توپیباف پشم ،یساز ، اسلحهی، بافندگیساز  شمعمختلف چون
 ترجمه ی برایانوردی درئتیهدر همین سال .  انگلستان و، فرانسهشیاتری به رنگرز
التحصیل  فارغ و زهرال از طالب انفر، دوازده ١٢٤٧/١٨٣٢در . یی به انگلستانای درنیقوان

نفر از ، هفتاد ١٢٥٩/١٨٤٤در .  به فرانسهالتی ادامه تحصی برایاز مدرسه پزشک
 تکمیل یخانه، مدرسه توپخانه و مدرسه زبان برا مهندس مدرسه النیالتحص فارغ
، ی دندانپزشکیری فراگیبرانفر ، هشت ١٢٦٠/١٨٤٥ در.  به فرانسه خودالتیتحص

 یری فراگیبراتعدادی ، ١٢٦٣/١٨٤٧در .  به اتریش و فرانسه نمکصیلخ ت ویداروساز
 ی ابزارها ساختیری فراگی نجّار برا٢١همین سال،  در  ووکالت به فرانسه و یپزشک
 .)٤٢٢، تاریخ التعلیم فی مصر فی عهد محمدعلیعبدالکریم، ( به انگلستان سازی یکشت

ی نظامی ها تیفعالو برای توسعه  در دوره محمدعلی پاشا  کهنخستین مدارس نوین
  در.)١٠٧سهم، (کردند  فعالیت می )وزارت جنگ(دیوان جهادیة زیر نظر بنا شد، 

دایر گردید تا با استفاده از برخی ) ارگ(م، اولین مدرسه نظامی در قلعه ١٢٢٥/١٨١١
 و بردگانشان، آموزش فنون نظامی، زبان زادگان مملوککشیشان به عنوان آموزگار، به 

  محمدعلی پاشا در،با پایان یافتن نبردهای ناپلئون. ترکی، عربی و ایتالیایی آموخته شود
. کار گرفت ان خود بهافسرتن از  هزاربرای آموزش داران فرانسوی را  درجه ١٢٣٣/١٨١٨

 آموزش  مأمورییایتالیمستشاران ادر آن که بود  »سواناَ مدرسه« مدرسه، نخستین
اَخمیم سنا،  به اَسبب مشکالت مرتبط با آب و هوا، مدرسه به این. بودندافسران مصری 

معروف » همدرسه الجهادی«قاهره منتقل گردید و به در نهایت، و سپس نزدیکی اَسیوط و 
 تعطیل گردید ١٢٥١/١٨٣٦ ی تعلیم و تربیت در مصر درده سازمانشد و پیش از 

 مدیریت  داشت که بانام )اصول جنگ(» الحربارکان «  دیگرمدرسه). ٣٨٩، همان(
 » البیادههمدرس« . آغاز به کار کرد١٢٤٠/١٨٢٥ ازدر نزدیکی قاهره افسری فرانسوی 

ی تخصصی، ها آموزشفعالیت خود را آغاز کرد و عالوه بر  ١٢٤٧/١٨٣٢ از) پیاده نظام(
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 از »ی السوارهمدرس« .شد ی مآموزش دادهدر آن نیز  ی و ترکی، فارسی عربیها زبان
 یها نظام و پرش با اسب، زبان  سوارهنیو عالوه بر تمرگردید  سی تأس١٢٤٦/١٨٣١

 همدرس« .داد می آموزش  چون حساب و هندسهی و دروسی و ترکی و فارسیعرب
در  . بنیان نهاده شد١٢٤٦/١٨٣١در به مدیریت افسری اسپانیایی ) توپخانه (»ةالطوبجی

 ی و برایسیریایی به زبان انگلرا برای نیروهای دبه کارگیری توپ  مهارت این مدرسه
 یمدرسه موسیق« .دادند ی آموزش مییایتالی و ایفرانسوی ها زبانبه  ینی زمیروین

 درنفر در آن پذیرفته شدند اما  دویست شد و بیش از سی تأس١٢٥٢/١٨٣٧ در »ینظام
در  .شدند می تقس،ی دیگر مدارس نظامانی شد و شاگردانش در ملی تعط١٢٥٦/١٨٤١

 را ییای دروس و فنون درگری و دی کشتتی هدا،محصالننیز » نوردیریامدرسه د«
 .)١١٧، ٧٢ میتشل، (آموختند یم

.  شدایجادبهداشت و درمان آموزش  برای نیز ی مدارس،عالوه بر مدارسی نظامی
 خود را فعالیت ١٢٤٢/١٨٢٧ از ی، خارجدانات با استفاده از اسیمدرسه پزشکنخستین 
جمله  از نهی معا و، سمومینظام و ی خصوص وی بهداشت عموم،یولوژیزیف. آغاز کرد
 مدرسه در خدمت نی انالتحصیال نفر از فارغ سیصدحدود . این مدرسه بود یمواد درس
که گویا مدرسه  »مدرسه مارستان«.  و مردم مصر قرار گرفتندییای دریرویارتش، ن

  درلی وآورد ی فراهم میآموزان را در مدرسه پزشک  دانشلی تحصنهیزمپرستاری بوده، 
مدرسه «.  شدسی تأس١٢٤٥/١٨٣٠  در»یمدرسه داروساز«.  شدلی تعط١٢٥١/١٨٣٦

 جوان در آن درس پوستان اهینفر از س ده شد و سی تأس١٢٤٧/١٨٣٢  در»زنان و زایمان
متخصصان .  شدسی تأسدیدر شهر رش١٢٤٤/١٨٢٩در  »یمدرسه دامپزشک«. خواندند یم
 )١٥٢ـ٤٩شحادة، (  انجام دادندی اقدامات،ها  اسطبلی نوسازی مدرسه برانیا

مدرسه « از جمله . شدسیتأس برای تربیت کادر اداری و دیوانی ی نیزمدارس
 کی شد، اما سی در ارتش تأسی کادر ادارنی به منظور تأم١٢٥٢/١٨٣٧ در »یحسابدار

  دریوانی دیروی ننی تأمیبراهم » مدرسه مدیریت« .دی گردتعطیلسال بعد 
 .دی شد، امّا دو سال بعد منحل گردسی تأس١٢٤٩/١٨٣٤

 که بتوانند متونِ ی به منظور آموزش مترجمانی خارجیها زبانیا » مدرسه ألسن«
آموختگان آن حدود  تعداد دانش.  شدسی تأس، مدارس را ترجمه کنندازی مورد نیِدرس
. خواندند ی مزین ای، حساب و جغرافی و ترکی، عربی نفر بود که عالوه بر فرانسو١٥٠

 و آمدند یدرم» قلم ترجمه«نیروهای آموزش دیده پس از فراغت از تحصیل به عضویت 
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، علوم اتیاضی چون رهایی موضوع در ی متون خارجی مختلف به ترجمهها گروهدر 
 .پرداختند یم داستانجغرافیا و ، خی، تاراتی، ادبی، پزشکیعیطب

 و ی فنون و تجارب کشاورزآموزش  به منظور١٢٤٨/١٨٣٣  در»یمدرسه کشاورز«
. شد می آموزش داده زی نی در آن زبان فارس که شدسی، تأسی بهبود وضع کشاورزیبرا

عبدالکریم، (در کنار مدرسه کشاورزی، نخستین کارگاه صنایع لبنی نیز به راه افتاد 
  در»خانهمدرسه مهندس«). ٣٤٨، تاریخ التعلیم فی مصر فی عهد محمدعلی

 هی تهعی صنای متخصص برایروی و هدف از آن، آموزش ندی گردسی تأس١٢٤٩/١٨٣٤
 یها ، افسران توپخانهاتیعی و طباتیاضی آموزگاران رتی تربزی نمک و ننیباروت، تأم

مدرسه «.  شدلی سال بعد تعط٢٠ مدرسه نیا.  بودی و مهندسان شهرینی و زمییایدر
 یا حرفهیا فنی و » یاتمدرسه عمل« و »معدنمدرسه «  و١٢٤٥/١٨٣٠ در» یشیم

پاشا فعالیت  بودند که در دوره محمدعلی یگریمدارس د) خراطی، آهنگری، نجاری(
 ی و بودجه خاصندشد ی نظر دولت اداره مری مدارس، زنی ا).جا همان(خود را آغاز کردند 

 ربنا بر فرمان محمدعلی پاشا د .بود گانی راها در آن  آموزش بود و افتهی اختصاص ها بدان
 نخستین ، شورایی تشکیل شد که مصوبات آن، مدارسیده ، برای سازمان١٢٥١/١٨٣٦

را  دیوان مدارس ١٢٥٢/١٨٣٧ او در. رود شمار می به مصر  در آموزشییها نامه نیآئ
 عیالوقا یها، چاپخانه بوالق و روزنامه رسم  مدارس، کتابخانهیتمامتا برای بنیان نهاد 

 .)٩ـ٤/٨، زارة التربیة و التعلیمو(برنامه ریزی کند  یةالمصر
 ی در شهرها١٢٥٢/١٨٣٧  در.دی گردسی تأس١»ثانویه«و » ابتدایی« نام ا ب نیزیمدارس

 نی در اانیتوسط خارجبه  که یاز مدارس. ندبود  فعال،یی مدرسه ابتداپنجاه ، مصربزرگ
 ١٢٦٢/١٨٤٦ در ٢» الصالحی راعیها راهبه« به مدرسه دخترانه توان ی شد، مسیدوره تأس

  و که دست مصر از مناطق شام١٢٥٥/١٨٤٠ پس از معاهده لندن در. اشاره کرد
اعمال پاشا  بر محمدعلی زیادی یها تی محدودی خارجیها  و دولت شدعربستان کوتاه
 کرد تا دای پیِ نزولری دادند، روند آموزش، سلی او را به هجده هزار نفر تقلکردند و ارتشِ

 .)٧٦/ ١مبارک، ( دی مصر گردیعباس پاشا وال، ١٢٦٤/١٨٤٨ آن که در
 ، محمدعلی پاشابه اقدامات آموزشی نسبت )١٨٤٥ـ١٨٤٨: ـ حک (عباس پاشا

                                                                                                                                            
) دانـشگاه (ثانویه یا متوسطه همان دبیرستان است و در نظام آموزشی میان دو مرحله ابتدایی و عالی                 . ١

 .داردقرار 
2. Good Shepherd (شبان خوب). 
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» ۀدیوان جهادی«خارج و به » دیوان مدارس«از  مدارس نظامی را وی اداره بدگمان بود
 و دی را تبعختگانی از فرهیاری بس ولی را تعط زیادیمدارس سپس. منضم کرد

کرد لغو نیز  را » مدارسوانید«سال پس از شش  یو. ها را محدود کرد  آنیها تیفعال
 ولی ، اندکی بهبود یافتاوضاع) ١٨٦٣ـ١٨٥٤ :ـ حک( سعید پاشا در دوره ).١٢٦سهم، (

تاریخ التعلیم فی عبدالکریم، ( راه اندازی کرد، دوام چندانی نیافت دوبارهمدارسی که او 
 ).١٢٢/ ١، لی بدایة حکم توفیقمصر من نهایة حکم محمدعلی ا

. گرفت ی صعودری مدارس ساندازی ، راهلیاسماعخدیو  و در دوره ١٢٧٩/١٨٦٣ از
 ١٨٦٥ /١٢٨١  السواری، الطوبجیة و ارکان حرب در و١٢٨٠/١٨٦٤  البیاده درمدارس

 توسعهبه بر خالف محمدعلی پاشا، اما خدیو اسماعیل ) ٢/٦٧٠همان، (بازگشایی شدند 
از . اندیشید ی میآموزش عمومبه توسعه عمرانی و  شتری داشت و بیجه کمتر توینظام

 ییها به مدارس ابتدا خانه  مکتبی ارتقایو برارا ایجاد کرد »  معارفدیوان«رو وزارت  نیا
 در مدرسه دامپزشکی و ١٢٨١/١٨٦٥  دراو همچنین. صادر کردفرمانی  ١٢٨٤/١٨٦٨ در

مدرسه علمیات را و برای نخستین بار ١٢٨٤/١٨٦٨ در و مدرسه کشاورزی ١٢٨٣/١٨٦٧
در هایی که  با اتکا به تجربه یو). ١٥٠شنودة، (اندازی کرد  را در مصر راه» مدرسه تلگراف«

 نینخست. دکر ی علمیها  و انجمنیمدارس عال سیتأس به اروپا کسب کرده بود، اقدام
 زی نیگری دی خصوص شد و مدارسسی مسلمانان، در دوره او تأسژهیمدرسه دخترانه و

 طبقات، دوره خدیو اسماعیل به ی آموزشیها استیس. )٧٥متولی،  (افتندی تیاجازه فعال
 محمدعلی پاشا که کمتر استی و با سشد ی محدود نمی خاصانیادپیروان  ایها  اقوام، گروه

 داشتقابل مالحظه  ی، تفاوتکرد ی متی جامعه حمافی عرب و طبقات ضعانِیاز مصر
، مدارس یمدارس دولتیعنی  ی سه نوع نظام آموزش،زهرالجز أ به. )١/٢٣٢ایوبی، (
 .ی، در دوره خدیو اسماعیل فعال بود مصر و مدارس خارجینی دیها تیاقل

مدرسه رأس « یعنی شده در زمان خدیو اسماعیل، سی تأسیها  مدرسهنیدر نخست
 ی، آلمانیسی فرانسه، انگلی عربیها  در قاهره، زبان»مدرسه ناصریه« و هی در اسکندر»التین

 ١٢٨١/١٨٦٥ در. شد یخط آموزش داده مال و رسم ای، جغرافشرفتهی و پیو حساب مقدمات
ها  آموز در آن  دانش٦٣١  مجموعاً کهدی گردسی در مناطق مختلف تأسگریچهار مدرسه د

عالوه شد که در آن  سیتأس» مدرسه صنایع و فنون «١٢٨١/١٨٦٥در . خواندند یدرس م
 و ویفرانسیی ها ، هندسه و زبانیمی، شیاضیرصنایع و فنون مختلف، دروسی چون بر 
 تا دی گردسی تأسگری دی سه مدرسه صنعت١٢٩٢/١٨٧٦ در. شد ی، آموزش داده میسیانگل
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 را ی صنعت خاصای حرفه یالتحصیل آموزان از آغاز، وارد آن شوند و پس از فارغ دانش
 .  شدیی، بازگشاکیتکن یپلیا نه خا پس از آن مدرسه مهندس. ندریفراگ

 ی، از علستی مدارس مناسب ننی پراکنده اتی فعاله بود،افتیدرکه خدیو اسماعیل 
 یا حهی، الی نظام آموزشی خواست تا براوزیر تعلیم و تربیت در دوره سعید پاشا،، مبارک

، ییتدا شده بود، مدارس را در مصر به ابلی که از چهل ماده تشکحهی النیا. تهیه کند
دروس ها با افزودن  خانه  مقرر شد مکتبنیهم چن. کرد ی ممی تقسی و عالمتوسطه

 زیادی ییمدارس ابتدا. یابند ارتقا یی به مدارس ابتدای و زبان خارجایحساب، جغراف
 ی، هندسه و نقاشخی، حساب، تاریسی انگلای، فرانسه ی شدند که قرآن، عربسیتأس

 تی فعالزی نی مدرسه عالنه و رستانی دبهفت اقدام، نی هم زمان با ا.دادند میآموزش 
، ی و مدرسه پزشککی تکنی مدرسه پلی، مدارس عالانیاز م. خود را آغاز کردند

 ی بهبود نظام آموزشی را برای خارجی متخصصهمچنینخدیو اسماعیل  . بودندمشهورتر
نخبگان مدارس را،  از ی جمعاو همچنین .)٨٩؛ فقی، ١٩٢/ ١ایوبی،  (به استخدام درآورد

 دانشجو به مدرسه طب و ١٢٠ از جمله . به خارج اعزام کردالتی تحصلی تکمیبرا
دانشجو به  سه  و ایتالیانی توری دانشجو به مدرسه نظامپنجاه، سی در پاریمدرسه نظام

  نتیجه اقدامات در).٩٩؛ فقی، ٢٢٨/ ١ایوبی،  ( اعزام شدند در لندنیمدرسه مهندس
 که در ی، در حالدیرس% ٤ کرده در مصر به حدود لی مردان تحصشمارخدیو اسماعیل، 

 در زانی منیمردان سواد داشتند و ا% ١٥ زمان آن یی اروپای کشورهانیتر شرفتهیپ
 .)٢٣٠ـ٢١٣/ ١ایوبی،  (بود% ٢ هیروس

 مدرسه داشتند که شانزده حدود ، ارتدکسیها ی قبطتیدر دوره خدیو اسماعیل، اقل
 هزار حدود ١٢٩٢/١٨٧٦  مدارس درنیآموزان ا تعداد دانش. ر قاهره بود باب آن ددوازده

ی با حدود سیصد  مدارس متعددزی نکی کاتولیها یقبط. )١/٢١٢همان، (نفر بود 
 انیونانی از مدارس یکیدر . ندشد یمبه صورت مختلط اداره   که داشتندآموز دانش

 انیهودی و انی و ارمنکی کاتولانیونانی. کردند ی ملی دختر تحص٣٤٢ پسر و ٥٧٠ارتدکس 
 .)٢١٣/ ١همان،  ( کرده بودندسی را تأسی مصر بودند که مدارسیها تی اقلگری از دزین

 از دوره محمدعلی ی داشت و هر چند برخینی در مصر صبغه دیغالب مدارس خارج
ل  در دوره خدیو اسماعیاین مدارس خود را از آغاز کرده بودند، امّا رونق تیپاشا فعال

. )٣/٢٠همان،  (بود مدرسه هفتادها در دوره خدیو اسماعیل بالغ بر  تعداد آن. بود
 .شد ی ممی و پروتستان تقسکی غالباً به دو دسته کاتولی خارجینیمدارس د
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این فرقه . بود»  الصالحیراع «یها راهبهمدرسه  دوره نی در اکیمدارس کاتولیکی از 
 در ١٢٦٩/١٨٣٥ سرپرست، درنان جوان بیبرای تحت پوشش قرار دادن دختران و ز

 تیها عنا  محمدعلی پاشا به آن. کاتولیک بنیان نهاده شدیعنوان تشکیالت به هفرانس
 به فعالیت خود ادامه دهند ١٣١٧/١٩٠٠  تا١٢٦٢/١٨٤٦  و در مصر توانستند ازداشت

ان از  از دختری، تعدادهی در مدارس خود در قاهره و اسکندرها آن. )١/٢١٩همان، (
 عی دارو توز، مردمانیدر مرایگان  پوشش داشتند و ری را زمیتی دختر شصتجمله 

پاشا درخواست کمک کردند سعید از ها آن . نداشتندیزیاد ی، امّا خود توان مالکردند یم
 ی فرانک برا٥٠٠٠ و کرد نییآموزان تع  دانشی، برایی مواد غذاانهی سالی مقررزیو او ن

 مدرسه کاتولیک دیگر .)١/١٨٤همان،  (ارو به آنان پرداخت کرد دعیادامه روند توز
 در دوره خدیو اسماعیل به  آنآموزان دانشکه تعدد بود » سآبای سرزمین مقد«مدرسه 

همان،  (آموزان آن دختر بودند دانش% ٨٥ که حدود دیرس ی نفر مهزار  پنج ازشیب
 سعید پاشا دره کرد که  به مدرسه فرقه عازاریان اشارتوان یم همچنین .)١/٢١٨

از  فقط مدرسه عازاریانآموزان  دانش. را واگذار کردبه آنان  ینی قطعه زم١٢٧٥/١٨٥٩
 آموز داشت ششصد دانش در دوره خدیو اسماعیل این مدرسه.  بودندها کیکاتول

 دراز دیگر مدارس کاتولیک بود که »  فرانسیسکنیها راهبه« مدرسه .)جا همان(
  .داشتآموز دختر  انش د١٣٧، ١٢٧٥/١٨٥٩

تاسیس و حمایت ، انگلستان و اسکاتلند کایآمرطرف  غالباً از  در مصرمدارس پروتستان
 تیفعال.  واگذار کردییکای آمریئتی به هینی قطعه زم، سعید پاشا١٢٧١/١٨٥٥  در.شدند می

 نقاط  مدرسه در٢٨، ٨٧٦، ١٢٧١ که تا یا ، به گونهافزایش یافت بعد یها  گروه در سالنیا
آموز دختر و پسر را به   دانش١٢٤٤ و )٢٢١، ١٨٤/ ١همان،  ( کردندریمختلف مصر دا

 ها  آنانیمسلمان در مدانش آموز  بودند و ی که غالباً قبطدادند ی آموزش مگانیصورت را
 و به ١٢٧٨/١٨٦٢  بار درنی نخستیسی انگلئتیه. )٢٢١/ ١همان،  (شد یمدیده  کمتر
 و در کرد زیادی کوشش آموزش دختران ی برایواتل.  به مصر آمدیتل وانام زنی به تیریمد

 یها  از خانوادهها  آنبیشترآموز دختر داشت که   دانش١٦٠دوره خدیو اسماعیل حدود 
 فعّال بود و هی در بندر اسکندرتنها هم ی اسکاتلندئتیه. )١/٢٢٢همان،  (کشاورزان بودند

 ایتالی، ای خارجینیعالوه بر مدارس د .)١/٢٢٣، همان(بود  گانی فقرا رایبرا شیها آموزش
 مناطق بندر نی از بهتریکی آن را سعید پاشا در نیزم.  کردری در مصر داینی دری غیا مدرسه
 .)١٨٤/ ١همان،  ( دادهیها هد  به آنی مصررهی ل٢٤٠٠ همراه با هیاسکندر
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 به چندانی لیتماکه مصر را مستعمره خود ساختند،  ١٢٩٩/١٨٨٢  ازها یسیانگل
 ،ها ها به متخصصان و صاحبان حرفه ، چرا که آننداشتند ی آموزشیها تیگسترش فعال

 انتخاب انی مصرانی چند از کارمندان خود را، از می بود که تنی نداشتند و کافیازین
 ی و برخیی دوره ابتدایها ، با آموزشزی کارمندان ننی اساده اداری یها کنند و مهارت

 را دنبال کردند تا بر ییها استیها، س آن. شد ی منی تأممتوسطهره  دویمواد آموزش
 ا ب١٣٢١/١٩٠٤  که دریا  شود، به گونهدهی به مرور برچگانیاساس آن آموزش را

 زبان فرانسه و نیگزی جایسی شد و زبان انگلیمهر ی بی و مهندسی، فنیآموزش صنعت
 .)١٢١ـ١١٦فقی،  (دی گردیعرب

 
 زنانآموزش 

 نخستین ،نام لیدر  بهیسی انگلیمبشر همسر، ١٢٦٨/١٨٣٥  و درمدعلی پاشادر دوره مح
 و بزرگان و اشراف در ی کرد که زنان خاندان سلطنتسیتأس  زنان رایمدرسه اختصاص

 ی جوّ عمومی عدم همراهسبب در مرحله بعد به). ٢٠٤/ ١ایوبی،  (کردند ی ملیآن تحص
 فرستاد تا مانی را به مدرسه زنان و زای حبشزانیتن از کن دهجامعه، محمدعلی پاشا 

 مناطق مصر به طبابت پرداختند همه در یلیالتحص  پس از فارغ گروهنیا. نندیآموزش بب
 ، تشماآفت خانمویهمسر سومین ، ١٢٨٩/١٨٧٣  و در در دوره خدیو اسماعیلکه نیتا ا
تحصیل د که  کرسیتأس» ۀ السیوفیۀمدرس«نام  سلمان را به دختران مژهیو  مدرسهنیاول

 ورود به آن وجود نداشت، تنها ی برایتی محدودچیرغم آن که ه  بود و بهگانیرادر آن 
 ، مدرسهنیا.  مدرسه استقبال کردندنی جامعه از ای طبقات باالیها دختران خانواده

 رشیدر دوره دوّمِ پذ این مدرسه .بود مدرسه از نوع خود در جهان اسالم نینخست
 ضمیمه بدان زی نگری دای  که مدرسهیا گونه  مواجه شد، بهیا ل گستردهآموز، با اقبا دانش
، حساب، یخواندن و نوشتن، زبان عرب و  مدرسه، پنج سال بودنیدوره آموزش در ا. گردید
 و ی فرانسوی و ترکهای وشو، اداره منزل، زبان ، شستی، آشپزیقی، موسی، جغرافینقاش

 که خدیو اسماعیل یاز زمان. )٢٠٨/ ١همان، ( شد یمآموخته قرآن به دختران مسلمان 
 ی ورو از این شده بود، ی را لغو کرد، حضور زنانِ خدمتکار در منازل ضروریبردگ

 اواخر دوره خدیو ی امّا بحران مال، افتتاح کردی آموزش خدمتکاری برازی نیا مدرسه
 و یمذهب یها تی دوره، اقلنیدر ا . شدتعطیلی این مدرسهاسماعیل موجب رکود و 

. )٢١٨ـ ١/٢١٥همان،  ( آموزش دختران داشتندبرای را تی فعالنیشتری بی،مدارس خارج
 ،دندید یآموزش م»  مقدسآبای سرزمین« که در مدرسه انیدختر  بهلیاسماعخدیو 
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 وجود زیها در دوره سعید پاشا ن  کمکنی ا).١/٢١٧همان،  (پرداخت ی می نقدریمواجب غ
 .کردند ی متی آموزش زنان حمازی و نریطبقات فق دو از آموزش نیداشت و ا

 
 ترجمه

 مهاجران، مسافران و بر  هیتکبا  دیمحمدعلی پاشا کوشنوزدهم، /سده سیزدهمدر آغاز 
راه حل چندان  نی کند، امّا ابرطرف شرق را ی و ناتوان علمییافتادگ عقبمشاوران غربی، 

نیاز دارد، در متون خارجی مدون شده  بدان آنچهدوامی نیافت و از آنجا که دریافته بود 
 که او را به سمت ترجمه یگریعامل د. آورد را فراهم ی ترجمه متون خارجنهی زماست،

از .  شده بودسی مدارس تأسی، برای درسیها  و کتابی مواد آموزشنیسوق داد، تأم
 برای زیادی و شوق دانست ی خواندن و نوشتن نمی خود او تا چهل سالگگریطرف د

 .)٦٨٧شکری،  (داشت پیشرفته کشورهای و حوادث خیاخت تارشن
 یها ، امّا از سال بودب کردهلمحمدعلی پاشا را به خود جایتالیا نظر  در آغاز، هرچند

 ، حکومتنِی نخستیها سال در.  توجه او قرار گرفت فرانسه در کانون، به بعدیس
 مصر، یند و در مدارس نظامبود ییایتالی ای، زبان، علوم و فنون، همگیاضیآموزگارانِ ر
اعزام،  نینخستدر  محمدعلی پاشا نیعالوه بر ا. شد ی آموزش داده مییایتالیتنها زبان ا
، تاریخ التعلیم فی مصر فی عهد محمدعلیعبدالکریم، (فرستاد  ایتالیرا به امحصالن 

در . )٢٤٥یر، نص (شمار بودند کم اری بسییایتالی برگردانده شده از ایها ، امّا کتاب)٢٥٩
 ترجمه ی از فرانسو، عنوان آنزدهی کتاب ترجمه شد که س٢١  مجموعاًستی بیها سال

 به فرانسه خواسته بود که نه تنها در یاعزامدانشجویان محمدعلی پاشا از . شده بود
 دانشجویان او. )١١٠شکری،  ( ترجمه کنندزی نگری دیها نهیرشته خود، بلکه در زم

کتابی را که به  تانگاه داشت حصر در خود  ی حکومتی در ارگ مدتبازگشته از فرنگ را
 ترجمه کتاب، شرط یگریدر موارد د. ، ترجمه کنند داده شده بودها آنهر یک از 

 .)٢٨تاجر، (بود  نالتحصیال استخدام فارغ
 گوناگون یها زبانها  در آن  که شدسی تأسزیادی به بعد مدارس ی سیها از سال
 کردگان تحصیل نی نخست را هر مدرسهازی از متون مورد نی بخشایوگ. شد آموخته می

 آموزش همراه نبود، تی روند با موفقنی، امّا چون اکردند ترجمه میهمان مدرسه 
 ١٢٤٩/١٨٣٤  که ازدیمتمرکز گرد) ی خارجهها زبان ( در مدرسه اَلْسُنی خارجیها زبان

به . )٣٠٨نصیر،  (التحصیل شدند  و مترجم از آن فارغسندهینو هفتاد، ١٢٦٢/١٨٤٦ تا
، دی فراهم آبازگشته از فرنگکردگان  لیبرداری از تحص  بهرهنیشتریکه ب منظور آن
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 ی تخصصیها  شد که گروهسی تأسیطهطاورفاعه نظر  ریز» قلم ترجمه« به نام انجمنی
 . ترجمه بودندمشغول در آن زیادی

 یها  و مدرسه زبانشد یمهر یهمچون آموزش، بنیز ترجمه به   عباس پاشادورهدر 
/ ٣سامی،  (ند شدلی تعط»قلم ترجمه« انجمن زی و نتی پس از پانزده سال فعالیخارج
 یی قلم ترجمه بازگشاانجمن مجدداً یطهطاورفاعه به همت پاشا  دیدر زمان سع. )٨٣

 که شاگردان آن عالوه بر دی افتتاح گرددی به سبک جدیا  مدرسه١٢٧٢/١٨٥٦ شد و در
 ی غربیها  از زبانیکیو ) ی فارسای یترک (ی شرقیها  از زبانیکی دیبا ی میعربزبان 

 دوره، سعید پاشا دستور نیدر ا. )٩٦عماره،  (اموزندیرا ب) ی آلمانای فرانسه و ای یسیانگل(
 اساس، در نیا بر. )٢٥٩نصیر، ( ارائه کنند یها به زبان عرب  را در دادگاهیداد دعاو

 . کتاب ترجمه شد٧٤ پنجاه، یها  سال درتاب و ک١٣٨ چهل، یها سال
 آن ویهدف .  شدسیقلم ترجمه تأسدیگری به نام در دوره خدیو اسماعیل، مدرسه 

 از آن بهره یالملل نیبی ها ی آشنا شده و در داوری خارجنی با قوانیبود که قضات مصر
ر اساس حکم باین بود که  افزایش توجه به ترجمه عامل در نیدوم. )٢٣شیال،  (برند

 مقرر و )٣/٨٤٧سامی،  (دش مصر ی زبان رسمی، عرب١٢٨٥/١٨٦٩ خدیو اسماعیل در
 یاست به عرب) ی عثمانیزبان رسم (ی که به زبان ترکی و مقرراتنی، قوانحی لواهیشد کل

 ی نزولریها س  زبانگری و دی روند ترجمه به زبان ترکرو از این شوند، منتشربرگردانده و 
 عنوان کتاب ترجمه ٩٥ عنوان کتاب و در دهه هفتاد، ٩٦ شصت، یها در سال. گرفت
 مترجمان، افزایش شمار که با توجه به گسترش صنعت چاپ و ی در حالدیگرد

 خدیو اسماعیل که از جوانی برای تحصیل احتماالً.  مورد انتظار بودیشتری بیها ترجمه
داشت، به اندازه محمدعلی پاشا  طوالنی در آنجا سکونت نسبتاًبه اروپا رفته بود و مدت 
تاریخ التعلیم عبدالکریم،  ( بودتوجه ی به مدارس قلم ترجمه بو به ترجمه عالقه نداشت

در مقابل، او به آموزش . )١٤٧/ ٢، فی مصر من نهایة حکم محمدعلی الی بدایة توفیق
 . دادزیادی ی در مصر بهاانی مدارس خارجزی و نزنان

سبب افزایش   بهترجمهروند ، ١٢٩٩/١٨٨٢ انگلستان دراز سوی مصر اشغال از پس 
 یافتادامه همچنان  ، آنانی از سوی مناصب دولترشی دوره و پذنی در اانی خارجشمار

 ١٩١ نود، یها  و در سال١١٠ هشتاد، یها  در سالبیترت نیا  و به)١/١٣٤دسوقی، (
 :طور کلی چنین بود  بهآمار آثار ترجمه شده در این دوره.  برگردانده شدیکتاب به عرب

 یازده%) ٧٧/٢٠معادل  (یسی انگل از کتاب١٦٧، %)٥٩/٥٥معادل ( کتاب از فرانسه ٤٤٥
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 از این تعداد،. %)٢/٦معادل  (ی کتاب از آلمانپنجو %) ٣٧/١٠معادل  (ییایتالیکتاب از ا
از .  ترجمه شدیبه ترک%) ١٤معادل ( کتاب ١١٣و %) ٨٤معادل  (ی کتاب به عرب٦٦٧
، ی ادار %٤/١١ساالن،   بزرگژهی و %٨/٣١ ،یدرس%  ٤٦ ، ترجمه شدهیها وع کتابمجم

 منتشر شده در یها کتاب% ٩٠. بود کودکان ژهی ویها  کتاب تعدادی هم وی نظام %٦/٧
ها را  کتاب% ٥٩ ، دوممهی که در نی در حال،شدمنتشر  ی اول قرن، توسط ناشر دولتمهین

، در در دوره محمدعلی پاشا ها ترجمه% ٧٠. )٥١٥-٥١٢نصیر،  (ناشر دولتی منتشر کرد
  وایحساب، جغرافهایی چون  بود و چون در مدارس، دانش مصر ی نظامنوسازی جهت

 منابع زانیم. ها هم مورد توجه بود شد، ترجمه در این حوزه آموزش داده می  نیزخیتار
 ٨٠٤ ای% ٧٣/٧ ، چاپ شدهآثارنوزدهم نسبت به کل /سیزدهمترجمه شده در سده 

 .بود عنوان کتاب ١٠٤٠٥ از مجموع ،عنوان
 
 اتینشر

 :دکر ی در سه دوره بررستوان ی نوزدهم را م/ سیزدهم مصر سدهاتینشر و ها روزنامه
محمدعلی پاشا، عباس پاشا و سعید پاشا حکومت ، دوره انیساله حضور فرانسو سه دوره

 /سیزدهم سده انیتا پا ١٢٧٩/١٨٦٣  سوم ازدوره و ١٢٧٩/١٨٦٣ تا ١٢١٥/١٨٠١از 
حمله جریان  در .پاشا یو حلمپاشا  قی خدیو اسماعیل، توفیعنی دوره حکومتنوزدهم 
 و یونانی، ی کوچک و قابل انتقال با حروف عرب خانه سه چاپ به مصر، فرانسویانناپلئون
. چاپ شدها   چاپخانهنیتوسط همبه  همه آثار در این دوره  به قاهره آوردند و یفرانسو
 : عبارت بودند ازدی مصر در دوره جداتی نشرنینخست

 .)٨٢ـ ٢٩ابولیل،  (دی شماره از آن به چاپ رس١١٦که  ١»نامه مصر« زبان ی فرانسوهینشر
 به دستور ناپلئون نیشی پهینامه بود و همانند نشر  دههکیکه  ٢»دهه مصر« زبان ی فرانسوهینشر

 ی علمی نبود و دستاوردهاینظام ـ یاسی سنیشی پهی برخالف نشرهی نشرنیموضوع ا. منتشر شد
 ). ٨١؛ عبده، ١٢٣ـ ٨٣همان، ( کرد ی ممنتشر را در مصر یدانشمندان فرانسو

 اتی نشربود،یابی خاندان محمدعلی پاشا  در دوره دوم که دوره استقرار و قدرت
 بود یم مطبوعات رسنی از نخست کههالوقائع المصریَّ از جمله ،منتشر شدنددی زیا یدولت

 ازاین نشریه . شد های ترکی عثمانی و عربی، منتشر می به زبان ١٨٢٨ /١٢٤٣که از 
 تا ١٢٩٧/١٨٨٠ از و شد  اداره مییطهطاورفاعه  نظر ری ز١٢٨٩/١٨٧٣  تا١٢٥٧/١٨٤٢

                                                                                                                                            
1. Courrier de l'Égypte 
2. La Décade égyptienne 
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  زبانی فرانسوهیدر برابر نشرپاشا محمدعلی  . بودآن ری محمد عبده سردب١٢٩٩/١٨٨٢
 ریرا زی وی ها برنامهو  یها استی و سشد یاستانبول منتشر م که در ١»روزنامه عثمانی«

 تا از را منتشر کرد ٢»روزنامه مصر « زبانی فرانسوهی نشر١٢٤٨/١٨٣٣ از ،برد یسؤال م
 .)١٣٨ـ١٣١ابولیل،  (الملل دفاع کند و اقدامات خود در سطح بین ها استیس

در  یو. شتندوضع مناسبی دا ، و مطبوعاتاتی نشر، خدیو اسماعیلدر دوره
 زیادی اتینشررو  از این. کرد مطبوعات وضع ی برای مقررات١٢٨١/١٨٦٥ای در  نامه آئین

 :آن، به شرح زیر است نیتر  مهمدر این دوره تأسیس شد که
 می نظر ابراهری زنزهة االفکار، ١٨٦٦١٢٨٢ نظر عبدهللا ابو سعود از ری زلی النیواد

 از یلحی مومی نظر ابراهری زمصباح الشرق، ١٢٨٥/١٨٦٩ و عثمان جالن از یلحیمو
 نهیدر زم ١٨٧٠/١٢٨٦ از ی نظر رفاعه طهطاوری زروضة المدارس ،١٢٨٦/١٨٧٠
 تقال از می نظر بشاره تقال و سلری زاالهرام، ١٢٨٩/١٨٧٣ از الکَوکب الشرق، آموزش
 از ١٢٩٢/١٨٧٦ که در رمِ صروف و فارس نَعقوبی نظر ری زالمُقْتَطَف، ١٢٩٢/١٨٧٦

 بی نظر ادری زمصر به فعالیت خود ادامه داد، ١٣٧٢/١٩٥٣ تا وشد  منتقل مصرلبنان به 
 ری ز»ابوالنضارهنشریه طنز «، م١٨٧٨ از ی نظر قطبری زالوطن، ١٢٩٣/١٨٧٧ اسحق از

، ١٢٩٧/١٨٨٠ از » المحروسه«، ١٨٧٩ از »یاتحاد المصر«، ١٨٧٨ صنوع از عقوبینظر 
 انجمن متعلق به الفتاةمصر، ١٢٩٨/١٨٨١  ازمیدهللا الند نظر عبری زتی و التبکتیالتنک
 لطائفا، ١٣٠١/١٨٨٤  ازاالعالم، ١٨٨٣ /١٣٠٠  ازالزمان، ١٢٩٩/١٨٨٢ الفتاة از مصر

 عقوبی نظر ری زالمقطم، ١٣٠٣/١٨٨٦  مکاربوس ازنی و متعلق به شاهانی ماسونژهیو
 الفتاة، ١٣١٠/١٨٩٣  ازالمهندس ،١٣٠٦/١٨٨٩ ازوسی مکارنیصروف، فارس نمر و شاه

 نظر احمد ری زاالسالم ،١٣٠٩/١٨٩٢ از نوفل  نظر هندری زنان زژهی وهی نشرنینخست
 ری زالهالل، )١٩٠٤ـ١٨٩٧( نظر فرح أنطون ریز الجامعه، )١٩١٢ـ١٨٩٤ (ی أزهریشاذل

  و١٣١٥/١٨٩٨  رضا ازدی نظر محمد رشری زالمنار، ١٨٩٧ /١٣١٤  ازدانی زینظر جرج
 انی منتشر شده در مصر تا پااتی نشر.١٣١٦/١٨٩٩  ازی وجددیر محمد فر نظری زاةیالح

 پایانی در سه دهه بیشتر آن عنوان بوده است که بیش از یکصدنوزدهم  /سیزدهمسده 
 .)٧٢/ ٤دی طرازی،  (ندشدسده نوزدهم منتشر 

  

 ها انجمن
اقتصاد و ، خی و مطالعه تاری بررسی را براعلمی مصرانجمن  ١٢٠٣/١٧٨٩در ناپلئون 

                                                                                                                                            
1. Le Moniteur Ottoman 
2. Le Moniteur Egyptien 
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 مطالعات و جی و نتاکرد ی متی در چهار بخش فعالاین انجمن. بنیان نهاد ، مصرعتیطب
 منتشر و به ی به زبان فرانسو١المعارف مصر دائرةنام   مجلّد بهنی خود را در چندقاتیتحق

 منتشر وصف مصراین اثر بعدها به عربی برگردانده شد و با عنوان  .کردناپلئون سوم اهدا 
منحل شد آن  و پس از دی از دو سال طول نکششی انجمن بنی ایمطالعات اعضا. گردید

انجمن  نیا. از سرگرفتفعالیت خود را  پاشا دی سعدورهدر  ١٢٧٥/١٨٥٩ درتا آن که 
ساالنه  ی اجالسدر خود را قاتیتحقنتیجه  کدام موظف بودند داشت که هرزیادی یاعضا
 یانجمن علم سیصد انی منتشر  و در م نهن ساال بولتقی از طرقاتی تحقنیا. کنندارائه 

 .شد ی معی جهان توز مختلفدر مناطق
  بود دری و آلمانی، فرانسویسی انگلیکه متشکل از اعضانیز انجمن مصر 

های مرتبط با  قصد داشت آگاهی انجمن نیا. )٦٤شیال،  ( شدسی تأس١٢٥٠/١٨٣٥
 هایی درباره گردآوری و نیز کتاب، اند ده که به مصر سفر کری جهانگردانمصر و افریقا را از

 هفتاد انجمن مذکور منحل شد و یها در آغاز سال. )٦٥ـ٦٤، همان (منتشر کندشرق 
نصیر،  (دی منتقل گردهیّوی به کتابخانه خد١٢٨٩/١٨٧٣  آن دری از منابع خارجیاریبس

 ی ادبانجمن،  انجمن مصر میان اعضا اختالف نظر در پی و در١٢٥٧/١٨٤٢ از .)٤٢٤
 کتابخانه و نشر منابع سی انجمن، تأسهدف اصلی این .، از آن منشعب شدمصر

 .)٦٥شیال،  ( بودیفیروگلیه
 ای جغرافیویانجمن خد. در دوره خدیو اسماعیل دو انجمن، فعالیت خود را آغاز کردند

ی و  شوتورت آلمانگئورگ استی به ر١٢٩١/١٨٧٥ درانجمن جغرافیا . و انجمن مصرالفتاۀ
 .)٢٤٧/ ١رافعی، ( شد سی تأسمنظور انجام مطالعات متمرکز درباره جغرافیای مصر، به

 اسحق، بی، ادنیالد  جمالدی س. آغاز به کار کرد١٨٧٦ /١٢٩٢ نیز از انجمن مصرالفتاة
 که شمندانینگاران و اند  روزنامهشماری دیگر از نقوال توما و  ومیالند  نقاش، عبدهللامیسل
 .)١٠٢/ ٤زیدان، (، عضو این انجمن بودند زدند می قلم ستای در حوزه سشتریب

 عقوبی .فعال بود ، شد و سه ساللی در قاهره تشک١٨٨٦ /١٣٠٣ انجمن اعتدال در
، اخنوخ فانوس، احمد لی شمی، شبل)المقتطف هی نشر مسئولریمد(صروف، فارس نمر 

، )الوطن هینشر مسئول ریمد (می ابراهی، جندلی کحلی ناصف، جبرائی پاشا، حنفیزک
از ) الهالل هی مسئول نشرریمد(، طحان )جدیالمو هی مسئول نشرریمد (وسفی ی علخیش

 گسترش روح ، انجمناین لی گفته شده که هدف از تشک.اعضای انجمن اعتدال بودند
 .)٦٩، شیال ( است بودهی اجتماعیها گاهی خطابه در جانی و اخالق و تمرلتیفض

                                                                                                                                            
1. Description de l'Égypte 



  ١٦٣   آموزش و نهادهای علمی نوین در مصر سده نوزدهم میالدی

 آموزشترویج  برای اهتمام عبدهللا ندیم و  به ١٢٩٦/١٨٧٩  دری اسالمهیریانجمن خ
،  )١٢٩٤/١٨٧٨ سیتأس (هیریانجمن مقاصد خ. در قاهره شکل گرفت ،رایگان عمومی

، )١٣٠٥/١٨٨٨ سیتأس( مصر یانجمن پزشک، )١٢٩٧/١٨٨٠ سیتأس( یانجمن کشاورز
 /١٣٠٩ سیتأس(انجمن لغت ، )١٣٠٨/١٨٩١ سیتأس (ی عروة الوثقیانجمن اسالم

هایی بودند که در   از دیگر انجمن)١٣١٢/١٨٩٥ سیتأس( ابتهاج ی و انجمن ادب)١٨٩٢
 .)١٠٣ /٤، زیدان(این دوره ایجاد شد 

 
 نشر کتاب
 و ی خصوصی و دولتهای نوزدهم، عمدتاً توسط بخش/سیزدهمدر مصر سده نشر کتاب 

هایی را به  ب کتا،ی بخش دولتدر نیمه اول این سده،. گرفت ی صورت می علمیها انجمن
. کرد ، چاپ میمدارس وانی و دهیجهاد وانی د وی یاندگانی نماای حاکم مصر سفارش
، هیطوبجمدرسه  ی، مدرسه پزشک،)پخانه دولتی در این دورهترین چا مهم (های بوالق چاپخانه

 مدارس و مدرسه وانیالفرسان، د  مدرسه،نیالن خانه رأس مهندس،  قلعهیه، جهادوانید
 ناشران .نوزدهم بودند/سیزدهم نخست سده مهی در نیهای دولت  چاپخانهترین مهم، انیمبتد

 وانی د.کردند چاپ می یهای دولت چاپخانهدر  ، مدتنی خود در ایها  کتابی،خصوص
ناشران هم معدودی از البته . )٤٠٧نصیر،  (ها بود  ناشران و چاپخانهنی واسطه ب،مدارس 

یی بودند که ها مصر از جمله انجمنی  مصر و انجمن ادب انجمن. داشتندیهای سنگ چاپخانه
 کتاب ٩٦٧از مجموع  .، کتاب چاپ کردندشمار محدودی نوزدهم سده/سیزدهم اول مهیدر ن

 ی وناشران دولترا %) ٩٠معادل ( کتاب ٨٧١ ،سده نوزدهم/سیزدهم اول مهیچاپ شده در ن
 .ردندکها چاپ   و انجمنیناشران خصوصرا %) ٧معادل ( کتاب ٥٩

 دولت، داشتند و عالوه بر یشترینوزدهم، ناشران تنوع ب /سیزدهم دوم سده مهیدر ن
 نیز به کار چاپ ی و ناشران خصوصاتی، نشری و ادبی علمیها ها و انجمن شرکت

 ،حرب ارکان ،هیّ ازهر،مَلِکی چون مدارس یگریهای د ، چاپخانهدوره نی در ا.پرداختند
 یها  چاپخانههعو به مجمییوزارت داراو  ،عملیاتمدرسه  ، وزارت اوقاف،وزارت داخله

آثار % ٥٩معادل  ( عنوان کتاب٥٤١٩ در مجموع تعداد  که سابق افزوده شدندیِدولت
 . چاپ کردند)چاپ شده

ها   آنبیشتر چاپخانه بود که ٦٧ دوره، بالغ بر نی در ایهای خصوص  تعداد چاپخانه
کل % ٢٨معادل ( عنوان کتاب ٢٦٦٤ و بالغ بر  شدندسی سده تأسنی ایانیدر سه دهه پا

از .  را به خود اختصاص دادند)نوزدهم /سیزدهم دوم سده مهی چاپ شده در نیها کتاب
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 گرفت و حدود سرعتنوزدهم /سیزدهم دوم سده مهی نشر کتاب در ناین رو جریان
 نی چاپ شد در ایها از تمام کتاب% ٦٦/٩١ عنوان کتاب چاپ شد که معادل ٩٥٣٨

 و ی، ادبی علمیها  انجمن تیخدیو اسماعیل، فعال یها استی سنتیجه امر نیا. سده است
 و ی آموزش عمومو گسترشمدارس افزایش ها و کاغذ،   چون چاپخانهیالتی، تسهیاسیس

  کانالافتتاح، ی باسوادزانی مافزایش پاشا، ی عُرابامی حضور انگلستان و قچون یتحوالت
 .، بود در مصریع خارج اتباشمار  و افزایشسوئز

 در مصر سده ی چاپ شدهها با محاسبه شمارگان هر عنوان کتاب، مجموع کتاب
، ی درسهای بود که در همه حوزه نسخه ٠٠٠/٧٩٥/٧ حدود ،نوزدهم /سیزدهم

 ،ینظامچاپ آثار  و تنها در داشت% ١٠٠٠ از شی بی، رشدیساالن، کودکان و ادار بزرگ
ویژه % ٥/٣٠ ،یچاپ شده درسکتاب از % ٤/٥٦دود ح. )٩٨، همان (رشد کرد% ٢٠٠
های ویژه کودکان،  کتاب% ٧/٠و های نظامی  کتاب% ٣/٤آثار اداری، % ١/٨ساالن،  بزرگ
 کتاب، معادل ٤٨٠؛ یبه زبان عرب% ٢٩/٨٥ کتاب، معادل ٨٨٧٤. )١٤٠همان،  (بود
همان، ( چاپ شدند یبه زبان فارس% ٤٩/٠ کتاب، معادل ٥١ و ی به زبان ترک٦١/٤

 . برگردانده شدی سده به عربنی که در ا بودییها  از کتابیگلستان سعد. )٥١١
  

 یلوم تجرباهتمام به ع
در  آمیزی های مذهبی تسامح ، سیاستپاشا و جانشین اومحمدعلی ارشد  فرزند میابراه

.  و شام را فتح کردروزی پی بر ترکان عثمان١٢٤٨/١٨٣٣  دراو .شام اتخاذ کرد
 و ویفرانس یحی مسیری تبشیها ئتی موجب حضور مبشران و هوی یها استیس

 یها  و پروتستانکی کاتولیها تی ژزوئحضور. )٩٧انطونیوس،  ( شدییکایآمر
گروه  شد و هر ها میان آن ی و علمیرقابت فرهنگدر این منطقه، موجب  کنیانگلوامر
 با ها ییکای آمر.ندک جلب یشتری طرفداران ب بهتر، با ارائه خدمات و امکاناتکوشید

فراهم  جوانان انی را در مدی علوم جدزمینه رشد توانستند ، در لبنانی هنگفتیها نهیهز
 سی تأس١٢٨٢/١٨٦٦  فضا و درنی در همروتی بییکایدانشگاه آمر. )٤/ ٢شیخو، (آورند 
 ی، شبلدانی زیجرج.  به راه انداختشام در ی علمی نهضت مشهور خود،چاپخانهبا شد و 

در مقابل .  دانشگاه بودنداین آموختگان دانش  برخی از فارس نمر و صروفعقوبی، لیشم
  را درکی دانشگاه کاتول،شدند ی متی فرانسه حمای که از سوتی ژزوئیها کیکاتول

آموزش علوم و فنون   در توجه بهسسهمؤ دو نیرقابت ا.  کردندسی تأس١٢٩١/١٨٧٥



  ١٦٥   آموزش و نهادهای علمی نوین در مصر سده نوزدهم میالدی

 به مصر ی، روشنفکران شام ازیبرخ. دی گردی نهضت علم و رونقعی موجب تسرنینو
 یا فهی طایها یریرگد.  خود را در آنجا ادامه دادندیها تی و فعالمهاجرت کردند

، از عوامل این شد ی متی انگلستان و فرانسه هدایشام که از سودر  انیحیمس
 شام، انیحی مسهی علینیدگیرانه  سخت یها استیآغاز س. )١٢عکره،  (ها بود مهاجرت
 گری از د)١٤دقاق،  ( در شامی و رکود اقتصاد)٩٢عبداللطیف، (ی اد حکومت عثماناستبد

های علمی یا نشریات را نیز با  این مهاجران برخی از مؤسسه .به مصر بودعوامل مهاجرت 
حورانی،  ( از این جمله بودندالجامعه و  الهاللو  المقتطف های نشریه .خود به مصر بردند

برخی از . دیگرد مصرفضای علمی  ییشکوفارونق و  موجب اتی نشرفعالیت این. )٢٩٤
 مصر از آغاز سده اتی نشر.اندازی کردند  جدید راهیاتی نشر خودزی نیمهاجران شام

 .)٧٢/ ٤دی طرازی،  ( استعنوان بوده ١٣٩٨ بیش از ١٣٤٣/١٩٢٥ نوزدهم تا/سیزدهم
 

 جهینت
ی ها انیبنی، نیازمند نوسازی ا منطقهتالش محمدعلی پاشا برای تبدیل مصر به قدرتی 

 که انتقال دانش از مراکز علمی ه بود او دریافت؛بوداین کشور اقتصادی، دیوانی و نظامی 
 پس از ، به ایتالیا گرایش داشتوی که در آغاز. مصر استجهان به مصر، رمز موفقیت 

  ازخی با جذب و انتقال براو کوشید.  خود را با فرانسه افزایش دادمناسباتچندی 
 دریافت که این روش نه تدریج به برسد، اما خود هدف به ، اروپایی به مصرتاداناس

های جدید آموزشی   و باید نظام آموزشی مصر را متناسب با شیوهکارآمد است و نه کافی
 در آغاز چند صد نفر را برای محمدعلی پاشا .کرد های جدید علمی، بازسازی و دستاورده

 برای آموختگان را این دانشپس س مختلف به اروپا فرستاد و فنونها و  فراگیری دانش
 در دوره حکومت .کار گرفت  بهترجمه متون علمی و آموزشی مورد نیاز مدارس جدید،

انجمن قلم ترجمه به همت وی .  شدسیتأس  زیادی در مصر مدارسمحمدعلی پاشا،
 وافقنامه لندن در تپس از اما.  دایر گردید فعالیت مترجماندهی برای سازمان

های نظامی و آموزشی خود را کاهش دهد و اندکی  ، مصر ناچار شد فعالیت١٢٥٥/١٨٤٠
، سعید و جانشینان وی ساله پانزدهدر دوره  .پس از آن محمدعلی پاشا از دنیا رفت

 تبعید یا توبیخ شدند و ها آن از مدیران شماری مدارس جدید تعطیل و بیشتر ،عباس
های  سیاست، ساله خدیو اسماعیلشانزدهدوره اما در . به افول نهادرو آموزش جریان 

البته خدیو . آموزشی محمدعلی پاشا پی گرفته شد و بسیاری از مدارس بازگشایی شدند
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 سطح سواد افزایشاسماعیل به ترجمه یا نوسازی نظامی توجه کمتری داشت و بر 
 برای ها خانه اد آموزشی مکتب، در موبه دستور وی. کید بیشتری داشتتأ مردمعمومی 

نخستین مدارس همچنین در دوره وی  . داده شدها به دبستان، تغییراتی ارتقا سطح آن
نخستین مدرسه خارجی بود » شبان خوب«های مدرسه راهبه. دخترانه در مصر برپا شد

آبای «پس از وی مدارس دیگری از سوی . که در دوره محمدعلی پاشا دایر گردید
فعالیت خود را در مصر آغاز » فرانسیسکن«های ، راهبه»عازاریان«، فرقه »قدسسرزمین م

از سوی امریکا، انگلستان و اسکاتلند نیز .  بودها کیکاتولهمه این مدارس از آن . کردند
مدرسه ایتالیایی اسکندریه، تنها .  گردیدسیتأسمدارسی مبتنی بر آیین پروتستان، 

 .اشتی بود که صبغه دینی ندا مدرسه
در . ترجمه آثار علمی به عربی و ترکی نیز رواج زیادی یافتدوره محمدعلی پاشا، 

 کتاب به ترکی برگردانده شده که حدود نیمی از ١١٣ کتاب به عربی و ٦٦٧این سده 
تعداد زیادی چاپخانه دولتی و خصوصی نیز در این دوره . بودی درسی ها کتاب ها آن
 .ها به چاپ رسید ای در آن ز آثار تألیفی و ترجمهاندازی شد و شمار زیادی ا راه

بیش از . نیز قابل توجه است و تنوع نشریات به لحاظ تکثردوره خدیو اسماعیل 
ی ها هینشر. شدمنتشر نوزدهم در مصر،  /سده سیزدهم در سه دهه پایانی یکصد نشریه
 جنبه علمی ها آن دولتی بودند و معدودی از عمدتاًنیمه اول این سده منتشر شده 

فعالیت . تأسیس شدند نوزدهم/سیزدهم در سده  علمی نیزیها انجمننخستین . داشتند
و رقابت نهادهای آموزشی فرانسوی و آمریکایی در شام منجر به پیدایش حرکتی علمی 

ای موجب مهاجرت بسیاری از  ی فرقهها یریدرگ لیکن گسترش ،در آن مناطق گردید
 .ورونق علمی این کشور، شد  به مصریتحصیل کردگان شام

های مالی شدید برجای مانده از دوره خدیو  مصر با بحران، محمد توفیقدر دوره
ظامی در پی افتتاح کانال سوئز، حمله ناین کشور  .کرد دست و پنجه نرم می،اسماعیل

 و شد اوپرا مبالغ کالنی مقروض  چون موزه وهایی آهن و مؤسسبه سودان، ساخت راه
 اوضاع ، انگلستان آموزشیهایسیاست.  به اشغال انگلستان درآمد١٢٩٩/١٨٨٢ در

، به حداقل دانش ناچار بودندای که مصریان به گونهبسیار نابسامان کرد، آموزشی مصر را 
های نخستین سده  در سالاین وضع. ری و اداری بسنده کنندبرای رتق و فتق امور دفت

 مصر به پادشاهی تحت الحمایه ١٣٣٢/١٩١٤که در  بیستم نیز ادامه یافت تا آن
ادامه  و شورش افسران آزاد، این وضع ١٣٧١/١٩٥٢ انگلستان تبدیل شد و از آن پس تا



  ١٦٧   آموزش و نهادهای علمی نوین در مصر سده نوزدهم میالدی

های نوین  آموزش  توجه بهنوزدهم دوره طالیی / سیزدهم نیمه اول سدهاز این رو. یافت
های قدرتنفوذ نوزدهم و  /سیزدهمهای مالی نیمه دوم قرن بحراندر مصر بود، اما 

 .شدمصر آموزشی رشد و شکوفایی تداوم خارجی، مانع 
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