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یخ اسالم و نسخه های خطی فارسی،  یخی از جنس کار زایتسف در ارتباط با کتاب شناسی، تار بررسی های تار

یخ نویســی کریمه دارد، اطالعاِت کتاب شــناختی  ای که  یخ مســلمانان و اهمیتی که تار جایگاِه کریمه در تار

زایتســف از نســخه های آن می دهد و مقدمه ای که بر کتاب نگاشــته اســت، ســاختار گیرا و گویای کتاب که 

پایه ومایۀ پایان نامۀ فوق دکترایش شــد و باالخره نشــان ناشــری چون »آثار شــرق« فرهنگســتان علوم روســیه، 

یخ مســلمانان برای  یخی و نســخه های خطی و تار کافــی برای کشــاندن هــر عالقه مند به مباحــِث تار عوامــل 

گســترش: نســخه های  کریمــه در ســده های 15-19 م/ 9-13 ه: راه هــای  یخ نویســی  اســتفاده از »ســّنِت تار

خطی، متون و منابع« اســت. این همه کتاب را گنجی ســاخته است شایگان تا در اختیار همگان خصوصًا 
کارنامۀ  پربــرگ و پربار ایران شناســی در روســیه دارد و اینکه  دوســتداران ایــران و اســالم باشــد و ایــن نشــان از 

یخ  ایران شناســان در ســّنِت ایران شناسی روســیه چگونه تربیت یافته اند. ایلیا زایتسف برای متخصصان تار

و عالقه مندان به نســخه های خطی فارســی، عربی و ترکی محقق نام آشنایی است. ممکن است خواننده با 

یخی، گاه مخالفت ورزد، اما ســهل است که  آنچه در این کتاب طرح و تحلیل شــده، به اقتضای بررســی تار

گردد. از سودای خواندن آن مأیوس 

زایتســف که در بررســی نســخه های خطی بســیار پرکار است سه ســال پیش از انتشــار کتاب مورد بحِث ما، 

که در سال 2006 در  دربارۀ نســخه های شــاهنامۀ فردوســی موجود در مجموعه های مســکو سخنرانی داشــت 

یک همایش بین المللی در مســکو ایراد شــد. شــهر مســکو از نظر مجموعه های خطی بســیار غنی اســت و به 

که در بین  کنون تنها بخش کوچکی از آن بررســی و فهرســت شــده و به جرأت می شود گفت  نظر زایتســف تا 

نسخه های خطی که به خط عربی کتابت شده، بیشترشان فارسی است تا عربی و این مجموعه های خطی 

مســکو را از بقیۀ شــهرهای روســیه متمایز می کند.�  او در مقاله ای نیز به چشــم اندازهای بررســی نســخه های 

کــه در مجموعه مقاله هــای دانشــجویان دکتری و همــکاران جوان  خطــی عربــی و فارســی و ترکــی می پــردازد 

پژوهشکدۀ شرق شناسی فرهنگستان علوم روسیه در سال 2002 چاپ شد.

نســخه های خطی عربی و فارســی و ترکی مجموعۀ مسکو: راه ها و چشم اندازهای بررسی مسکو؛ فرهنگستان 
علوم روســیه، 2002؛ »مســیحیت غربی در مرزهای شــرقی امپراتوری روســیه ســده های 18-19: اســنادی تازه 

در باب اندیشــه های کاتولیک در آســتارا خان«، آرشــیو شرقی، شمارۀ 8-9، مسکو، 2002 و کتاب های خطی 

اســالمی در مجموعۀ مســکو، مســکو، 2004 از دیگر آثار او هستند. کتاب شناســی جامع مسلمانان روسیه که 
یخ دارد و در »سّنِت تاریخ نویسی  در ســال 2007 چاپ شــد، مقدمه اش به قلم زایتســف اســت. او دکترای تار

کریمــه از ســدۀ 10ھ/ 16م تا 14  یخــی خانــات  كریمــه ...« کوشــید همــۀ نســخه های خطــی و نوشــته های تار

کریمه است. به نظر او منابع مورد  یخ خانات  ھ/20م را جمع آوری کند. از این رو او از بهترین متخصصان تار

کنده اند؛  بحث تاتارهای کریمه که به زبان های تاتاری کریمه و ترکی عثمانی است در نقاط مختلف دنیا پرا

یخ تاتارهای  گرفته تا لهستان و اتریش و ترکیه. او به دنبال دو نسخۀ خطی در ارتباط با تار کراین و روسیه  از ا

 مرتضی رزم آرا
 بخش ایران شناسی و اسالم شناسی

کتابخانه ملی ایران سازمان اسناد و 



307 167و168 سال بیست و هشمت،مشارۀپنجــــم وشـشـــم،آذر  تااسفنــــــــــد1396

کریمــه بــود و توانســت آنهــا را در کتابخانــۀ ملــی مصــر در قاهــره پیدا کنــد. این دو نســخه در زمــان امپراتوری 

عثمانــی بــه آنجا برده شــدند؛ چه مصر در آن زمان، بخشــی از قلمرو امپراتوری عثمانی بــود. از بخِت بلنِد ما 

که تا روزگار مانده اســت به فارســی اســت و زایتســف توانســت به ایران بیاید و این متن ارجمند  یکی از آنها 

و ماندگار فارســی را در تهران ببیند. در حال حاضر او در پژوهشــکدۀ شرق شناســی فرهنگســتان علوم روسیه 
کار است.11 مشغول به 

کثریِت روس، شاهد حوادث بسیاری  یای ســیاه و در جنوب روسیه با ا کریمه12 واقع در شــمال در شــبه جزیرۀ 

کریمه در سنگ نوشــته ای  که نام  یخی متعددی را در یادها تازه می کند. می گویند  بوده و نام ها و حوادث تار

یا« )سکاهای آن  در آرامگاه داریوش که در نقش رستم است، ذیل سرزمین های وابسته به شکل »سکایه تردر

یخ جهان اسالم نیز قابل بررسی است. کریمه در تار کریمه، دانوب( آمده است.13  یا:  سوی در

کریمه را  در میانه های قرن 9 ه/ 15م، تاتارها و ترک های مســلمان در این منطقه به قدرت رســیدند و خانات 

یای سیاه( بنیان  کریمه و بخشــی از دشت قپچاق )استپی در شمال شــبه جزیره و در مشــتمل بر شــبه جزیرۀ 

گذاشــتند، امــا حضــور مســلمانان در این منطقه به زمــان مغوالت در قرن 7 ه / 13 م می رســد. بعدها با نفوذ 

گرفت.  عثمانی ها نوعی حکومت متمایل به امپراتوری عثمانی و با ادعای اســالمی در این ســرزمین شــکل 

کــه همچــون اســالف خــود – مغول هــاـ  رفتار نکردنــد، همچنــان در این شــبه جزیره وجود  آثــار دوران تاتــاری 

ی زرین، ســالطین  کریمــه در طــول دو قــرن پیش از تأســیس خانات نقش مهــم رابط بین تاتارهای اردو دارد. 

مملوک در مصر، دولت ســالجقه در آناطولی و قلمرو مسیحی نشــین در شــمال را )لتونی، لهســتان و مســکو( 

کریم(، نشانۀ خوبی از جاذبۀ  ایفا می کرد. معماری اسالمی در قالِب مسجد، مثاًل مسجد ُصلقات14)اسکی 

کریمه عمدتًا دســتاورِد طایفۀ تاتارگرای خصوصًا خان های ســده های 9 و  کریمه اســت. خانات  خارجی در 

کامــاًل خودمختار و  کریمه  10 ه / 15 و 16م، یعنــی حاجــی، منگلــی، صاحــب و ســلیم بود. هر چنــد خانات 

مســتقل از ســلطان های عثمانی نبود، ولی تحت تأثیر آداب ورســوم دیوان ســاالری و پادشــاهی عثمانی قرار 

کــه تمرکزگرا بــود، ویژگی نظــام خانات عــدم تمرکز قدرت  گرفــت. بــا وجــود ایــن واقعیت، مثــل نظام عثمانی 

یلتای(، کارکنانی  کــه مجمع رهبران قبایــل )قور گون اداره می شــد  بــود. نظــام اداری آن نیز به شــکل های گونا

کــه قاپی قولی می گویند و قاضی القضات )قاضی عســکرها( و مفتی ها و مقامات مســلمان  از خاندان گــرای 

ی، تجارت  که تجارت برده  از مستعمرات اسالو کریمه بیشتر بر تجارت استوار بود  رهبری می کردند. اقتصاد 

محصــوالت غذایــی و تولیدات تاتارها و کمک های مالی عثمانی ها در ازای شــرکت در جنگ های عثمانی 

کنترل اداری  گوزلوه، آق مچت )ســیمفروپول( و باغچه ســرای ســه منطقۀ مهم شــهری در  را شــامل می شــد. 

خانــات بودنــد و کاخ خاندان گــرای در باغچه ســرای بــود. این شــهرها حیــات فرهنگی پویا و فعالــی را که در 

یخ  گاه شــماری ها عبارتنــد از: توار یخ نویســی موشــکافانه بازتــاب یافته بــود تداوم دادنــد. مهم ترین  ســنت تار

که اثر دوم را ســعید محمدرضا در نیمۀ دوم قرن 12 ھ/18م نوشــت. ُصلقات  دشــت قپچاق و الســبع الســیر 
کــه قبــاًل راجع بــه اهمیِت آن در معماری اســالمی شــرحش آمد، مدرســۀ بســیار تأثیرگذاری به نــام زنِجرلی15 

11. گــزارش همایــش بین المللی روســیه و ایران: گفتگوی فرهنگ ها؛ محســن شــجاعی؛ مطالعات آســیای مرکــزی و قفقاز، تابســتان 1386، ش 58، 
ص 246-217.

یــخ 26 مــاه مــی 2012 دربــارۀ فعالیت هایــش بــا او گفت وگــو به عمــل آمد و به زبان روســی به نشــانی زیر قابل  کــه در تار  qha.com.ua 12. نــک: ســایت
http://qha.com.ua/v-tegerane-ya-izuchal-drevnyuyu-krimskotatarskuyu-rukopis-111933.html  :دسترسی است

یخ نگاری ایران معاصر«، آموزه، تهران، زمســتان  یخ نــگاری، مقالۀ بلنِد احمد رهدار »تأثیر شرق شناســی بر تار بــارۀ تأثیر شرق شناســی بر تار همچنیــن در
1383 - شماره 6، ص 171 – 228 در خور اعتناست؛ خصوصًا صفحه هاب اول آن با موضوع مورد بحث ما بی ارتباط نیست.

13. Крымскии�  полуостров/ The Crimean Peninsula

14.http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85% D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86

15. Solkat
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نیز داشــته که از ســدۀ 10 ھ/16 م نســلی از نویســنده و محقق تربیت کرد که نقش مهمی در فرهنگ اســالمی 

یست سال گذشته رهبری مسلمانان روسیه را برای  خانات و خارج از آن داشت. در واقع مدرسه ای که در دو

کرد، همین مدرسۀ زنجرلی است. نوگرایی و تجدد آماده 

کریمه موسوم به  کنفرانس 8 روزه در یالتا از شهرهای منطقه  اندک زمانی قبل از پایان جنگ دوم جهانی یک 

کاخ  کنفرانس در  گرد آمدند. این  ی رهبران جبهه مخالف هیتلر در شــهر یالتا  کنفرانس یالتا و در زمان شــورو

تزارها بر پا شد و 8 روز به طول انجامید و  پایۀ سازمان ملل در واقع در همین یالتا گذاشته شد. در سال 1954 

ک اوکراین شــود و همه پرسی سال 2014  کراینی تبار بود دســتور داد کریمه ضمیمۀ خا نیکیتا خروشــچف که ا

ی خواند. گورباچف اصالح اشتباِه زمان شورو کریمه برای الحاق به فدراسیون روسیه را 

کریمــه: Qīrīm Hanlīğī، ترکــی عثمانــی: Kīrīm Hanlīğī و بــه روســی:  کریمــه بــه زبــان تاتــاری  خانــات 

کریمــه از 1441 تــا 1783 میــالدی بــر آن حکومــت  کــه تاتارهــای  Крымское ханство دولتــی بــود 
می کردند و از سال 1478 به بعد تابع امپراتوری عثمانی شد. با استیالی ترکان عثمانی بر راه های گرجستان، 

پا را می تــوان تا بیش از  پا قطع شــد. روابط ایــران و ارو شــبه جزیرۀ کریمــه و بنــدر اســکندرونه رابطــۀ ایران بــا ارو

پا پیش برد. نخســتین برخورد  پانصــد ســال پیــش، یعنی تا قــدری پیش از پیدایش رنســانس و نوزایــی در ارو

پایی  پایی و نمایندگان سیاســی دولت های ارو که تجار ارو پایی در امر تجارت بود  جامعۀ ایرانی با تمدن ارو

که انبوه تولید  خصوصًا ایتالیایی در ســده های میانه با ایران دادوســتد داشتند، اما با شروع انقالب صنعتی 

یابی و دسترسی به بازارهای شرق ضرورت یافت و در این راستا  را به دنبال داشت، ارتباط با شرق برای بازار

یا در زمان شاه عباس پیش گام بودند. هلندی ها نیز صدور ابریشم ایران را در انحصار خود  پرتغالی ها از راه در

گام هایی برداشتند. درآوردند و فرانسوی ها نیز 

کاینارژی میان روسیه و عثمانی،  کوچوکـ   در سال 1774 پس از شکست عثمانی در جنگ با روسیه قرارداد 

کریمه را به عنوان یک حکومت مستقل به رسمیت شناخت. خانات 

کریمــه همگــی نــوادگان توغــا تیمور، پســر جوچی از تبــار چنگیزخان بودنــد. این خانــات در میان  خان هــای 

ی طالیی مغوالن بیشترین حیات را داشتند. لفِظ »خان« عنوانی سّنتی برای رهبران طوایف  بازماندگان اردو

چادرنشــین اوراســیا و هنــد، از آســیای مرکــزی گرفتــه تا ایــران، ترکیه، جنوِب روســیه و شــبه قاره اســت که به 

صــورت عشــیره ای صاحــِب تشــکیالت شــده اند و آن عمدتــًا در منابــع فارســی ایلخانیان و پــس از آن یافت 

می شــود. نزد مؤســس سلســلۀ زند، حّتی خان بهتر از لفظ »شــاه« بود و برای رهبران اسماعیلیه استفاده از آن 

همچنان وجود داشته است.

کریمه ســرانجام در 1783 میالدی به دســت امپراتوری روســیه فتح و ضمیمۀ  به هر تقدیر حکومت خانات 

آن شــد. بنــدر بســیار زیبــای کریمه با 25 هــزار و 500 کیلومتر مربع وســعت و بیش از دو میلیــون نفر جمعیت 

یســتی چون ســیمفروپول و ســواس تاپول مطرح است. طبق اطالعاِت نشــنال جعوگرافیگ  و با شــهرهای  تور

گردشگری بوده است. کریمه در سال 2013 جزء بیست مقصد برتر   ،National Geographic

کل ســرزمین های جهــان اســالم و زبانــه ای  یخــی از نخســتین و پیشــرفته ترین انــواع ادبــی در  نوشــته های تار

پا  یخ نویســی بوده و چالش فرهنگی ارو کز عمده جهان اســالم در تار مســلمانان بوده اســت. ترکیه یکی از مرا

واقعــًا عمیــق بــود، در حالی که تا اواســط قرن 19/ اواخــر قرن 12، اقلیت محدودی آن را حــس کرده بودند. در 

گریزناپذیر بود و نه تنها اســتقالل  یارویی با آن امری  کز شــهری بزرگ، رو قرن 20 تقریبًا برای همه حداقل در مرا

سیاسی و خودمختاری اقتصادی جوامع مسلمان را تهدید می کرد، بلکه بنیادهای هویت مسلمانان را مورد 
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تعرض قرار می داد. طبیعتًا سازگارکردن روشن فکرانۀ سریع اواخر قرن 19/ اوایل قرن 13 )تا جنگ جهانی اول( 

یــخ کار غیرحرفه ای ها بوده و به ندرت روشــن فکران هر دوره  یادی تار یخ نویســی اثر گذاشــت. تا حــدود ز بــر تار

یخ نگاری  یکردهای نو در قاهــره )اولین و مهم ترین مرکز تار خــود را درگیــر آن می کردنــد. گرایش به قالب ها و رو

که مســتقیمًا تحت فشــار و به شــدت در معرض فشارهای  متحول( و اســتانبول، دو شــهر بزرگ جهان اســالم 

غرب بودند آغاز شد.

یخ نگاران آن مثل  یخ نگارانۀ نســبتًا متفاوت تری در مقایســه با قاهره بــود. تار اســتانبول مهــِد ســیر تکاملی تار

کاتب ـ دیوان ساالر به شمار می آمدند که حرفه و هویت شخصی شان  ســده های گذشــته بخشی از نخبگان 

بــه طــور تنگاتنگــی بــه آیندۀ حکومت عثمانی وابســته بود. هر اثر مرجــع معتبری راجع به مســلمانان و جهان 

یخ نویسی مسلمانان می دهد که دایرةالمعارف جهان نوین اسالم�  اســالم، اطالعات ارزشــمندی راجع به تار

یخ نگاری« نوشــتۀ اســتفان هامفریــز17 نمونه ای از آن اســت.   یتو16 و مقالــۀ »تار بــه سرویراســتاری جــان اســپوز

بــا توجــه بــه صورت های متفــاوِت امالیی لفــِظ »کریمه« در زبان هــای تاتاری، ترکی، انگلیســی و روســی باید 

دقــت نظــر بیشــتری در آثــار مرجع به زبان هــای دیگر داشــت. همچنین در آثــار مرجعی چــون دایرةالمعارف 

یخ نگاری آن بخش  اســالم لیدن موســوم به EI مطالب بسیار خواندنی دربارۀ شخصیت های تأثیرگذار در تار
از قلمــرو جهــان اســالم ذیل مدخل هایی چون احمد جودت پاشــا، گوکالپ )ضیــاء(، لطفی افندی، خلیل 

کریمه )به شکل Krim درج شده( و خانات می توان یافت. کویرولو )محمد فؤاد(، خانات،  اینالجیق،18 

کوران20 اطالعات خوبی در باب ســنِت تاریخ نویســی  نوشــته های دیگر اســتفان هامفریز19 و ابراهیم ارکومنت 

همــراه بــا کتاب شناســی از منظــر محققان غربی و تــرک ارائه می دهنــد. دایرةالمعارف های دیگــر به زبان های 

مختلــف ذیــل مدخل اســالم اطالعاتــی در این بــاره می دهند. در بررســی های تاریخــی کریمه و الحــاق آن به 

روســیه، خصوصًا از اهمیِت نوشــته های آلن فیشــر21 نباید غافل بود. آثار ارزشــمندی به زبان فرانســه خصوصًا 

کتاِب اسالم شناس روس الکساندر بنیگِسن22 و به آلمانی نیز به قلم باربارا ِکلِنرـ  هاینِکله23 و یوسف ماتوتس24 

کینر و اولی شــامل اوغلو نیز در ارتباط با  در این باره وجود دارند. نوشــته های دوین ویس، یوری برگل، شــیرین آ

خانات دیگر، یعنی خانات بخارا، خانات خوقند، خانات خیوه و خانات قازان به راستی خواندنی اند.

16. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World

یر نظر حسن طارمی راد، محمد دشتی و مهدی دشتی ترجمه و توسط نشر کتاب مرجع و نشر کنگره در سال 1388 در تهران منتشر شده است.         این اثر ز
17. John Esposito

18. R. S. Humphreys

19. Inalcik

20. Islamic History: A framework for Inquiry, Princeton, 1991

کرده است.     یخی توجه  کتاب شناختی قابل تحسینی دارد و در آثار سال های اخیرش به جنبه های دیگری از بررسی تار اطالعات 
21. Ismail Ercüment Kuran, Ottoman Historiography of the Tanzimat Period', in Historians of the Middle East, edited by Bernard 

Lewis and P.M. Holt, pp 422-429, London, 1962

ین در  پا و شکســت محاصرۀ و کامی های عثمانی در ارو یخ اقتصادی هم عنایت دارد. در واقع در اوایل ســدۀ دوازدهم/ پایان ســدۀ هفدهم، نا که به تار
یســی )مورخ رســمی( انجامید که تا  یخی معتبر از امپراتوری عثمانی پس از هزارۀ هجرت ، به ظهور منصب وقعه نو یــن تار 1683/1094 و نیــاز بــه تدو
رۀ تنظیمات، مگر در موارد استثنا، گرایشی به نوشتن  یخ نگاران غیررسمی سده های دوازدهم و سیزدهم پیش از دو 1301ش /1922 وجود داشت. تار
کید محققان  یخ نگاری غرب متأثر بودنــد و با تأ رۀ عثمانــی از روش تار یســندگان اواخر دو یخ معاصر نداشــتند. نو یــژه تار یخ هــای حکایت گونــه به و تار

یخی عثمانی به مرحلۀ جدیدی وارد شد.                         یخی و زبانی ترک ها پیش و پس از امپراتوری عثمانی، بررسی های تار پایی بر میراث تار ترک شناس ارو
22. Alan Fisher

کریمه به روسیه در قرن 18 منبع مهمی است: کتابش الحاق  که 
The Russian Annexation of the Crimea 1772–1783, Cambridge, 1970

23. Alexandre Bennigsen et al, Le Khanat de Crimée dans les Archives du Musée de Palais de Topkapι, Paris & Hague: Mouton, 

1978.

بورگ است. نام او به روسی Александр Адамович Беннигсен متولِد سن پترز
24. Barbara Kellner-Heinkele
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تماشایی و دیدنی DisserCat.com مراجعه فرمایید.27

کــه در ارتباط با ایران و   از بیــن انبوه نوشــته ها اثر دیگری از زایتســف 

کاری است در فهرست نویسی: اسالم بسیار مهم است، 

 ایلیــا زایتســف؛ فهرســت نســخه های خطــی عربی، فارســی و ترکی 

کتابخانه علمی  دانشــگاه دولتی مســکو به نام المانوســوف؛ مســکو، 
انتشارات رودومینا، 160 ص، )2006(. شابك: 6-0229-7380-5

И.В. Заи� цев. Арабские, персидские и 
тюркские рукописи Отдела редких книг и 
рукописеи�  Научнои�  библиотеки Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (каталог), Москва: издательство 
«Рудомино», 2006. — 160 c, ISBN — 5-7380-
0229-6

برای خرید این کتاب زایتسف می توان به سایت زیر سفارش داد که 

کتاب هایش نیز اطالعاتی می دهد: راجع به بعضی از 

http://www.knigoprovod.ru/?topic_id=24;book_id=4117

فهرســِت زایتســف هرچند رنگ و بوی فهرســِت فارســی ارســالنووا را 

کــه در مقاله ای به تفصیل بررســی  دارد، تفاوت هایــی نیــز بــا آن دارد 

کرده ایم.28 

27. Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования

28.Научная библиотека диссертации�  и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/krymskaya-istoriograficheskaya-traditsi-

ya-xv-xix-vekov-rukopisi-teksty-i-ikh-istochniki#ixzz30k97qQey    

با توجه به تاریخ کریمه، کتاِب زایتســف به ســیر ســّنِت تاریخ نویسی 

خانات کریمه از زمان استقالل و تبدیل شدن آن به بخشی از امپراتوری 

روســیه می پردازد. ریشــه های ســّنت تاریخ نویســی کریمه از سدۀ نهم 

هجــری بــه بعد و نیز اینکه تا چه درجه متأثر از عوامل داخلی و بیرونی 

بــوده، بر اســاس مجموعه ای عظیــم و ارجمند از نســخه های خطی و 

اسناد موجود در فدراسیون روسیه، ترکیه، ایران، مصر، اوکراین، فرانسه 

کشــور دیگر اروپایی بر ما آشــکار می شــود. زایتســف به طرح و  و چند 

کریمه به عربی،  کریمه و ماهیِت میراِث مکتوب  تحلیل آثار تاریخی 

فارسی و ترکی توجه زیادی کرده است.

کریمه  یخ خانــات  بــه  زعــم محققــان روس چــون وِسلوفســکی،25 تار

یــخ روســیه دارد و خدمــات شــایانی را در  ارتبــاط تنگاتنگــی بــا تار

کــرده و پیــش از تغییر نگــرش خانات به روســیه  مقطعــی بــه روســیه 

کنار روس ها بوده اســت. این تغییر  در مبارزه با دشــمنان روســیه در 

یان بــار می داننــد و بــه  رغــم ایــن  نگــرش بــه روســیه را بســیار تلــخ و ز

کریمــه باید  گسســتنی روســیه و  یــخ نا کــه از تار واقعیــت، معتقدنــد 

گفت. سخن 

کتــاب موردبحــث زایتســف از مقدمــه )ص 5-2(،  بــا ایــن اوصــاف 

کتابــت و  کریمــه )ص 15-17(، ســنِت  فرهنــگ مکتــوِب خانــات 

خانــات  خــان/  کتاب خانــۀ   ،)21-18 )ص  اســالم  در  نوشــت افزار 

)ص 22- 35(، ســّنِت کتاب خوانــی در اســالم )ص 36- 62(، آثــار 

به جامانــده نظیــر تاریخ خــان صاحب گــرای )1501- 1551( به عنوان 

یکی از خان های خانات کریمه در سال های 1532 – 1551 )ص 63 

ببعد(، تاریخ خانات – تاریخ اســالم گرای، تاریخ محمدگرای، تاریخ 

یــخ کریمــۀ محمــد نجاتــی، تاریخ هــای عثمانی )ص  ســیدگرای، تار

178 ببعد( و آثاری که دیگر موجود نیســتند و به روزگار ما نرســیده اند 

کتاب شناســی  )ص 216- 236( و نتیجه گیــری )ص 239-237(، 

ســی صفحه ای و انــواع فهرســت نظیر فهرســت جغرافیایــی و اعالم و 

مانند اینها و کتاب شناســی دیدنی همراه اســت و گفتنی های بسیار 

دارد کــه طــرح و شــرح بــه مراتــب بیشــتر از آن را می تــوان در پایان نامــۀ 

ارزشــمندش دنبــال کــرد که در آن بــرای هر یک از ایــن مباحث، باب 

کتاب در واقع، پایه ومایۀ پایان نامۀ فوق دکترای  گشــوده. این  خاصی 

زایتســف بــوده کــه دو ســال پس از چاپ کتــاب، یعنی در ســال 2011 

و روش هــای  تاریخ نویســی، مأخذشناســی  در مســکو در تخصــص 

تحقیق تاریخی را26 دفاع کرد که مشــتمل بر 613 صفحه است. برای 

اطالعــات بیشــتر راجــع بــه ایــن پایان نامه و رؤیــت متن آن به ســایت 

25. Josef Matuz

26. Н. И. Веселовскии�


