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 چکیده 

ی هایادداشتاش هواداران حزبیم، 1927گرای مصر در به دنبال وفات سعد زغلول، یکی از رهبران ملی

محمود  به قلم بود کهسَعد زَغلول ترین این آثار، کتاب منتشر کردند. یکی از مهماو  بارةدر بسیاری

عی، هوادار حزب وطنی عبدالرحمن رافِم، 1941و 1939های در سال. ه شدنوشتم، 1936عباس عَقاد در 

اگر  .منتشر کردرید ل و محمد فَمصطفی کامِگرای مصر، ملی دیگر از دو رهبر یمفصل هایهنامزندگی

 ترسیم داشتند و آن یمشترک ویژگییک های مختلفی نوشته شدند، نگارانه در سالچه این آثار تاریخ

تصویرسازی نوع مقاله چگونگی و چراییِ این این  . دربود راز رهبران ناسیونالیست مص آرمانی یتصویر

 های روش این تحقیق، بر حسب شاخصه. شودمیاین دوره بررسی  درمصر در پرتو فضای تاریخی 

فرهنگیِ مصر -و بافت کالن سیاسی نویسندگانبا  مورد بررسی متونهای لفهمؤفهم روابط نگاری، تاریخ

در احزاب مصر  هایرقابتم، 1919-1952در فاصلة  نتیجه نشان داد .است نظر موردزمانی  ةدر باز

هر یک از این احزاب، تالش کردند  .بروز یافت نامة رهبران ملیبه ویژه تولید زندگی ،نگاریتاریخ ةحوز

رهبر حزب خود را به عنوان مؤسس جنبش ناسیونالیسم به تصویر بکشند و رهبران دیگر را در حاشیة 

  هند.حوادث نشان د
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 مقدمه  .1

اما  ،، مصریان برای استقالل کشورشان انقالب کردندم1919در پس از جنگ جهانی اول 

م 1922المللی خود، تنها به اعطای استقالل محدود در بریتانیا به منظور حفظ منافع بین

 ةب این استقالل، حکومت مشروطه و نظام پارلمانی در مصر بر پایرضایت داد. متعاق

همانند  و (52و  43 ،35ص خدوری، ص) شکل گرفت م1923بریتانیا در  ةالگوی نظام مشروط

از همان آغازِ برپایی نظام سیاسی جدید، به تشکیل احزاب سیاسی الگوی غربی آن، 

بنیادی  ةلهمانند مسئاحزاب، مشغولی اصلی این دل .(55 ص )همان، توجه جدی شد

مبارزه برای پایان   راهترین استقالل و یافتن مناسبناسیونالیسم در این دوره،  ةیشاند

 به رو، رهبران و اعضای احزاباز همین ؛(56 و 55ص ص )همان، بیگانه بود ةدادن به سلط

 شدند. تبدیل سیاسی مصر نیز  ةفعال صحن گرایانملی

و اصول تفکر  ةاستقالل، نحوتفاوت این احزاب برای رسیدن به های ماندیشه و شیوه

کرده به نخبگان تحصیل دار و زمین)گروه نخبگان  مختلف اجتماعی حاکم بر حزب، خاستگاه

و  هاالفها، اختی سیاسی وقت، همگی در ایجاد رقابتها رقابتو  آموزش اروپایی( ةشیو

وجود این، پاسخ مشترک این نخبگان  ثر بود. باؤحتی دشمنی احزاب در این دوره م

تاریخ  )حورانی، های زندگی در مصر بودزمینه ةهم نوگرایی دربه تهاجم اروپا،  گراملی

  .(481 ص مردمان عرب،
آموزش غربی، برای  ةکرده به شیودر این میان، یکی از ابزاری که گروه نخبگان تحصیل

بود.  ایی از آن استفاده کردند، تاریخمدرن شدن جامعه و شرح و توجیه ایستارهای نوگر

سیاست  ةهای ایدئولوژیک خود را در زمینگرایان، ضابطهجا که این گروه از ملیاز آن

به آنها  ای از کوششکردند، تاریخ را نیز بسیار سیاسی دیدند و قسمت عمدهجستجو می

به تولید که  (104 و17صص )شرابی، نگارش تاریخ در قالب جدید حزبی اختصاص یافت

نگاری به دلیل نگاری حزبیِ مصر منجر شد. این مدل تاریخنویسی در تاریخانواع تاریخ

، در (56،55صص)خدوری،  در مصرِ این دوره و حزبی گرایانهملی هایپوشانیِ فعالیتهم

دو جنگ جهانی،  بینزمانی  ةشود. در بازنگاری ناسیونالیستی گنجانده میذیل تاریخ

 .حزبی در حزب وطنی و وفد بیشترین تبلور را داشت نگاریتاریخ

رهبران حزب به  ةنامزندگی هیة، به تنخست ةگرای وطنی و وفد در وهلاحزاب ملی

به ثبت تاریخ حزبشان و سپس  ،دوم ةو در وهل الگوی آرمانی ةمنظور الگوسازی و ارائ

یز یکی دیگر از انواع نوشت نهای خودنامهزندگیملی مصر پرداختند. تهیة تاریخ جنبش 

نگاری ناسیونالیستی این وسیعی نداشت. تاریخ ةنویسی این گروه بود که البته گسترتاریخ
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اوج خود را نه در حزب اکثریت وفد که در آثار عبدالرحمن رافعی، عضو  ةدوره، نقط

 . نشان دادوطنی  حزب اقلیت تندرویِ

مصری  یِستنگاری ناسیونالیریخهای حزبی در تابه رقابت کنون، چندین پژوهشتا

ها سخن مصداق از این رقابت ها به صورت کلی و بدون ذکراکثر آنکه  انداشاره کرده

و یا بیشتر به بررسی  (421, 362 صص ،الجمیعی ؛361-393, 207-215صص عبداهلل،)اندگفته

 ,Capua, pp 449-441; Reid؛96-260صص علوان،) اندآثار رافعی محدود شده

pp174.175). نگاری ناسیونالیستی در مصر و فقدان مطالعات به دلیل اهمیت تاریخ

های صدد است چگونگی انعکاس رقابتدر این زمینه، این مقاله در و موردی لیلیتح

از نوع ) هواداران دو حزب رقیبِ وطنی و وفد در دو متنِبه عنوان نمونة موردی حزبی را 

اثر عباس  ةغلول زعیم الثورعد زَسَ د. کتابکنررسی و تحلیل ب (اینامهنویسیِ زندگیتاریخ

عی، به قلم عبدالرحمن رافِ طنیةالو الحرکة باعث ،ملمصطفی کاِ نیز کتاب قاد ومحمود عَ

   ةدر فضای حزبی و حوز آنها ثیرگذاریأماندگاری و تو حسب اهمیت مورخان بر 

 . اندنگاری معاصر مصر انتخاب شدهتاریخ

های لفهؤنگاری، مطالعه و تحلیل مهای تاریخ، بر حسب شاخصهپژوهش روش این

به است.  (context) فضای دربردارنده آن یا بافتاین متون و فهم چگونگی ارتباط آن با 

ها و پیش فهم شاملکه  کنندتقسیم میالیه  آن را به چند، بافتاین شناخت  منظور

 فرهنگیِ -و بافت کالن سیاسی (coـtext) لفان متون، بافتِ متنیؤتفکر م ةنحو

؛ توکل، 186-197, 216 )ساسانی، صص شودمی ((context of culture لفانؤدربرگیرندة م

 (.77-104صص ؛ حضرتی،2-7 صص

دو متن )عقاد و رافعی(، ها و انتظارات مورخان فهمبه دلیل درهم تنیدگی بسیارِ پیش

نگارانة )دیگر متون تاریخ و نیز، بافت متنی (کاملمصطفی  وسعد زغلول های )کتابمورد بررسی 

فرهنگیِ این مقاله،  -با فضای تحوالت سیاسی و حزبی مصر، بافت کالن سیاسی  حزبی(

یابد. های ناسیونالیستی و حزبی مصر در این دوره اختصاص میبه شرح حوادث و اندیشه

و متقابل در  وابط پیچیدهاگر چه در نگاه نویسندة مقاله، نقشِ همگی این عناصر در ر

 نگارانه، به یک میزان اهمیت دارد، نقطة عزیمت خود را از شرح ساخت معنای تاریخ

نامة مورخان و بافت متنی، آغاز و سپس سیاسی، زندگی -زمانِ بافت کالن فرهنگیهم

 کند. ها، دو متن منتخب را مقایسه و تحلیل میی این بافتدر سایه
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-1952 هایدر مصر در سالی نگارمتون تاریخ هیةو ت زمانه فضایزندگی،  .2

  .م1919

به  م1888با حملة ناپلئون در مصر آغاز شده بود، در  م1798المللی که از های بینرقابت

رتبة نمایندة عالی، اشغال این کشور توسط بریتانیا منتهی شد. با استعفای کرومر

ی سیاسی بر مصریان کاسته شد و نخستین ، فشارهام1906 در )مندوب سامی(انگلیسی 

که مصطفی کامل  «الوطنی» حزب. در این میان، سر برآوردنددر مصر م 1907احزاب در 

 خود به زمان در حزب ترینگراترین و محبوبملیه بود، گذاری کردبنیان م(1908-1874)

امبر نو 11کامل در مصطفی درگذشت نابهنگام اما  (.157)متولی، صآمد می حساب

زمانِ حزب وطنی و با سرکوب شدید هم م(1868-1919)م و جانشینی محمد فرید 1908

گرایان مصری از سوی بریتانیا و دربار خدیو مصادف شد که در نهایت، سبب دیگر ملی

  منزوی و کنار زده شود.حزب وطنی،  شد

ار ماند، یکی از اعضای وفادار حزب وطنی که در زمان اوج و افول حزب به آن وفاد 

)درگذشت پدرش، عبداللطیف متولد شد.  م1889عبدالرحمن رافعی بود. او در قاهره در 

علوان، ؛ 11ص  ،1951-1889مذکراتی  )رافعی،، از علمای االزهر و قاضیان شرع بود م(1918

گام با تربیت تحصیل رافعی به شیوة غربی و مدرن در مدرسة حقوق، هم (.4-8صص

را تراشید و ترسیم  رافعیحزب وطنی، قالب اندیشه و ایدئولوژی در  اوحزبی و سیاسی 

)رافعی،  (.8و  7)علوان، صص نخورده باقی ماند. کرد؛ قالبی که تا پایان عمر همچنان دست

 (.16-19، صص1951-1889مذکراتی 
، اختناق بریتانیا کمتر و تالش مصریان برای م(1918)پس از اتمام جنگ جهانی اول 

گرایان به پیشوایی سعد ملیای از (. عدهDaly, p:248دوباره آغاز شد ) کسب استقالل

تشکیل دادند و خواستار شرکت در « وفد مصری»هیئتی به نام  م(1860-1927)زغلول 

یکی از  م(1860-1927)شدند. سعد زغلول  م(1920 -1919برگزاری:)کنفرانس صلح پاریس 

در مکتب عبده پروش یافته به دلیل اینکه  گرایانِ برخاسته از طبقة متوسط بود وملی

بود، به شدت طرفدار اصالحات بود. همین تفکر، سبب افتراق او با مصطفی کامل شد؛ 

 Hourani, p)قید و شرطِ بریتانیا از کشور اعتقاد داشت  چرا که مصطفی به خروج بی

199).  
را بازداشت و به جزیرة نها ها در واکنش به پافشاری سعد و هیئت وفد، آییبریتانیا

های نارضایتیگرایان و اقدام در کنار فشار بر ملی این(. 4-32صص )رمزی، کردند تبعید مالت

تاریخ مردمان  )حورانی،تنگناهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جنگ جهانی فردیِ ناشی از 
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درآمد  م1919انقالبی عمومی بر ضد سیاست اشغال بریتانیا در  به صورت ،(447، صعرب

در دوران انقالب، عبدالرحمن رافعی در کنار مبارزة مستقیم سیاسی . (68)درینیک، ص

گرایان هوادار پرداخت و با ملیها، با نگارش مقاالت به مبارزة فرهنگی نیز علیه انگلیسی

 (.31)رضوان، صزغلول همکاری کرد 

یتانیا را فراهم نشینی برمقاومت مردم، زمینة عقبسه سال کشمکش و سرانجام، 

ها تنها ، انگلیسیم1922فوریه  28در  (.Hourani, p.p.1-220 ؛9-46صص رمزی،)ساخت 

؛ ابوالنور، 167 -168)جالل یحیی و خالد نعیم، صصبه اعطای یک استقالل ناقص راضی شدند 

اما این وضعیت، تکوین حکومت  (؛33-37؛ البشری، صص 453؛ بروکلمان، ص67-69صص

)حورانی، میسر ساخت  م(1923)یب قانون اساسی مصر را در یک سال بعد مشروطه و تصو

( و 55)خدوری، ص و به دنبال آن، احزاب سیاسی سر برآوردند ( 449تاریخ مردمان عرب، ص 

ادامه  م1952آغاز شد که تا  1923دورة شکوفایی از حیات سیاسی و پارلمانی در مصر از 

 یافت. 

کسوت یک حزب را پوشید و از همان آغاز به  ،وفدو زغلول آزاد شد  در این میان،

مقبولیت فراوان این حزب، احزاب دیگر با  .ترین حزب تبدیل شدپرطرفدارترین و قوی

 . (247-238 و 205-188 ،135-130 دیب، صص)اقلیت قرار گرفتند. ر مانند حزب وطنی د

وطنی با وفد،  رابطة حزب م،1924ی مصر در ژانویة پارلمان در نخستین انتخابات

در . در شمارش آرای انتخاباتی، دوستانه و بر پایة همکاری بود 1919همانند انقالب 

و  (128؛ درینیک، ص 132)العقاد، ص حالی که حزب وفد اکثریت آراء را از آن خود کرد 

، رافعی (Hourani,p.213؛ 149)العقاد، ص وزیری رسید زغلول به ریاست پارلمان و نخست

م به نمایندگی مردم شهر منصوره، به عنوان حامی اصول حزب وطنی، وارد جوان ه

 (.33)رضوان، صپارلمان شد 

رابطة حسنه میان دو حزب دیری نپایید. پس از به قدرت رسیدن حزب وفد و 

تر در کرسی قدرت، حزب وطنی که و معتدل کارانههای محافظهاقتضای اتخاذ سیاست

. رافعی (247 ،189 ،133صص  و 70-66ص ص )دیب،را جدا کرد  حزبی رادیکال بود، راه خود

ها و عملکرد وزارت او مخالفت کرد؛ های سعد زغلول انتقاد و با برنامهبارها از سیاست

 (.180، ص1951-1889)رافعی، مذکراتی  وفد را برانگیختکاری که خشم 

ک فؤاد و بریتانیا تر از حزب وطنی، چون ملهای بزرگاما زغلول با موانع و مخالفت

و  م1924وزیری در دسامبر رو بود که در نهایت، سبب استعفای زغلول از نخستروبه
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؛ جالل 135ص ،1ج فوبلیکوف و دیگران،) متعاقب آن، انحالل مجلس به فرمان ملک فؤاد شد

فؤاد را  ملک نمایندگان مجلس و دیگر احزاب، دو سال اعتراض (.239یحیی و خالد نعیم، ص

شور و صادر کند. فرمان پادشاه، م 1926ال ورکرد فرمان بازگشایی پارلمان را در سمجب

عبدالرحمن رافعی،  هیجانی در سراسر کشور برای شرکت در رقابتی پارلمانی پدید آورد.

خواهان ورود مجدد به جرگة نمایندگان شد تا بتواند منادی اصول حزب خود باشد، اما 

 ،1951-1889)رافعی، مذکراتی رود وکیل جوان به مجلس شد حزب غالب، یعنی وفد، مانع و

قدر عمیق بود که آن، محرومیتاین زخم جراحت و کینه از حزب رقیب در اثر  (.97ص

عامل متارکة وکیل جوان از فعالیت پارلمانی تا پایان تا انتهای عمر رافعی التیام نیافت و 

 .(23 ص مصطفی،)شد  م1930دهة 

رأی به پیروزی رسید و زغلول به  165، حزب وفد با کسب در انتخابات مذکور

فؤاد مجلس را منحل ، 1926می 23در  ریاست مجلس نواب )نمایندگان( دست یافت. اما

 p.p.9-378 ,  Imam؛ 638، 580-852رمضان، صص) سعد زغلول مجبور به استعفا شدو 

Uddinیک از رهبران چدرگذشت و هی م1927که سعد یک سال بعد در این  (. با وجود

گرایی مصر دست پس از او، به جایگاه و مقبولیت وی در حزب وفد و جنبش ملی

)حورانی، تاریخ  باقی ماند م1952نیافتند، این حزب همچنان پرطرفدارترین حزب کشور تا 

 . (463مردمان عرب، ص

این  ها دربارة او منتشر شد. غالبنخستین نوشتهاز همان آغازِ فعالیت سعد زغلول، 

نمودند و آن ترسیم الگو و در یک موضوع مشترک می (نامه، یادنامه و...زندگی)ها نوشته

ترین رهبر وفد، سعد زغلول بود. این نویسندگان حزبی تالش تصویری آرمانی از برجسته

گرایی در مصر و به وجود آورندة انقالب گذار وفد را به عنوان مؤسس ملیداشتند بنیان

نشان دهند. ترین انقالب در جهت تالش برای استقالل کشور( نوان نخستین و مهمبه ع) م1919

نتیجة این بازنمایی، حامل این پیام بود که زندگی و شیوة عملکرد این پیشوا، بهترین 

نمونه و الگوی ممکن برای پیروی در مسیرِ نیل به استقالل نهایی کشور از یوغ 

در حزب وفد که در مقایسه با دیگر  ای(نامه)زندگییسی نوظهور این نوع تاریخ بریتانیاست.

گرایانِ اقلیت چون رافعی احزاب، بیشترین حجم نوشته را از آن خود داشت، واکنش ملی

 را برانگیخت.

عطش کینه و  1926 محرومیت از ورود به پارلمانزخم جراحت از حزب رقیب در اثر 

ی دشمنی با وفد و رهبر آن سعد زغلول، انتقامی در عبدالرحمن برانگیخته بود که برا
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 تشویق رهبراناین کینه به همراه (. 260، 259، صصبدوی، جمال و لمعی المطیعی) کافی بود

 شخصی ةانگیز ،(150،156 صص ،...مصطفی کاملالرافعی، )یف حزب وطنی در تأل سابق

ویژه واکنش به و بههای حزبی  رقابت ،(79و  84 -81صص ،1951-1889مذکراتی الرافعی، )

و  ندکرافعی به سرزمین تاریخ هبوط  شد سبب های تاریخیِ نویسندگان وفدی،نوشته

هبوط در خأل سیاسی به زندگی توأمان فرهنگی رقم زده شود.  صرفاًتقدیرش از زندگی 

پرستی، وکیل و بریده از گذشته رخ نداد. زمانه و زیست جهان اجتماعی و شور میهن

رازهای سرزمین جدید )تاریخ(، از و  بوط همراهی کردند. نگاه به رمزجوان را در این ه

های حزبی و  دریچة چشمان مردی بود که خویشتن، حزب و وطنش را در صحنة رقابت

دید. اینک، آنچه در سرزمین تاریخ در های جدی مواجه می سیاسی، با موانع و محدودیت

هایی بود که دن داشت، تنها منظرهنگاه عبدالرحمن، ارزش دیدن، کشف و برجسته کر

 بخشید. اهداف ناسیونالیستی و حزبی وی را تحقق می

 سالهای تاریخی دربارة زغلول در نگاشتهنگاری رافعی در واکنش به انتشار تاریخ

و در حالی که از  را آغاز کرد مصطفی کامل نامةزندگیآغاز شد. او نگارش م 1927

ساله  27ذشته بود، این پرسش در ذهن عبدالرحمن نامه نگنگارش چند فصل زندگی

گرایی مصر چه زمانی بوده است؟ تی، نقطة آغاز نهضت ملیسارشکل گرفت که به 

جستجو برای پاسخ، وی را به این نتیجه مراحل تطور آن، کی و چگونه بوده است؟ 

خیلی های گرایی، نه در زمان مصطفی کامل و نه در گذشتهرساند که شروع نهضت ملی

دور، بلکه در عصر جدیدِ تاریخ مصر، به هنگام حملة ناپلئون رخ داده است؛ لذا او تصمیم 

الرافعی، )ای به هم پیوسته بنگارد گرایی مصر را در رشتهگرفت کل تاریخ جنبش ملی

گیری نتیجة این تصمیم، شکل (.86ص ، 1951-1889مذکراتی  و 11 ، ص...مصطفی کامل

تمام تاریخ جدید مصر را پوشش گرایی در چهارده جلد بود که ملی المعارف جنبش ةرئدا

گرای مصر، وی نخستین کسی بود که یک در میان مورخان درباری، علمی و ملیداد. می

های او، تاریخ ساده و واضحی را به روایت یکدست از تاریخ جدید مصر نگاشت. کتاب

 المعارف ةرئداای که رافعی آن را مجموعهاگر چه (. 63، 53 ،52صص )علوان،میان مردم آورد 

خواند، در ظاهر یک مجموعه نیست و چندین جلد کتابِ مجزا از یک  )موسوعه(

ها را به آید، در واقع یک روح ناسیونالیستیِ نامرئی، تمام این حلقهنویسنده به نظر می

که  (14ص ،3 ، جم1919 ةثور یةالمصر ة، فی أعقاب الثورالرافعی)یکدیگر متصل ساخته است 

  (.Di-Capua, p.436) شکل و ساختار آن به صورت چند کتاب مجزاست
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 المعارفش ةرئدادر حالی که رافعی مشغول نگارش ششمین جلد از ، م1936سال در 

درگذشت و فضای آزادتری برای حزب وفد به وجود  بود، ملک فؤاد)روایت انقالب عربی( 

ساله با وزیری رسید و توانست در قراردادی بیستپاشا، رهبر حزب به نخستنحاس آمد.

، مذاکرات ناموفق بر سر استقالل مصر را به نقطة (1936)معروف به قرارداد  انگلستان

مشخصی برساند؛ اما این قرارداد، بیش از آنکه استقالل کشور را تضمین کند، حافظ 

. (317-324صص نعیم، جالل یحیی و خالد؛ 130، صدرینیک) منافع استراتژیک انگلیس بود

گرایان تندرو به قرارداد و وفد به شدت گرایان تأمین نشد و در نتیجه ملیانتظارات ملی

در برخی  (.328؛ جالل یحیی و خالد نعیم، ص463)حورانی، تاریخ مردمان عرب، صانتقاد کردند 

آمیز که تمام طعنمحافل، رهبران گذشته و وقتِ مصر، نقد شدند و بر این سخن 

اند، تاکید شد ها، جهادها و رهبران مصری در نیل به اهداف خود عاجز و ناتواننهضت

واکنش به این قرارداد در نظر مورخان و متون تاریخی نیز، بازتاب یافت. در  .(3)عقاد، ص 

معاهدة  )رافعی،همین سال، عبدالرحمن رافعی کتابی دربارة این قرارداد به بازار عرضه کرد 

نامة سعد زغلول به قلم تر، انتشار زندگیجالب مشهورتر و اما اثر ،(ةل أو محاید؛ استقال1936

 عباس محمود عقاد بود. 

، در اسوان به دنیا آمد. پدرش، مردی دیندار و دفتردار مرکز اسناد م1889عقاد در 

ای نگاری، علم و ادب، عقاد را از همان ابتدعالقه به روزنامه (.123نژاد، ص )رضا شهر بود

(. 124، ص )همانگرا در قاهره پیوند داد نگاران ملیجوانی، به حلقة ادیبان و روزنامه

ها و مجالت، تنها ادبی نبود و در اثر ارتباط با حلقة مقاالت محمود عباس در روزنامه

دوست، )رحمانگرا، رنگ سیاسی و ضد اشغال و استبداد نیز یافت نگاران ملیروزنامه

، روزنامه و ارگان اصلی حزب «اللواء»قاالت عقاد در این زمینه، در نخستین م(. 7،8ص

. در همین سال، عقاد با سعد زغلول (11-9)همان، صص به چاپ رسید  م1907وطنی، در 

که در این زمان وزیر معارف بود، دیدار کرد. تأثیر این مالقات به قدری بود که عقاد به 

سیس حزب وفد، او به عضویت آن درآمد و گروه طرفداران سعد پیوست. بعدها با تأ

در ثنای سعد زغلول، مقاالتی در دفاع از سعد و  الفصولهمچنین در کنار نگاشتن کتاب 

دوست، )رحمانحزبش به تحریر درآورد که سبب شد زغلول، لوح سپاسی به او هدیه دهد 

 (.125نژاد، ص رضا؛ 11-9صص

ن زغلول و رهبر حزب وفد، ، بین محمود عباس عقاد و جانشیم1933در سال 

مصطفی نحاس، اختالفاتی پیش آمد که به محروم شدن عقاد از چاپ مقاالت در روزنامة 

در اثر این (. 11،12)همان، صص اش از حزب وفد منتهی شدو جدایی )البالغ األسبوعی(وفدی 
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اب و گرفت و به تألیف کت زمان طوالنی از فعالیت سیاسی کنارهجریان، عقاد برای مدت

در  االزهرو اخبار الیوم ، الهالل، الیوسفهای نیز، نگارش مقاالت در مجالت و روزنامه

عباس عقاد نیز، در مقام عضو سابق حزب وفد، به  (.12)همان، صپرداخت  م1930دهة 

تر ذکر آن رفت، واکنش نشان کفایتی تمام رهبران مصر که پیشو طعن بی1936قرارداد 

گذار آن خاطر او به گذشتة این حزب، هواداری سرسخت او از بنیانلقداد، اما به دلیل تع

اش از وی، سخن از این قرارداد و تحلیل آن و اختالفش با مصطفی نحاس و ناخشنودی

فرسایی قلم 1919را به کناری نهاد و تنها در دفاع از سعد زغلول و نهضت انقالبی او در 

 کرد. 

های ره در چندین مقاله، به صراحت از سیاست، عقاد دوبام(1937)یک سال بعد 

 (.14دوست، ص)رحمانپاشا انتقاد کرد که به زندانی شدن او منجر شد وزیری نحاسنخست

اش، عصر مصطفی کامل را در همین سال، عبدالرحمن رافعی در تکمیل پروژه موسوعه

غاز کرده بود و در ، رافعی نوشتن آن را آم(1927)آغاز کرد؛ عصری که ده سال قبل از آن 

فرهنگی مصر، به  ـهای بیشتر و تأثیرپذیری از تغییرات فضای سیاسی این زمان با تجربه

هایی را سال، کتابگمان در زمان نگارش این اثر، رافعیِ میانسراغ تکمیل آن رفت. بی

 رویشویژه اثرِ عقاد نگاشته شده بود، پیشکه دربارة رهبر حزب رقیب، سعد زغلول، به

گرایی مصر و زنده سازی جایگاه مصطفی کامل در ملیقرارداد. او تالش کرد با برجسته

های کتب حزب وفد نیز، رانیِ نقش زغلول، به ادعاها و روایتنگه داشتن یاد او و حاشیه

مصطفی کامل، پاسخ دهد. به منظور دستیابی به این هدف، رافعی پس از چاپ کتاب 

محمد فرید،  نامة رهبر دومِ حزب وطنی را با نام، زندگیم(1939) طنیةالو کةباعث الحر

انتظار  م(1941)به رشتة تحریر درآورد. پس از چاپ این کتاب  التضحیةرمز االخالص و 

های تاریخ دوره ، مطابق روش معمول خود کهطنیةالو کةحر موسوعةرفت نویسندة می

ا روایت کند، اما او به سراغ وقایع ر 1919حوادث انقالب نگاشت، مصر را در توالی هم می

مصر و السودان فی اوائل عهد  دورة پیش از ظهور مصطفی کامل رفت و اثری به نام

تا  1882تاریخ ملی مصر را از سال این اثر،  .به چاپ رساند م1942را در  اإلحتالل

فت. با گر، یعنی ده سال اولیة دوران اشغال این کشور به دست بریتانیا در بر میم1892

سازی هر چه بیشتر نقش مصطفی کامل، محور اصلی این متن، به تصویر هدف برجسته

کشیدن دقیق و جزئی شرایط خفقان و سکوت مطلقی شد که اشغال بریتانیا در مصر به 

  1آمده بود. مصطفی کاملتر توضیح مختصر آن در متن بار آورده بود؛ شرایطی که پیش
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د این آثار، هنوز هدف رافعی در ساخت تصویر آرمانی از رسد با وجود تولیبه نظر می

که پس از محمد فرید، در حالی که طنی کامالً تحقق نیافته بود؛ چرارهبران حزب و

حزب وطنی به حزبی اقلیت تبدیل شده بود، حزب وفدِ رقیب به پیشوایی سعد زغلول، 

ای چهره و توانست نقشیم گرایی را در مصر به دست گرفته بود. اگر این مورخپرچم ملی

که آثار هواداران وفدی چون عقاد، از سعد زغلول به نمایش گذاشته بودند، به حاشیه 

این  (المعارف ةئردا) موسوعهیافت. حوزة زمانی براند، به موفقیت بیشتری دست می

 شیوةموسوعه رانی، نویسندة امکانات را در اختیار رافعی قرارداد. در نخستین قدم حاشیه

حالی که  در تغییر داد. فرید، محمد کتاب از بعد آثار عنوان پیشین خود را در انتخاب

، عصر محمدعلی)های پیش از جنگ جهانی اول را با نام حاکمان مصر رافعی، عنوان کتاب

و رهبران  (االنجلیزیالعرابیه و االحتاللةالثور) م1882عرابی، پیشوای انقالب  (،عصر اسماعیل

پیوند زد تا نقش آنان را در حوادث تاریخ مصر برجسته کند، هیچ کتابی را  حزب وطنی

گذاری نکرد. با هدف از حوادث پس از جنگ جهانی با اسم سعد زغلول و حزب وفد نام

 -1952)ترین تحوالت تاریخ مصر پنجاه سال از مهمرانی نقش آنان، قریب حاشیه

 ةفی أعقاب الثورو  جلد(2)1919 ةثورهای با عنوان موسوعهتنها در دو کتاب  م(،1919
؛ 1921-1914 سنة م، تاریخ مصر القومی من1919 سنة ةثور، )رافعیگنجانده شد  جلد(3)1919

رافعی به واکنش موسوعه،  در این پنج جلد. (م1919 ةثور یةالمصر ةفی أعقاب الثور ؛رافعی

لطنت و احزاب حزب وفد را باید دو وجهی نگریست. نویسنده در مقابل جبهة س

؛  275-270 ، صص1 ج، ةفی أعقاب الثور ،)رافعیاستبدادگرا، کامالً از حزب وفد طرفداری کرد 

اما در هنگام مقایسه با حزب وطنی، وفد را در دایرة  ،( 323 و 322 ،230-227؛ 177-181

این نویسنده ابتدا بر این موضوع تأکید کرد که بر خالف غیرخودی و دشمن جای داد. 

تصور رایج، انقالب زاییدة زغلول نبود، بلکه او و هیئت وفد، فرزندان انقالب و نتیجة 

   . در دیگر 2تر مصطفی کامل آغاز کرده بودجنبش ملی بودند؛ جنبشی که پیش

ای آرمانی به پیشوایی هرههای این متون، رافعی تالش کرد تصویر زغلول را از چروایت

ترین عیب رهبران  آنچه بزرگ. 3ساده تغییر دهد و در عوض، نقش ملت را برجسته کند

بیان شد، این بود که آنها از حقوق  ها و در رأس آنها سعد زغلول()وفدیگرای این دوره ملی

بریتانیا  در مذاکراتشان با )اصول حزب وطنی!(اصلی مصر در مسئلة استقالل تام و سودان 

(. 381-365 صص ،1جفی أعقاب الثوره، در رافعی،  نمونه)برای کوتاه آمدند و تساهل کردند 

 . 4پاشا در جلد سوم به نهایت خود رسیدمیزان دیگربودگی این حزب و رهبر آن، نحاس
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، رافعی به عضویت مجلس سنا انتخاب شد. او در این مجلس، در تقابل با م1944در 

ای وفد در حفظ یاد سعد زغلول، از جمله ساخت آرامگاهی بر فراز قبر او، های اعضبرنامه

، صص مصطفی کاملرافعی، )پیشنهاد داد مقبرة مصطفی کامل و محمدفرید مرمت شود 

و همچنین از نصب مجسمة مصطفی کامل در یکی از میادین پایتخت ( 310, 309

  (.312، 292، 151صص همان، )حمایت کرد 

های رافعی و دیگر هوادارن حزب وطنی چون فتحی رضوان و مجموعه تالش

نویسندگان وفدی، سبب شد نام و نقش رهبران احزاب ملی وطنی و وفد به عنوان 

الگوهای آرمانی در حافظة تاریخی مصر، ثبت و ماندگار شود. با توجه به چنین فضای 

حزبی و نیز بافت های این نویسندگان ها و اندیشهفهمفرهنگی، پیش ـکالن سیاسی 

عقاد و  سعد زغلولِادامة مقاله دو متن در نگارانة این برهة زمانی در مصر، متونِ تاریخ

  های حزبی در متونرافعی، به عنوان نمونة موردی از تأثیر و تقابل مصطفی کاملِ

 شوند. انه، تحلیل، واکاوی و مقایسه مینگاریختار

 

 رافعی مصطفی کاملِو  عقاد سعد زغلولِدو متن  ةمقایس. 3

تالش هر دو متن در ساخت  ةنحوقصد بر این است در کنار شناختِ در این قسمت، 

های درون یا برون حزبی در چگونگی انعکاس رقابت ،الگوی آرمانی از رهبران حزب خود

عقاد بر  سعد زغلولِبه دلیل تقدم زمانی نگارش کتاب . شونداین متون، مطالعه و تحلیل 

    توجه زغلولمتن به روایت ، ابتدا آنو واکنش رافعی به  رافعی طفی کاملِمصمتنِ 

 شود.می

 آن،ترین مقطع پیشوای حزب خود را از حساس ندگیعباس محمود عقاد، روایت ز

نام او را جهانی ساخت.  ةمقطعی که آواز ؛شروع کرد 1919اش در انقالب یعنی رهبری

سعد زغلول ازی این رهبری، ابتدا عنوان کتاب را سسازی و یگانهعقاد با هدف برجسته

در  را سعدرهبری و  1919انقالب نقش نام نهاد و سپس در کل متن،  ةزعیم الثور

سعد به حاشیه رانده شد و تنها یک صفحه با  ةد. گذشتکربرجسته  گرایینهضت ملی

الرحمن در مقابل، عبد .(7 )العقاد، ص به آن اختصاص یافت «سعد فی سطور» عنوان

نامید. این عنوان رسا و آرام،  طنیةالو کةباعث الحر مصطفی کامل،خود را  کتابرافعی، 

ساخت و آشکارا، تمام ها پیش از رهبری زغلول منتقل میرا به سال گراییملی ةریش
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رافعی با هدف طلبید. بر خالف متنِ عقاد، زغلول را به مبارزه می بارةمتونِ حزبی وفد در

های برجستگی عصران و رهبران آتی مصر،ت بنیادین مصطفی کامل با همتفاو ةارائ

 . (45 -31 ، صصمصطفی کامل، رافعی) را از آغاز تولدش روایت کردزندگی او 

های محوری مشترکِ دو لفهؤ، م«ملیجنبش »و « استقالل»، «رهبری»های لفهؤم

اختصاص  سعد زغلولن مت به، «حکومت مشروطه و قانون»و « انقالب» ةلفؤمتن و دو م

بود که کل  متن دو ةلفؤترین م، محوری«رهبری»ها، عنصر لفهؤ. در میان این مداشتند

که در هر دو اثر،  همچنانهای کتاب پیرامون آن چینش شدند. جمالت، مفاهیم و فصل

های رهبران ملی و حزبشان بازنمایی ترین غیرها و دشمنانگلیس و ملک فؤاد، بزرگ

الگوی  برترین تالش کردند جایگاه رهبران حزب خود را به عنوان ر دو متنهشدند. 

نماییِ این بازنمایی در هر بزرگتثبیت کنند.  آرمانی برای پیروی در راه استقالل کشور

   تاریخ سیاسی حذف  ةرا از صحن یاندو، به میزانی صورت گرفت که اگر این پیشوا

برای ماند. در مصر باقی نمی ملیاز جنبش توجهی کردیم، نشان پررنگ و قابلمی

رهبران را با ماورای جهان مادی پیوند زدند. عقاد با  ،هدف، هر دو متن دستیابی به این

، او را امبران، عنایت الهی و الهام فطریپی ةاستناد به ارتباط عمیق میان سعد و معجز

 یبهترین الگوی آرمانهای پیشوایی در رهبران مصر و در نتیجه ویژگی بهتریندارای 

 به و منحصر (18 ، صمصطفی کامل)رافعی،  الگوی آرمانیاما رافعی برای اثبات  5،نشان داد

)همان، لطف خدا در حق ملت مصر معرفی کرد ابتدا ظهور مصطفی را فرد بودن مرادش، 

       پرستیِ مصطفی کامل را به دوران عقیده و شعار میهنآغاز  و سپس، (28 ص

گرایی در دبیرستان به ای با محتوای ملیبازگرداند که مجله م1894اش در آموزیدانش

 ةبا حذف تأسی کامل از افکار افغانی به واسط رافعی .(32 -5 ص)همان، ص چاپ رساند

، این پیشوا پرستیکید کرد که میهنأت (98 ، صالنهضةالفکر العربی فی عصر )حورانی،  ندیم

بلکه تنها حاصل وحی و نبوغ شخصی او  ،م یا مرادی نبودتحصیل، آموزش معل ةنتیج

، به خالف متنِ زغلول همچنان که این متن ؛(31،13 صص ،مصطفی کاملرافعی، ) بود

عالوه بر این، بر  .(435 ، صمصطفی کامل، رافعی) ملی معرفی کردراهبری فرامصطفی را 

رهروان در مسیر جنبش  رویفرسای پیشهای طاقتیاساس روایت هر دو اثر، در دشوار

 .6گاه ناامید نشدند و راه را ادامه دادند، تنها این دو رهبر بودند که هیچملی

 ةجانبهمه ةتصویری از سیطرنمایی نقش این رهبران، هر دو کتاب، با هدف بزرگ

کردند کید أارائه دادند و تها بر بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مصر انگلیسی
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 .(4 )عقاد، ص ندکرد شروع به فعالیت ،در این فضای آکنده از خفقان مطلق رهبرانکه 

این سیطره و خفقان  مدت زمان حضوردر روایت  ،در این زمینه تنها تفاوت دو کتاب

 کرد معرفی م1919. اثر زغلول این خفقان را تا زمان جنگ جهانی اول و انقالب بود

به عقب  م1895در مان ظهور کامل ، آن را تا زاملمصطفی ککتاب  لیو ،()همان

آرمانیِ زغلول،  ةو برای مخدوش کردن چهر( 27و  12صص ، مصطفی کاملرافعی، ) بازگرداند

 گونه استدالل کرد: این
نظیر سعد زغلول، مناصب دولتی و برخی از رهبران  در دوران رخوت و خفقان حاکم بر مصر،»

مصطفی کامل نبود که این روح  اگرحقیقت،  در... زندگی راحت را بر مبارزه ترجیح دادند

؛ چرا که علت و کردم ظهور نمی1919انقالب  پرستی را به مصریان تزریق کند، قطعاًمیهن

 زغلول1919در انقالب  و ...پرستی بودها، روح میهناجتماعیِ انقالب ةپدید ةکنندموتور روشن

  .(30، 15، 12 صص، همان) «بود دار یک جریان به راه افتادهپرچمتنها 

 واکنش نشان دادند 1936مصر در قرارداد  تاماستقالل  برآورده نشدنهر دو متن، به 

حزبی بود، پاسخ درون یدر حالی که واکنش عقاد به این قرارداد، برخاسته از رقابت و

 1936کید بر اینکه قرارداد أ. عقاد با تیافتارتباط میحزبی های برونرافعی به رقابت

و الغای امتیازات پیش از این سال را برای مصر به ارمغان آورد،  هایت خروج انگلیسیامن

رانی مصطفی نحاس پرداخت: اما با این جمالت به نقد و حاشیه ،دکرآن را برجسته 

کرد و به داد ناقص را امضا نمیارگاه یک قرتنها پیشوایی همچون زغلول بود که هیچ»

ودان و نیز وحدت وفد و ملت حریص بود. این پافشاری تا س ةلاستقالل کامل مصر، مسئ

اما رافعی تحلیل ، (79 -76 و 5ص ص ،عقاد) «.حدی بود که منجر به تبعید وی از وطن شد

 ورانی حزب رقیب تحلیل سازی حزب وطنی و حاشیهبرجسته با هدفم را 1936قرارداد 

. در تمام مصر استوار بود استقالل حقیقی ةمصطفی کامل بر پاید که رسالت کرکید أت

 چرا ؛تنها کسانی که این رسالت را استمرار دادند، اعضای حزب وطنی بودندها، این سال

 ،هدانستمعتبر نارا نیز  م1936آگوست  26ا نپذیرفته و قرارداد که هرگز مناصب حکومتی ر

مِ کامل را به عثمانیس ةاندیشدر این میان، او  .(9و  8ص ص ،مصطفی کاملرافعی، ) دندکررد 

 زداییمشروعیت و برای (418و  354-346 صص، همان) ای دیگر تفسیر و بازخوانی کردگونه

معتقدان به گرایش مصطفی کامل به عثمانیسم، آنها را به ارتباط با انگلیس  سخنان از

رانی ادعای عقاد مبنی بر این که همچنین رافعی برای حاشیه .(348 )همان، ص متهم کرد

و اتحاد  مصریان آموخت که ورای دین، نژاد و جنسیت، یک ملت هستند به غلولسعد ز

سیاسی  یآشکارا این ادعا را خطای ،(153-145صص  همان،) را در میان آنان به وجود آورد
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او به اثبات  دربارةهای مصطفی، این پیشتازی را برشمرد و با ذکر چند نمونه از خطبه

 ةدیگر برای از میان بردن چهر یرافعی در اقدام .(440و  433، 432صص، همان)رساند 

او  ةرابطبه ، بیش از همه، «روابط مصطفی با معاصرانش»فصل آرمانیِ زغلول، در روایتِ 

   شواهد و  رافعی در این روایت، .کرداحمد فتحی توجه  ،با سعد زغلول و برادرش

بیان کرد و بر این اساس، نتیجه را  توسط دو برادر گرهایی از تأیید حکومت اشغالنمونه

 بوده است ، مصلحت ملی و نه منافع شخصیآن دوعلت تیرگی روابط کامل با  گرفت که
 (.407-403)همان، صص 

 جهاننویسِ زیستگونه که در بخش مقدمه اشاره شد، احزاب تاریخهماندر مجموع، 

چه از زندگی زغلول و رو، آن؛ از ایندیدند، تاریخ را تنها سیاسی مصر در این برهه زمانی

ها بدون نقد رویکردهای ل برجسته شد، زندگی سیاسی آنتا حد زیادی از مصطفی کام

کامل در  مصطفی به فعالیت بسیار اندکچند رافعی ؛ هرفرهنگی و اقتصادیشان بود

 صص )همان، سیس مجله، آموزش، دانشگاه مصر و احیای صنعت کشور اشاره کردأت ةزمین

 .(241و 159 ،148

 

 نتیجه. 4

ای از حیات آغاز شکوفایی دوره ،م(1923) و شروع حکومت پارلمانی تصویب قانون اساسی

در این دوره، سه گروه بر سر قدرت در  شد. م1952تا  1923سیاسی و پارلمانی مصر از 

در این  و انگلیس. فؤاد()ملک در قالب احزاب، سلطنت گرایانبودند: ملی حال نزاع و رقابت

میان، عواملی همچون بینش و اصول حاکم بر حزب، خاستگاه اجتماعی متفاوت و... در 

ثر بود. یکی از ابزاری که برخی از این ؤها، اختالفات و حتی دشمنی احزاب مایجاد رقابت

تاریخ بود که به انواع  ةبرای حاشیه راندن رقبای خود استفاده کردند، حوز رقیب احزاب

نگاری در حزب وطنی تاریخ شکلنگاری حزبیِ مصر منجر شد. این خنویسی در تاریتاریخ

رهبران  ةنامزندگی نگارش، به نخست ةاین احزاب در وهل وفد بیشترین تبلور را داشت.و 

به ثبت تاریخ حزبشان و  ،دوم ةالگوی آرمانی و در وهل ةحزب به منظور الگوسازی و ارائ

 مصر پرداختند. ملی سپس تاریخ جنبش 

ای در حزب وفد، در مقایسه با دیگر احزاب، بیشترین نامهنویسیِ زندگیتاریخ نوع

سعد زغلول  به ویژه اثر این حزب یهاحجم تولیدی را از آن خود داشت. غالب نوشته
 یساخت الگو و تصویردر عباس محمود عقاد، به عنوان عضو سابق حزب وفد،  ةنوشت
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 در واکنش به این . ندبودمشترک زغلول ترین رهبر وفد، سعد از برجسته آرمانی

های دشمنیدر عین حال  که ـ وطنی اقلیتحزب عضو  رافعی،ها، عبدالرحمن نگاشته

به ثبت زندگی مصطفی کامل و محمد فرید،  ـشخصی با اعضای حزب وفد داشت

، مصطفی کاملهای مختلف اثر در قسمت رافعیپرداخت.  محبوبشرهبران حزب 

تالش کرد تصویر آرمانیِ ساخته همچنین، او های عقاد را به حاشیه راند. ها و ادعاروایت

دار کند و به جایش، مصطفی شده از سعد را در کتاب عقاد و دیگر هوادارن وفدی خدشه

 ةپروژتمام  برفعی را ةگرایاننگاه حزباین نوع کامل را در رأس جنبش ملی مصر بنشاند. 

 ـ شدمی گرایی مصرتاریخ جنبش ملی در کتاب که شامل چهارده جلد ـاش موسوعه

 سایه افکنده است. 

 

 نوشتپی

گرایی ملت ملی ةترین تأثیر اشغال در روحیترین و قویبنا به روایت رافعی در این اثر، منفی ـ1

در این مدت برای مردم، وجود حاکم د. منجر ش( بود که به خاموشی آن به مدت ده سال طنیة)الروح الو

عادی بود و به جای آن به امور کوچک و  ،اشغالگران بودند ةکنندییدأسی و حاکمان مصری که تانگلی

. 181-186و صص 178-161صص  ،مصر و السوداننمونه بنگرید به الرافعی؛  ؛ برایکردندپست فکر می

ل تؤلف فی القول إن السنوات األولی لإلحتال ةو صفو»بند پایانی کتاب نیز دلیل دیگری است بر این نظر: 

 لة، إنحالل فی األخالق، إنحالل فی حاطنیةإنحالل وطنی عام، إنحالل فی الو ةتاریخ مصر القومی فتر

، و قد بقی هذا اإلنحالل مخیما علی البالد نیفا و عشر السنوات، إلی أن عیةو الجتما یةالشعب اإلقتصاد

 ص همان،) «(طنیةالو کةل باعث الحرالبعث الوطنی، و هو ما أفردنا له کتاب )مصطفی کام ةجاءت فتر

196.) 

در  ،پوشی کندثیرات و نقش این حزب در انقالب چشمأتوانست از تمام تهرچند رافعی نمی ـ2

ساز )عامل کند که وجود سعد و یارانش عامل مستقیم و زمینهله اشاره میئپایان سخن خود به این مس

آنها )اگر تاریخی( نیروهای نظامی انگلیسی  ب بود و اگرظهور انقال ةدهندعامل شتاب و مباشر و تمهید(

 .(167 و 70-68 ، صص1 ج همان،) یافتزمانی ظهور نمی ة، انقالب در این بازکردندنمی دستگیررا 

که سعد مدافع و مبارز بزرگی در دفاع  کنیمبه حق باید اذعان  :که رافعی بارها نوشتاین رغمبه ـ3

 ،ةفی أعقاب الثوررافعی، ) س نظام دموکراسی در ملل آزاد استقدرتی که اسا ؛از سلطه و قدرت ملت بود
اختصاصی موزه رهبرانش یعنی نبوغ، قهرمانی و ی هاحاضر نشد ویژگی اما هرگز (،361 ص ،1 ج

د عبارت بود کراعطا به زغلول رافعی د. واژگانی که کنشهادت را همانند عرابی به این رهبر وفدی اعطا 

(؛ همچنین 360 و357، 355, 346، صص1جهمان، ) باربا تکرار سیزده ، الزعیم )رهبر و پیشوا(ةم: الزعااز
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« المآخذ علی سعد»سنجش رهبران، مبحثی را با عنوان  بارةرافعی به خالف روش معمول خود در

ف یا )انتقاداتی به سعد( اختصاص داد. در حالی که در آثار پیشین، نقاط ضعف رهبران وطنی توجیه، حذ

 صص ،1 جهمان، تر شد )بزرگ عنوانهای رهبری سعد در این به حاشیه رانده شدند، به عکس عیب

 آگوست 27) نگاهی به این گزارش نیز خالی از فایده نیست: خبر وفات سعد زغلول .(357-363

نای )به استث م( به شایستگی و هم طراز با تجلیل رافعی از دیگر رهبران جنبش ناسیونالیستی1927

)دو  «الزعیم»)رئیس جمهور( و  «الرئیس»، است عرابی( نیست. تنها واژگانی که برای سعد به کار رفته

 ای کوتاه به اندوه کشور ازطرف و بیگانه تنها اشارهبی ینگاربار( است. در این گزارش وی همانند روزنامه

 آگوست 28ت دولت را در ئهیاعالن ترحیم  ةو سپس بیانی کردهخبر وفات سعد و تشییع جنازه او 

 .(345و  344 صص ،1جهمان، ) م بیان کرده است1927

و  حلةالصا مةالزعا)» «طلبرهبری منفعت»و  «رهبری صالح» نویسنده با کاربرد دو اصطالح ـ4      

    ین دو دسته از رهبران را نشان تفاوت ا (164 ص ،3 ج ،ةفی أعقاب الثور رافعی،)«( لنفعیةا مةالزعا

شد و منجر م 1919 هد که تربیت رهبران حزب وطنی با اخالص و اخالقیات سالم آنها به انقالبدمی

، با تخصیص مبالغ هنگفت، مناصب قدرت و جنگ جهانی دومو خاصه  1936پس از  رهبران وفد

 همان،حکومت به اطرافیان خود، چگونه عامل رواج انحطاط اخالقی، فساد و تفرقه در میان مردم شدند )

 همان،نگاه کنید ) و نحاس 1936 همچنین به تحلیل بسیار منفی او از قراداد .(165و  164 ص ،3 ج

برای حزب وفد و رهبرانشان به کار رفت، متفاوت  3گونه تمام واژگانی که در جلد بدین (.36-24 صص

همان  ،ال شداستعم دوم جنگ جهانیهایی که برای حزب وفد پس از از سایر بود. تمام واژگان و عبارت

 ها به کار رفته بود. واژگانی بود که برای توصیف انگلیسی

 ،به عنوان مثال؛ های قوم آن پیامبر معرفی کردهر پیامبری را متناسب با خصلت ةلف معجزؤم -5

دیگر رهبران مصر در این  از را ، دلیل برتری رهبری سعدموسی با ملت ساحر و کاهن ةمعجز تناسب

-145 ، صصسعد زغلولشاورزی بود که در میان ملت کشاورز مبعوث شد )عقاد، داند که وی کمی

توانست بهترین الگو ، دلیل او که از جنس خود این مردم و دارای عنایت الهی بود به همین ؛(151 و148

ترین و بهترین صفات را در میان رهبران مصر دارا بود و مثال أعلی برای مصریان باشد. زغلول، شایسته

ترین این صفات، رهبری، فصاحت، خطابه، برجستهفطری باشد.  یتوانست برخاسته از الهامه تنها میک

محکم و جوانمردی نام برده شدند. همچنین کراهت و بیزاری از استبداد و رهبری مردم را از  ةداار

ه... و االستبداد فی طبع هةفکرا»صفاتی دانست که در ذات سعد زغلول همیشه وجود داشته است: 

 .(153-145صص همان، ).« الشعوب فی طبعه.. ةقیاد

را دنبال کرده و  های متعدد، اهدافشرغم تهدید، از طریق تلگراف و نامهسعد در تبعیدگاه نیز به -6

؛ رافعی نیز با رندی ( 44-36 23،24ص ص ،سعدزغلول عقاد،) الحمایگی مصر شدخواستار پایان تحت

پس از  را از یاری فرانسه و اروپا به مصر در راه استقالل ظار مصطفی کاملزمانی قطع انت ةنقطتمام، 

م( به عقب 1898در   فاشوده ةواقع) ترو این قطع انتظار را به زمانی پیش دکرم حذف 1904قرارداد 

 (.420و 419ص ص، مصطفی کامل، رافعی) کشاند
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