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*ويتاریخیبینشونگاريتاریخجبرتی،

1استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/ عبداهللا همتی گلیاندکتر 

چکیده
تحوالتیآستانهدرسرزمیناینکهداختپرمصررویدادهاينگارشبهيادورهدرجبرتیعبدالرحمن

منشـأ . شـد مـی دگرگـونی دسـتخوش تـدریج بـه مصـر جامعهسنتیهايویژگیهاآنسبببهکهبود
بسـیاري دراروپـایی جدیدهاياندیشهمیالدينوزدهماز سدهکهبودآنجاازسازدگرگونهايجریان

دهـه دوازبـیش مـدت درجبرتـی کـه کـرد رایتسـ مصربهنگاريتاریخزمینهدرجملهازموارد،از
مسلمانیمورخنخستینوبودهجدیدجریاناینشاهدجبرتیکهآنبا. بودآنشاهدسده،ایننخست

شـیوه بـه ولـی داده،گـزارش اسالمجهانبهرااروپاییاناقتصاديوسیاسیهاياندازيدستکهاست
ازتمجیـد وانتقـادي نگـرش اعمـال باگاه،وجود اینبا. استزدهمصروقایعنگارشبهدستسنتی

رااوتـاریخی اثرشودمیکهطوريبهکرده،عدولشیوهاینازغیرهومسلمانانغیرعقالنیرفتارهاي
نویسـی وقـایع آنچه. کردتلقیجدیدنگاريتاریختولدواسالمیسنتینگاريتاریخبینمعبريمثابهبه

ومستقلطوربهونبودهقدرتصاحبانتأثیرتحتنوشتن،درويکهاستآنته،ساخترمهمراجبرتی
نشـده اونگـري واقـع مانعاشدوستیوطنحالاینباکرده،اقدامتاریخنگارشبهوطنحبسبببه

رامـردم احـوال واوضاععمدتاًويبلکهنیستند،حکمرانانجبرتیهايگزارشمحورهمچنین. است
اوتـاریخی بیـنش وجبرتـی نگـاري تـاریخ روشبررسـی بـه حاضرمقاله. استدادهقرارهتوجمورد

پردازدمی

.مصرتاریخی،بینش،نگاريتاریخروشجبرتی،عبدالرحمن: هاکلیدواژه

12/11/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 09/04/1393*. تاریخ وصول: 
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مقدمه
ممالیـک حکومـت دورهبـا مقایسهدرعثمانیدورهمصردرنگاريوقایعیانویسیتاریخحرفه

عثمـانی مصـر درنگـاري تاریخضعفسبب. استبرخوردارکمتريارزشزاسرزمینایندر
کـه فرمانروایـانی بـود؛ ممالیـک حکمرانانمرکزترکانتوسطفتحزمانتادیاراینکهبوداین

دورهدرمصـر ولـی شـود، نگاشـته هایشـان پیروزيوهاجنگاخبارتابودندآنبستهدلبسیار
اسـتانبول ازکهشدتبدیلايدورافتادههاياستانازیکیبهوددادستازرامرکزیتشعثمانی

ونویسـندگان ازبسـیاري عصـر ایـن درایـن، برافزون. شدمیاداره) عثمانیحکومتمرکز(
رونـق نویسـی تاریخدورهاینمصردرروهمینازوشدندمنتقلاستانبولبهقاهرهازمورخان
بـه عثمـانی عصـر مصـر درکـه کسـانی معـدود ازیکـی وصف،اینبا. استنداشتهچندانی

برجـاي واالخبارالتراجماآلثارفیعجائبعنوانباايبرجستهاثروگماشتههمتنگاريتاریخ
.استجبرتیعبدالرحمانگذاشته،
نگـار تـاریخ ويکـه اسـت ایـن سـاخته اهمیـت حائزراجبرتینویسیتاریخفعالیتآنچه

وظیفـه احسـاس دوسـتی وطـن لحاظبهظاهراًونبودهسالطینرسمینگاروقایعیاوايحرفه
ایـن م19/ق13قـرن اوایـل وم18/ق12سـده اواخـر حوادثویژهبهمصر،مهموقایعتاکرده

ازحـاکی رویـدادها اینازبخشی. بکشدتصویربهبوده،هاآناغلبشاهدخودکهراسرزمین
درکـه بودهجدیديدورهبهورودوتحولدر آستانهمصررهگذرازاسالمجهانکهبودندآن
هايمقولهشد،کشیدهچالشبهتفکرسنتیوکهننظامتدریجبهانتقاديهايآگاهیبروزباآن

تفکـر گوناگونهايشیوهکمو کمشدندتزلزلدچاروگرفتندقرارنقددر معرضفکريثابت
هماننـد مصـر علمـاي ازبرخیسويازجبرتیحیاتخراواازمثالعنوانبه. گردیدندپدیدار

نـوعی واقـع درایـن کـه شـوند دادهجلـوه مشروعهانوآوريتاشدمیهاییکوششطهطاوي
فقـط کـه بـوده آنشاهدنزدیکازجبرتیهمچنین. استبودهپیشینفکرينظمدردگرگونی

دخیـل عمـدتاً زمینـه ایندرهآنچبلکه،دادندنمیسوقتحولسمتبهرامصرداخلی،عوامل
وشـد دگرگـونی دچارنیزنویسیتاریختحول،اینجریاندر. استبودهخارجیتأثیراتبوده

عبارتبه. خواندمصرویژهبهاسالمجهاننگار سنتیتاریخآخرینراجبرتیتوانمیروایناز
پیـدایش واسـالمی سـنتی ينگـار تـاریخ بـین پلـی منزلـه بـه شودمیرااوتاریخیاثرتردقیق
.دانستعربیمدرننگاريتاریخ
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اسـالم، جهاندانشنامهدر»جبرتی«مدخلجزفارسیزباندرپژوهشاینپیشینهمورددر

آندرکـه اينوشتهرسدمینظربهشده،پرداختهآثارشوويمعرفیبهکلیطوربهآندرکه
. اسـت نشـده تدوینباشدشدهبحثجبرتیگرينتاریخونگاريتاریخبهراجعجديطوربه

در آننویسندهکهداردوجودایالونداویداز»مورخجبرتی«عنوانباانگلیسیبهنیزيامقاله
محمـدعلی دورهتـاریخ ومصربهناپلئونحملهمطالعهبرايجبرتیاثراهمیتبهراجععمدتاً

راممالیـک دورهبـا آنمقایسـه وعثمـانی مصـر درنگاريتاریخضعفنیزوگفتهسخنپاشا
سـعی وقرارگرفتـه اسـتفاده مـورد حاضرمقالهدرهاپژوهشاین. استدادهقراربررسیمورد
.شودارائهباشدابهامازعاريکهجدیديابعادتاشده

جبرتینامهزیست
حسـن خشـی پـدرش . شدمتولدقاهرهدر) م1756-1825/ق1168-1240(جبرتیعبدالرحمان

کسبزمینهدردینیعلومبرعالوهکهبودخویشزمانازعلمايالدینبرهانبهملقبجبرتی
تحصـیل بـه االزهراساتیدمشهورتریننزدجبرتی. داشتشهرتنیزریاضیعلومومعقوالت
نجـوم، ویافـت تسـلط دینیعلوموعربیادبیاتدراو. بودپدرشهمهازمقدمکهپرداخت
جبرتـی کـه بـوده العـروس تـاج مولفوياساتیدازیکی. گرفتفرانیزراندسههوحساب
حسـینی مرتضـی بـه معـروف محمـد بنمحمدبزرگدان	لغتوعالمه: گوید	میويدرباره
ازپـس وپرداخـت تحصـیل بـه االزهردر. آمدمصربهم1754/ق1167سالدرحنفیزبیدي
شرحوي. شدمشغولتدریسبههمدرآنجاسسپ. شدمشهورلغتوحدیثزمینهدرچندي

جبرتـی ). 104-2/108جبرتی،(کردتدوینالقاموسجواهرمنالعروستاجنامباراالقاموس
وي). 192عنان،(شدمشغولریاضیونجومفقه،تدریسبهاالزهردرعلوم،فراگیريازپس
ـ ایالونولی،)440-441و1/5جبرتی،(بودحنفیمذهبپیرو دانسـته شـافعی رااواشـتباه هب
).Ayalon, p.391(است

إبیار،بهجبرتیکردند،اشغالراقاهرهم1798/ق1213صفردرناپلئونسپاهیانکههنگامی
ازنـاپلئون دعـوت پـی دربعـد انـدکی ولـی رفـت، مصردلتايدرشمالواقعاجدادیش،شهر

بـا مصـر امـور ادارهچگونگیبرايئونناپل). 9/64عودي،(بازگشتقاهرهبهاومصر،علماي
دهازمتشـکل شورایییادیوانشدگرفتهتصمیمسرانجامکهپرداختمذاکرهبهاالزهرعلماي
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خودشعضویتازولیآورده،راآنعضودهنامجبرتیکهگرددتشکیلمزبورعلمايازنفر
دسـتور بـه چنـدي ازپسنهمچنی). 2/194جبرتی،(استنیاوردهمیانبهسخنیشوراایندر

رسید¬مینفرشصتبهآناعضايوبوداولیازبزرگترکهشدتشکیلدیگريدیوانناپلئون،
وتجـار نظامیـان، قبیـل ازاصـناف دیگـر نماینـدگان ازعلمـا، گروهیبرعالوهشوراایندرو

اسـت گفتهنچیزينیزدیوانایندرخویشحضورازجبرتی. بودندعضونیزمحالتبزرگان
ازدراسـالم نگـاري تـاریخ کتـاب درچـرا نیسـت مشـخص حـال اینبا). 210-2/209همو،(

البتـه ). 107سجادي،وزادهعالم(آمدهمیانبهسخنناپلئونتوسطدیواندرجبرتیعضویت
کـل فرمانـده ،)General Baron Menou(منـو زماندرکرده،تركمصرراناپلئونکهآنازبعد

وگردیدتشکیلدیوانسومباربرايمصردرم1800/ق1214درسال،)امیرالجیوش(انفرانسوی
کـرده توصیفرادیواناینوظایفوعملنحوهاوکهشدبرگزیدهآنعضویتبههمجبرتی

نیـز مصـر رویـدادهاي بـه راجعاطالعاتآوريجمعبهجبرتی). 396-2/398جبرتی،(است
دچارایامهمیندروي. استکردهذکرم1821/ق1236سالانپایتاراحوادثوبودمشغول
عنـان، (درگذشتم1825/ق1240درودادازدستراخویشبیناییآنسبببهکهشدبیماري

معتقدنـد برخیکهاستجبرتیمهمتاریخیاثرواالخبارالتراجماآلثارفیعجائب).194-193
-562/ 9عـودي، (اسـت مصـري ایاسابنالدهوروقائعفیالزهوربدائعتاریخمکملاثراین

کهزمانیازوي. استمعتبرياطالعاتدارايمصرجدیدتاریخزمینهدرجبرتیکتاب). 561
نـوعی واسـت مصربهمربوطاثراین. کردآنتألیفبهشروعبود،تدریسمشغولاالزهردر

گذشـته بـه وداشـته دوسـت ربسیاراوطنشجبرتیکهاینبا. شودمیمحسوبمحلیتاریخ
نیافتـه بـروز مجـال چنـدان اونگاريواقعهدرتعصباینولیکرده،	میافتخارآنشکوهمند

بـه کـه اسـت الفرنسیسدولۀبذهابالتقدیسمظهرجبرتیدیگراثر). Ayalon, p.395(است
کـه آنازپـس . اسـت یافتهاختصاصفرانسویان،توسطاشغالسالهسهدورهدرمصرحوادث

بهوشدنوشتهعثمانی،صدراعظمپاشا،یوسفاشارهبااثراینکردند،تركرامصرفرانسویان
).193-194عنان،(گردیدتقدیمعثمانی،سلطانسوم،سلیم

جبرتینگاريتاریخروش
مناسـبی وسـیله راآنوپرداختـه خـویش تاریخیاثرتدوینبهنگاريوقایعصورتبهجبرتی
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مسـلمانان میاندرنگارششکلاینکهروآنازشایدیاودانستهتاریخیمطالبهعرضبراي
. اسـت نوشتهگونهاینبوده،اسالمینگاريتاریخدیرینهسنتازبخشیوداشتهطوالنیسابقه

هـر حـوادث ذکرازپسکهآنسبدینکرده،تنظیمسالشمارانهیازمانیترتیببهراوقایعوي
هدفجبرتی. استآوردهنیزراسرزمیناینرجالومشاهیراخبارواحوالجمترامصر،سال
مراجعـه تـا شـده تنظـیم سـال براسـاس مطالب: «کند	میبیانچنینشیوهایناتخاذازراخود

اي	سـالنامه شیوهکهگفتبایدتذکر،اینرغمعلی). 1/5جبرتی،(»باشدآسانهاآنبهطالب
هرچنـد کـه بـوده اسالمینگاريتاریخدرتاریخیحوادثتدوینهاي	شکلبارزترینازیکی

	مـی برچنینشواهدازحالاینبادارد،وجودنظراختالفمسلمانانمیاندرآنآغازمورددر
دروي). 1/89روزنتـال، (اسـت داشـته رواجآنانبیندرهجريدومسدهدومنیمهازکهآید

قـرن اوایـل ودوازدهـم سدهاواخرحوادثمورددرتیصفحا: «نویسدمیخودروشتوضیح
نگاشـته تفصـیل بـه دیگربرخیومختصرطوربهرویدادهابعضیشده،نوشتههجريسیزدهم

کـه اسـتادانی ازعمـدتاً راگذشـته حـوادث . استبودهوقایعاغلبشاهدخوداو. »استشده
اعـم مشـاهیر برخیتراجمجبرتی،لهوسیبه. استنوشتهبوده،شنیدهوکردهمیتلمذنزدشان

وتولـد ¬تـاریخ واخبارشـان ازاي¬خالصـه هاآنبهراجعشده،آوردهمعتبرامرايوعلمااز
ازایـن شده،گنجاندهعجیبیومتنوعگوناگون،حوادثبخش،هردر. استشدهذکروفاتشان

).5-1/6جبرتی،(استشدهنهادهواالخبارالتراجماآلثارفیعجائبنامکتاباینبررو
: گوید	میويکند،بررسیراتاریخیآثاراغلبکرده	میسعیکهبودهچنینجبرتیشیوه

	بخـش بـود، مانـده جايبراجزاییفقطمدارسدرواوقافکتبخزائندرهاآنازبرخیاز«
بالدشـان بهوندیافتدستهاآنبرآمدندمصربهفرانسویانکههنگامینیزراآثاراینازهایی
هـاي قـول نقـل ازتـاریخی، آثـار بـر عـالوه مصروقایعنوشتنبراياو). 1/11همو،» (بردند

آنجـا مباشـرین ازورفته	میکتبثبتدفاتربههمچنینجسته،¬میسودنیزشیوخومعمرین
کـرده ¬میمطالعههمرابودبستهنقشهایی	نوشتههاآنبرکهقبرهاییسنگگرفته،	میکمک
عنـوان بـه تانداشتهوعالقهنبودهارتزاقپیدرصرفاًها	فعالیتایندروي). 1/12همو،(است
وبینـد 	نمـی روح	بیاتفاقاتمشتیراتاریخیحوادثروازاینشود،شناختهاي	حرفهمورخ

هکـ نداشـته تمایـل هیچگـاه کـرده یـادآوري او. سـازد میهمراههاآنبانوعیبهراخویشتن
یـا امیـر مقـام، صـاحب نظرکهباشدآندرصددنوشتندریاوکندستایشراقدرتیصاحب
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).همانجا(داند	نمیاخالقیمعیارهايبامغایررامنشیچنینچوننماید،راجلبوزیري
مقـام درصـرفاً ولـی کنـد، نقـل بودنـد دادهرخکـه آنچنآنراوقایعتابودهبرآنجبرتی
ثبتتنهامورخاصلیوظیفهکهداشتهباوروبودهنیزگزینشگراو. استنبودههاآنگردآورنده

رخـداد کـدام دریابـد تـا اسـت مـورخ یکوظایفجزءنیزهاآنارزشیابیبلکهنیست،وقایع
اجمـالی آگـاهی برده،	میکاربهوقایعگزینشمورددرکههاییروشازاو. داردضبطارزش

همراهبهسالاین: «نویسد	میم1810/ق1225سالحوادثذیلدرجملهازدهد،	میدستبه
اوالً: استآمدهازآنهابخشیفقطچند،دالیلیبهمادرروایتکهیافتپایانرویدادهایشهمه

ازبرخـی اعتبـار وصـحت کـه شـد مینمیسرچونثانیاًبودند،دورماازحوزههاآنازبعضی
بـه راچیزهـایی آنـان بـود، یافتـه راهناقالنتحریفاتازآنهاضیبعدرثالثاًگردد،تعیینوقایع

ذکـر حـوادث همـه روایـن ازبودند،کردهحذفآنازراموارديیاوافزودهخویشروایت
ضـبط آنهیچگـاه گشـت 	نمـی معلـوم اي	حادثـه حقیقتتا: «افزاید	میدرادامه. »استنشده

بـه وشـد مـی نقلمتواترطوربهطرف	بیومستقلمنابعوسیلهبهحادثهکهآنازپس. شدمین
ذیـل درنمونـه عنـوان بـه ). 3/315همـو، (»گردیـد 	مـی ثبـت گـاه آنرسـید ¬مـی اشتهارحد

حـوادث : «نویسـد میسالاینوقایعاهمذکرازپسجبرتیم،1812/ق1227سالرویدادهاي
مـا دسـت بـه اي	واقعهرهکلتاداشتهضرورتوپیوستهوقوعبهمذکورسالدرنیزدیگري
حادثـه فـالن ازجزئـی دریافـت کـه چـون وشدمیسرهاآنازبخشیبهدسترسیولیبرسد،
کامـل طـور بـه حقیقتشـان کـه وقـایعی گونهاینذکرازباشد؛	نمیآنکلبرآگاهیازحاکی

بـه تنهاحوادث،روایتدرويهمچنین). 3/375همو،(»استشدهخوددارينبوده،مشخص
قـرار تـأثیر تحترامصرمردمحیاتکهراآنچههمهتقریباًبلکهنپرداخته،سیاسیموضوعات

عنایـت رویـدادهایی بـه بیشترجبرتیدیگرعبارتبهاست،دادهقرارتوجهمورداند،	داده	می
تـأثیر وداشـته جریـان بسـیاري هاي	گروهمیاندرویافتهانتشاربزرگتريفضايدرکهداشته
لحـاظ بـه کـه بـوده دریـایی دزديرویـدادها، گونهازایننمونهیک. اندنهادهجايبريزیاد

دریـاي هـم ومدیترانهدریايدرهمطوالنیسواحلازبرخوداريومصرجغرافیاییموقعیت
موقعیـت ایـن دارد،امتدادسرزمیناینشمالتاجنوبازکهنیلبزرگرودوجودنیزوسرخ

گیـرد، قـرار دریازنـان تهدیـد معـرض درهموارهگذشتهدرمصرکههشدیمسببجغرافیایی
اثرشجايدرجايجبرتیرواینازوداد	میقرارتأثیرتحتبسیاررامردمزندگیکهچیزي
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	مـی حکومـت مصربرعثمانیترکانوممالیککهفرانسویان،حملهازقبلهمموضوعاینبه

دادهقـرار بررسیموردراآنپاشامحمدعلیفرمانرواییدورهدرکهاینهموپرداختهکردند،
.شودمیآوردهدریاییدزديدربارهويهايگزارشازهایی	نمونهکه

حرفـه یکدریازنیهنوزم19/ق13قرناوایلدرکهآید	میبرچنینجبرتیهاي	نوشتهاز
محمـدعلی ممالیـک، ی،عثمـان ترکـان توسطهمعملاینويگفتهبهکهچونه،شدمیتلقی
سـال رویـدادهاي بـه کـه آنجـا او. اسـت هشـد مـی انجـام مسـیحیان وسیلهبهاینهموپاشا

هـاي بـرج وحصـارها بررسـی منظوربهپاشامحمدعلی: «گویدمیپرداخته،م1810/ق1225
رنجافبهشدمیجمعشهرایندرمصربالدازکهراهاییغلّهکهآنبراينیزواسکندریهشهر

تـا شـدند ربودههاکشتیبعضیسفرایندرجریان. کردسفراسکندریهبهبفروشد) اروپاییان(
سـال حـوادث ذیـل دراو). 314-3/315جبرتـی، (قرارگیرنداستفادهموردها	غلهانتقالبراي

ازند،شـد مـی دریـازنی مرتکـب گاهنیزعثمانیترکانقوايکهکند	میاشارهم1802/ق1217
گفتـه بـه ). 2/545همو،(ربودندراهاآنوکردندحملهمصرهاي	کشتیبهسالایندرجمله

م1788/ق1202سالدرمثالعنوانبه. ندشدمیمسلمانانهاي	کشتیمتعرضنیزمسیحیانوي
م1800/ق1214سـال وقـایع ذیلدرنیز). 2/56همو،(ربودندراکشتیدوازدهدمیاط،درآنان
عثمانیوزیربود،شدهبرقرارصلحها	فرانسويوعثمانیترکانبینکهآنودوجبا: «نویسد	می

نـد توانمیتهدیديهیچبدونغیرهوتجاريهاي	کشتیکهاینبرمبنیبودکردهصادرفرمانی
پرچمکهآنرغمبهونامهصلحمفادبرخالفها	فرانسويولیبگیرند،پهلواسکندریهبندردر

بـه راهـا 	کشـتی اینوکردندحملههاآنبهبود،شدهنصبعثمانیهاي	یکشتبررويترکان
-2/354همـو، (کردنـد حـبس راهـا آنتجاروهاکاپیتانملوانان،ودرآوردندخویشتصرف

353.(
سـال ازسـه بـیش گرچـه هـا 	فرانسـوي توسـط کشـور ایناشغالومصربهناپلئونحمله

ایـن اززیـرا بـود؛ تأثیرگـذار بسیاررویداديامانکشید،طول) م1798-1801/ق1215-1212(
آنکنـار درگردید،اروپاییتمدنبامسلمانانآشناییجریانکانونمصرکهاینبرعالوهزمان

نـاپلئون لشکرکشـی امـا بودنـد، شـده مسلمانانقلمرومتعرضقبلمدتهاازهااروپاییگرچه
هاياندازيدستمعرضدراي	فزایندهطوربهاسالمجهانآندرکهشدجدیديعصرآغازگر
دیگـر اسـالم جهـان پسآنازسعیدادواردنوشتهبه. گرفتقراراروپاییاناقتصاديوسیاسی
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ازوکننـد مشـاهده راآنستندتوانمیآناننبود؛ناشدنیدركودسترسازدوراروپاییانبراي
هـا 	غربـی . شـوند کـار بهدستاسالمانجهادارهبرايحتیودهندقرارمطالعهموردنزدیک

شـود مـی کهاستثروتمنديبسیارمناطقکنند	میزندگیدرآنهامسلمانانکهنواحیدریافتند
اروپـا چنانکـه رفـت، آنـان نـزد بـه کهآنتر	راحتیاوکرددعوتاروپابهراثروتمنداناین

نگـار وقـایع نخسـتین جبرتیعه،واقایناهمیتبهنظر). Said,1981,p.25(کردچنیندرنهایت
نیـز اروپاییـان تأییـد موردويگزارشکهاي	گونهبهنوشته؛راآنتفصیلبهکهاستمسلمان

اي	العـاده فـوق اعتمـاد جبرتـی هاينوشتهبهفرانسويمحققانکهآنویژهبهاست،گرفتهقرار
نـوعی بهکهراها	نامهبرخیمضمونجبرتیرویداد،اینباارتباطدر). Ayalon,p.397(دارند
سـپاه کـه آنازپـیش روزچند: «گوید	میويازجمله. استآوردهنیزروندمیشماربهاسناد

کـه نوشـتند هـا 	مصـري بهاي	نامهها	فرانسويم1798/ق1213سالدربرسدمصربهناپلئون
:استچنینآنمضمون

بداننـد ها	مصريملکه،فیلهشریکالولهولدالاهللا،االالالهالرحیم،الرحمناهللابسم«
امیرالجیـوش بناپـارت، نـاپلئون . کننـد برقـرار رابرابـري وآزاديخواهنـد 	میها	فرانسويکه

ممالیکمصردرکههنگامی. شناسدمیرامصراهالیهمهکهاستمدیديمدتها،	فرانسوي
	مـی قـرار اذیـت وآزارموردرارانسويفتجاروکردند	میتحقیرراها	فرانسويبودندمسلط
آنماننـد واستسرزمینبهترینکهمصردرآنانرسیده،فراممالیکعقوبتزمانحاال. دادند

بـین ازبـه اکنـون استقادرچیزهمهبرکهمتعالخداوند. کردندفسادشودمینپیداجهاندر
قصدبهفقطها	فرانسويکهشدهگفتهشماهابهمصرمردماي. استکردهحکمممالیکبردن

ممالیـک ازبیشترما. استآشکاردروغاینکهبدانیدبایدآیند،	میمصربهدینتانبردنبیناز
	مـی احتـرام ) ص(اکـرم پیـامبر وکـریم قرآنبههاآنازبیشتروکنیم	میتوجهالهیاحکامبه

بـین تفاوتباعثآنچه. برابرندخداوندنزدمردمهمهها	فرانسويمانظرازکهبدانید. گذاریم
ومراتـب بـه مصـر اهـالی همـه بیـاییم ماوقتی. استوعلومعقلیفضایلهماناشودمیمردم

کـه چـون گیرنـد 	مـی دسـت درراامورعقالء،وفضالءعلماء،یابند؛	میدستعالیمناصب
وبـزرگ هايشـهر مصـر سـرزمین درگذشـته در. گـردد 	مـی اصالحهاآنتوسطامتاحوال

. انـد 	رفتـه ازبـین هـا آنممالیک،طمعوظلمواسطهبهکهداشتوجودزیاديهايتجارتخانه
مخلصـی مسـلمانان هـا، 	فرانسـوي کـه بگوینـد مصرمردمبهبالدوائمهاعیانقضات،مشایخ،
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همـواره اوکـه را،پـاپ مقـرّ ورفتنـد ایتالیـا بـه آنانکهاستآننیزادعاایناثباتوهستند

-2/183جبرتـی، ...» (وسـاختند ویـران کـرد، 	میتحریکمسلمانانباجنگبرايرامسیحیان
182    .(

کـه مصـر، مـورد درهـا 	فرانسـوي هـاي آگـاهی منبعبهراجعخویشاثردرجبرتیگرچه
هازحملپیشناپلئونکهنکردهاشارهونگفتهچیزيیافته،بازتابمزبورنامهدرهاآنازبخشی

	کاوشازويحالاینبابود،آوردهدستبهچگونهراسرزمیناینمورددراطالعاتمصربه
مـردم هـا آنکـه شـده یـادآور کلـی طـور بـه وداشتهاطالعفرانسویانهاي	وجستجوگريها

دسـت بـه آگـاهی هـا آنازتافرستادند	میدیگرهاي	سرزمینبهراکسانیوبودندکنجکاوي
پزشـک ،ولنـی موشـکافانه سـفر بـه اشـاره شـاید جبرتـی گفتـه این). 3/571،جبرتی(آورند

م1785/ ق1199تـا م1783/ق1197هـاي سالفاصلهدرکهباشدسوریهومصربهفرانسوي،
.  شدانجام
جهـان بـه جدیديعالقهوکنجکاويفرانسهویژهبهاروپامیالدي،هیجدهمسدهاواخراز
بودنـد، اسالمپیرواندركدرجستجويکهنبودمسیحیانیکنجکاويآنکهداد	مینشاناسالم
ایـن جبرتـی وشـوند آشـنا بیگانـه تمـدن یکباخواستند	میکهبوددانشمندانیکاوشبلکه

بررسیبابودنددرصددفرانسویانازگروهیگوید	میکهآنجاداده،نشانراعالمانهکنجکاوي
چیزهايکردنمطالعهبهطبیعیطوربهآنانکهچونورند،آدستبهآگاهیهاآنازمصراهرام

ازخودویژهبهداشتندوافريعالقهدانشازخاصیهاي	جنبهبهیافتندستوعجیبومرموز
	مجسـمه وها	نقاشیها،	سرزمینعجایبباستانی،آثارکهدادندمینشانآوريشگفتتمایل
مـال نیـز هاآنکشفبرايوکنندبررسیرابودندمصرمعابدهاي	ویرانهوغارهادرکههایی

دراروپاازمسلمانانشناختکهاینبهتوجهبا). 571-3/572جبرتی،(کردند	میخرجزیادي
بنـابراین . کنـد 	مـی تعجـب فرانسـویان جستجوگريازاینجبرتیبوده،ناقصبسیارزماناین

هـاي 	کاوشبهبلکهنپرداخته،آنسیاسیجنبهبهفقطمصربهناپلئونحملهروایتدرجبرتی
مثالعنوانبه. استکردهتوجهنیزاندوزيدانشبرايها	فرانسويزیادحرصبهوحتیعلمی

ازآگـاهی زمینـه درکهزبدانی،محمدشیخنزدفرانسويمحققانازتعداديکهکردهیادآوري
آنـان . بپردازنـد هندسهعلمردنکمطالعهبهاونظرزیرتاآمدندبود،نظیري	بیشخصصنعت
دروبرگشتندکشورشانبهسپسدادند،اوبههدیهمثابهبهراخویشگرانبهايابزارهايبرخی
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بـه تئـوري ازبودندآموختههندسهرشتهدرکهراآنچهودادندگسترشراهندسهدانشآنجا
اختـراع بـادي هـاي بآسـیا ماننـد آوريشـگفت هاي	ماشینازجمله،. درآوردندعملمرحله
زدنـد دسـت ابتکاراتیبهنیزغیرهوآبیهاي	وآسیابسنگیناجسامکشیدنمورددروکردند

متـروك درکـاخ هـا 	فرانسـوي کـه تحقیقاتیمرکزوکتابخانهازويهمچنین). 1/461جبرتی،(
دررایوکتابهـای عربـی آثـار آنجـا درويکـه اینوبودندکردهبرپاقاهرهدرممالیکحاکمان

بلیغـی سـعی هـا 	فرانسـوي : «نویسـد 	مـی وآورد	میمیانبهسخندیده،اسالمیتعالیممورد
دولـۀ بـذهاب التقـدیس مظهـر جبرتـی، (»بیاموزنـد رامحلـی تکلـم وعربـی زبانکهداشتند

).95-96الفرنسیس،
عیسـ حـال ایـن بـا پرداخته،سیاسیرویدادهايبهبیشترنیزجبرتیمعمولطوربهگرچه

یهـای گـزارش جملـه از. دهـد نشـان هـم رامصرمردماجتماعیحیاتازهایی	جنبهکهکرده
آندرکـه آنویـژه بـه یافـت، تـوان مـی اواثـر دروصـنعتی اقتصـادي فرهنگـی، مسائلدرباره

نخسـت نیمـه درکـه کنـد 	مـی خاطرنشانوي. خورد	میچشمبهفراوانیادارياصطالحات
ازهمچنین). 497-3/498جبرتی،(استهشدمیتدریساالزهردریکتابهایچهم19/ق13سده

احتکـار بـرنج وعـدس روغن،برخی: «گوید	میمثالًآورده،میانبهسخنغذاییمواداحتکار
قیمـت بـه خـویش اثرازجاهاییدریا). 3/550همو،(»ندشدمیمردمرنجباعثوکردند	می

هـاي 	پارچـه وقیمـت ارزاننابلسـی هـاي 	پارچـه : «یسدنو	مینمونهعنوانبهپرداخته،اجناس
تجـارت بـه راجـع نیـز یهـای گزارش). 3/370همو،(»هستندگرانبهاهنديوکشمیريحلبی،
حیـوانی گونههیچونهقهوهنهها	مصريسالفالندر: «گوید	میدرجاییآورده،اروپابامصر

نجارهـا، کـار نحـوه مـورد درنیـز اطالعاتیگاه). 1/59همو،(»فروختندنمی) اروپا(افرنجبه
	مـی مـثالً . دهد	میدستبهمصردرسازيکشتیصنعتنیزو) برهاچوب(نشّارهاها،	خرّاط
سـاحل درمنظـور بـدین ورزیـد، 	مـی اهتمامدریایینیرويتقویتبهپاشامحمدعلی: «نویسد
بـه راوصـنعتگران نجارهـا ازبسـیاري آنجـا دروکردایجادسازيکشتیبزرگکارگاهبوالق

ازرااداريهـاي 	واژهخـویش اثـر جـاي جايدرجبرتی). 378و3/274همو،(»کارگماشت
مناصب،اربابالسماط،امینباشی،چی¬قاشقسلطان،چی¬قهوهسالحدار،کلمه،اربابقبیل

باکهيطوربه،)105و55،103-1/42،45،48،56همو،(کردهذکرغیرهوخانهطبلصاحب
درجبرتی. بردپیایامآندرمصراداريسازمانچگونگیبهحدوديتاتوانمیهاآنبهتوجه
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زبـان ازنیـز هـا آننوشتندروگرفتهپیشدررااي	طرفانه	بیروشتقریباًرویدادهاهمهبیان

).64-9/65عودي،(استکردهاستفادهاي	ساده

جبرتیتاریخیبینش
نیـز تاریخدانشبهشرایطیدرچنین. نبودمطلوبجبرتیحیاتزماندرصرمعلمیوضعیت
اخبـار تـدوین بـه همـواره گذشـته امـم : «گوید	میجبرتیبارهایندر. استهشدمینتوجهی

قـرار غفلـت واهمـال مـورد موضـوع اینمازماندرولیکردند،	میتوجهخویشگذشتگان
بیهـوده شـغل هـا آنبـه پرداختنوگردد	میتلقیولیناساطیراالگذشته،حوادثبیانوگرفته
،شـود مـی نثبتکتابییادفتردروقایعشده،دگرگوناوضاعاکنونهرحالدر. شودمیدانسته

مـورد وشـده منـزوي کـه حقیربنده. استفایده	بیهاآنضبطکهگردد	میتصورچنینزیرا
»کـنم 	مـی مشـغول راخودرویدادهانوشتنبهخلوتدراوقاتگاهیام،	قرارگرفتهفراموشی

درجبرتیحیاتاواخردرکهانگلیسی،خاورشناسلین،استیادآوريبهالزم). 1/9جبرتی،(
.  استکردهاشارههامصريمیاندرتاریخدانشبهتوجهیکماینبهداشته،حضورمصر

راتـاریخ ويامـا اشـته، ندمناسبیجایگاهتاریخدانشجبرتی،دورهمصرفکريفضايدر
ثبـت هـا آناصـول نبودتاریخاگر. گیرند	میقراربسیاريعلومآندروندرکهداندمیعلمی

گیري	عبرتوکرده	میتصورشریفیعلمراتاریخدانشجبرتی). 1/9جبرتی،... (وندشدمین
رفتارهـاي ازتـا شـود مـی وادارآنمطالعـه باعاقلانسانکهدانسته	میتاریخمهمفوایدازرا

سـمتی بـه هـا آنسبببهکهگردد	میحاصلبرایشتجاربیکهاینیعنیگیرد،درسگذشته
نکوهیـده هاي¬روشازونمایداقتدانیکوکارانسیرتبهکند	میسعیکهشودمیدادهسوق

ند،نیستقدرتصاحبانوحکمرانانجبرتی،تاریخیمطالبمحور. کنددوريبدکارانکردارو
هایشان،	سرزمینمردم،احوالواوضاعبهراجعدرآنکهاستعلمیتاریخ،اونگرشدرزیرا

عقـل انسـان گوهرجبرتی،نظراز). 1/6همو،(شودمیبحثانسابشانوصنایععادات،رسوم،
اینعقلهاي	ازمشخصهیکیحال. باشندعاقلتاآفریدهراها	انسانخداوندبنابرایناست،او
وسـیله بـه قـبالً کهکاريازانسان. یابدتکوینکامالًفردیکعمرطولدردتوانمینکهتاس

ازگیـري 	بهـره خاصاستعدادکهاستموجوديتنهاانسان. گیرد	میبهرهشده،انجامدیگران
بهـره ایـن تاباشدداشتهوجودبایدتاریخمانندچیزيرواینازاست،دارارادیگرانتجارب
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قـواي کاملتطورجبرتیاست،عقالنیموجوديانسانکهاینلحاظبه. پذیردصورتريبردا
	میشافعیازنقلبهکهاستبینشهمیناساسبروداند	میتاریخیفرایندیکمستلزمرااو

).1/9همو،(»گردد	میافزونعقلشبداندتاریخکهکسی: «گوید
بـه فرانسـویان، ازويکهآنبا. خورد	میچشمبهنیزانتقاديبینشجبرتیهايگزارشدر
همـو، (کنـد 	میتمجیدنوعیبهآنان،عقالنیکنجکاوينیزوامورماهرانهدهی	سازمانخاطر

ازفرانسـویان : «نویسـد 	مـی جملهاز. پردازدمینیزآنانازانتقادبهولی،)1/461و2/360-358
بـه مصـر غـرب وشرقنقاطهمهدرآنان. دکردن	میبرداريبهرهحریصانهطوربهمصرمنابع
	قلعـه دژهـا، کردنبنامنظوربههاآنچوبازوپرداختند	میها	ونخلستانها	باغدرختانقطع
بـود درحـالی این. کردند	میاستفادهغیرهوگاريدرشکه،کشتی،ساختننیزوها	پناهگاهها،
ـ ولـی داشـتند، نیـاز ابزارهـا ایـن بـه ها	مصريخودکه هماننـد سـتند توانمـی نفقـر دلیـل هب

دریا). 2/438همو،(»نمایندبرداريبهرهمختلفوسایلساختنبرايدرختانازها¬فرانسوي
شدهمسلمانکهکند¬میادعاگرچهفرانسوي،امیرالجیوشمنو،بارون: «گوید¬میدیگرجایی

مسـلمانیش ولـی کـرده، واجازدنیـز مسـلمانی زنبـا ودادهتغییـر عبـداهللا بهراخویشنامو
محمـدعلی مثبـت کارهـاي برخیازويهمچنین). 390-2/391همو،(»نیستبیشاي¬حیله
همـو، (گماشتمیهمتدریایینیرويتقویتبهاوکهاینقبیلازآورده،میانبهسخنپاشا

کـرده اشـاره تعبیـري چنـین بانیزپاشامحمدعلینظامکاستیونقصبهحالاینبا). 3/278
دارايروزگـار اینفرمانروایانازیکهیچکهداشتامکانیوفرصتچنانمحمدعلی: «است

بهراويداشت،کهپشتکاريوشهامتریاست،اراده،عزم،برعالوهخداونداگرونبودندآن
همتایـان سرآمدودورانیگانهوروزگارخویشاعجوبهاوکرد،	میموفقدادوعدلازچیزي
ازامـا بـود، ممالیـک حکومـت بسـته دلاي	گونـه بهجبرتیکهآنبا). 3/528همو،(»بودخود

او: «نویسـد الکبیرمـی علـی مـورد درمثـال عنـوان بـه . کرد	میانتقادممالیکحکمرانانبعضی
داشـته بخشـی رضایتحکومتمصرتمامیبرکهآنجايبه. داشتاي	طلبانهتوسعهسیاست

وقبلـی حاکمـان کـه کاريکند،خویشقلمروضمیمهنیزراحجازوشامکرد	میسعیباشد،
جبرتـی ). 431-1/434همو،(»کنندمباهاتدیگرفرمانروایانبرابردرتادادند	میانجامفراعنه

مراتبیسلسلهنظامیکدرکنند	میتوجهعدالترعایتبهکهراآنانیعدل،اصنافعنوانبا
جـاي دومرتبهدرانبیاازبعدراعلمانظامایندرويکهآنبا. دهدمیقرارشدهبنديطبقهو
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اعمـال درعلمـا ازبرخـی : «گویـد 	مـی مثـال عنوانبهگیرد،	میخردهگاهنیزهاآنازاماداده،

).  504-3/505و14-1/15همو،(»داشتندشرکتپاشامحمدعلیحکومتمجرمانه
سـال حوادثذیلدرمثالً. دهد	میقرارتوجهموردمهباارتباطدرراحوادثگاهجبرتی

شـدت بـه عمـومی ارزاققیمتداد،	میرخبسیاردریازنیهرگاه: «نویسدمیم1804/ق1219
غلّـات بـار دارايگرفتنـد، 	مـی قـرار حملهموردکههایی	کشتیاغلبچونیافت،	میافزایش

گـزارش ها	فرانسويدستبهاالزهرلاشغاازکهآنجایا). 50-2/51و36و3/7همو،(»بودند
راآنـان هـاي ¬گنجـه وکتابهـا وکردندغارتراها	طلبههاي	حجرهآنان: «گوید	میدهد،	می

	خسـارت متحملاالزهرهاي	طلبهاشغال،اینجریاندرکهاینبهتوجهبا... . وساختندنابود
امیرالجیـوش اقامـت محـل بـه روزيازآنهایکیسرانجام. بودندشدهزیاديهاي	توهینوها

اینهمچنین). 358و220-2/221همو،(»درآوردپايازشمشیرضرببهرااوورفتفرانسه
بـه راکارنتیجهرویدادهاشرحدرزیرانبوده،گرا	مشیتفرديجبرتیکهدهند	مینشانموارد

.استکرده	نمیواگذارالهیمشیت
دسـتور بـه هـا نوآوريبرخیاعمالومصرسرزمینبهاروپاییانورودشاهدجبرتیگرچه
البتـه . داشتسنتیرویکرديحوادثبررسیدرويولیبود،سرزمینایندرپاشامحمدعلی

خـود بـه سـنتی معنـاي کـه اسـت طهطـاوي تاریخیهاي	دیدگاهبامقایسهدرجبرتینگرش
-1873/ق1217-1287(هطـاوي الطرافعرفاعهشیخکهشودیادآوريبایدرو،ایناز. گیردمی

جبرتـی . درگذشـت سـال همـان کـه بـود االزهرمشایخازويمانندوجبرتیمعاصر) م1801
یـک نمـاز امامـت وارشـاد موعظـه، بـراي ) پاشامحمدعلی(مصرحکومتازسوي) ق1240(

ربسیاامکاناتازپاریسدراقامتسالپنجطولدراو. شداعزامفرانسهبهدانشجوییکاروان
وجدیددانشکلیطوربهاستممکنکهجاییتاکردسعیوگردیدمند	بهرهآموزشیوسیع

مـدت وطن،بهبازگشتازپسوي. نمایدمطالعهراانسانیعلومدرايپیشرفتهدروسویژهبه
آغازگرطهطاويازجمله. داشتمصربهاروپاییدانشانتقالدرايکنندهتعییننقشدههچند
بهنگاريتاریخآنرهگذرازکهچیزيگردید،اروپاییجدیدتاریخیمتونترجمهانجرییک

گـذار 	پایـه رااوبرخـی تـا شـد باعـث وشدمبدلروشبودننوودقتازبرخورداردانشی
چارچوبدرجبرتیکهآنبا). 44-45عماره،؛59عبدالملک،(بدانندعربیجدیدنویسیتاریخ

ایندرکهشودمیدیدهیهایگزارشويازگاهولیکرده،تدوینراخیشتاریاثرسنتینگرش
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سـال الحجـه ذيمـاه اواخـر در: «نویسـد 	مـی ويمثـال، عنـوان بـه . گنجنـد 	نمـی چـارچوب 
بهباتوجهیافته،گسترشاستانبولدرطاعونبیماريکهرسیدمصربهاخباريم1812/ق1227

سانبدین. کننداعمالراقرنطینه) اروپاییان(افرنجانندهمکهکردندتوصیهپزشکاناخبار،این
شدنازسپريپسوبمانندآنجادرروزچهلآیند	میاسکندریهساحلبهاستانبولازکهآنانی
طـاعون بیماريمسلماناناغلبزماندراین). 3/360جبرتی،(»یابندوروداجازهقرنطینهمدت

ایـن با). Gocek,pp.20-21(پذیرفتند	میراآنمقاومت،ونبدوکردند	میتلقیالهیتقدیررا
کـم کممصـر کـه کردهقبولونمودهعدولسنتیازدیدگاهها،	گزارشگونهاینباجبرتیحال

رویـدادي طـاعون بیماريدرآنکهاستخویشتاریخازجدیديمرحلهبهشدنوارددرحال
آنزمـان کندخاطرنشانخواسته	میاوشاید،ترتیببدین. شودمیدانستهکنترلقابلوطبیعی
بـه گذشـته ازبـیش ودهـد کـاهش راخـود پیشـین قطعیتوخشکینگاريوقایعکهرسیده
	راحترامتنوععقایدکهباشدداشتهراآنآمادگیکهطوريبهشود،تبدیلتر	منعطفايرشته

.بپذیردتر
حـاکم نظامبهراخودوابستگیومایلتنوعیبهجبرتیازپیشمصرنویسانوقایعگرچه

نظریـه عنـوان بـه کهبودطهطاويمصري،برجستهنویستاریخنیزاوازپسودادند	مینشان
	بـی ومطیـع ستایشـگر بهوآورددستبهمنصبوموقعیتپاشامحمدعلیرژیمعمدهپرداز
مصرحکومتیدستگاهدرکهاماجبرتی،)162-163عماره،(شدتبدیلرژیماینچرايوچون
هـاي 	نوشـته کـرد سـعی ،)1/9جبرتی،(بودشدهمنزويخودشقولبهونداشتهمنصبیهیچ

القائـات ازراخویشتاریخیبینشوندهدپیوندآناننزدیکانوحکمرانانباراخودتاریخی
ويکـه اسـت حـاکم هـاي جریانبهوابستگیعدمهمینلحاظبه. نگهداردمصونحاکمنظام

اوبیـنش در. دهـد 	میقرارسوممرتبهدرعلماءوپیامبرانازپسراقدرتصاحبانوحاکمان
باشـد، مسلمانغیریاومسلمانخواهدولت: «گوید	میواستحکومتیمهماصلیکعدالت

کنـد 	مـی تضـمین راملتاستواريعدالت،کهچونکند،بناعدالتاساسبرراحکومتباید
).14-1/18همو،(

گیرينتیجه
نگـار واقعـه راجبرتـی آنچـه گرفـت نتیجـه توانمیجبرتیتاریخیهاينوشتهبررسیاز
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رویـدادهاي موضـوع جـذب عمیقیطوربهکهشودمیمربوطاواحساساتبهساخته،ممتازي

ايروحیهچنین. استنوشته	میخویشوجودوجسمدربارهگویاکهطوريبهبود،شدهمصر
	بـی کـه کـرده سعیاواحساسات،حرارتوجودبا. خورد	میچشمبهوياثرپایانتاآغازاز

بودهحوادثیبهاوتوجهجبرتی،دیگربرجستگی. کندرعایتنگارشدرنیزرامحققانهطرفی
قدرتصاحباندرموردهرگاهوي. استداده	قرارمیتأثیرتحترامصرمردمزندگیبیشترکه

.استدادهنشانهمکناردرراهاآنمعایبوفضایلعمدتاًآورده،میانبهسخن
وفرهنگـی اقتصـادي، موضـوعات بهسیاسی،رویدادهايبرعالوهنویسیوقایعدرجبرتی

مرجـع مهمترینعنوانبهراجبرتیهاي	نوشتهازهایی	بخشتوانمی. استتوجهنیزاجتماعی
روشنیشرحکهاستمسلمانینگاروقایعنخستیناوزیراکرد،قلمدادمصرجدیدتاریخبراي

او. استدادهارائهشده،خواندهسرزمیناینجدیدتاریخسرآغازکهمصر،بهناپلئونحملهاز
سـازماندهی قبیـل از) مسـلمانان غیر(اروپاییانکارهايبرخیازستایشبهخویشگزارشدر

دسـت بـه آگـاهی چیـز همـه ازکهداشتندوافرياشتیاقکهاینوعقالنیکنجکاويماهرانه،
. باشـند گونـه ایـن نیزآنانکهکندخاطرنشانمسلمانانبهخواسته	میشایدکهپرداختهآورند،
بـه حـال ایـن بـا نـداده، توضـیحی مسـتقیم طـور بـه مصرباستانیآثارمورددرجبرتیگرچه

.داشتندعجیبیحرصرآثااینازاطالعبراياروپاییانکهدهد	میاطالعخوانندگان
حـوادث شـرح درونبودهگرا	مشیتمورخیاوکهآید	میبرچنینجبرتیهاي	نوشتهاز

مرتبطراهاآنکهورزیده	میاهتمامعمدتاًبلکهنکرده،واگذارالهیمشیتبهراهاآنسرانجام
نقـد بـه ديپایبنـ حـوادث، ذکـر درطرفـی بیبسیار،دقت. دهدنشانطبیعیعواملوعللبا

جبرتـی نویسـی تاریخهايویژگیدیگرازنگارشدرسادهزبانکارگیريبهوعلمیوصحیح
.  است

کتابشناسی
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