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 1لنی و تأثیر آن در لشکرکشی ناپلئون بناپارت به مصرسفرنامه و  

 
 2نويس كشيکسيد كمال 

 ايران تاريخ و تمدن ملل اسالمى، دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد، دانشجوى دكترى
 3عبدالله همتى گليان
 فردوسى مشهد، مشهد، ايران دانشيار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمى، دانشگاه

 
 چکیده

هاى مشهور سده هجدهم  م(، يکى از سفرنامه9871-9873) لنى به مصر و شامش سفر كنستانتين و  گزار
هاى گوناگون، از قبيل  هاى مهمى در زمينه ويژه در بخش مصر آن، آگاهىاست. ولنى در اين سفرنامه به

ارائه حاكمان مصر، آب و هوا، تجارت، معيشت مردم و... به دست داده است. مقاله حاضر پس از 
ولنى از مصر و تحليل آنها، بر آن است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه اطالعات اين  هاى سفرنامه داده

ثيراتى در لشکركشى ناپلئون به مصر و عملکرد او در اين سرزمين داشته است؟ به نظر أسفرنامه چه ت
تر بوده، از اين  و دقيق ديدترلنى درباره مصر نسبت به اطالعات سياحان پيشين، جهاى و   رسد كه گزارش مى

 . باشدمثابه متن راهنما بهره برده  رو ناپلئون در لشکركشى به مصر از آن به
 

 لنى، سفرنامه، مصر.ناپلئون بناپارت، و  : ها هواژکلید
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 مقدمه
ها شناخته شده بود؛ بسيارى از مسافران، حتى از  مصر در زمان حمله ناپلئون، براى اروپايى

هايى از سفر خود منتشر كرده بودند. در اوايل سده  ان و روم باستان، گزارشدوران يون
هاى مسافرانى چون پل  نويسى بيش از پيش رواج يافت و گزارش هجدهم، سفرنامه

 8،ريچارد دالتون 2،جيمز بروس 1،فردريک لودويگ نوردن 5،ريچارد پوكوكه 4،لوكاس
هاى  نگارى و ديگر زمينه دارک دست اول در تاريخبه مثابه اسناد و م 3،فرانسوا ولنى و ديگران

 علم، قلمداد شد. با مرتبط 
به عنوان شخصيتى سياسى در پايان سده هجدهم  10،كنستانتين فرانسوا شاسبوف ولنى

ثيرگذار بر جريان رومانتيسم سده نوزدهم، نظر پژوهشگران اروپايى را أاى ت فرانسه و نويسنده
ثير أوى از منظر سياسى و علمى بارها بررسى شده و درباره تبه خود جلب كرده است. آثار 

آثار مستقلى نوشته شده است. سفرنامه  12شناسى ويژه دانش زبان و علم به 11وى بر سياست
هاى اين سفرنامه در جلب توجه ناپلئون به مصر داشته، از نظر  ثيرى كه دادهأوى و ت

شناسى و  شرق»توان به مقاله  نمونه مىپژوهشگران اروپايى نيز مغفول نمانده است. براى 
 فلسفى و-هاى علمى جنبه» 13؛«ايدئولوژى: معرفى اسکندريه به قلم ولنى و دونون

                                                 
4. Paul Lukas 

5. Richard Pococke 

6. Fredrick Ludwig Norden 

7. James Bruce 

8. Richard Dalton 

9. Siliotti, 37-79. 

10. Constantin Franҫois de Chassebœuf, Comte de Volney. 

11. Jean Gaulmier’s L’Ideologue Volney, Slatkine Reprints, 1980; Gilbert 

Chinard, “Volney et L’Amerique”, Johns Hopkins Press, 1923. 
يادبود وى براى مطالعات  اى به جايزه 9703ثر بوده كه از ؤم قدرى شناسى به هاى ولنى در زمينه زبان . فعاليت12

 .Leopld, vol.1a, p.83 .نک .شناسى طراحى شده است تطبيقى زبان

13. Sarga, 165-177. 
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هاى  مواجهه با زبان مردى از ]دوران[ روشنگرى در» 14؛«پيامدهاى جغرافيايى اثر ولنى
ز انتشار، اين اندک زمانى پس ا اشاره كرد. در 15«اش جنوب مديترانه يا ولنى و روش الفبايى

نخستين ترجمه آن به زبان  .هاى گوناگون ترجمه شد سفرنامه از زبان فرانسوى به زبان
 9811چنين از  . هميافت انتشارو ترجمه به آلمانى هم در سال بعد  9878انگليسى در 

ست. اين سفرنامه دو اهاى هلندى و ايتاليايى دردسترس  هايى از اين سفرنامه به زبان ترجمه
( و ديگرى 9191)11به زبان عربى ترجمه شده است: نخست، ترجمه ادوارد بستانى بار

ها از مراجع  اين ترجمه 12برگردان حبيب سيوفى كه فقط بخش سوريه را ترجمه كرده است.
در زبان فارسى  18شام بوده است. پژوهشگران عرب براى نگارش تاريخ محلى مصر و

ى آثار ولنى تدوين نشده و بيشتر بر اساس تاكنون اثرى مستقل درباره معرفى و بررس
، به اشاراتى گذرا درباره ولنى شناسى شرقهاى ادوارد سعيد در كتاب مشهورش  گيرى موضع

چه كمتر دانسته شده،  آن»گويد:  اين باره مى سعيد در 13اش اكتفا شده است. و سفرنامه
شده است... ؛  منتشر 9878 اى است به مصروشام كه در وابستگى پيشين ناپلئون به سفرنامه

ق اهداف استعمارى چون مکانى براى تحق ولنى، فرانسوى زيركى بود كه به شرق نزديک،

                                                 
14. Raffaele Carbone, “Aspects philosophico-scientifiques et implications 

politiques des ouvrages géographiques de Volney (1757-1820)”, This paper 

was presented at the Colóquio internacional Conhecimento e ciência 

colonial, Fábrica de Braço de Prata, Lisbon, 26th-29th November 2013. 

15. Henri Besse, “Un homme des Lumières face aux langues du sud de la 

Méditerranée, ou Volney et sa méthode alfabétique”, Documents pour 

l’histoire du français langue étrangère ou seconde [En ligne], 28/ 2002, mis 

en ligne le 31 janvier 2014, consulté le 01 octobre 2016.  
وزارة التربية الوطنية والفنون، بيروت،  ىالبستان دإدوار ه، ترجمالشام رّ ب   مصر و ىثالثة أعوام فس.ف.،  ،ى. فولن11

 م.9191
 م.9191، صيدا، ىحبيب السيوف ه، ترجمالقرن الثامن عشر ىلبنان ف سوريا و، قسطنطين فرنسوا، همو. 12
 .م9119، دارالهدى، كفرقرع، بالدنا فلسطین؛ مراد الدباغ، مصطفى، 989 – 969، 30 ،0،الحسنات .. نک18
 .13. همتى گليان، 13
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  20.«نگريست فرانسه مى
 

 نگاهی گذرا به زندگی ولنی
شناس، فيلسوف، سياستمدار فرانسوى و طرفدار الغاى  (، مورخ، شرق9700ـ9818)21ولنى
به دنيا آمد. در ابتدا، وى عنوان  22زاده در كرآاون باى نجي دارى بود. وى در خانواده برده

از آخر « نى»از آغاز نام ولتر و « لو  »خانوادگى پدرش بواژير را داشت، ولى بعدًا با تركيب 
اما  ،نام فرنى، عنوان ولنى را براى خود ساخت. ولنى تحصيالتش را با مطالعه قانون آغاز كرد

اى نداشت،   عالقه فراگير اين شغل در آن روزگار__بر رغم محبوبيت  چون به حرفه وكالت
، وى را به «تاريخ هرودوت»هاى كالسيک روى آورد و كارش درباره  به مطالعه درباره زبان

 23هاى باستانى فرانسه و حلقه پيرامون كلود آدرين هلوسيوس شناسى و زبان فرهنگستان كتيبه
و  25كندورسه دو ماركى 24،ژ كابانيسير ژان ژر كشاند. پس از آن ولنى با كسانى چون پى

شود ذهن عارى از تعصب فرانکلين  رابطه دوستى برقرار كرد؛ گفته مى 21بنجامين فرانکلين
 22ثير عميقى گذاشت.أبه خصوص در زمينه اعتقادات مذهبى، بر ولنى ت

ولنى در نيمه سده هجدهم باتوجه به وضع نابسامان امپراتورى عثمانى و شايد عوامل 
كند. وى به مدت يک سال خود را براى اين سفر آماده  تصميم گرفت به شرق سفر ديگر،

چنين جلد  هم 23آموخت. 28آنژ آندرهكرد: او زبان عربى را در كالج سلطنتى نزد ميکل مى

                                                 
20. Said, 81. 

21. Volney, C.-F. (Constantin-François). 

22. Craon 

23  . Claude Adrien Helvétius (1715-1771). 

24. Pierre Jean Georges Cabanis 

25. Marquis de Condorcet 

26. Benjamin Franklin 

27. Hunt, 158-162. 
28. Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayesyes (1724-1795). 

29. Pouillon, 969. 
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اش و در تدوين سفرنامه  را خوانده 30همه اديان أدين جهانى يا منشدوازدهم كتاب دوپويى، 
، 9870هاى آخر  هرچند از آن ياد نکرده است. او سرانجام در ماه 31؛برده بود هم از آن بهره

پشتى، يک تفنگ و شش هزار پوند طال كه از پدرش به ارث برده بود، روانه مصر  با يک كوله
 هايى كه در آن روزگار، مهد تفکرات مذهبى بود. او هفت ماه در مصر   و سوريه شد؛ سرزمين

چنين به مدت دو سال در منطقه سوريه، لبنان و فلسطين  عثمانى به سر برد. هم زير سلطه
امروزى، براى يادگيرى زبان و فرهنگ و آداب عربى زندگى كرد. وى پس از بازگشت به 

 9878، تنظيم و در «سفر به مصر و سوريه»هاى خود را با عنوان  ، يادداشت9871 فرانسه در
منتشر كرد.  32ها باره نبرد ترکان و روسمالحظاتى درنيز كتابى با عنوان  9877منتشركرد. در 

« مؤسسان ملى»و مجلس « امالک كل»او پس از وقوع انقالب فرانسه، به عضويت مجلس 
هاى  مالتى در انقالبأها يا ت خرابه» اى در فلسفه تاريخ با عنوان مقاله 9819در آمد. در سال 

اتحاد نهايى همه اديان را  اندازى است كه در آن منتشر كرد كه حاوى چشم 33«ها  امپراتورى
  بينى كرده است. كه ناظر بر معتبر دانستن حقيقت مشترک اساسى در همه آنهاست، پيش

اجرايى كند، از اين رو در  34اش را در جزيره كورس خواست نظرات اقتصادى ولنى مى
ملکى در آنجا خريد و به كشت محصوالت گوناگون مشغول شد. او در پى پيروزى  9810
در برد و براى مدتى معلم تاريخ در  به زندان افتاد، اما از گيوتين جان سالم به 35ژاكوبنگروه 

 بود. 31«اكول نرمال»سيس أت مدرسه تازه

                                                 
30. religion universelle ou l'origine de tous les cultes. 

31. Thompson, 199. 

32. Considérations sur la guerre des Turcs et de la Russie. 

33. Les Ruines, ou méditations sur les révolutions des empires. 

34. Corsica 
35  . Jacobin, Société des amis de la Constitution. 

 (.990ى يا حزب ژاكوبن كه در انقالب كبير فرانسه نقش مهمى داشتند )ماله، انجمن دوستدار قانون اساس
36. L'École normale supérieure. 
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با و  گرفت و مطالعات شرقى را پى گرديد 32عضو فرهنگستان فرانسه 9811 ولنى در
مشغول شد.  شناس انگليسى، به يادگيرى زبان سانسکريت كمک الکساندر هميلتون، زبان

آنجا ولنى از طرف دولت  چنين در اواخر همان سال سفرى به اياالت متحده داشت؛ در هم
او را به فرانسه بازگرداندند.  9818جان آدامز به جاسوسى براى فرانسه متهم شد؛ در نتيجه در

 منتشر 9703در  38نمودار آب و هوا و خاک اياالت متحدهوى نتايج اين سفرش را در كتاب 
 به خاک سپرده شد. 33او در پاريس درگذشت و در گورستان الزشه د.كر

ها پيش از ولنى فرانسويان به قصد آشنايى با مصر به آنجا  بايد يادآورى كرد مدت
 بودند؛ از جمله پوستل كه در  سفركرده و اطالعاتى از اين سرزمين را به اروپا منتقل كرده

نبول رفته و به مدت دو سال در باب عالى، سفير به مصر سفر كرده و از آنجا به استا 9139
 42چنين دو ريير هم 41اى در وصف شهر قاهره در دست است. از وى سفرنامه 40فرانسه بود.

  43( امور كنسولى فرانسه در مصر را بر عهده داشته است.9630به مدت يک سال )
رهيزد و مطالب عصران خود بپ ظاهرًا ولنى كوشيده است از تکرار نظرات پيشينيان و هم

اشاره  45،مثال به نظرات ساوارى 44؛نادرست آنها را بر اساس مشاهدات خود، اصالح كند

                                                 
37. Académie française 

38. A View of the Soil and Climate of the United States of America. 

39. Lachaise 
 .931. بدوى،  40
 .980/ 9. عقيقى،  41

42. Andre du Ryer (1580-1660). 
 .308. بدوى،  43

44. Volney, 1/5-6. 

( خاورشناس فرانسوى و يکى از مترجمان قرآن به Claude-Étienne Savaryين ساوارى ) اتى-. كلود 45
جا پى گرفت.  در شهر ويتره فرانسه، به دنيا آمد و تحصيالتش را در همان 9891اكتبر  0زبان فرانسوى است.  او در 

 و به درازا انجاميد و مدتى در اسکندريه، رشيد و قاهره ماند 9879ر سفر كرد و اين سفر تا سال به مص 9886در سال 
جا بود كه زير نظر مسلمانان، ترجمه قرآن را آغاز كرد. به مدت دو سال نيز به يونان سفر كرد و در رودس و  در همان

 .,Michaud 109. درگذشت 9877فوريه  9منتشر شد. وى در  9873كانديا ماند. ترجمه قرآن او در 
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بيشتر خوانندگان  41ها و نيز نواقص كار وى را برشمرده است. كرده و برخى از تفاوت
از همين  42اند، رتبه و دانشمندان همکار با ارتش فرانسه بوده سفرنامه ولنى از افسران عالى

اند. ولنى با خوانشى دقيق از آثار پيشينيان،   ناميده« كريستف كلمب جديد»وى را رو، 
كوشيده تا توصيفى دقيق و روشن از مصر ارائه كند، به همين دليل ده سال بعد در زمان 

اش كه به تشريح  هايى از سفرنامه ويژه بخش حمله ناپلئون، اهميت كار او مشخص شد؛ به
 مصر و مختصات جغرافيايى و استراتژيک اين مناطق پرداخته بود.هاى تجارى سوريه و  راه

كسانى  48 ثر بود؛ؤگيرى جريان رمانتيسم نيز م اش، در شکل آثار ولنى به ويژه سفرنامه
 گذاران اين جريان در فرانسه بود، در آثار خويش از ولنى كه از بنيان 43چون شاتوبريان

ثير ولنى، آثارى أندگان عصر رمانتيک، نيز تحت تاز نويس 51ژرارد نوروال50 اند. اقتباس كرده
نوشته است كه پيش از عزيمت به مصر، براى  53جان لويس اسلين دو شرويلى 52خلق كرد.

 54آشنايى با آنجا، آثار ولنى را مطالعه كرده بوده است.
 

 ولنی و ناپلئون
رس كرد و در آغاز  مىگرايانه كرسيان طرفدارى  بود، از تحركات ملى 55ناپلئون كه خود زاده ك 

به  9871از معترضان تصرف كرس توسط فرانسويان بود. او پس از انقالب فرانسه در سال 
گيرى كرد و در اين مدت در پاريس و كرس اقامت  مدت دو سال از خدمت نظامى كناره

                                                 
46. Ibid, 19, 22. 

47. Spieth, 49. 

48. Pouillon, 553. 

49. francois rene de chateaubriand (1768-1848). 

50. Ibid, 203. 

51. Gerard Nerval (1808-1855). 

52. Ibid, 718. 

53. Jean-louis asselin de cherville (1772-1822). 
54. Ibid, 25. 

55. La Corse 
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نظاميان كرس را  اى از شبه ها بود و فرماندهى دسته داشت. بناپارت پشتيبان مستقيم ژاكوبن
، با ولنى مالقات كرد؛ در اين برهه، ولنى از سفر 9819هده داشت. در همين زمان در برع

ناپلئون در دورانى  51شرق بازگشته و در كرس به اقدامات كشاورزى و آموزشى مشغول بود.
اش در  او بعدها در خاطرات روزانه 58بود، سفرنامه ولنى را مطالعه كرده بود؛ 52كه در اكسن

ق مشاهدات ولنى در طول اقامتش در آنجا اشاره كرده و آنها را مصر، به بررسى دقي
ولنى طرفدار ناپلئون بناپارت نبود، اما چونان بسيارى از  53هوشمندانه توصيف كرده است.

ثير پذيرفته بود. بر همين اساس أهاى متوسط، از خدمات نخستين امپراتورى فرانسه ت ليبرال
گرانه در تبيين و تفسير امپرياليسم اروپا و نيز  ک توجيهدر آثار او ردى از ادبيات ايدئولوژي

ترين  توان بازجست. گفته شده نقشه مصر ولنى، از مهم تهاجم ناپلئون به مصر را مى
 10ابزارهاى راهنماى ناپلئون بوده است.

ناپلئون پس از بررسى اوضاع نظامى، به اين نتيجه رسيد كه نيروى دريايى فرانسه، 
با نيروى دريايى بريتانيا در كانال مانش را ندارد، به همين دليل تصميم گرفت توانايى مقابله 

در  از اين رو 11؛از طريق تصرف مصر، به منافع اقتصادى بريتانيا به ويژه در هند ضربه بزند
هاى غيرمعمول حمله به مصر، گنجاندن تعداد  مصر شد. يکى از جنبهرهسپار  9817ماه مه 

ت همراه را أيمحققان در كنار نيروهاى نظامى فرانسه است. اين ه زيادى از دانشمندان و
اى ديگر آن را نوعى هنرنمايى  اند و عده برخى، نشانه تعهد ناپلئون به اصول روشنگرى دانسته

نفرى شامل گروهى  968ت أهياند. اين  تبليغاتى به منظور افزايش قدرت وى تعبير كرده
شناس و... از اعضاى  ان، شيميدان، فيزيکدان، گياهشناس، رياضيد مهندس، هنرمند، زمين

                                                 
56. Gaulmier, 253-254. 

57. Auxonne 

58. Asprey, 50. 

59. Bonaparte, 3/25. 

60. Cole, 45. 
61. Roberts, 33. 
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بودند. هدف اصلى آنها كمک به ارتش فرانسه به ويژه براى باز  12كميسيون علوم و هنرها
مين مواد غذايى أبراى ت هايى هها و راه اندازى كارخان بردارى از جاده كردن كانال سوئز، نقشه

  13بود.
ژوئيه نبرد اهرام بين  09سکندريه رسيدند. در ناپلئون و ارتش وى در اول ژوئيه به ا

فرانسويان از يک سو و مماليک مصر و نيروهاى امپراتورى عثمانى از سوى ديگر درگرفت 
اما در اول ماه اوت همان سال نيروى دريايى بريتانيا  ؛كه با پيروزى فرانسويان خاتمه يافت

ه سنگينى به ناوگان فرانسه وارد ضرب 14موفق شد در نبرد نيل به فرماندهى هوريشيو نلسون
اين شکست، رؤياى ناپلئون براى حضور قدرتمند در مصر را به چالش كشيد. بعدًا  15كند.

سرباز تحت امر  93000، ناپلئون نيروهاى خود را به سمت دمشق راند و با 9811در اوايل 
در اين ميان خود موفق شد شهرهاى بندرى عريش، غزه، يافا و حيفا را به تصرف درآورد. 

به دليل تلفاتى كه در اثر بيمارى به لشکر ناپلئون وارد  11رحمانه بود. تصرف يافا بسيار بى
نشست. از طرف   سوى مصر عقب شد، سپاه وى موفق به تصرف عکا نشد و در ماه مه به

خود  ىداخل ىها ىديگر، حکومت هيأت مديره در پاريس هم كه غرق در فساد و گرفتار
به ناپلئون برساند. ناپلئون سرانجام تصميم گرفت به فرانسه باز  ىانست كمکتو ىبود، نم

 ىراه (9811اواخر اوت ) انگليس ىپس از شکستن خط محاصره ناوگان جنگ وگردد 
 12فرانسه شد.

 
 

                                                 
62. Commission des Sciences et des Arts, Established on 16 March 1798. 

63. Erin, 342. 

64. Horatio Nelson (1758-1805). 
 .0/990 . جبرتى،15

66. McLynn, 179. 

67. McLynn, 189; Roberts, xx; Dwyer, 442. 
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 ثیر سفرنامه ولنی بر عملکرد فرانسویان در مصرأت
هايش در  مشاهدات و يافته ولنى در سفرنامه خود كوشيده تا اطالعاتى دقيق و گوناگون از

ماهه وى در اين سرزمين بيشتر در دو شهر اسکندريه  مصر را ثبت و ضبط كند. اقامت هفت
و قاهره بوده است. ولنى گزارش سفرش را با وصف اسکندريه آغاز كرده و در آن از 

وير را او اين تصا .هاى ديگر ديده بوده است تصاويرى ياد كرده كه درباره اين شهر، در كتاب
مبهم و 18با اين توضيح كه گوياى واقعيت نيستند و نشانى از ظرافت و زيبايى در آنها نيست،

داند. ولنى در توصيف شهر قاهره نيز به معمارى زيباى آن اشاره كرده و  ناكارآمد مى
اند، به سبب تغييرات بعدى شهر قاهره نيازمند  تهيه شده 9869هاى نيبور را كه در نقشه

مانده از اهرام، به اختالف اندازه  ىچنين وى در شرح آثار به جا هم 13دانسته است.بازنگرى 
هاى متفاوت مسافران درباره آنها اشاره كرده و توصيه كرده است تا كارى دقيق    آنها و گزارش

ظاهرا همين اشارات ولنى به تصاوير، تغييرات شهر  20درباره سنجش ارتفاع آنها انجام شود.
الف نظر درباره ارتفاع اهرام، سبب شد تا ناپلئون تعداد زيادى از نقاشان، قاهره و اخت

توان به افرادى چون چارلز  برداران را با خود همراه كند؛ از آن جمله مى معماران و نقشه
اشاره كرد. ولنى  23و دومنيک تستوود 22لويس الکساندر دو كورانسز 21،لويس بالزاک

فيزيکى مصر، رود نيل و پهناى جلگه و مشکالت  اش را به وضعيت بخشى از سفرنامه
مردان در سامان دادن به اين مشکالت   متعدد آن اختصاص داده و به ناكامى بسيارى از دولت

ثر توصيف كرده و گفته ؤوى رود نيل و تنگه سوئز را در اقتصاد مصر م 24اشاره كرده است.

                                                 
68. Volney, 4-17. 

69. Ibid, 214-216. 

70. Ibid, 192-194. 
71. Charles-Louis Balzac, ( 9810-9700  .نقاش و معمار (
72. Louis Alexandre de Corancez, ( 9880-9730  .نقشه بردار (
73. Dominique Testevuide, ( 9831-9817  .مهندس جغرافيا (
74. Volney, 17-20. 
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 25تر است؛ ماغه اميدنيک بسيار كوتاهاست كه گذر از اين تنگه براى رسيدن به هند از مسير د
ليره است،  100000سازى آن كه در حدود  با اين حال وضع نابسامان و هزينه هنگفت به

جاى گزارش خود به ضعف  است. وى در جاى  بردارى بهينه از آن شده مانع از بهره
ساخت و هاى مصر و فقدان دانش مهندسى براى  ها و بندها و پل هايى مانند راه زيرساخت

هاى راهبردى  رسد كه ناپلئون بر اساس همين گزارش به نظر مى 21ساز، اشاره كرده است.
سازى،  سازى و پل هاى مختلف چون مهندسان راه ولنى، بسيارى از متخصصان رشته

مهندسان صنايع دريايى را با خود همراه كرد تا با توجه به اهميت اين آبراهه آن را تعمير كنند 
هاى مصر براى اهداف سياسى نظامى خويش استفاده كند. ولنى با توجه به  راه و بتواند از

هاى عربى داشته به موضوعاتى كه ديگر  مطالعاتى كه پيش از سفر درباره مصر و سرزمين
مانند بادهاى مصر و اثرات آنها  22سياحان اروپايى پيش از وى نيز به آنها توجه كرده بودند،

هاى وى  به نقل و بررسى گزارش 28ال ولنى با ذكر نام كارستن نيبوراشاره كرده است؛ براى مث
هاى اروپاييان پيش از  ترين بادهايى كه در گزارش ها پرداخته است. او درباره مهم درباره باد

ولنى  23ثبت كرده است. هاى محلى آنها را خود ذكر شده، اطالعاتى به دست داده و معادل
و درجه حرارت  نواحى مختلف مصر  ارائه داده، اين امکان  با گزارش دقيقى كه از آب و هوا

را براى ديگر سياحان فرآهم آورده است تا براى سفر به اين مناطق همه جوانب را در نظر 
داشته باشند. وى حتى به ساعاتى از روز كه  با احوال اروپاييان سازگار نيست؛ اشاره كرده 

وضع آب و هوا، در تعيين زمان حمله ناپلئون  رسد توضيحات وى درباره به نظر مى 80است.
ثير نبوده است؛ جبرتى، مورخى كه خود شاهد حضور فرانسويان در مصر بوده، أت به مصر بى

برخاستن گرد و غبار و مواج شدن رود نيل در روز حمله فرانسويان را از اسباب غلبه آنها بر 
                                                 

75. Ibid, 192. 

76. Ibid, 203. 

77. Ibid, 53. 

78. Carsten Niebuhr (1733-1815). 

79. Volney, 55. 
80. Volney, 61-62. 
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  81.مصريان ذكر كرده است
هاى روستايى،  ساس تنوع نژادى ساكنان آن يعنى عربولنى وضع سياسى مصر را بر ا

هاى بدوى يا شبانان، قبطيان، تركان و مماليک تشريح كرده است. او در اين بخش  عرب
هاى  هر نژاد و جمعيت آنها، وضع اشتغال آنها به پيشه أهاى نژادى و منش كوشيده به تفاوت

س همين اطالعات، براسا 82مختلف و نيز طبقات اجتماعى هر يک اشاره كند.
كردند، درپى بازيابى هويت مصريان اصيل  شناسانى كه ناپلئون را همراهى مى باستان

چنين ولنى  ها و آزمايش بر روى آنها به نظرياتى نيز رسيدند. هم برآمدند و با كشف موميايى
 هايى كه مصريان درباره تاريخشان اش به ظرايف فرهنگ عامه از جمله داستان در سفرنامه

 83گيرند، توجه كرده است. هاى شبانه خويش الهام مى كنند و از آنها براى سرگرمى نقل مى
شناسان و نويسندگانى  ها سبب شد تا ناپلئون، اديبان، لغت شود اين دست گزارش گفته مى

و  81و دومينيک ويوانت دنون 85فرانسوا آگوست پارسوال 84چون آنتوان آرنو وينسنت،
ه ببرد؛ جبرتى اظهار شگفتى كرده است كه اين نقاشان فرانسوى از ى نقاش را به همراشمار

 82كشيدند. ها، تصاويرى مى هر چيز و حتى آدم
، به تاريخ مصر از زمان امپراطورى 88بارتلمى هربلو کتابخانه شرقىولنى بر اساس 

ب   روم  تا فتح اسالمى و سپس دوره ى هاى واليان اموى، عباسى، خلفاى فاطمى و سالطين ايو
همراه ناپلئون ت أهي دربارههاى جبرتى  در گزارش 83و مملوک به اختصار پرداخته است.

آمده است كه آنها كتب فراوانى با خود به مصر آورده بودند كه بخشى از آنها درباره تاريخ، 
                                                 

 .0/971 ،ىجبرت. 81
82. Volney, 67-90. 

83. Ibid, 69. 

84. Antoine-Vincent Arnault (1766-1834). 

85. François-Auguste Parseval-Grandmaison (1759-1834). 

86. Dominique Vivant Denon (1747-1825). 
 .0/031 . جبرتى،82

88. Barthélemy d'Herbelot de Molainville, (1625-1695). 

89. Volney, 90-104. 
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هاى اسالمى بود. از نکات جالب توجه  و تاريخ ديگر سرزمين اسالم به ويژه سيره پيامبر
سپس ولنى در بخشى به سرگذشت على  30است.  صور بودن اين كتب بودهبراى جبرتى م

زمان با نگارش اين بخش  بيک، فرمانرواى آن زمان مصر، پرداخته و اشاره كرده است كه هم
توان   از سفرنامه، آقاى ساوارى هم جلدى جديد از سفرنامه مصر خود را منتشر كرده كه مى

تدبيرى على بيک براى مقابله با  ش ولنى حاكى از بىگزار 31مطالب مشابهى را در آن يافت.
اوضاع بحرانى و نابسامانى بود كه در آن زمان گريبان مصر را گرفته بود؛ جبرتى به هنگام 

ييد كرده و اوضاع را چنان آشفته توصيف كرده كه به أشرح اقدامات على بيک، اين وضع را ت
كسب اطالع از وضعيت ارتش فرانسه  نوشته او، حاكمان حتى از فرستادن جاسوسى براى

هاى بعد، ولنى به موضوعاتى چون وضعيت لشکر مملوكى از  در بخش 32بودند.  غافل شده
 ها، هنرهاى رزمى، انضباط و... پرداخته نظر نوع لباس، خدمه، سالح، آموزش و تمرين

هاى  چنين وى به حکمرانان محلى مملوكى و وضعيت مردم به ويژه در قحطى است؛ هم 
ها در تجهيز  گمان اين گزارش بى 33هاى قبل از سفرش به مصر توجه كرده است.  آخرين سال

ويژه در  ثر بوده است؛ زيرا ولنى در فصول بعد نيز از ضعف ارتش مصر بهؤلشکر ناپلئون م
چه درباره گمرک دريايى نوشته و ذكر  ى به دست داده است؛ مانند آنمرزهاى دريايى اطالعات

نکته كه فقط منطقه جبيل و بترون را داراى تجهيزات مناسب   مثل اين ،برخى جزييات مهم
كه مصريان  چه جبرتى از نحوه ورود فرانسويان آورده و اين اطالعات ولنى با آن 34ديده است.

ها، تجارت،  شهپيوضع هنرها و  35كند. كنند، مطابقت مىنتوانستند دربرابر آنها مقاومت 

                                                 
 .039/ 0 . جبرتى،30

91. Volney, 105. 
 .977و 0/970. جبرتى، 32

93. Volney, 150-175. 

94. Ibid, 262. 
 .979-981/ 0. جبرتى، 35
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ويژه از تجار  به ،اخذ گمركات و ماليات چگونگى 31اى، ثير تنگه سوئز در تجارت منطقهأت
فرانسوى مقيم در قاهره، از ديگر موضوعاتى است كه ولنى كوشيده جديدترين اطالعات را 

سيس أسويان با ورود به مصر و پس از تدرباره آنها ثبت كند. اين اطالعات سبب شد تا فران
ها را  گيرى بپردازند. بنا به گزارش جبرتى، آنها ماليات ديوانى براى آن، به تنظيم نحوه ماليات

هاى  در سه سطح تنظيم كردند و حداقلى را براى معافت از ماليات درنظر گرفتند كه واكنش
ولنى پس از شرحى  32پسنديدند.متفاوتى در ميان مصريان به دنبال داشت و برخى آن را 

هاى رايج  درباره شهر قاهره و جمعيت آن، به وضعيت سالمت در مصر پرداخته و به بيمارى
گويد اطباء  ولنى مى 38.هاى پوستى و طاعون اشاره كرده است چون كورى، آبله، جوش

 ها شناخت دقيقى ندارند و بايد براى اين مشکالت راه حلى مصرى درباره اين بيمارى
انديشيد. شايد بر اساس همين اطالعات، ناپلئون پزشکان و جراحانى را با خود همراه آورد 

چنين گفته  هم 33تا به وسيله خدمات آنها بتواند در جامعه مصر نفوذ بيشترى كسب كند.
 100،شود با توجه به آن كه ولنى از پوشش گياهى مصر و تنوع آنها سخن به ميان آورده مى

شناسانى را با خود به مصر بياورد.  فت براى شناسايى اين گياهان، گياهناپلئون تصميم گر
آيا »اش با عنوان  ولنى براى نشان دادن اعتبار اطالعاتش درباره مصر، در بخشى از سفرنامه

هاى سياحانى كه پيش از وى به  سعى كرده نشان دهد، گزارش« مصر كشور دلچسبى است؟
  101آميز بوده است. اغراق اى گونه اند به مصر سفركرده بوده

ولنى از طبقات جامعه مصر هم سخن به ميان آورده و يادآورشده كه طبقات محروم، 
كه به نوشته او برخى از پرداخت  اند؛ چنان به دليل فقر، در اعتقادات مذهبى ضعيف شده

                                                 
 وابستگى حيات و آبادانى مصر به  آب راه ميان درياى سياه و درياى سرخ سخن گفته است.  ( از0/099. جبرتى )31
 .097/ 0. جبرتى، 32

98. Volney, 217-234. 

99. Édouard, 368. 

100. Volney, 61. 
101. Ibid, 240-244. 
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گرفتند،  كردند؛ چون اساسا اغلب مردم چيزى نداشتند و روزه نيز نمى زكات خودارى مى
ولنى گزارشى دقيق و روشن  102شان نبود. ون در طول سال چيزى براى خوردن در دسترسچ

 گويد: اش مى بار فقر و ندارى در مصر ارائه داده است؛ در جايى از سفرنامه  از وضعيت اسف
ها براى تصاحب آن  دو بينوا را در پاى ديوار اسکندريه ديدم كه در كنار الشه شترى با سگ»

سو با  چنين به رفتار قضات مصر اشاره كرده است؛ قضاتى كه هم او هم 103!«جنگيدند مى
ثر از اين مناسبات بود. ولنى اين أمنافعشان، با طبقات حاكم مراوده داشتند و آراءشان مت

باتوجه به چنين اطالعاتى بود كه  104است. هاى شرقى فراگير دانسته شيوه را در همه سرزمين
مندى همه آنها از  ها، بر اجراى عدالت و بهره ه مصرىاش خطاب ب ناپلئون در اعالميه

 105است.  كيد كردهأمواهب الهى ت
ويژه با  اطالعاتى كه ولنى از ساكنان شهرهاى مختلف مصر و شام ارائه داده است، به

تکيه بر نوع گويش عربى آنها، عالوه بر كاربردى كه براى ديگر سياحان فرانسوى يا عموم 
ظاهرا توجه  101نيز مورد استفاده قرار گرفته است. ختىشنا مسائل زبان اروپاييان داشته، در

سبب شد تا ناپلئون همراه خود كتب متنوعى بياورد تا مترجمان  ختىشنا زبانوى به مسائل 
  102از آنها در زمينه ترجمه استفاده كنند.

وده هاى مذهبى نيز ب چنين دربرگيرنده نکات مهمى درباره اقليت هاى ولنى هم گزارش
هاى وى از وضعيت مسيحيان در مصر سده هجدهم گوياى توجه وى به  است. گزارش

اين عطف توجه، سبب شد تا سفرنامه ولنى به  108وضعيت دين و مذهب در مصر است؛
كه به  هاى مذهبى در مصر شناخته شود؛ چنان ترين منابع درباره اقليت عنوان يکى از مهم

                                                 
102. Malthus, 131. 

103. Volney ,164. 

104. Ibid, 127. 
 .979-970،/0. جبرتى، 105

106. Malthus, 123. 
 .0/031. جبرتى، 102

108. Smith, 234. 
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باره اين موضوع براساس اطالعات ولنى به نگارش هايى در سرعت در سده نوزدهم، كتاب
زيرا برخى  ؛توان درست و دقيق دانست هاى ولنى را نمى با اين حال همه گزارش 103درآمدند.

اشتباهات وى را  اند، برخى از از معاصران او و يا ديگرانى كه پس از وى به مصر سفر كرده
 110اند. متذكر شده

)سوريه( را به تندى نقد كرده و از موضع  و شام ولنى، انديشه و اوضاع مردم در مصر
است؛ صحت اين مطلب را در گزارش جبرتى از واكنش   انفعالى آنها سخن به ميان آورده 

توان ديد؛ كه به گفته وى مردم به جاى سالح برگرفتن  مردم نسبت به حمله فرانسويان هم مى
با اين همه تصوير وى از  111گفتند. و مبارزه كردن، دست به آسمان برداشته و يکسره ذكر مى

خواند، گاه حاوى برخى نکات  مسلمانان و مردم عرب، كسانى كه وى آنها را شرقى مى
ها به دليل ذهنيتى بسيط، بيانى ساده،  ، شرقىعموما» 112:مشفقانه و همدالنه هم بوده است

سته چيزهايى كه با آنها آشنايند و سبکى پرحرارت و ناآرام، برج ن دربياصراحت 
ت گرفته أوى مشکالت مصريان را نه از آب و هوا يا اوضاع جغرافيايى، كه نش 113«.اند شده

ها را به خاطر مقابله با  در مقابل اروپايى 114داند. ويژه نظام استبدادى مى از اوضاع سياسى به
وضع زنان،  دربابدرحالى كه ولنى حکمرانان مصر و سوريه را  115كند. استبداد ستايش مى

ها، ويرانى تجارت و افول هنرها سرزنش كرده، نسبت به مردم فقير، دهقانان ستم  راهخرابى 
ها  شايد بتوان بازتاب اين توصيه 111ديده و زنان محصورشده در خانه با احترام ياد كرده است.

رويى در بازار با مردم  را در رفتار فرانسويان با مردم مصر ديد؛ آنان بدون سالح و با خوش

                                                 
109. Keith, 104, 108, 116, 118, 134, 168, 217. 

110. Smith, 1810, 117-119. 
 .971/ 0. جبرتى، 111

112. Singham, 203. 

113. Volney, 497. 

114. Ibid, 370. 
115. Singham, 203. 

116. Volney, 481. 
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پرداختند؛  چه بود، مى خريدند بهاى آن را بيش از آن كردند و اگر كااليى مى رار مىرابطه برق
هايى از   شدند و حتى برخى از فرانسويان سوره يا براى بقاع متبركه مصريان احترام قائل مى

عالوه  112شد تا اعتماد مردم را جلب كنند. بودند. اين نحوه رفتار سبب مى  قرآن را حفظ كرده
ها را تشويق  ياد شده، اهداف سياسى و نظامى ولنى، آنجا كه به صراحت فرانسوىبر نکات 

كرده كه به مصر حمله كنند و اعراب آنجا را براى مقابله با تركان عثمانى، همراهى نمايند؛ 
  118روشنى بروز يافته است. به

 
 نتیجه

ى تهيه آورى اطالعات از ممالک شرق هايى كه در سده هجدهم به قصد جمع سفرنامه
آيند. در  اند، از منابع مفيد براى تحليل رويدادهاى آن سده درباره شرق بشمار مى شده مى

گاهى عمدتااين سده، گزارش ولنى از سفرش به مصر و شام،  هاى مهمى درباره مصر  آ
 مداران و نظاميانى چون ناپلئون قرار داد.  نسبت به سياحان پيش از وى در اختيار سياست

نى از آن دست متون مفيدى است كه نويسنده كوشيده تا جديدترين سفرنامه ول
اطالعات سياسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى _اجتماعى را در آن ثبت و ضبط كند؛ 

هاى آن كه در كمتر از يک دهه پس از انتشار، راهنماى  اطالعاتى از جامعه مصر و ضرورت
ين اساس، فرانسويان موفق شدند ارتباط ها به مصر شد؛ افزون بر اين، بر هم حمله فرانسوى

كنند. اگرچه اقامت فرانسويان در مصر چندان طوالنى نشد و  مناسبى با جامعه مصر برقرار 
بيش از سه سال نپاييد، در همين مدت، تأثيرات مهمى در جامعه مصرى برجاى گذاشت؛ 

تأثير  پاى جديد بىها و شرق با ارو كه اين ارتباط، در نخستين مرحله آشنايى مصرى چنان
 است.  نبوده

 

                                                 
 .031، 009، 913/ 0جبرتى، . 112

118. Singham, 204. 
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