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خاورشناسیعلمانیفرانسهونیزمكتبتاریخیآندرنیمۀاول

قرننوزدهم،مدیونافرادیبودكهبافراگیریزبانفرانسهوبا

استفادهازنسخشرقیكتابخانههایآنآثاروزینیپدیدآوردند

ودرراهشناختمباحثتاریخیاروپاودنیادرقرونوسطی

گامهایمهمیبرداشتند.ازجملۀآناندوُسونپسراستكه

معّرفاودرادبفارسیعالمهمحّمدقزوینیبودوبه
ً
ظاهرا

همیندلیلمیتوانگفتكهاو،ازیكقرنپیشتاكنون،در

كشورماشناختهشدهاست.

كنستانتنمورادگئادوُسونویاآبراهامكنستانتن1،فرزند

اینیاس،درحوالیسال1780درقسطنطنیهودرخانوادهای

ارمنیبهدنیاآمد.دراینتاریخپدرویچهلسالهبودوبا

سفارتسوئددراینشهرهمكاریمیكردوبهاموردیپلماتیک

پدردرتاریخ9مارس1784ازاینشهر
ً
میپرداخت.ظاهرا

خارج)بارتولد،خلیفه و سلطان،ص117(وبههمراهپسرشعازم

پاریسگردید(Biog. Michaud, t.29, p. 473).درطیسالها

زندگیدراینشهر،پسرزیرنظرپدرتعلیموتربیتیافتو

بهفراگیریزبانهایشرقی،عربی،تركی،فارسیونیزارمنیو

فرانسهپرداختوبهعالوه،بهطوراخصمطالعاتیدرتاریخ

وفلسفهانجامدادوبااموردیپلماتیكبینسوئدوعثمانی

آشناییپیداكرد.

صاحب
ً
احتماال او پدرش، فوت درسال1807،سال

*   Baron Constantin Mouradgea d’Ohsson
1   Abraham- Constantin

منصبدیپلماتیکویشدودرنتیجه،باعنوانفرستادۀسوئد

دربرلنمشغولبهكارشدوسپس،درسال1808،باهمان

عنوانعازممادریدگردید.درسالهای1810و1812،اوبا

عنوانوابستۀسفارتسوئددرپاریسبهخدمتپرداخت.در

سال1816،اوبهمقامسفیرتاماالختیارسوئددرالههمنصوب

بهبرلناعزامشد.
ً
گردیدودرسال1834،باهمانسمتمجددا

بهعالوه،ضمنانجاممشاغلدیپلماتیك،اودردوشهرپاریس

والهه،بهتحقیقدربارۀنسخشرقیمربوطبهتاریخمغولها

اهتمامورزیدودرهمانزمانهمموفقشدجلدسومنمودار 

كلی امپراتوری عثمانی2)پاریس،1820(،تألیفپدرشرابا

تعلیقاتعدیدهمنتشركندونظرمثبتآنتوانایساکسیلوستر

دوساسی3رابرایبررسیونقدآنجلبكند.

درسـال1823وبـاهمینعنوانعلمی،اوبهعضویتنهاد

(Quérard, t.6, p.343)4»تازهتأسیسیافتۀ»انجمنآسیاییپاریس


ً
برگزیدهشد.البتهیادآوریایننکتههمالزماستکهدقیقا

معلومنیستدرچهتاریخیوبهچهمنظوریعنوان»بارون«

بهاواعطاگردیدوویبه»باروندوُسون«5معروفشد.

سرانجامدرسال1824وپسازمدتهاتحقیقدربارۀ

اثر موفقشد او پاریسوالهه، كتابخانههای نسخشرقی

معروفخویش،یعنی»تاریخ مغول ها از چنگیزخان تا تیمور 

لنگ، به همراه نقشۀ جغرافیایی آسیا در قرن سیزدهم:جلداول،

دردوبخش،چهلوششو727صفحه،پاریس،قطعبزرگ

نوین عصر در جاودانهای شهرت و منتشر را وزیری«6

خاورشناسیفرانسهكسبكند؛چوندرعصرپیشین،قرن

پتی فرانسوا همچون فرانسه، نامی خاورشناسان هجدهم،

دوالكروآ7وژوزفدوگینی8،آثارارزندهولیكنبهسبکو

سیاقزمانهارائهكردهبودند.درهرحال،اینبارنهدوساسیكه

2   Ignace Mouradgea d’Ohsson, Tableau général de l’Empire ot-
toman. Paris, 1820, tome III.

3   Antoine- Isaac Silvestre de Sacy
4   Société Asiatique de Paris
5   Baron d’Ohsson
6    Histiors des Mongols depuis Tchinguis- kan jusqu’à Timour- Lanc; 

avec une carte de l’Asie au XIIIe siècle:
      tome Ier, en deux parties, de XLVI et 727 pages, in- 8°. Paris, 1824.
7  François Petis de la Croix
8  Joseph Deguignes

طهمورث ساجدی

)ReCeLLT(استاددانشگاهتهران،پژوهشكدۀزبانملل
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یكچینشناسبزرگ،ژانپییرآبِلِرموزا9،بهنقدوبررسی

كتابدوُسونمیپردازد.

بهزعمآبِلِرموزا،یورشمغولهادرقرنسیزدهمیكیازبه

یادماندنیترینرویدادهایقرونوسطیاست.تاریخآسیابه

هیچرونمیتواند،حتیدراروپا،چیزیراكهبیشازآناهمیت

.(Abel-Rémusat, J.des S., 1824, p.718)داشتهباشدارائهكند

ظهورناگهانیاقوامناشناختهمنجربهتشكیلیکامپراتوری

گستردهترازامپراتوریهایاسكندرورومیهاشدهوازاین

رو،مورخانبزرگوسیاحاناروپاییآثاریدراینزمینهپدید

آوردند(Ibid., p.719)وحتی،درعصردوُسونپسر،خاورشناس

آلمانیتبارروسیه،ایساكیاكوباشمیت10اعالممیداردكه

كتابمورخچینیقرنهفدهم،ِستِسنسانانفونگتائیچی11،

دربارۀمغولهارادردستترجمهدارد(Ibid).البتهپسازاعالم

اودرسال1829درسن اینخبردرسال1824،ترجمۀ

پترزبورگمنتشرمیشودواو،ضمنانتقادازمعّرفخویشدر

فرانسه،آبِلِرموزا،ازمقامعلمیدوُسونپسرتجلیلمیکند

(Boissel, p. 61).اتینمارکكاترمر12(Hist. Mong., p. CIV)هم

ازاشمیتوترجمهاشتجلیلمیکند.آنچهكهمسلماست

دوُسون،درطولتحقیقاتوچاپآثارش،موفقمیشودبدون

هرگونهمناظرۀقلمیویاموضعگیری،آنهمدرآنایام،به

كارشادامهدهدوازآفتمناظرهدرامانبماند.

درهرحال،اومصمممیشودكهبااستفادهازنسخشرقی،

بهنگارشدرآورد عربی،تركیوفارسی،تاریخمغولهارا

(Abel-Rémusat, p.720)وبرایاینامر،ازمنابعغربیهمبرای

مقایسۀرویدادهاودادههااستفادهكند.ازاینرو،اصالتكار

اومبتنیبربهرهگیریازمنابعاسالمیوارائهوبررسیانتقادی

ازگفتههایآنانمیشود،مضافبراینكهاوبهتحقیقات

پیشگامانخوددراینزمینهوقوفداردوبهذكرآنانمیپردازد.

صاحب ابناثیر، بحث، مورد شرقی مورخان این رأس در

ارمنیشناس
ً
كامل التواریخقرارداردكهبهگفتۀآبِلِرموزا،قبال

بزرگفرانسوی،ژاندوسنمارتن،ازآندررساالتیدربارۀ

9      Jean-Pierre Abel- Rémusat
10  Isaac- Jacob Schmidt
11   Setsen Sanan Khoung- Taïdji
12 Etienne- Marc Quatremère

ابناثیر
ً
ارمنستان13استفادهکردهبود(Ibid., p.722) .ظاهرا

اولینمورخعرببودكهدرتاریخخودازیورشمغولهابهآسیا

صحبتكردهبود.كتابخانۀسلطنتیپاریسچندینجلداز

كامل التواریخ اورادرتملکخودداشت،امابعضیازمحققان

براینتصوربودندكهاینمجلداتتاریخ طبریبودهاست

وفیات االعیان به مراجعه با توانست، دوُسون اما .(Ibid.)

مفصلیازابناثیرارائهكند.
ً
ابنخلكان،شرححالنسبتا

دومینكتاب،سیرة السلطان جالل الدین منكبرتینامداشت

كهمحمدبناحمدبنعلیبنمحمدالنسوی،معروفبه

انشایسلطان دیوان شهابالدین،منشیوكاتبورئیس

جاللالدینخوارزمشاه،تألیفكردهبود.دوسون،بهنقلاز

نسویمیگویدهنگامیكهویكتابابناثیررادریافتكرد،

مصممگردیدكهشرححالیازمنكبرتی)منكبرنی(ارائهكند

.(d’Ohsson, Hist., t.1, p. xv)

جهانگشای عالءالدین  تاریخ به سومینكتاب،موسوم

عطاملک جوینیبودكهنسخۀخطیفارسیآنبهكتابخانۀ

سلطنتیپاریستعلقداشت.ویدرآنباجزئیاتتماماز

فتوحاتخوارزموایرانصحبتكردهوفصلیرابهاویغورها،

فصلدیگریرابهقراخانیان،سپسبهتاریخسلسلۀخوارزمشاهیان

وتاریخمغولهایایرانازهنگامعقبنشینیچنگیزخانتا

نوادۀوی،هوالكوخان،درآمد بهتسلط ایامیكهاینكشور

اختصاصدادهاست.مؤلفمختصریهمبهتاریخاسماعیلیه

پرداختهاست.امادوُسونپسرواقفاستكهایرانشناسنامی

فرانسه،اتینمارکكاترمر،درسال1809ودرجلداولمجلۀ

چندزبانۀخزائن مشرق زمین14،كهتوسطژوزففونهامر15در

وین)اتریش(منتشرمیشد،زندگیوآثارجوینیراطبقهمین

نسخۀفارسیكتابخانۀسلطنتیپاریسمعرفیكردهبود،ازاین

(Ibid, p. XLIV).رو،اونیزبهذكرآنمیپردازد

عالمهمحّمدقزوینی،كهبهظاهرنخستینباردرمقدمۀ

خویشدرجلداولتاریخ جهانگشای جوینی)1912(ازدوُسونو

كتاباو،تاریخ مغول ها،ذكریبهمیانآوردهاست،مینویسد:

»مایۀشگفتیاستكهباوجوداینكهاهمیتتاریخجهانگشا

13 Jean de Saint-Martin Mémoires sur l’Arménie. Paris, 1818-
1819, 2vol.

14   Les Mines de l’Orient, t. 1 (1809).
15   Joseph von Hammer
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شناختهشدهبودوبارونسی.داوزن]دوُسون[محتوایآن

رابهنحوستایشآمیزیدركتاببرجستۀخودتاریخ مغول 

لنگ- تیمور یا تیموربیگ دوران تا چنگیزخان زمان از

است...« آورده بود- شده آغاز 1824 از آن چاپ كه

)تاریخ جهانگشای جوینی،1387،صپانزده(.

او،كهبهدفعاتازدوُسونیادكردهوهربارهمبهنحو

متفاوتیبهحرفنویسیناماوپرداختهاست)همان،صپانزده،91،

536و709(،سرانجامدرآخرینبارحرفنویسیدقیقیازنام

اوارائهكرده)همان،ص896(وحتیازاوباتعبیر»مأسوفعلیه«

)همان،ص91(یادکردهبود.وانگهی،اگرچهتاریخچاپاولو

ناتماماورابهدرستیسال1824ذكرمیكند،ولیكنچاپدوم

)1835-1834(درچهارجلدراباچاپسوم)1852(در

است شده منتشر آمستردام و الهه در كه جلد، چهار

(J.des., 1853, p.724) خلطكردهودركتابشناسیها)همان،

صص91و894(مینویسد:»1852-1834«.والدیمیروویچ

بارتولد16،كهدرتركستان نامه)ج2،ص1173(،كتابشناسیهای

دقیقیازچاپهایمتعدداوارائهمیكند،درطولتحقیقاتو

بررسیهایخودنیزاراویادمیكندوازاینرو،درادامه،

اظهارنظراورادربارۀكتابدوُسونخواهیمدید.

چهارمیناثرتاریخی،كتاب تجزیة االمصار و تزجیةاالعصار، 

ه،معروفبهوصاف الحضرةاست.
ّ
تألیف عبدالله بن فضل الل

دوُسونبهدرستیمتذكرمیشودكهگاهیدرنزدمورخان

اسالمیعناوینكتابهابامحتوایآنهاتناسبنداردوعنوان

بهعالوه، است. خصلتی چنین دارای هم وصاف تاریخ 

مؤلف،كهآنرابهسلطانالجاتیو)خدابنده(تقدیمكردهاست

(p.XXX III d’Ohsson, Hist., t.1)،درتألیفخویشازطرح

p.(نگارشعالءالدینعطاملكجوینیپیرویكردهاست

راق
ُ
مط

ُ
پرط افراط حد به او ولیكنسبک ،)XXXIX ,.Ibid

.)Ibid.,p.XXXI(است

پنجمینكتاب،كهمعروفترینوشناختهشدهترینكتاب

تاریخیفارسیدراروپابود،جامع التواریخ،تألیفرشیدالدین

هطبیبهمدانی،نامداشت(Ibid., p.XXXIII) .بهگفتۀ
ّ
فضلالل

رشیدالدین،تألیفكتابدرزمانغازانخانشروعشدهودر

زمانالجاتیوبهاتمامرسیدهاست.وی،كهدرزمانحیات

خویشبهكسبدانستنیهایمفیداهتماممیورزید،تاریخ

16   Vladimirovic Bartold

رشیدالدینرابهدقتمطالعهكردهوبهتصحیحآننیزپرداخته

بود.اوحتیمتذكرشدهبودكهتاریخجهانی،دركشورهای

اسالمی،وجودنداردوازاینرو،جامع التواریخدرنوعخود

بینظیراست(Ibid., p. XXXVII) .ازآنجاكهدرزماناین

سلطانوبهطوركلیدرزماناعقابچنگیزخان،امپراتوری

مغولهادراوجگسترشخودبود،دردرباراونیزتعدادیمنجم

و اویغوری،عرب تبتی، مورخچینی،هندی،كشمیری، و

فرنگیجمعشدهبودندودرنتیجههریكازآنانچندینكتاب

تاریخیدراختیارداشتندكهالزمبودخالصهایازآنهاراارائهكنند

تاریخ تألیف به اینمجموعهاطالعاترشیدالدین تاطبق

جهانیخوداهتمامورزد(Ibid., pp. XXXVII-XXXVIII) .البته

ویدرتألیفخودكلمهبهكلمهازجوینیو تاریخ جهانگشای 

اوپیرویكردهاست(Ibid., P.XLII)،ولیكن،بهزعمدوُسون،او

سعیكردهكهروشكاروسبکسادۀخویشراداشتهباشد.

هرچنداوكتابخودراباتاریخدرگذشتالجاتیوبهپایان

رساندهاست،امامؤلفناشناسیآنراادامهدادهوبهسلطنت

ابوسعیدختمكردهاست(Ibid., p. XLII) .اینمؤلفناشناس،

كهدرپایانخودرامسعودابنعبداللهمعرفیكرده،تاریخاتمام

.(Ibid., p. XLIII)تألیفخودرا16فوریه1434ذكركردهاست

دراینمقطعنیزدوُسونواقفاستكهكاترمررسالهایمفصل

دربارۀزندگیوآثاررشیدالدیندرجلدپنجمخزائن مشرق 

بهذكرآنمیپردازد ازاینرو، زمین17منتشركردهاستو

(Ibid., p. XLIV) .درحاشیۀاینرسالهگفتهشدهكهمؤلفآن

یکسلسلهسخنرانی،دربارۀرشیدالدینوجامع التواریخ،در

فرهنگستانكتیبههاوعلومادبی18ایرادكردهكهخالصهایاز

آنهادراینرسالهآمدهاست،رسالهایكهآبِلِرموزاهمبهآن

.(Abel- Rémusat, J.des S., 1824, p. 724)اشارهمیكند

درواقع،پسازسالهاتحقیقوترجمه،كاترمر،كهدرنظر

داشت جامع التواریخ رشیدالدینفضلاللهراترجمهوباحواشی

مفصلبهچاپبرساند،پسازمشاهدۀچاپاولتاریخ مغول های

دوُسون)1824(وسپس،چاپدومومفصلآندرچهارجلد

)1835-1834(،ازتصمیمخودعدولكردهوابتدابخشیاز

كارشراتحتعنوانتاریخ مغول های ایران19)1836(ترجمهو

17   Les Mines de l’Orient, t. 5 (1816).
18  Académie des Inscriptions et Belles- Lettres
19  Histoire des Mongols de la Perse. Paris, 1836.
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تحشیهكردهوآنرادرجلداول»مجموعۀ شرقی«20منتشرمیكند.

كاترمر،درتشریحایناقدامخودمینویسد:

ولیكن بودم كرده تنظیم خود برای كه بود طرحی »این

اوضاعواحوالگوناگونیامكانتحققآنرابهمننداد.

بهنحوقابلمالحظهایتغییر
ً
ازآنایام،نظراتمناكیدا

یافت.آقایمورادگئادوُسونتاریخیازمغولهاارائهودر

آنبادقتازشرحروایترشیدالدینپیرویكردهاست.

بنابراین،انتشارایناثرارزشمندلزومترجمۀچنگیزخان

در كه دقیقی نهچندان ُسنن زیرا است؛ كرده كمتر را

تاریخپتیدوالكروآودیگرتألیفاتآمده،جایگزینشرح

حال، این با است. شده دقیقتر و واقعیتر رویدادهای

چونقراربودمجموعهایازنویسندگانشرقیدرچاپخانۀ

لیفاتمیبایستی
ٔ
تا سلطنتیمنتشرشودوهریكازاین

نظرمبراین
ً
باترجمهوحواشیهمراهباشد،مننیزبدوا

بدونحذفحتییك را، ازرشیدالدین شدكهمجلدی

كلمه،منتشركنم،امابررسیدقیقعظمتابعادكاریكه

دربارۀكوتاهیزندگی باتعمق و بودم داشته بهخودروا

كار این كه كردم احساس چاپ، امر در كندی 
ً
لزوما و

خارجازتوانمناستوبههیچوجهنمیتوانمقولبدهم

كهآنرابهسرانجامبرسانم.ازاینرو،خودرامحدودبه

ایران  مغول های  تاریخ  عنوان تحت آن از بخشی انتشار

كردم،واگرروزگاربهمناجازهدهد،ذیلیبرآنمیافزایم

دو مفصل زندگی ارائۀ به آن در گفتهام، كه همانطور و

میپردازم« ابوسعید، و الجاتیو یا مغول،خدابنده سلطان

.(Hist. des Mongols, p. CX)

خالصهاینكهعظمتكاردوُسونبهقدریبودكهكاترمر،

كهقبلازویبهتحقیقدربارۀتاریخمغولهاپرداختهبود،با

مشاهدۀاهمیّتوجامعیّتتصنیفاو،ازتصمیمخودعدول

براساس ایرانرا تاریخمغولهای از بخشی
ً
كردهوصرفا

جامع التواریخ رشیدالدینفضلاللهترجمهوآنرابههمراهمتن

فارسیوحواشیمفصلمنتشرمیكند.

ات فی اوصاف مزینة 
ّ
ششمینكتاب،كتابروضات الجن

هرات،تألیفمعینالدینمحمداسفزاریاستكهدروالیت

اسفزار،واقعدرنزدیكیهرات،متولدشدهاست.ایناثرنه

فقطبهتوصیفجغرافیایهراتكهبهطوركلیبهخراسان

میپردازدودرآن،بهویژهجزئیاتزیادیدربارۀویرانیاین

ایالتتوسطقشونچنگیزخانونیزدربارۀسرنوشتوالیت

20  Collection orientale

هراتوبهطوركلیخراساندرزماناستیالیمغولهاآمده

منصب استیال، ایام این در معینالدین، مؤلف، است.

برجستهایدردستگاهحسینبهادرخان،ازاحفادتیمورلنگ،

كهپسازقتلابوسعیدوالیتهراترامتصرفشد،برعهده

.)pp.XLIV-XLX,1.d’Ohsson,t(داشت

عنوانهفتمینكتاب،كهمتعلقبهمؤلفناشناسیاست،

ُمعز االنساباست.ایننسخۀخطیفارسیشاملشجرهنامۀ

لنگاند. تیمور و تیرۀچنگیزخان از كه است شاهزادگانی

مؤلفناشناسآن،جدولشجرهنامهرادرسال1427وبه

دستورشاهرخبهادرخان،پسرتیمورلنگ،تدوینكردهاست.

هرچنددودمانتیمورلنگتازمانبدیعالزمان)میرزایتیموری(،

كهدرسال1517درگذشت،ادامهمییابد،معالوصفصفحات

پایانینسخۀخطینشانمیدهدكهاینادامهازمؤلفناشناس

نیزكهایننسخۀ بارتولد .)Ibid.,pp.XLV-XLVI(نیست

خطیرابررسیكردهبود،اعتقادداشتكهآكندهازافسانههای

او 1،صص146-145(. ج )تركستان نامه، است فارسی و تركی

میگوید:»...هیچگونهاخبارجالبتوجهیكهدرآثاردیگران

وجودنداشتهباشد،درتألیفاودیدهنمیشود)همان،ص146(.

زبان به تاریخ الدول، مختصر  خطی، نسخۀ هشتمین

ُسریانی،تألیفابوالفرجابنالعبریاستكهمعاصرارغونخان

مغولوعالءالدینعطاملکجوینیبودوفارسیهممیدانست

وبههمینخاطرتردیدیبهخودراهندادهبودكهازتاریخ 

جهانگشایویدرتألیفخویشاستفادهكند.اهمیّتنوشتۀ

اودرایناستكهبهمسیحیانشرقهمتوجهنشانداده،در

نمیكنند آنان به اشارهای 
ً
تقریبا مسلمان مورخان حالیكه

)Ibid.(.پسازمرگاو،درسال1286،مؤلفناشناسیتاریخ

اوراتكمیلكردهوآنراتاسال1297ادامهدادهودرنتیجه،به

سلسلۀ از پادشاه ششمین و پنجمین سلطنت رویدادهای

ایلخانانمغول،گیخاتوخانوبایدوخان،پرداختهاست.البته

تاریخابوالفرجازاواسطقرنهفدهمموردتوجهقرارگرفتو

.)Ibid.,p.XLIX(بهزبانالتینیدراروپاترجمهشد

بهادرخان ابوالغازی تألیف تركی، شجرۀ  كتاب،  نهمین

است شده نوشته )جغتایی( شرقی تركی زبان به كه است

اوایلقرنهفدهمزندگی )Ibid.,p.XLIX(.مؤلف،كهدر

تمام
ً
میكرد،كتابیراكهچندانارزشتاریخینداشتهوتقریبا
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آنازرشیدالدیناخذشدهبود،بهرشتۀتحریردرآوردهاست

)Ibid.,p.L(.اودراورگنج،واقعدرحومۀخیوه،متولدشدهو

خودراازاحفادجوجی)جوچی(خانمغولمیدانستودر

.)Ibid,p.LI(سال1643همبهامیریامیرنشینخوارزمرسیدهبود

آنبخشازشجرۀتركی،كهمربوطبهتاریخمغولهااستو

میبایستیجزوتحقیقاتدوُسونآوردهمیشود،خالصهای

نهچندانمهمازرشیدالدیناست)Ibid.,p.L(وازاینرو،

ابوالغازیدربارۀ امااطالعاتیكه برایاوفاقدارزشبود.

قبچاق،تركستان،ماوراءالنهروخوارزموبهویژهشاهاناین

خطۀاخیرازسال1506تا1664ارائهمیكندویکسوماز

كتابرادربرمیگیرد،برایاووخوانندگانتازگیداشت

)Ibid.,p.LI(.ابوالغازی،فرزندخویشانوشهرامأموركردهبود

كهكتابشراادامهدادهوآنراتاسال1664،سالمرگنابهنگام

او،بهسرانجامبرساند(.Ibid).تواریخیكهدراینقسمتاز

گفتۀدوُسونآمده،دارایاغالطمطبعیاست،ولیكنبهطور

كلیباتواریخذكرشدهتوسطبارتولد)تركستان نامه،ج1،ص251(

مطابقتدارد.بازدرهمینمبحثدوُسونبهذكرسرنوشت

ابوالغازیدرقرنهجدهمونوزدهم ترجمهوچاپكتاب

پرداختهاست(Ibid., pp. L- LII).البتهبهتبعایناطالعات،

ارائهكردهاست بارتولدهماطالعاتكتابشناسیجالبیرا

)خاورشناسی در روسیه و اروپا،ص251(.

بهزعمدوسون،آشناییباكتابابوالغازیمدیونافسران

كنجكاوسوئدیاستكهدرجنگباروسها،درپولتاوا21،در
اوكراینمركزی،بهاسیریگرفتهشدندوسپس،بهتوبولسک22

درسیبریمنتقلگردیدند.دریكیازفرصتهایپیشآمده،

آناننسخهایازابوالغازیرابهدستآوردندوآنرابهزبانآلمانی

ترجمهكردند.ازرویاینترجمه،ترجمهایبهزبانفرانسه

توسطوارندومونِدس23انجامگرفتكهدرسال1726وتحت

عنوانتاریخشجرهنامۀتاتارها24درلیدنهلندبهطبعرسید.

بیدقتیاینترجمهزمانیآشكارشدكهاصلكتابدرسال

1825،بهنفقۀكنتنیكالدورومانزوف25،دردانشگاهغازانو

21  Poltawa
22  Tobolsk
23 Varenne de Mondesse
24   Histoire généalogique des Tatars
25   Comte Nicolas de Romanzow

. (Ibid., pp. L I- L II)در183صفحۀبزرگبهچاپرسید

تركی، ترجمۀشجرۀ موضوع بررسی همضمن بارتولد

اطالعاتیراكهمكملاطالعاتدوُسوناست،ارائهكرد.به

گفتۀاو،نسخۀخطیابوالغازیتوسطیکافسرسوئدیكهدر

سیبریبسربردهبودوسپس،درجنگهایروسهادرآسیای

مركزی،درخیوه،شركتكردهواسیرشدهبود،براینخستین

بارشناساندهشد.اینسوئدی،درسالهای1720-1721،
تابرت26نامداشتوپسازنیلبهمقاماشرافیتاسترالنبرگ27

نامیدهشدوباهمیننامدرسنپترزبورگمقیمشد.درهرحال،


ً
اگرازمنظرترتیبزمانیترجمۀكتابصحبتشود،بدوا

بایستیگفتكهیكروحانیمسلمانشجرۀ تركیرابهكمک

یکكاتبومنشیروسبهزبانروسیترجمهكرد.درپیآن،

فردیسوئدیبهنامشونسترم28آنراازروسیبهزبانآلمانی

ترجمهكرد.

اماآنچهمایۀتعجبشد،اینبودکهبعدهااینترجمۀآلمانی

بهسال1780توسطفردیبهنامدكترداویدگوتلیپِمِسرشمیت29

درگوتنگینآلمانمنتشرگردید.دراصل،ویدرسالهای1721-

1720وهنگامیكهاسترالنبرگهنوزتابرتنامداشتودر

سیبریبود،بااوآشناشدهبود.درهرحال،كتابازآلمانیبه

فرانسهترجمهودرسال1726منتشرشدوسپس،توسطفردی

روسیبهنامتردیاكوفسكی30ازفرانسهبهزبانروسیترجمه

گردید.اماهمانطوركهبارتولدمیگوید)خاورشناسی در روسیه و اروپا،

ص251(،ترجمۀعلمیآندرقرننوزدهمصورتگرفت.درواقع،

منظوراوازایناقدامواقعیوعلمی،ترجمهوچاپیاستكه

خاورشناسفرانسویمقیمسنپترزبورگ،بارونژانژاکپی

یردِِمزون31،كتابشجرة االتراکابوالغازیبهادرخانراباعنوان

تاریخ مغوالنوتاتارها32بهزبانفرانسهبرگرداندهوهمراهبامتن

جغتاییآندرسنپترزبورگمنتشركردهاست)فرهنگ خاورشناسان،

ج4،ص107(.

26   Tabbert
27   Strahlenberg 
28  Schönstrem 
29  Dr. David- Gottlib Messer Schmidt
30  Trediakavski
31  Baron Jean-Jacques- Pierre Desmaisons 
32  Aboul Ghazi Behadour, Histoire des Mongols et Tartares,  pub-

lieé, traduite et annoteé par … , Saint-   Petersbourg, 1871. 
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الّسریة  المناقب  َحَسنُ  كتاب تاریخی، كتاب دهمین

الُمنتزعة من الّسیرة الظاهریّة،نسخۀعربیكتابخانۀسلطنتی

پاریساستكهدرآنازملکظاهربیبرس،سلطانمصردر

سالهای1260تا1277صحبتشدهاست.ایناثرتألیف

عبدالله، ابوالفضل محییالدین تقاضای به الكاتب، شافی

مؤلفكتابیدربارۀزندگیبیبرس،خالصهوارائهشدهاست

(d’Ohsson, p. LII).یازدهمینكتاب، تشریف االیّام، والَعُصور 

بسیرةالسلطان الملک المنصور،نسخۀعربیكتابخانۀسلطنتی

پاریس،كهتاریخقالوون،سلطانمصراز1280تا1290را

.(Ibid., p. LIII)دربردارد.ناممؤلفآنناشناسماندهبود

دوازدهمینكتاب،تواریخ السالطین و الملوک و العساكر،

نسخۀعربیكتابخانۀسلطنتیپاریساستكهبهشرحزندگی

سلطانابوالفتحمحمد،پسرقالوون،میپردازدورویدادهای

سالهای1304تا1306رادربردارد.كاتبچلبیمیگوید

است داشته نام الشجاعیه شمس آن مصری نویسندۀ كه

فنون  فی  األرب  نهایۀ  كتاب،  سیزدهمین . (Ibid., p.LIV)

ویریكندیوملقببهشهابالدین،كهنسخۀ
ُ
األدب،تألیفن

خطیعربیآنبهكتابخانۀلیدنهلندتعلقداشت.بخشیاز

توسطخاورشناسآلمانیقرنهجدهم،یوهان
ً
اینكتابقبال

برنار ژوزف توسط سپس، و شد رایسكه33ترجمه یاكوب

درسال1786،درالیپزیگمنتشر
ً
كولر34،درسال1766ونیزمجددا

گردید(Ibid., p. LVI).دوُسونودیگرخاورشناسانازاین

ویریكندیبهكراتاستفادهكردهاندوهمانطوركه
ُ
كتابن

دوُسونمیگوید(Ibid., pp. LVII-LVIII)،منابعفارسیبرایمؤلف

ناشناختهماندهاست.كتابخانۀلیدنهمتمامیبخشتاریخی

. (Ibid., p. LX)كتابرا،كهدردوازدهجلداست،دراختیاردارد

چهاردهمینكتاب،نسخۀعربیكتابخانۀسلطنتیپاریس،

النجوم الزاّهرة فی ملوک مصر و القاهرة،تألیفابوالمحاسن

ابنتغریریبردیاست.اینمؤلفشهرتخوبیداردوكتابش

همشناختهشدهاست،ولیكندوُسوناطالعاتزیادیدربارۀ

كتاب پانزدهمین .(Ibid., pp. LX et LXI) نمیكند ارائه او

السلوک لمعرفة دول الملوک،تألیفاحمدمقریزیمصری

استونسخۀخطیآنبهكتابخانۀسلطنتیپاریستعلقدارد

33  Johann- Jakob Reiske
34  J. B. Kohler

)Ibid.,p.LXI(وكاترمرمطالبزیادیراازاوبهزبانفرانسه

ترجمهكردهاست.شانزدهمینكتابتاریخی،كتاب فی األدب 

به آن االسالمیةاستكهنسخۀعربی الدوّل  و  السلطانیّة 

كتابخانۀسلطنتیپاریستعلقداشت.مؤلف،كهبهظاهرفردی

شیعهاستولیكننامشمشخصنشده،دربخشیازكتابش

بهخلفایعباسیوفاطمیپرداختهاست.تاریخاتمامكتاب

دوساسیآنرادرمنتخباتعربی35خود
ً
1302بودهوقبال

.)Ibid.,p.LXIII(معرفیكردهبود

هفدهمینكتاب، مسالک االبصار فی ممالک االمصار 

استكهتوسطامامشهابالدینابوالعباس،معروفبهابنالُعمری،

نوشتهشدهونسخۀخطیعربیآن،بهشمارۀ583،كهبه

كتابخانۀسلطنتیپاریستعلقدارد)Ibid.,p.LXIV(،نسخهای

ناقصاست.معالوصف،بهخاطراهمیّتاینكتابتاریخی،

او
ً
كاترمرآنراباتحشیه،ترجمهودرسال1838منتشركرد.قبال

درترجمۀتاریخمغولهایایران(Hist. des Mongols. P.11)وبا

استنادبهابنالُعمری،یادداشتمفصل»قاآن«رانوشتهبود.

همینیادداشتاومبنایمدخل»قاآن«دردایرة المعارففارسی

)جلددوم،ص1982(شدهاست.

 االسالم،تألیفشیخشمسالدین
ّ
هجدهمینكتاب،دول

ذهبی،نسخۀعربیمتعلقبهكتابخانۀلیدن،خالصهایاست

ازكتابتاریخاسالمهمینمؤلف.نوزدهمینكتاب،روضةالصفا،

به متعلق آن فارسی نسخۀخطی و است میرخواند تألیف

مغولها تاریخ بررسی به كه آن پنجم جلد است. دوُسون

میپردازد،برگرفتهازجامع التواریخ، تاریخ جهانگشا وتاریخ 

وصافاست)Ibid.,p.LXV(.بیستمینكتاب، تاریخ منّجم باشی

اصل در و دارد تعلق دوُسون به آن نسخۀخطی كه است

ترجمۀتركیاثریاستازاحمدافندی،براساسكتابیبهزبان

عربیبهنامتاریخدولاست.بیستویكمینوآخرینكتاب، 

تاریخ قبجاقخانی،تألیفقبجاقخان،كهنسخۀفارسیآنبه

كتابخانۀسلطنتیپاریستعلقداردودربارۀتاریخدولاست.

مؤلفآنرابهسیفالدولهابوصمدخان،امیرالهور،تقدیم

.)Ibid.,p.LXVI(كردهاست

نقشههای با را آثارخطی معرفی از اینبخش دوُسون

جغرافیاییضمیمۀكتابخود،كهبیشترنقشههایفرانسویها،

35  Chrestomathies arabe
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.)Ibid.,p.LXVII(انگلیسیهاوروسهااست،بهاتماممیرساند

و تحقیقات از کاترمر، همچون که دارد تأكید او وانگهی،

تاریخ از بهویژه اشمیت، آلمانی، مغولشناس ترجمههای

ِستِسنسانانوی (Ibid., t. 1, p. 25)تمجیدکند.

بارتولدخودرامریدویكتورروزن36ونیزمریدمكتب

تاریخیخاورشناسانیهمچونرینهارت37هلندیوآلفردفون

كِرِمر38اتریشیمیدانستوازاینرو،درتركستا ن نامه،كه

رسالۀدكتریاودرسال1900،دربارۀتاریخآسیایمركزی

است،ازشیوههایعلمتاریخنویسیاروپاییمددمیگیردتا

تاریخخویشرابرمبنایآثارشرقیبهنگارشدرآورد.درعین

حال،اوازپیشكسوتخوددراینزمینه،دوُسونپسر،سخن

میگویدوبهارزیابیتاریخ مغول هایاومیپردازد.درواقع،او

پسازبررسیآثارچندتنازچینشناسان،كهبهتاریخآسیای

دستاورد با را آنان دستاورد بودند، داده نشان توجه مركزی

عربشناسانمقایسهكردهوضمنبررسیآثاراینعربشناسان

اظهارمیکند:»ازاینگونهتألیفاتعربشناسانبهویژهبایدبه

تاریخمغوالندوسوناشارهشودكهگامیبلندبهپیشبودهو

چاپاولآنكهدرسال1824منتشرشد...مؤلفمزبوربیشتر

منابعاسالمیرامبنایتألیفخویشقراردادهاستواصل

مأخذمزبوررامطالعهكرده...ومیانمنابع...تمایزوتفاوت

قائلشدهاستوبهطوركلیشیوههایانتقادتاریخیرادربیان

مطالببهكاربستهاست«)تركستان نامه،ج2،ص1097(.اوباتأكید

میگویدکهاگرتاریخدوُسونپاسخگویتوقعاتعصرنیست

بهایندلیلاستكهویبهمنابعجدیددسترسینداشتهاست.

درهرحال،نظریکجانبۀدوُسونباعثنقصتألیفششده

است،بهخصوصاینكهبیشتربهمناظرچندشآورمغولها

توجهداشتهووقتیهمكهازدولتهایآناندرایرانوچین

سخنمیگوید،ازتغییراتیكهبراثرورودآنان»درزندگیایران

وچین«)همان،ص1098(پدیدآمدهبودسخنینمیگوید.او

كلمهایهمدربارۀدولتهایمغولیآسیایمركزیواروپای

شرقینمینویسد.ازآنجاكهبارتولدتوقعاتزیادیازدوسون

ادامه در کرده، برآورده تركستان نامه در را آنها خود و دارد

میگوید:

36  Victor Rosen
37  Reinhardt Dozy
38  Alfredvon Kremer

»معهذاوبهرغمهمۀایننقایص،جایگاهتألیفدوسون

بهمراتبباالترازآنچیزیاستکهبعدازاودرتاریخ

مغوالننوشتهشدهاست«)همان،ص1098(.

اوخاورشناسانیراكهبعدازدوُسونبهتاریخمغولها

پرداختهاند»فاقداستعدادوهنرتاریخنویسی«)همانجا(میداند،

مثلژوزففونهامر،فرانسیسكوساِدمان39روسی،هنری

هاوئرت40انگلیسیولئونكائن41فرانسوی.ادواردبراون42هم

)تاریخ ادبی ایران:از سعدی تا جامی،ص16بهبعد(اظهارنظرهایی

شبیهبهاظهارنظِربارتولدابرازداشتهاست.

مخلصكالماینكهتاریخ مغول هایدوُسونتاقبلاز

تركستان نامۀبارتولدمرجعمطمئنومستندیبودوبحثهای

اجتماعیموردنظرمباحثاتیبودكهزمانهنیازآنهارااحساس

كردوبهآنهاعالقهنشانداد،امااینامرازاهمیّتتاریخی

تحقیقاتدوُسون،آنهمنسبتبهزمانه،چیزیكمنكرد.ژان


ً
مغول هایدوسونراسهوا تاریخ  سوواژه،كهویرایشسوم

ویرایشدوممینویسد)مدخل تاریخ شرق اسالمی،ص304(،از

كهنگیتواریخدوسونوهاوئرتیادمیكند،ولیكنبالفاصله

است« نشده آن جایگزین نوشتهای »هنوز میشود: متذكر

)همانجا(وبدینسان،اوبهطورناباورانهایازتركستان نامهو

مقایسۀآنباآثاردومورخاخیرسخنینمیگوید.

دراینجارسالتتاریخنویسیدوُسوِنمتعلقبهمكتب

تاریخیخاورشناسیفرانسهبهاتماممیرسدوآنطوركهذكر

شده)تركستان نامه،ج2،ص1173(،تجدیدچاپیهمازتاریخ 

مغول هایاودرسال1940صورتگرفتهاست.امادوُسونبا

همینطرزفكرتاریخیویاحتیگرایشبهرمانتاریخی،

نویسندههمبودواینقریحۀواالراچندسالپسازتألیف

تاریخ مغول ها،باانتشاركتابیتحتعنواندربارۀ اقوام قفقاز 

و كشورهای شمال دریای سیاه و دریای خزر در قرن دهم،یا

مسافرت ابوالقاسم43)پاریس،1827(نشاندادهاست.هرچند

اصلی، عنوان مفهوم درک راه در است كمكی دوم عنوان

39   Franciscus Erdman
40   Herry Howorth
41   Léon Cahun
42   Edward Browne
43  Des peuples du Caucase et des pays au nord de la mer Noire et 

de la mer Caspienne dans le X e siècle, ou 
       Voyage d’Abou- el- Cassim. Paris, F. Didot, 1827, in- 8°. 
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ایام همان در است. مانده ناشناخته اثر این معالوصف

را آن كرار44 ماری ژوزف فرانسوی، معروف كتابشناس

سفر  نویسندۀ بارتِلِمی، ژاک ژان كشیش كتاب از تقلیدی
آناخارسیسجوانبهیوناندرنیمۀقرنچهارمپیشازمیالد45

)پاریس،1788(دانستهوسپسخالصهایازآنراارائهكردهبود.

اومینویسد:

فرضی گزارش شرح اثر این آناخارسیس: سفر  »تقلید

فرستادۀخلیفۀبغدادبهنزدپادشاهبلغارهایولگادرسال

تاریخی، وقایع اما است. میالدی( 918( هجری 336

ملل خصوص در مستندات دیگر و جغرافیایی مفاهیم

یا ترجمه وسطی، قرون در شده شناخته کمتر گوناگون

ترکی عربی، کتاب وچهار بیست از است چکیدههایی

و است شده آورده درستی طرز به آن در که فارسی و

کوتاهی یادداشتهای هم آنها از یک هر دربارۀ مؤلف

خود یادداشتهای لیکن است. کرده ارائه مقدمهاش در

کتاب،کهنیمیازآنراتشکیلمیدهد،اهمیتشکمتراز

  (La France littéraire,»نیست اینکتابعجیب خود

.vol 6, p. 343)

اماسفر آناخارسیسبارتِلِمی،کهاکنونجزوتاریخادبیات

فرانسهاستوکتابدوُسوننیزآنرابهموضوعیدررابطهبا

ادبیاتتطبیقیتبدیلکردهاست،»بهنوعیپاسخگویعالقۀ

شدیدیبودکهدرقرنهجدهمنسبتبهمشرقزمینوجود

داشتونامههایایرانیآنرادرفرانسهبابروزکردهبود«

)فرهنگ آثار،ج4،ص2639(.

دوُسون،کهبعدهاسفیرسوئددربروکسلوبرلنشد،

سرانجامدرسال1855دربرلنفوتکرد.ازآنجاکهمااز

 (Biog. Michaud, t. 29, p. 473) میشو بیوگرافی اطالعات

پیرویکردهایم،اینتاریخفوترانیزعلیرغمتاریخهای

آنچهكهمایۀ اما آنذكرمیكنیم. ازقول ارائهشده، دیگر

تعجباستایناستکهژولمول،كهازسال1840تاسال

آسیایی انجمن در خویش ساالنۀ گزارشهای در 1867

پاریسبهدرگذشتگانخاورشناستوجهداشت،یادیاز

دوُسوننکردهاست.البته،هیچچیزنمیتوانداینقصوررا

44   Joseph- Marie Quérard
45  L’abbé Jean- Jacques Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis 

en Grèce dans le milieu du quatrième siècle 
       avant l’ère vulgaire (1788).


ً
توجیهكند،ولیكنیكچیزمسلماستوآناینكهحتما

بایستیتحقیقاتیدربارۀاودرسوئد،پاریس،مادرید،الهه،

مورخ این از دیگری ابعاد تا گیرد انجام برلن و بروكسل

خاورشناسارمنیشناساندهشود.
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