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Among the historical books written during the Mongol era, Tārīkh-i 

Jahāngushā (The History of The World Conqueror) by Aṭā Malek Joveynī 

and Jami‘ al-Tawārikh (Compendium of Chronicles) by Rashid al-Din 

Hamadāni stand out as superior to other books for a variety of reasons and 

are typically regarded as distinct and privileged sources. About five hundred 

years after the Mongol invasion over much of Asia, in nineteenth-century 

Europe, where philological researches were prevalent in the circles of 

orientalists, these two books were favored by some French scholars. The 

reason for such acceptance was that, on the one hand, they had not forgotten 

reminiscences of the relation between their kings and the Mongol rulers 

during the Crusades and, on the other hand, the narrative of Iranian 

historians about the Mongol invasion and conquest was interesting to them. 

Thus, based on the numerous manuscripts available at the Royal Library of 

Paris, they launched an extensive research on the content of these two books 

and their authors, and published the results of their studies, along with 

excerpts from the books and translations into French. The present article 

attempts to critically analyze these studies while introducing them. 

Familiarity with such research studies, if accompanied by consideration of 

the works done in recent decades, can provide a clear picture of the 

approaches of Western Orientalists in dealing with the historical texts of Iran 

and Islam in the last two centuries. 
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تاریخ  فرانسوی در بابشناسان  شرقبررسی تحقیقات نقد و 

 التواریخ  جامعو جهانگشا 
 

 8زینب سادات ابطحی
  دکتری  زبان و  ادبیات فارسی دانشگاه تهراندانشجوی 

 01/01/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛9/5/99: مقاله دریافت تاریخ

 (09 ص تا 0 ص از) 

 

رشیدی جامع التواریخ ی جوینی و تاریخ جهانگشا هکتب تاریخی که در دورۀ مغول نوشته شد در میان

پانصد حدود  .دنشو تلقّی می ممتاز و در نوع خود مآخذی هایند کتاب به دالیل گوناگون سرآمد سایر

نوزدهم میالدی  در اروپای قرن ،از آسیامناطق وسیعی تاز آنها در مغوالن و تاخت و از حملۀ پس سال 

اقبال مورد این دو کتاب  ،رواج یافته بود محور در محافل فرهنگی آنرد متنشناسی با رویکشرقکه 

 امرای مغول با را خاطرۀ ارتباط پادشاهان خود ،از یک سو که قرار گرفتشناسان فرانسوی برخی شرق

 کیفیت ایرانی از تاریخ نویسان روایت ،از دیگر سوای صلیبی از یاد نبرده بودند و ه در جریان جنگ

شماری که  های خطی پر بر اساس نسخهبنابراین،  .ه بودال مغوالن برایشان جالب توجّکشورگشایی و اعم

توای مح دربارۀ ای گسترده تتبّعاتدست به  ،ملی پاریس در اختیارشان بود/ سلطنتیدر کتابخانۀ اغلب 

دو هایی از این  خود را به همراه بخش نویسندگان آن زدند و حاصل تحقیقاتشده و احوال یاد دو کتاب

 های پژوهشمصروف بر این است که حاضر  سعی نوشتارِ .رسانیدند به طبع و ترجمۀ فرانسوی آن کتاب

 ،تحقیقاتگونه آشنایی با این  .آن بپردازد و تحلیل نقدبه  و معرفی کنددر این زمینه را  ناآنشدۀ  منتشر

ها  شیوه تصویر روشنی از تواند می ،های اخیر نیز همراه شود ه در دههگرفت صورت کارهای مالحظۀ با اگر

  .به دست دهد در دو قرن اخیرشناسان غربی در مواجهه با متون تاریخ ایران و اسالم  و رویکردهای شرق
 

شناسان فرانسوی،  شناسی، شرق ، شرقالتواریخ جامع، نگشاتاریخ جهادورۀ مغول، های کلیدی:  واژه

 .شناسی ایران

  

 مقدمه

در  (فیلولوژیکاللغوی )فقهشناسی از منظر  نوزدهم میالدی که نقطۀ اوج شرق قرندر 

های اروپایی ترجمه شد.  بسیاری از عربی و فارسی به زبان شود، متون اروپا محسوب می

در مرکز توجه قرار  اریخ اسالم و به طور خاص ایراندر این میان، متون مربوط به ت

 بیشتر برانگیختشناسان را شرق شماری از کنجکاوی در این گونه منابع گرفت. آنچه 
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به  ،نگاران اروپایی تاریخهای اسالمی بود.  ای مربوط به حملۀ مغول به سرزمینه بخش

اخیر به آسیای مرکزی نواحیی که در قرن چین،  دلیل تاخت و تاز وسیع این قوم در

الخصوص به علت ارتباط دول پادشاهی اروپا با  هایی از روسیه و علی و بخش معروف شده

و همچنین آمد و شد مبلغان  (0)های صلیبی جنگ برخی فرمانروایان مغول در جریان

های آن در قالب  که گزارش ،و بازرگانان اروپایی به قلمرو امرای مغول مسیحی

با مغوالن سابقۀ ارتباط و آشنایی داشتند و بنابراین ( 1)وشته شده است،هایی ن سفرنامه

شرح افعال و احوال  نزد آنها روایت مورخان ایرانی از کیفیت پیشروی این قوم ویرانگر و

دانیم که یکی از وجوه تمایز  ، می. از سویی دیگرو آداب آنان جذابیت خاصی داشت

اند نسبت به کتب  مغوالن به ایران را روایت کرده شنخستین بار واقعۀ یور هایی که کتاب

چیز  این مسأله بیش از هر فارسی بودن آنهاست و اریخی که در ادوار قبلی نوشته شدهت

سالۀ خود است و هم بدان  فارسی در پایان سیر تطوّر پانصد به دلیل نضج و پختگی زبان

-می قدر کافی مقبول و مستندبه  زبان فارسی را آثار آورندگان این قبیلپدید دلیل که

در »، نه که ادوارد براون متذکّر شدههمان گو ه بتواند راوی وقایع تاریخی باشد.دیدند ک

هیچ عصری ظهور این همه کتب تاریخیه در زبان فارسی با این درجه از کمال و تحقیق 

به لحاظ هم  ،. در صدر متون تاریخی این دوران(ج :0901 ،براون) «و تنقیح سراغ نداریم

رار قالتواریخ  جامعو تاریخ جهانگشا اطالعات،  زمانی و هم از حیث اعتبار و وثاقتتقدّم 

اند.  ت خود را از این دو کتاب گرفتهبخش وسیعی از معلوما دارد و باقی تواریخ این حوزه

واسطه شاهد برخی جنگها، فتوحات، آداب  یا خود بی قیمت نویسندگان این دو مأخذِ ذی

طور مستقیم از امرا و شاهزادگان ه یا این مسائل را ب نداهل حاکمان مغول بودو اعما

  . اند شنیده بوده مغول
 تفصیلبهکه  ،دو کتاب نامبرده مطالعه و تحقیق دربارۀبنابراین، در قرن نوزدهم      

ند، نزد برخی نک می واقعۀ حملۀ چنگیز و جانشینانش را به مناطق گوناگون ایران بازگو

شناسان فرانسوی بر دیگر در این حوزه، شرق ستشرقان اهمیت مضاعف یافت. لیکنم

از حاصل تحقیقات آنها سایر  همتایان اروپایی خود فضل تقدّم داشتند و به تبع،

موضوع  که معرفی و تحلیل آن ،شناسان اروپایی بهرۀ فراوان بردند. تحقیقات آنانشرق

از این متون به زبان فرانسه است که آن را همراه هایی  یا ترجمۀ بخش این نوشتار است،

که در ضمن و مقاالتی مستقل است  ها کتاب اند یا واشی مبسوط به چاپ رسانیدهبا ح

. بررسی چنین موضوعی البته برای شناخت دقیق سیر اند  بهره برده آنها از منابع فارسی
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تواند راه را ایی دارد و میسزبا رویکرد تاریخی اهمیت ب در فرانسه مطالعات ایرانشناسی

 هموار سازد.  برای نقد و سنجش دستاوردهای آنان 

 تاریخ جهانگشا تحقیقات درمورد  .8
 توضیحاتی دربارۀ کتاب .8-8

از جانب  ،تاریخ جهانگشامؤلف  ،(..قه 190 درگذشتۀ) الدین عطاملک جوینیعالء

یست و چهار سال حاکم بغداد معروف به احمد، مدت ب ،هوالکو و پسرانش اَباقا و تکودار

کرد. این  تألیف ..قه 159ولی کتاب خود را پیش از آن در حدود سال  ،و عراق عرب بود

آداب و رسوم مغوالن و سرگذشت چنگیزخان و خروج وی به طرف  کتاب ابتدا با شرح

یعنی یک سال پیش از  ،..قه 155سال  شود و با ذکر حوادث او آغاز می غرب و فتوحات

فتوحات  بر سه مجلد است. مجلد اول دربارۀ یابد. کتاب مشتمل، خاتمه میبغدادفتح 

و است  ،کیوک خان و فرزند اُکتای، ،، اُکتای قاآنچنگیز خان و حکومت فرزند او

. جلوس منگوقاآن اختالفات بر سر قدرت و اوضاع دورۀ فترت میان سلطنت اوکتای و

 و در مجلد سوم دنبالۀ وقایع مزبورنقل کرده  مؤلف در مجلد دوم تاریخ خوارزمشاهیان را

یعنی از جلوس منگوقاآن تا فتح قلعۀ الموت و انقراض  ،اول را پی گرفته جلدمدر 

یح عالمه تصح ن چاپ کتاب همانتری ه به دست هوالکو. اولین و برجستهاسماعیلی

ه در سه مجلد بم.  0991، 0901، 0900های سال را در محمد قزوینی است که آن

نگلیسی مقدمۀ ا لیقات و فهارس به همراههمراه مقدمۀ مفصل در شرح حال مؤلف و تع

اوقاف های  کتاب دن به عنوان شمارۀ شانزدهم مجموعۀلیت بریل در انتشارا ادوارد براون

 به طبع رساند. گیب
 کاترمر تحقیقات .8-2

ام قرن نوزدهم نشناسان صاحبم.( یکی از شرق 0951-0191) (9)0اتیِن مارک کاترمِر

آثار عربی و فارسی به زبان فرانسه  ۀه نقش مهمی در معرفی، چاپ و ترجماست ک

برجسته و  خود مستشرق بود که او نیز 1وی از جمله شاگردان سیلوستر دوساسی داشت.

وی از . عطار بود منطق الطیرمترجم آثار متعدد ادبی و تاریخی فارسی و عربی همچون 

در  9در کُلِژ دو فرانسرا زبان عبری، سریانی و کلدانی  یتاداسکرسی م.  0909سال 

از . پرداخت 4تدریس زبان فارسی در مدرسۀ السنۀ شرقیه م. به 0991از اختیار گرفت و 
                                                           

1. Étienne-Marc Quatremère 

2. Silvestre de Sacy 

3. Collège de France 

4. École des langues orientales 
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و ترجمۀ  مقدمۀ ابن خلدونتوان به تصحیح و چاپ  میتاریخ  در حوزۀ میان کارهای او

خ مورّ ،الدین مقریزیشتۀ تقینو دول الملوک ةلمعرفالسلوک بخش بزرگی از کتاب 

     . (Messaoudi, 2012) کرداشاره  ،مشهور مصری

 (1809) 0ذخایر مشرق زمیندر مجلۀ « ریخ جهانگشاتا»ای تحت عنوان کاترمر مقاله   

الدین عطاملک جوینی این مقاله شرح حال مفصلی از عالءبه چاپ رساند. وی طی 
ا امّ ،زوینی هر چند خالی از اشکال نیستق که به عقیدۀ عالمۀ ب آوردهصاحب کتا

بارۀ این کتاب انجام در ترین و مفیدترین پژوهشی است که تا زمان او )قزوینی( جامع
 و قزوینی دراین مقاله . با مقایسۀ شرح حالی که کاترمر در : یا(0900، )قزوینیشده است 

رمر دربارۀ این که کات توان گفت هر اطالعاتیاند، می مقدمۀ خود راجع به جوینی نگاشته
با این توضیح که قزوینی عالوه  ،در مقدمۀ قزوینی نیز تکرار شده شخص به دست داده

 السیر حبیب میرخواند، یالصفا ةروضیعنی  ،بر مراجعه به منابع مورد استفادۀ کاترمر
ذهبی، به مآخذ دیگری  تاریخ االسالماهلل و رشیدالدین فضل التواریخجامع خواندمیر، 

مستوفی خصوصاً دربارۀ احوال خاندان و فرزندان  تاریخ گزیدۀو  تاریخ وصّافمچون ه
عطاملک جوینی استناد نموده و برخی وقایع را با جزئیات بیشتری ذکر کرده است؛ از 

مرگ او شد. در  و در نهایت منجر به ی که در اواخر کار به وی رسیدجمله مصائب
ای که او  راجعه به دو رسالهم وینی، قزوینی باالملک یزدی علیه جماجرای سعایت مجد

و رسالۀ دیگر از تصنیفات  االخوان ةتسلی یعنی رسالۀ ،در اواخر عمر به نگارش درآورده
به عنوان شاهد ماجرا  شخص جوینیاز زبان  ،)همان: مح(نویسنده که نام آن معلوم نیست 

های  سبب آن آزار و شکنجههایی که بر او وارد آمده و به تری از تهمت جزئیات دقیق
، کاترمر جزئیات در شرح حال نوشتۀاین  کند.را متحمل شده است نقل می بسیاری

ن اتهامات با ذکر شواهد خصوص در آن قسمت که جوینی برائت ساحت خود را از ایب
به واسطۀ  البته کاترمر به جز این مورد، باقی ماجراها را کند، نیامده است.اثبات می

آورده نقل  االخوان ةتسلی از رسالۀ (..قه 919 ه میرخواند )درگذشتۀمختصری ک
و به علتِ همین عدم مراجعۀ مستقیم به رسالۀ  ،(Quatremère,1809: 234) است کرده

شک به عربی نوشته شده این رساله بی»تصور کرده است که  نامبرده دچار اشتباه شده و
که ذیل یکی از  ،جود در کتابخانۀ ملی پاریسمو االخوان ةتسلیقزوینی به  .(.Ibid)« است
عۀ آن ، استناد نموده است، اما کاترمر موفق به مطالهنوشته شده بود تاریخ جهانگشا نسخ
 . به کتابخانۀ پاریس وارد شده بودبعد از فوت وی   (4)این نسخه زیرا ه،نشد

                                                           
1. Fundgruben des Orients/ Mines de l’orient  
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یخ جهانگشا تارکه کاترمر چنین پنداشته است که مسألۀ جالب توجه دیگر این      
مجلدات دیگری نیز داشته که مفقود شده است و دلیل وی برای اثبات این مدعا آن 

 155ولی در کتاب او وقایع تنها تا سال  ه،در قید حیات بود ..قه 190مؤلف تا است که 
و انقراض سلسلۀ اسماعیلیان الموت به دست هوالکو نقل شده است و از شرح واقعۀ  .ه.ق

نی بر سالۀ عطاملک جویچهارو و و سپس توصیف حکومت بیستا ت همدس فتح بغداد به
آید. بر این اساس، کاترمر در مقالۀ خود عنوان کرده است  سخنی به میان نمی این شهر

و نسخۀ  ستا که خالصۀ تاریخ جهانگشا ،پی بن مسعود با نام نیک فردی که کتاب تاریخِ
خود  شرح واقعۀ فتح بغداد را در (5)ت،حجمی از آن در کتابخانۀ ملی پاریس موجود اسپر

که او مقابل خود داشته چنین شرحی  تاریخ جهانگشا حال آنکه در دستنویس ،دارد
احتماالً وصف این که  هنتیجه گرفت ،بنابراین .(Quatremère, 1809: 233)مفقود است 

در سعود پی بن م نیک اماضبط شده است. تاریخ جهانگشا های دیگر رویداد در نسخه
در شرح واقعۀ  (..قه 111 )درگذشتۀ خالصۀ ذیل خواجه نصیرالدین طوسی کتاب خود
ین دلیل و به هم ذکر کرده (1)آمده تاریخ جهانگشاانتهای برخی از نسخ  در بغداد را که

های و متعلق به بخش نوشتۀ عطاملک جوینی که این ذیل مشتبه شده امر بر کاترمر
سالۀ او بر چهاروبیستجوینی در دوران امارت  کوتعلت اصلی سمفقود تاریخ اوست. 

که بالفاصله پس از فتح بغداد به وی بوده  غال وی به وظایف حکومتیاشت عراق احتماالً
 سپرده شد.

 دفرمری تحقیقات .8-9

 مستشرقان فرانسوی است که دربارۀ م.( از دیگر 0999-0911) 0فرانسوا دِفرِمِری شارل
 رد کاترمر بود و زبان فارسی را. وی شاگه استقیق پرداختمتون عربی و فارسی به تح

آموخت. وی همچنین به استاد خود پیشنهاد داد تا تدریس تاریخ اسالم در  نزد او
ولی به دالیل مختلف پیشنهاد او عملی نشد و  ،مدرسۀ السنۀ شرقیه را بر عهده بگیرد

خود صاحب که اشت م. درگذشت، دفرمری امید د 0915 سال هنگامی که کاترمر در
جایگزین کاترمر  ،، مستشرق مشهور دیگر1کرسی او در مدرسۀ مذکور شود. اما شِفِر

م. به  0919گشت و دفرمری هم به تدریس زبان و ادبیات عرب مشغول شد و از سال 
  .(Richard, 1994)فرانسه درآمد  9«ها و علوم ادبیکتیبه» عضویت فرهنگستان

                                                           
1. Charles François Defrémery 
2. Charles Schefer 

3. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
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دو  0مجلۀ آسیاییچنین است که او در تاریخ جهانگشا رد دفرمری در مو پژوهش     
ورد اسماعیلیان شام یکی در م تاریخ اسماعیلیه تألیف کرده است، مقالۀ مبسوط در مورد

که مربوط به تاریخ  ،اسماعیلیان ایران. در مقالۀ اول، وی در دو موضع و دوم دربارۀ
جوینی ارجاع  تاریخ جهانگشایبه  ،اسماعیلیان الموت در ابتدا و انتهای کار آنها است

. اما در مقالۀ دوم که مشخصاً به اسماعیلیان ایران (Defrémery,1855: 39, 47) دهدمی
به طوری که طبق  جوید، می اختصاص دارد، او به طور گسترده به کتاب مزبور استناد

بیش از هر کتاب دیگری در خصوص اصول  تاریخ جهانگشابخش سوم  گفتۀ وی
 مورد توجه او قرارگرفته است ماعیلیان ایران از آغاز تا انتهای و تاریخ اساعتقاد

(Defrémery,1856: 357f.) موفق  پژوهان معاصر او و برخالف شخص دفرمری، تاریخ
. دفرمری در (.ibid., 358f) قیمت بهره ببرندتا به طور مستقیم از این منبع ذیاند نشده

 مورد بحث را همراه با توضیحات منتشر کند. داشت تا ترجمۀ بخش  آن زمان قصد
که خود عنوان  چنانقسمت مربوط به اسماعیلیه، آنجدای از تصمیم او برای ترجمۀ      
اختیار داشته که مبنای کار را در  تاریخ جهانگشااو سه نسخۀ خطی از  ،کندمی

. این (.loc. cit) گرفته است قرار کوتاه دیگر از جلد اول این کتاب اش از دو بخش ترجمه
اش مقالهانتشار که پیش از « ذکر جغتای»و « ذکر خروج تارابی»دو بخش عبارتند از 

 ،خواندمیرحبیب السیرِ راجع به اسماعیلیه، آن را در تعلیقات ترجمۀ خود بر بخشی از 
 که شامل تاریخ خانان مغول و ترکستان و ماوراءالنهر می شود، به چاپ رساند

(Defrémery,1853.) د از حملۀ که این هر دو قسمت مربوط به تاریخ ماوراءالنهر بع از آنجا
شورش و .ق. ه 191در سال بند در بخارا شود )تارابیِ غربال چنگیز به این منطقه می

هم در ماوراءالنهر واقع و قلمرو حکومت جغتای فرزند چنگیز خان  ا به راه انداختغوغ
جای حبیب السیر را در انتهای ترجمۀ مذکور از  دفرمری برگردان این دو بخش، (بود

 .است  داده

 جامع التواریخ تحقیقات درمورد  .2
 توضیحاتی دربارۀ کتاب .2-8

آمده است، سلطان محمود غازان که به تاریخ جامع التواریخ بر مبنای آنچه که در ابتدای 

اهلل  شیدالدین فضلر ،به وزیر بلندپایۀ خود ..قه 111نیاکان خود عالقه داشت به سال 

ها وام ترک و مغول را بر اساس نوشتهدستور داد که تاریخ اق ،(..قه 109-145) همدانی

 الدین)رشید شود تدوین کندخزانۀ شاهی نگهداری میو مستنداتی که به طور پراکنده در 

                                                           
4. Journal asiatique 
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 حجم منابعپر خواجه رشیدالدین در نگارش این کتابِ ،بنابراین .(94-95: 0919، اهلل فضل

اطالعات مندرج در این کتاب را  بخشی از ر شده،قزوینی متذکّکه قی داشته و چنانمتفرّ

از مشاهدات و محسوسات خود در مدت طویل مالزمت پادشاهان مغول فراهم آورده و »

حاضر در دربار تلقی ن و مورخین و اهل ادیان و ملل از افواه علما و حکما و منجمی

 و برادر .ق درگذشته 119غازان خان به سال هنگامی که . و(: 0900، قزوینی)« نموده است

الدین بخش قابل توجهی از کتاب را به پایان رسانیده و اولجایتو بر سر قدرت آمد، رشیدا

هایی که در زمان  ه کرد و او هم دستور داد تا قسمتکتاب را به اولجایتو عرض بود. وی

و نیز از رشیدالدین اولجایت خودِ ،بر آن نوشته شده به نام او باشد و عالوه خان غازان

آنچه  ،. بنابراین(9-9: 0919، اهلل فضل )رشیدالدین هایی به کتاب اضافه کند خواست تا بخش

اول در باب مجلد  مشتمل بر دو مجلد کلی است.جای مانده،  بر جامع التواریخ اکنون از

معروف است و مجلد « نیتاریخ مبارک غازا»تاریخ مغول که به دلیلی که گفته شد به 

انبیا آغاز  عام عالم است که از دوم که در زمان اولجایتو تدوین گشته و مشتمل بر تاریخ

را تا به پیامبر اسالم می رسد و سپس تاریخ خلفا و خاندانهای حاکم بر ایران  ،گرددمی

خ جداگانه به بیان تاری کند و همچنین در قسمتی روایت می کشی مغولتا زمان لشکر

  پردازد. هندیان، اسرائیلیان و فرنگان می همچون چینیان، ،هاها و ملت دیگر قوم

 ،1، برزین0مانند کاترمر، بلوشه ،شناسان اروپاییشرقتا کنون ابتدا  از قرن نوزدهم     

و سپس محققان ترک و ایرانی اقدام به تصحیح، ترجمه و چاپ این اثر  ،9کارل یان

بیشتر بر مجلد ن یادشده در قرن نوزدهم کارهای مستشرقا بتهال (1)عظیم کرده اند.

سه قسمت اول آن را که عبارت است از  متمرکز بود: ،یخ غازانییعنی تار ،نخست کتاب

تاریخ زندگی چنگیزخان از »و « تاریخ نیاکان چنگیز خان»، «تاریخ قبایل ترک و مغول»

، با شرق روسمست ،د، برزینای دارو تا حدودی صبغۀ اسطوره« انرواییکودکی تا فرم

ر همراه با ترجمۀ روسی دم.  0999و  0919، 0910 های هایی، در سالحذف بخش

که  ،یخ غازانی راقسمت بعدی تار؛ (Blochet, 1910: 1) به چاپ رسانده پترزبورگسن

خان  تاریخ فرمانروایی فرزندان چنگیز»کند و دربردارندۀ ادامۀ وقایع یادشده را دنبال می

است، ادگار « آسیای میانه و چین تا زمان تیمور اولجایتو جانشین قوبیالی قاآن در

مغول  تاریخ ایلخانان»که به بیان  ،و قسمت آخر را ؛چاپ کرد م. 0900 بلوشه در سال

                                                           
1. Edgard Blochet 

2. Ilya Nikolayevitch Berezine 

3. Karl Jahn 



 التواریخ  جامع و جهانگشا تاریخ باب در فرانسوی شناسان شرق تحقیقات بررسی و / نقد9

 0991پردازد، کاترمر پیش از همۀ این خاورشناسان، به سال می« هوالکوعهد  در ایرانِ

 .بود  کردهای مبسوط و عالمانه منتشرمهآن و مقدهمراه با ترجمۀ فرانسوی  م.
 کاترمر تحقیقات .2-2

اش  ای که پیش از این درباره و مؤلف آن در مقالهتاریخ جهانگشا به جز معرفی  ،کاترمر

ای مفصل به  را به همراه مقدمه جامع التواریخ، ترجمۀ بخش کوتاهی از سخن گفتیم

ه تاریخ هوالکو است از آغاز حرکت او از . ترجمۀ کاترمر مربوط به استچاپ رساند

تا درگذشت او درکنار رود  ..قه 150مغولستان به قصد فتح قالع اسماعیلیه در سال 

 .ق. ه 119آذربایجان به سال  جغاتو در

اطالعات مبسوطی دربارۀ  صفحه 041 دربر این ترجمه  کاترمر در مقدمۀ خویش     

 دهد. وی مقدمۀ کتاب تاریخ او به دست می مدانی واهلل ه سرگذشت رشیدالدین فضل

الدین را به عنوان مزبور را به دو بخش تقسیم کرده است: در بخش نخست، احوال رشید

 که در عهد سه سلطان ایلخانی وری وسیع مغوالن ایران بررسی کردهوزیر اعظم امپرات

و در آخر کار با  )غازان، اولجایتو، ابوسعید( باالترین مقام حکومتی را در اختیار داشت

یالنی، به همراه پسر الدین علیشاه گنفوذ دیگرِ سلطان ابوسعید، تاجدسیسۀ وزیر با

قدمۀ کاترمر از تر، مندرجات بخش نخست م اش به قتل رسید. به طور دقیق ساله شانزده

ان و مورخطبق نقل رشیدالدین  های حیات و سال مولد ، نسب،نام این قرار است: تعیین

ش به یافتن چگونگی راه (9)،های خود ویگفته و همچنین تطبیق آن با تراجمصاحبان 

بر نهایت افول قدرت و سرانجام کار وی  مالزمت و سپس وزارت سالطین ایلخانی و در

اند. مآخذ  در تواریخ خود بازتاب داده نزدیک به دورۀ او نویساناساس آنچه که تاریخ

ه وی در دستگاه حکومت ان رشیدالدین و جایگاعمدۀ کاترمر در نگارش شرح وقایع دور

 تاریخ وصافِاز این قرار است:  هکه با امرا و شاهزادگان مغول و درباریان داشت روابطی و

و  ءدستور الوزرا، میرخواند یالصفا ةروضمستوفی،  تاریخ گزیدۀ وصّاف الحضرۀ شیرازی،

   دولتشاه سمرقندی.  یالشعرا ةتذکرمیر و خواند حبیب السیر

 نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهرا  الدینیهودی بودن خواجه رشیدکاترمر مسألۀ      

و الدین بلکه پدرش ختم شده که نه تنها شخص رشید جابندی او در نهایت به این و جمع

هایش از صفای باطن و در  در نوشتهالدین زیرا رشید ،اند حتی جد او نیز یهودی نبوده

سخن  یبندی پدرش به دین اسالم و مشهور بودن وی به این صفتعین حال تعصب و پا

و نشر داشته  ها با علما، مشایخ و متشرّعین امت حشر این که پدرش سال از گفته است و

حتی جد که است   . کاترمر همچنین گفتهقیمت کسب کرده است و از آنها معارف ذی
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، زیرا هنگامی که یهودی باشد الدولۀ همدانی نیز ممکن نبودهفقمو ،الدینرشید پدریِ

حاضر در ، سه نفر از بزرگان کردرا تسخیر  ،پایگاه اصلی اسماعیلیان هوالکو قلعۀ الموت،

عنایت خود قرار داد. رهانید و مورد ، که به اجبار در آنجا سکنی گزیده بودند ،الموت را

 بودند، عبارت بودند عدی از اطبای ممتازکه اولین آنها حکیم بلندپایه و دو نفر ب این سه،

از و  اهلل، جد رشیدالدین فضل ،الدولۀ همدانی الدوله و موفق طوسی، رئیسن الدینصیر :از

مصاحب و همراز خواجه نصیر بوده  ر،یا در مدت اقامت در الموت الدوله که موفقآنجا 

 تر رشیدالدین ممکن است یهودی ما نیاکان قدیما .دباشبوده بعید است که یهودی  ،است

ی کاترمر و دالیلی که او مطرح دربارۀ رأداوری  (.Quatremère, 1836: VI) بوده باشند

 بایست ، ولی به طور کلی میطلبد ل دیگری میکند کاری دشوار است و بحث مفصّمی

 مد نظر قرار دادتبار بودن او اذعان دارند   اقل به یهودی که حدّ ،قول اکثر مورخان را

 .هشتاد و چهار( –د و سه : هفتا0919)رک. روشن، 

را به عنوان یک دانشمند و فردی جامع الدین کاترمر در بخش دوم شخصیت رشید     

مچنین در این بخش، در خصوص دهد. هعلوم مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می

های مختلف اخذ العاتی که از منابع دیگر به زبان، اطجامع التواریخهای کتاب ویژگی

و آثار  جامع التواریخهای در دسترس کاترمر در آن زمان و ذیل  ین نسخهشده و همچن

شود. در متن اصلی نیز حواشی به قدری مفصل است اهلل بحث میدیگر رشیدالدین فضل

ر دربارۀ دهد که وی بیشتهایی تشکیل میوماً بخش اعظم هر صفحه را پاورقیکه عم

و  ف کلمات به طرزی که در متونهای مختلو صورت مباحث لغویمسائل تاریخی و 

 .است  آورده مراجع دیگر آمده

ن زبانالدیمه، کاترمر مدعی شده است که رشیدهمچنین در ابتدای بخش دوم مقد     

 .خ مغوالن یاری کرده استبه او در گردآوری و نگارش تاریهای متعددی می دانسته که 

 ,Quatremère) ، عبری و احتماالً چینیها عبارتند از فارسی، عربی، مغولی، ترکی این زبان

1836: LIX) .رد زبان مغولی و اما در مو ،او امری مسلم استدانی  دانی و عربی فارسی

توان به طور قطع به اظهار نظر پرداخت. باید یادآور شد که بنای  ترکی و چینی نمی

جامع وارد  های مذکور زبانتی است که از منابع دیگر به استدالل کاترمر بر اطالعا
است که رشیدالدین خود این مواد را از مآخد اصلی   شده و او چنین فرض کردهالتواریخ 

زیرا بسیار بعید می  ،ترجمه کرده است، در حالی که چنین فرضی واقع بینانه نیست

تنهایی تألیف کرده باشد و با توجه به مقام باالی د که کتابی به این عظمت را وی بهنمای
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گروهی را برای تدوین ، ی گوناگون داشتهها اه و ارتباطی که با شخصیتدر دستگاو 

 .بخش بعدی مقاله( .)رک به کارگرفته استجامع التواریخ های مختلف بخش

دالدین کاترمر دالیلی ذکر ـورد عبری دانستن خواجه رشیاما به طور خاص، در م     

جوید که  ای استناد می رات نامهبه عبااز جمله  کند که این فرض را موجّه می سازد.می

از تورات  و در خالل آن، چند بار (9)یهودیان نوشته به منظور احتجاج باالدین آن را رشید

گوید این عباراتِ منقول از تورات را به عربی یا فارسی ترجمه نقل قول کرده و می

واجه آسان باشد. خ دانندزبان عبری نمی خواهیم کرد تا فهم آن برای کسانی که

و اصطالحات تورات استفاده  عبری نامۀ یادشده از کلمات همچنین طی الدینرشید

 .(Ibid., LX-LXI) که از آشنایی او با این زبان حکایت می کند کرده
 بلوشه تحقیقات .2-9

های شناسان فرانسوی است که پژوهشم.( از جمله ایران 0991-0911) (01)ادگار بلوشه

دنبالۀ تحقیقات  توان از حیث موضوع و ساختاررا می پیرامون تاریخ مغول او

بلوشه مدرک تحصیلی خود را  .خصوصاً کاترمر، ارزیابی نمود ،نوزدهمخاورشناسان قرن 

شغلش کتابداری و تهیۀ شرقی دریافت نمود و  شتۀ زبان عربی از مدرسۀ زبان هایدر ر

یس بود و چندین انۀ ملی پارهای خطی عربی، فارسی و ترکی کتابخ فهرست نسخه

و در حوزۀ تاریخ، فرهنگ  . همچنینهفهرست از این گنجینۀ غنی تدوین کرد مجموعۀ

های باستانی ایران چندین کتاب و مقاله انتشار داد و در زبان عقاید اسالمی و ایرانی و

 .(Richard, 1989) همکاری داشت 0( با جیمز دارمستترایران های باستانیاین باب )زبان

فرزندان بخش مربوط به تاریخ  پیش از انتشار کمی ر زمینۀ مورد بحث ما، وید     

کتابی با نام  ،(Blochet, 1911) جامع التواریخچنگیز در آسیای میانه و چین، مسطور در 

به طبع رسانید که حاوی تحقیقات و تتبعات  (Blochet, 1910)درآمدی بر تاریخ مغول 

آن و همچنین مندرجات آن، مآخذ بندی رتیب و تقسیم، تالتواریخ جامعمفصلی دربارۀ 

است تا   کوشیده طی این کتاب بلوشه می باشد. (ibid. ,56-90) حافظ ابرو التواریخ ةزبد

ط دهد. برخی مسائلی را که کاترمر در مقدمۀ معروف خود بدان اشاره نموده شرح و بس

از جمله  طالب کاترمر بیفزاید؛ای به م های تازه نکات و یافته تا تالش کردهاو همچنین 

در بخشی که مربوط به حکومت اعقاب جامع التواریخ اهمیت پرداختن به مآخذ چینیِ 

یعنی  ،(ibid., 4-5,98-103) شود، در چین مییعنی قوبیالی قاآن و فرزندانش ،چنگیز

                                                           
1. James  Darmesteter 
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همان قسمتی که بلوشه موفق به چاپ آن شده است. خصوصاً در این زمینه شباهت 

که به  0سهیوآننام  دهد به نشان میبا متنی تاریخی  راجامع التواریخ ذکور در قسمت م

  ،گویدکه او می. چنانزبان چینی نوشته شده است

و حوادث مشابهی را نقل کرده و نظم و سبک هر د (سهیوآنو جامع التواریخ این دو تاریخ )

رد عالقۀ مورخان چینی کنیم که مو البته اگر تاریخ طوایف ترک را از آن مستثنا ،دارندواحدی 

غربی فتوحات  تاریخی که در ایران نوشته شده وقایع سرزمین هایاز همین رو،  نبوده است.

 ,.ibid)  نماید روایت میهای شرقی را کند و تاریخ چینی وقایع سرزمین مغوالن را بازگو می

130).(00) 

به طوری که برخی محققّان  هشتبرانگیز گذاای جنجالمسأله امّا بلوشه دست بر     

کنش نشان داده و ایرانی نظیر قزوینی، عباس اقبال آشتیانی و منوچهر مرتضوی بدان وا

راستی مسأله عبارت از آن بود که آیا بهدهند. این به آن پاسخ به طریقی  ندا هسعی کرد

ین است. باید گفت که ا التواریخ  امعج، مؤلف اهلل همدانی فضل شخص رشیدالدین

معاصر خواجه  مورخّانکه یکی از  بلوشه از آنجا نشأت گرفتهتشکیک بنیادینِ 

که به  ،خود (01)یتاریخ اولجایتونام ابوالقاسم عبداهلل کاشانی در کتاب  به الدینرشید

از منابع  یکی اولجایتورای شناخت دورۀ سلطنت است و ب جامع التواریخنوعی ادامۀ 

  چنین ادعا کرده است: ،شودمعدود و اصلی محسوب می
، به دست جهودان که تألیف و تصنیف این بیچاره بود ،کتاب جامع التواریخ لدینارشید خواجه

بر رأی پادشاه عرضه کرد و جایزۀ آن پنجاه تومان مال از امالک و دیه و ضیاع بستد و  مردود

رسد و با وی میبه بیست تومان نقد عفواً صفواً  هر سال از مستدرکات و ریوع ارتفاعات آنجا

 ]کذا[ که سعی بلیغ و جهد بحیج یک درم به مؤلف و مصنف آن نداد، وجود وعدۀ تنصیف،

: رنج من بردم ولی مخدوم من / آن به نام خویشتن بر ا جمع کرده؛ بیتهساله ده بود و بونم

 (09).و فراوان نواخت و سیورغامشی دریافت ،دارکرد

در صدد جانبداری از  های گوناگون کاشانی، از جنبه دعایا صحّه گذاشتن بر ابلوشه ب     

است که خواجه  از نظرگاه او دلیل اصلی صدق گفتار کاشانی آن .وی برآمده است

توانسته  حکومتی و تصدّی وزارت، عمالً نمیوقت به امور به علت اشتغال تمام الدینرشید

 . عالمۀ(Ibid.,128-130) مؤلف چنین تاریخ عظیمی در مدتی کمتر از سه سال باشد

اساس، نگاشته است، مدعای کاشانی را بی ی که بر همین کتابِ بلوشهیدر حواش ،قزوینی

الدین به داند که بعد از قتل رشید طلبی او از اوضاع و احوالی میو ناشی از فرصتواهی 

زیر تصرّف مایملک این و که در این میان، افرادی سعی در ، به این معناهوجود آمده بود

                                                           
2. Youen-ssé 
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: 0999قزوینی، ) ندا هند و هر کدام به نحوی بر او اتهاماتی وارد می ساختا هداشتمغضوب 

شانی تا جایی پیش رفته که انتحال کا نسبت با کذب خواندن عباس اقبال نیز. (191

بایست  میالدین تألیف کرده بود خود را که به امر رشیدی تاریخ اولجایتو معتقد است وی

. (011-059: 0999اقبال، ) زده استحال آن که از این کار سر باز ،گنجاندبخ التواری  جامعدر 

است و طی آن به طور   به این موضوع اختصاص داده منوچهر مرتضوی مقالۀ مفصّلیامّا 

نهایت ابطال آن را نمایان دقیق و مشبع به تحلیل دفاعیۀ بلوشه از کاشانی پرداخته و در 

الدین از این وی به منظور برائت ساحت خواجه رشید. چکیدۀ آنچه مرتضاست  ساخته

دانان و پیران مغول  خاین است که وی گروه کثیری از اهل اطالع و تاری اتهام طرح کرده

و مترجمان از السنۀ چینی، ترکی و مغولی را به کار گرفته و این گروه تحت هدایت و 

ند و بدین اهبه عهده داشتنظارت او تنظیم مطالب، انتخاب مواد و تلفیق اطالعات را 

که  ،شود و ابوالقاسم کاشانی او میشکل افتخار تألیف و تصنیف این تاریخ کبیر نصیب 

ها است، نظیر دهجامع التواریخ مدعی تألیف  الدینآن هم پس از قتل خواجه رشید

نویسی  ای در عرصۀ شطرنج تاریخ دیگر عضو هیأت نویسندگان و مهره معاون و نویسندۀ

 . (91-95: 0941 مرتضوی،) الدین بوده است رشید

یکی از شعرای معاصر که شهادتی است  را تقویت می کند خصوص این موضعآنچه ب     

 مانند ابوالقاسم الدین کاشانی یا شمس کاشی و شمس. او داده است الدینخواجه رشید

در  منظومیا تاریخ مغول  شهنامۀ چنگیزیکه با سرودۀ خود  است اهل کاشان عبداهلل

-، ابیاتی میپس از ستایش خواجه ،بتدای کتابششود. او در اتاریخ ادبیات شناخته می

 یخ شاهان مغول را به نظم درآورد.از این که شاعری تارخان غازان  گوید در باب استقبال

د. که این تاریخ به نثر گردآوری شوبایست  گوید که به همین منظور ابتدا میسپس می

)ترک  در استفاده از علمای دیگرخن به کار خواجه رشیدالدین ادامۀ سشمس کاشی در 

 کند:  چنین اشاره می جامع التواریخو مغول( برای تدوین 
 اندران فکر کرد و بستد همه

 

 دیگران گفتۀ با بپیوست 
 

 پیر ترکان داننده و بیدار ز
 

 یادگیر مردم دان تاریخ ز 
 

 اصل به هاسخن یکسر بپرسید
 

 فصل فصل آمدش بدست جا هر ز 
 

 مهتری هر و میر هر نزدیک به
 

 دفتری بد باب این در ترکان ز 
 

 کرد نقل و بستد همه ایشان از
 

 کرد عقل این در رهنمایی ورا 
 

 نویسندۀ ترکی و پارسی
 

 

 (04)سی بار دو بودند که همانا 
 

 



 8991/84 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،9 سال شناسی، ایران هایپژوهش

 ند بر شصت نفراهتمل بودمش جامع التواریخکه اعضای گروهِ تدوین آید از این ابیات برمی

 )دو بار سی( از مترجمان و نویسندگان ترکی و فارسی که احتماالً ابوالقاسم عبداهلل

کارگیری این لبته تألیف چنین اثر عظیمی با بهبوده است و ا کاشانی نیز یکی از آنان

ر ی همچون رشیدالدینِ وزیر متصوّیتگروه تنها در سایۀ اختیارات و امکانات وسیع شخص

ن ابوالقاسم کاشانی. بنابراین عادی همچو اریای به لحاظ موقعیت درب است نه نویسنده

به عقیدۀ  . لیکنشهریش ادعای او ظاهراً مردود استبینیم که طبق شهادت هم می

به  ،توان از نظر دور داشت که شاید جایگاه ابوالقاسم کاشانی نگارندۀ این سطور، نمی

ی از بقیه در مؤثّرترو وی نقش  ، باالتر از دیگران بودهندگیدلیل تبحّر وی در نویس

تر مورد و از همین رو توقع داشته که بیش است  تلفیق اطالعات تاریخی داشتهتدوین و 

دقیقاً بر ما  ،. از طرف دیگراست  توجّه و نواخت خواجه  قرار بگیرد و احتماالً نگرفته

ها را  این اثر سهم داشته و کدام قسمتش الدین چه مقدار در نگارمعلوم نیست که رشید

تاریخ برای مثال، نثر تمامی » ،به گفتۀ محمد روشناست.   شخصاً خود تألیف کرده
نامۀ ربع وقفمانده از وی نظیر مقدمۀ همانند باقی نوشته های برجا مبارک غازانی

خود  ی نوشته یا تقریراست و احتمال قوتنکسوق نامه یا  طب اهل ختاو مقدمۀ  رشیدی

 .   : هشتاد و سه(0919 ،)روشن «الدین استخواجه رشید

پایه به  ای کاشانی آورده است که آن هم بیاما بلوشه توجیه دیگری در دفاع از ادع     

ظر ما را به یک نبلوشه مرتضوی در رد آن مطلبی ذکر نکرده است.  ، ولیرسد نظر می

موضوع این  (05)کاشانی است. ابوالقاسم کند که مؤلف آن نیز دستنویس معطوف می

و  (Blochet, 1910 :148) است التواریخ ةزبدکه نام آن به حدس بلوشه احتماالً  ،دستنویس

اشتباه گرفت، متمرکز است  به همین نامجامع التواریخ نباید آن را با ذیل حافظ ابرو بر 

که  ،را ع التواریخجامهایی از ه.ق. بلوشه قسمت 111ران از زمان آدم تا سال تاریخ ای بر

با نظیر  (01)از روی نسخۀ موزۀ بریتانیا ،شودقدیم ایران و تاریخ پیامبران می شامل تاریخ

به جمالت آن کامالً شبیه که  مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده التواریخ زبدهآن در 

ری آنها یکسان است و بنابراین رشیدالدین کا و سبک و اسلوبمطالب  یکدیگر و ترتیب

از کتاب ابوالقاسم کاشانی نسخه برداشته و فقط به تغییر بعضی  نکرده جز این که

 اکتفا نموده است ،ناشیانه آن هم به طرز ،ها طالحات و عبارات و حذف برخی قسمتاص

(Ibid, 144-145). 



 التواریخ  جامع و جهانگشا تاریخ باب در فرانسوی شناسان شرق تحقیقات بررسی و / نقد85

د این است که رسای که عجیب به نظر میآید و نکتهی که در اینجا پیش میسؤال      

اشانی استنساخ نموده و نه بر ک نوشتۀ کند که رشیدالدین از رویوشه حکم میچگونه بل

هایی که پس از از کتابشماری  زیرا ،بل باور استحال آن که عکس آن بیشتر قا عکس،

 تاریخ گزیدۀ و ق.(ه.101)تألیف در  تاریخ بناکتی ، نظیراندهنوشته شد التواریخ جامع

را خالصه کرده و ساختار و جامع التواریخ الب مط، .ق.(ه 191)تألیف در مستوفی

 محتمل کاشانی نیز . بنابراین،اند  وام گرفته از آن ها در بعضی قسمت ات خود رااطالع

از  التواریخ ةزبدرونویسی مؤلف بر یکی از محققان معاصر . است که به راه آنها رفته باشد

 :استشته و چنین گفته صحّه گذا در بخش اسماعیلیان و نزاریان جامع التواریخ
در دسترس  فراهم شده بودجامع التواریخ برای تدوین که برخی یا تمام منابعی را  ]کاشانی[او  

ک تغییری و با افزودن ترجمۀ را با اندجامع التواریخ داشته و بخش اسماعیلیان و نزاریان 

ر خسرو قبادیانی، آن هم ناص سفرنامۀهایی از  ابن اثیر و فصلالکامل  هایی چند از تاریخجمله

 هزبدبه خویشتن منسوب داشت. در حقیقت التواریخ  ةزبدغلط و درهم و برهم، با نام پر
-است، با لفّاظی و قلمجامع التواریخ شدۀ بخش اسماعیلیان و نزاریان متن دگرگون  التواریخ

 .(91: 0911موسوی، ) ... موردهای بیاندازی و آوردن مترادف

 نتیجه

هایی  ای است از سبک و سیاق پژوهش مونهن اش سخن رفت مقالۀ حاضر درباره آنچه طی

 های تاریخیِ که غربیان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی پیرامون کتاب

در این نوشتار محوریت با تحقیقات  اند. زمین به انجام رسانیدهشده در مشرق نوشته

تر  در مقیاسی وسیع توانهمین منوال، می فرانسویان در زمینۀ تاریخ مغول بود. بر

با همین اسلوب  تاریخ اسالم و ایران در حوزۀ قیقاتی را که سایر خاورشناسان غربیتح

های  و آن موارد را در کنار دیگر پژوهشاند مورد نقد و بررسی قرار داد همنتشر نمود

ها و  ری از شیوهت ویر روشنتص های اخیر گذاشت تابیستم و سالگرفته در قرن  صورت

 نقاط قوّت و ضعفشان آید،به دست  غربی طی این دو قرنپژوهان  رویکردهای تاریخ

ر تحلیل متون تاریخی به کار بسته دهای مناسب آنان  و مهمتر از همه، شیوه آشکار شود

های متفاوتی نسبت با دیدگاهر فرانسه پژوهشگرانی های اخیر د ها و دهه . طی سالشود

اند و در این حوزه آثار قابل  دهم به سراغ تاریخ ایرانِ دورۀ اسالمی رفتهبه قرن نوز

اند. از جمله باید از ژان  از خود به جای گذاشته در قالب کتاب، مقاله و سخنرانی توجهی

یاد کرد که موضوع بسیاری از  0م.( و سپس خانم دُنیز اِگل 0999-0911) 0اوبن

                                                           
1. Jean Aubin 
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مغول و استحالۀ دینی، فرهنگی و اجتماعی مغوالن  تحقیقات خود را به تاریخ ایران عهد

 اند.  اختصاص داده در این سرزمین

 ها نوشت پی
 ایلخانانِ ،لجایتووا وارغون از طرف  که است موجوددر کتابخانۀ ملی پاریس به زبان مغولی  شکلطوماردو نامۀ . 0

 .فرستاده شده است (Philippe le Bel) به فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه معروف به فیلیپ لوبل، حاکم بر ایران
 ارغوناگر امیر مبنی بر اینکه به ایلخان به پیشنهاد پادشاه فرانسه  است م. پاسخ مثبتی 0199ارغون به تاریخ نامۀ 

سپاهی را به کمک او بفرستد.  وارد جنگ شود، پادشاه ،یعنی دشمن مشترکشان ،شام و  مصر بخواهد علیه ممالیک

به فیلیپ لوبل عهود قبلی و پایبندی به به منظور تحکیم  ،ارغونفرزند  ،لجایتووام.  0915سال  نامۀ دوم را در

   .(Mostaert, Woodman Cleaves,1962 ) ه استارسال کرد

  Guillaumeرک. دشاه فرانسه به قلمرو مغوالن؛از جمله سفرنامۀ گیوم دو روبروک فرستادۀ سن لویی پا. 1

de Rubrouck, 1985. ژاک پاویو مقالۀ رک.چنین هم (Paviot,1997 با عنوان )« بازرگانان ایتالیایی در ایران

  .فراهم آمده است دنیز اگل به اهتمامکه  برابر استیالی مغول ایران درمقاالت  در مجموعۀ «دورۀ مغول

 ۀ طهورث ساجدیمقال حوزۀ ایرانشناسی، رک. دمات فرهنگی گستردۀ وی خصوصاً دربرای آگاهی از احوال و خ .9

(Sadjedi, 2014)  

 .Supp. pers. 1556با مشخصات  . 4

 .Ancien Fonds pers. 61با مشخصات . 5

که در جلد  ذیلمقدمۀ قزوینی بر  ، رک.ا از خواجه نصیرالدین طوسیهای ذیل جهانگشبرای اطالع دربارۀ نسخه. 1

 .(119: 0991قزوینی، ) آمده است تاریخ جهانگشاسوم 

، روشنتا کنون در اروپا و ایران، رک.  گذشتهاز  جامع التواریخهای مختلف بخشهای  اطالع از چاپی برا. 1

 .شصت و شش-: شصت و چهار0919

 بسیارکه  ،«الرشیدیه عةالمجمو»تحت عنوان آن  دستنویسخواجه رشید است که  تألیفاتآن قسم از مقصود  .9

ملی در کتابخانۀ  ( ذیل نسخ خطی عربی356کاترمر به شماره زمان در ) 2324به شمارۀ نظیر است، نفیس و بی

 و کالمی دینی محتوای آن عمدتاً به مباحث. این مجموعه شامل چهار رساله است که شود پاریس نگهداری می

ن تألیفات غیر از مکاتبات و . ایلطائف الحقائق . عناوین آن: التوضیحات، مفتاح التفاسیر، السلطانیه،اختصاص دارد

  است. الدینرشید های خواجه امهن

 آمده است. ،ذکر آن رفت نوشت باال در پی که ،«الرشیدیه المجموعه»  001 و 000در ورق  این مطلب. 9

( و طی آن از معاشرت و مصاحبت 0915)قزوینی،  است منتشر نموده شرح حال بلوشه ای در قزوینی مقاله. 01

 .    است  کردهحکایت در مدت اقامتش در پاریس  با اوخود 

تا ششم( را با  کمی)فصل  یخیمتن تار نیاز ا یمین ا،یشرق آس یهامتخصص زبان ،(Paul Pelliot) ویپل پل. 00

را از  ویبرگردان پل پل یانیب نیریش (.Pelliot, 1949) ه استبه فرانسه برگرداند «مغوالن یسرّ خیتار»عنوان 

از  خیالتوار  جامعدر خصوص اقتباس  نسهبه فرا یامقاله نیو همچن( 0951 بیانی،ترجمه کرده ) یفرانسه به فارس

اِوِن  متطور کامل به ه به یسرّ خیتار یبعداً متن مغول (.Bayani, 1976) ه استنمود فیتأل یمنبع مغول نیا

(Marie-Dominique Evenو ) ( پوپRodica Popp به فرانسه ترجمه شد و همراه )و  هاادداشتی

به چاپ  ،و فرهنگ مغول خیاستاد تار ،(Roberte Hamayon) ونیآما ۀبا مقدم توأممترجمان  دیمف حاتیتوض

                                                                                                                                        
2. Denise Aigle 



 التواریخ  جامع و جهانگشا تاریخ باب در فرانسوی شناسان شرق تحقیقات بررسی و / نقد87

بیانی، ) ه استاش را بر اساس برگردان اخیر تکمیل نمودتازگی ترجمه. بیانی به(Even-Popp, 1994) دیرس

0991 .) 

 (.0994)کاشانی،  مقدمه و فهارس منتشر شده استمهین همبلی همراه با این کتاب به اهتمام . 01

 .Suppl :مشخصاتاین محفوظ در کتابخانۀ ملی پاریس است با تاریخ اولجایتو نسخۀ مورد استناد بلوشه از . 09

pers. 1419,   . 37این مطلب در ورقv .آمده است 

  1443الدین کاشانی کرده بر اساس دستنویس شمارۀاثر شمسمنظوم  استنادی که مرتضوی به تاریخ مغولِ. 04

 ملی پاریس است. کتابخانۀ

 شود. برلین آلمان نگهداری می دانشگاه در کتابخانۀ 368. این نسخه به شمارۀ 05

 .Add. 7628. با مشخصات 01

 منابع
-059، 9 ، جفرهنگ ایران زمین، «عرائس الجواهر و نفایس االطایب»، 0999 ،آشتیانی، عباس اقبال

011.  
 .، به سعی و اهتمام همو، لندن، اوقاف گیبتاریخ گزیدهپیشگفتار بر  ،0901 براون، ادوارد،

 .، تهران، دانشگاه تهرانتاریخ سرّی مغوالن، 0951بیانی، شیرین، 

 ، تهران، دانشگاه تهران.تاریخ سرّی مغوالن ،0991، ــــــــــــــــــ

   ، به تصحیح و تحشیۀ محمد روشن و مصطفی جامع التواریخ، 0919اهلل،  فضل رشیدالدین

 .البرز، تهران، 0 موسوی، ج      

، 0 ج، موسوی و مصطفی ، به تصحیح محمد روشنجامع التواریخ ، مقدمه بر0919محمد،  روشن،

 تهران، البرز.

   .، لیدن، بریل0 ، به تصحیح همو، جتاریخ جهانگشای جوینی، مقدمه بر 0900قزوینی، محمد، 

، به  جوینی تاریخ جهانگشای در طوسی، از خواجه نصیر ذیل جهانگشا، مقدمه بر 0991ـــــــــــــــ،

 ، لیدن، بریل.9 تصحیح همو، ج

 .09-01، 01دوم، ش  س، مجلۀ یادگار، «ادگار بلوشه » ،0915ـــــــــــــــــ،

دانشکدۀ  نشریۀبه کوشش منوچهر مرتضوی، ، «هادگار بلوش بر کتاب حواشی» ،0999ـــــــــــــــــ،
 .911-199، سوم ش، دوازدهم س ،تبریز نسانی دانشگاهو علوم ا ادبیات

 .به اهتمام مهین همبلی، تهران، علمی و فرهنگی، تاریخ اولجایتو ،0994، اشانی، ابوالقاسم عبداهللک

 یۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانینشر، «و مؤلف واقعی آن جامع التواریخ» ،0941، مرتضوی، منوچهر
 .511-501 ؛ 11 ؛ ش951-900، 59 ؛ ش91-90، 51 شسیزدهم،  س، دانشگاه تبریز

-19 ،44 ، شنشر دانش ، «التواریخ زبدهدو نقد بر کتاب » ،0911، موسوی، مصطفی و فرهاد دفتری
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