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 آلماتی، قزاقستانايران،  ـ استاد دانشگاه الفارابی قزاقستان، مدير مرکز تحقيقات توران .1
 گروه زبان و ادبيات ترکی استانبولی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ايران اريداستا .6

 (64/91/1938تاري  پذيرش: ؛ 14/95/1934)تاري  دريافت: 

 چکيده

، در شناخت هرچه بهتر زبان و ادبيات اند شدهتحقيق و بررسی آثار قديمی که به زبان فارسی نوشته 
ايـن اثـر خـارج از     کـه  یصـورت سودمند خواهد بود. همچنـين، در  فارسی و تاري  زبان فارسی بسيار 

جغرافيای ايران، ولی در جغرافيای فرهنگی ايران مثل کاشغر چـين باشـد، اهميـت شـايانی خواهـد      
که در قـرن شـانزده مـيالدی دربـارۀ تـاري       « محمد حيدر دوغالت»اثرِ  تاري  رشيدیداشت. کتاب 

است، به نـوعی ادامـۀ اثـر     بان فارسی به رشتۀ تحرير درآمدهنوادگان چنگيزخان در کاشغر چين به ز
شـناخته   نـامش  هـم است، ولی به انـدازۀ  « همدانی هللاا فضلرشيدالدّين »اثرِ  تاري  رشيدی نامش هم
است. بنابراين، در اين  ؛ به عبارت ديگر، تصحيح، بررسی و مورد استفادۀ وسيع قرار نگرفتهتسا نشده

نگاهی گـذرا داشـته   ی موجود اثر ها نسخهبه اهميت کتاب اشاره کنيم و به مقاله سعی خواهيم کرد 
ی آن هـا  ترجمهکنيم و دربارۀ نوع  ای شده اشاره ی تصحيحها نسخه، به مصححان و نيهمچنباشيم. 

، بررسی اند کردهی مختلف و آثار تحقيقی و علمی که از اين کتاب به عنوان منبع استفاده ها زبانبه 
گرفتـه بـر    ، سعی خواهيم کرد وضعيت مشخصی از کارهای انجـام قيطر  نيبددهيم.  کوتاهی انجام

 برای کنجکاوان و محققان ارائه دهيم. ای اين اثر گرانقدر داشته باشيم و اطالعات اوليه

 ، آثار خطی، تصحيح آثار خطی، ترجمۀ آثار خطی.محمد حيدر دوغالت، تاري  رشيدی :ها واژهکليد
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 مقدمه .1
نی که هنوز نوشتار به زيور چاپ آراسته نشده بـود، همـۀ علـومی کـه بـه وسـيلۀ       در زما

ی از روی سـ ينو دسـت ، تنهـا از طريـق   آمدند یدرمعالمان با قلم و دوات به رشتۀ تحرير 
. بنـابراين، بـه   گرفتنـد  یمو در دسترس مخاطبان خود قرار  شدند یمنسخۀ اصلی تکثير 

د بودن امکانات، هميشه تعداد اين نسـ  خطـی،   ی و محدوسينو دستبودن  بر زماندليل 
، کم اسـت، چـه   نديی که در زمان خود اثر شهرت کافی داشتها کتابحتی برای آن نوع 

 شد. ها توجه زيادی نمی رسد به آثاری که در زمان خود به آن
 نيدالدّيرشـ اثـر  « التـواري   جـامع »به دليل چنـين نـامی، کتـاب     تاري  رشيدیکتاب 

زيرا کتـاب  ؛ انطباق درستی نيست که کند یمانی را به ذهن خواننده متبادر اهللا همد فضل
اسـت. در واقـع،    تحريـر شـده   تر شيپميالدی، يعنی بيش از دو قرن  1919اخير در سال 

اسـت؛   هللاا فضلتاري  رشيدالدين  دنبالۀ «ميرزا محمد حيدر دوغالت»اثر  «تاري  رشيدی»
و « اوکتـای »، «چغتـای »، «جـوجی »و فرزنـدان وی   (1664ـ1126چنگيزخان ) دربارۀزيرا 
 فيتـأل  التـواري   جـامع  هـا،  کتـاب   است. از جملۀ اين ی زيادی نوشته شدهها کتاب« تولی»

هللا در تاري  چنگيزی است که تفصيل و اهميت خاصی دارد. در مقابل، ا رشيدالدّين فضل
و در ميـان   هـا  آنرهنگ دربارۀ نسلی از چنگيزيان است که در ملل غالب خود، مغلوبِ ف

اوالد جوجی و جغتای کـه در قفقـاز و    دربارۀخود ادغام شدند. در اين راستا،  مغلوبۀملل 
کردند و سرانجام، در فرهنگ و زبان ترکی ادغام و مسـلمان   آسيای مرکزی حکومت می

اثـر، بـرای اينکـه     مؤلـف بـه نظـر   . است شدند، هيچ گونه کتاب و اثری به تحرير نيامده
اسـت کـه    اندگان چنگيزی برای هميشه از خاطر تاري  محو نشوند، وی مجبور شـده بازم
ی دانـش خـويش بـه تحريـر درآورد، تـا      گيما یبی و استعداد کمرا با تمام  نامه  يتاراين 

آيندگان از سرنوشت نسلی که رو به اضمحالل بود، باخبر شوند. از سـوی ديگـر، آنچـه    
دين اسالم از سـوی بازمانـدگان مغـولی بـود.      کتاب اهميت داشت، پذيرش مؤلفبرای 

تغلق ) «موريتتوغلوق »اعتقاد دارد اولين کسی که اسالم را پذيرفت، محمد حيدر دوغالت 
نويسی خويش را در ارتباط با چگـونگی مسـلمان شـدن     تيمور( است و مبنای آغاز تاري 

رزنـد دوم چنگيزخـان   اوالد جغتای ف سلسلۀ. توغلوق تيمور از دهد یمتوغلوق تيمور قرار 
خـان و چگـونگی تشـکيل     نسل جوجی سلسلۀاست. از طرف ديگر، با سرنوشت تاريخی 
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ی با عنوان بُعد تاريخی کتاب بـه  ا مقالهکه اين موضوعات در  ميشو یمخانات قزاق آشنا 
 تاري  رشيدیکتاب بيان خواهد شد. غرض از اين مقدمه، اين است که  تر مفصلصورتی 

جغرافيـايی وسـيع    گسـترۀ در  1572ــ 1979ی در گزارش وقـايع تـاريخی   تنها منبع کَتب
مورد توجـه و   دانان  يتاری شاهان و خانان است که از سوی پژوهشگران و ها کشمکش

و از سوی يک گروه محقق به عنوان منبع تاريخی بسيار مهـم و   است التفات قرار گرفته
اثر از سوی کاتبان تهيه  سينو ستدی ها نسخهفرد مورد استفاده قرار گرفت و  منحصربه

 ی معتبر جهان صورت گرفت.ها زبانکتاب به  ترجمۀو تکثير گرديد. سرانجام، 
در محلـی بنـام اوراتپـه     یالديمـ  1733کتاب، در سال  مؤلف ،محمد حيدر دوغالت

مـيالدی در کشـمير    1551در  دو سـالگی  و پنجـاه  دنيا آمد و در سـنّ ه نزديک تاشکند ب
شـهر  « مـزار سـالطين  »در  اصابت تيری در تاريکی بـدرود حيـات گفـت و   هندوستان با 

 یگـر  یسياسـی و سـپاه   یها تيميرزا حيدر عالوه بر فعالبه خاک سپرده شد.  نگر یسر
. باشـد  یمـ نيـز  ترکی و فارسـی   یها صاحب دو اثر تاريخی و ادبی به نظم و نثر به زبان

بـه   تاري  رشيدیکتاب تاريخی  ،رشدومين اث و نامه جهانمنظومۀ ترکی  ،اولين اثر وی
مشـهور عـام و   آن  فيميرزا حيدر را به عنوان صاحب تـأل  ،زبان فارسی است. کتاب اخير

 خاص نمود.

 . اهميت و هدف پژوهش6
ايـن آثـار چـه مسـائل و      ميشـو  یمـ توجه کنـيم، متوجـه    سيدستنواگر به محتوای آثار 

از نظر نشـان دادن تـاري ، فرهنـگ و      ويژه حل کنند. به توانند یممعماهای دورۀ خود را 
و  شوند یمادبيات آن دوره بسيار حائز اهميت هستند. اما چون اين آثار مشمول گذر زمان 

، زبان اين آثار ممکن اسـت بـرای گويشـوران    شود یمدر گذر زمان هم زبان دچار تغيير 
صـص  کـه بايـد از تخ   نجاسـت ياامروزی آن زبان، سخت يـا غيرقابـل فهـم باشـد. در     

 ی مختلف آن زبان بهره برد.ها دورهمتخصصان 
ی هـا  سـال را در بـين   تـاري  رشـيدی  کتاب  م.(1551ـ1733)محمد حيدر دوغالت 

 اسـت.  زبان فارسـی بـه رشـتۀ تحريـر درآورده    به  کشميرميالدی در شهر  1572ـ1576
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موضوع کتاب، تاري  بازماندگان چنگيزخان و حوادث تـاريخی قـرون چهـارده، پـانزده و     
 شانزده ميالدی است.

اثر محمد حيدر دوغالت که در قـرن شـانزده بـه رشـتۀ تحريـر       تاري  رشيدیکتاب 
، چنين ارزشی دارد. اين کتاب که در کاشغر چـين بـه زبـان فارسـی نوشـته      است درآمده
است، وسعت جغرافيای فرهنگی گسترش زبان فارسـی را در قـرن شـانزدهم نشـان      شده
 آنجـا  ازاست و  دربارۀ تاري  بازماندگان چنگيزخان نوشته شده. همچنين، اين اثر دهد یم
کردند و در فرهنـگ و   ی از تاري  بر جغرافيای ايران حکومت میا دورهاين خاندان در  که

ـ ايرانی ذوب شدند، برای پژوهشگران زبان فارسی و ايرانيان حـائز اهميـت    تمدن ترکی
 فراوانی است.
قزاق و  ،ازبک ،امير تيمور ،ري  بازماندگان چنگيزخاناگرچه از تا ،تاري  رشيدیکتاب 

و اثری تاريخی بـه حسـاب    آورد یتبت و هند سخن به ميان م ،افغان ،شي  صفی تا بابر
در واقعيت امر اطالعات جغرافيايی بسيار زيادی دربـارۀ ممالـک متعـددی امثـال      ،ديآ یم

افغانسـتان و   ،پاکسـتان  ،هندوسـتان  ،از گذشـتۀ چـين   ،در واقـع  و کشمير و کاشغر ،تبت
گلچين مجموعۀ آثار ادبيات  تواند یم ،. از سويیدهد یآسيای مرکزی امروزی به دست م

طور وسيع و عميق ه ب ،اثراين دنيای اسالمی به حساب آيد؛ زيرا در  یانيعرفانی قرون م
و  علمـا  ،اکی و ديگـر انديشـمندان  سـکّ  ،لطفی ،بابر ،عطايی ،نوايی ،حمن جامیبا عبدالرّ

عـد  ارتباط نزديک روحی و قلبی برقرار کرد که اين امر صحه بر بُ توان یعارفان بزرز م
بينی اسالمی و فلسفی هم خواننده را بـه   ادبی اثر مذکور تواند بود. کتاب از ژرفای جهان

خـالی از فايـده    نيـز در امر پـژوهش تـاري  اسـالم    البته مطالعۀ اين اثر . دارد یتأمل وام
پژوهشگران و محققان علوم مختلف را به  هتوج ،کتاب یها یژگيوهمۀ اين نخواهد بود. 

سودمند ارزيابی  توان یمرا مختلف  یها ترجمۀ آن به زبان حقکه ب است هجلب نمود خود
 کرد.

 . روش کار9
ی هـا  ترجمهو  تاري  رشيدیی دستنويس موجود از ها نسخهدر اين مقاله، برآنيم که 

و آثار تحقيقی و علمی که از اين کتاب به عنوان منبع استفاده  ی مختلفها زبانآن را به 



 164 /1938 ، زمستان18، شمارۀ 5سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

شده به وسيلۀ مصححان را  ی تصحيحها نسخهبررسی کنيم. از طرفی، اختصار  ، بهاند کرده
 .ايم برای کنجکاوان و محققان فراهم کرده ای و اطالعات اوليه ايم مورد توجه قرار داده

 ی خطی اثرها نسخه. 7
هـا و مراکـز علمـی     خطی چنين اثر باارزشی در بايگانی کتابخانـه  یاه نسخه خوشبختانه

بـه  در موزۀ بريتانيـا  که  ای هنسخ ،جمله . از آنتمعتبر کشورهای مختلف دنيا موجود اس
نوشته  خط نستعليق ( بايگانی شده، بهADD24090« )و نود وچهار هزار ادد بيست»شمارۀ 
هر صفحه دوازده سطر و  و است آمده فحههر برز در دو ص دارد و برز 976 است و شده

  ،هـر صـفحه  در حجم نوشتار  و cm 11×18 ،. اندازۀ هر صفحهداردبرخی هيجده سطر 
cm5×4/17 به حساب آورد. ینسخۀ کاملآن را  توان یمت کتاب، صفحابا توجه به . است 

نسـخۀ  بـا   9618شـمارۀ   بـا  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران درهمچنين، اين کتاب 
 پانزده سـطر  نيز هر صفحه و هر برز دو صفحه ،برز 185 است و يکروفيلم ثبت شدهم

نيمـی از   حـدود  و کامـل نيسـت   ت. صفحااست cm 4/17، ابعاد نوشتار هر صفحه دارد.
ـ دارد. صـفحات اول  بـر  ين عطار را درشرح زندگی عالءالدّ ،صفحات نسخه آن موجـود   ۀي

آن کـه رياسـت دانشـگاه تهـران بـه       شدۀ یبردار عکس نسخۀاين معلومات را از  نيست.
، اهـدا  «پروفسور دکتر عبـد سـتار دربسـعلی   »شناس،  سرمفتی وقت قزاقستان، عالم شرق
 .ميا کردهحاصل  اند، سپرده« دکتر اسالم چمنی»کرده بود و ايشان هم آن را به استاد 

 به کستانازب در ابوريحان بيرونی تاشکند یشناس شرق یدر بايگانی انستيتواين کتاب 
 cm ،ابعـاد هـر صـفحه    ی دارد.ا برز دو صـفحه  961 است و نيز ثبت شده 1799شمارۀ 

در رديف نسخۀ کامل برآورد اين هم . است نوشته شده نستعليق است و به خط 19/69×5
 موجود است. 19131و نسخۀ ترجمۀ ترکی اثر هم با شمارۀ  شود یم

ثبت  745 ۀشمار با تاجيکستان در نس  خطی دوشنبه یانستيتوهمچنين، اين اثر در 
صفحه هر ابعاد  ی دارد وا برز دوصفحه 954. ديآ یبه حساب م ینسخۀ کامل است و شده
cm 12×67  روسـيه  سيونپترزبورز فدرا بايگانی نس  خطی سناست. نسخۀ موجود در 

ان با تصحيح متن فارسی آن به زب ،در دانشگاه هاروارد آمريکا «و.م. تکرستون» به وسيلۀ
سـوی   ازميالدی به دو زبـان فارسـی و انگليسـی     1332انگليسی ترجمه شد و در سال 
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کامـل و   یهـا  ترجمه ترکـی اثـر در نسـخه    یها نسخههمچنين، دانشگاه منتشر گرديد. 
 .(2م.: 1332)ر.ک؛ تکرستون،  باشد یناقص در اين بايگانی موجود م

دکتـر  » بـه وسـيلۀ   (نسخۀ لنـدن ) بايگانی موزۀ کتابخانۀ بريتانيانسخۀ موجود اثر در 
تصحيح و به زبان فارسی در تهران با شرح و بسط مفصل در سـال   «فرد عباسقلی غفاری

برای پژوهنـدگان در  مصحح اين اثر . (1987، دوغـالت )ر.ک؛  ميالدی به چاپ رسيد 6997
سين که جای سپاس و تح اند دهيمفيدی را به انجام رسان بسيار ارزنده و، کار زبان فارسی

 وۀيسـبک و شـ   بـارۀ را در ، مصـحح کتـاب  فرد دارد. در اينجا الزم ديديم که نظر غفاری
 :ميکننگارش کتاب ميرزا حيدر نقل 

و اميری حکومتگر چون ميرزا حيدر تـرک   یا بديهی است که از سربازی حرفه»
سبک در زبان فارسـی؛ مثـل مؤلـف     انتظار داشت که مورخی باشد صاحب توان ینم

 ،اميـر  جـه ی؛ و يا خالق عبـارات دلنشـين و سليسـی ماننـد عبـارات خوا     تاري  بيهق
اســکندربيگ منشــی...؛ زيــرا زنــدگانی وی عمــدتاً در کاشــغر و در ميــان مغــوالن 

نـه زبـان    ،. زبان فارسـی بـرای او  گذرد یه سال آخر در کشمير مزبان و يا در دَ ترک
زبانان هنـوز انـدک    یبلکه زبانی اکتسابی است؛ آن هم در محيطی که فارس ،مادری
ـ  بوده ين محمـد بـابر کـه در مـاوراءالنهر     الـدّ  ی ظهيـر اند. بايد در نظر داشت که حتّ
( را بابرنامـه خاطرات خود ) ،کافی داشته باشد ۀاز ادب و زبان فارسی بهر توانست یم

و شايد از همين مورد بتوان نتيجه گرفـت کـه ميـرزا     بود کرده فيبه زبان ترکی تأل
تکليفـی نـه چنـدان سـاده بـه عهـده        ،رش تاري  خود به زبان فارسـی حيدر در نگا

که وی قبل از  رسد یدارد؛ زيرا به نظر م یا ژهيسبک او لحن و ،است. در واقع داشته
سـپس   ،ها را به ترکی انديشيده نخست آن ،تنظيم عبارات و جمالت به فارسی روان

الت او در مـواردی  جمـ  سـبب، است. بـه همـين    به فارسی روی کاغذ منتقل ساخته
مـثالً جمالتـی    ؛و درک مفهوم آن نيازمند تأمل و انديشه است ردفاعل و مفعول ندا

يعنـی بـروج اوغـالن کـه      ؛"چون خبر آمدن مغول را ترکستان شنود"از اين قبيل: 
يا اينکـه وقتـی    .اند ها به ترکستان آمده وقتی شنيد که مغول ،فاعل اين جمله است

آن واقعه را چنين بيان  ،شود یگ با ازبکان زخمی و اسير مسلطان سعيد خان در جن
مـردم آن نـواحی    .ت فـرار نمانـد  قـوّ  ،چون لشکر پدرش درهـم شکسـت  ": کند یم

کـه مالحظـه    . چنـان "پيش کسی نبردند ،ت رفتن نداشتقوّ الحال یچون ف .گرفتند
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. سدر یعبارت ناقص به نظر م ،با حذف سلطان سعيد که مفعول جمله است ،شود یم
ميرزا حيدر فاقد مضامين بديع و عاری از  یها نبايد تصور کرد که نوشته ،با اين همه

لطافت و عذوبت نظم و نثر است و حتی به عبارتی شايد بتوان گفت که صاحب هنر 
جذب خواننده نيز هست؛ بـدين معنـی کـه ميـرزا حيـدر وقـايع تـاريخی را چنـان         

که خواننده خود  کند یتاريخی آن بازگو مدار کردن اصالت  هنرمندانه و بدون خدشه
، دوغـالت ) «وقـايع اسـت   یريگيو همواره مشتاق پ نديب یرو م هذابی روبجرا با رمان 

 .(62ـ65: 1987
نگارش ميرزا حيـدر دال   وۀيبر سبک و ش فرد نکات ظريف نقد دکتر غفاری ،در اينجا

که ما نيز در بررسـی و   الزم به ذکر است بر تيزبينی و صداقت وی در امر پژوهش است.
 ايم. تصحيح اثر بر نظرات ايشان وقوف حاصل کرده

خـذ  أم المعارفی به عنـوان منبـع و  ةنگاران و پژوهندگان فرهنگی از اين اثر داير تاري 
ـ  کنند یبدون وقفه استفاده م تاريخی تا به امروز  رکه خود نشانۀ اهميت و ارزش باالی اث

ين محمد الدّ به دستور جالل .ميکن یمذکری ها  از آن ،تا حد اطالعات خود و ما نيز است
از جمله احمد تتوی و آصف قزوينی  ،علما چند تن از به وسيلۀ م.(1295ـ1552)اکبرشاه 
شد. اين کتاب وقايع تاريخی از  فيميالدی تأل 1585به سال  تاري  الفیعنوان  باکتابی 

لفان اين کتاب ؤ. مرديگ یم بر را در تا زمان سلطنت اکبرشاه )ص(زمان وفات پيامبر اسالم
ـ   فۀيطا بارۀرا در« دوغالت»برای اولين بار لقب  را  او و رنـد يگ یکـار مـ   هاجدادی مؤلـف ب

کـه بعـدها مـورد     (7: 1948)ر.ک؛ تتـوی و قزوينـی،   کننـد   عرفی میم« دوغالتميرزا حيدر »
 :سندينو ی. آنجا که مرديگ یقان و مترجمان قرار مقاستفادۀ ديگر مح

کشـمير را بـه تصـرف     ،ميرزا حيدر دوغالت که به وقت سلطان سعيدخان»
ميـرزا   .به عرض رسانيد که فتح کشمير در کمـال سـهولت اسـت    ،درآورده بود

 ،جمـع آمـده   ،ه با يکديگر مخالفت داشتندکحيدر به کشمير درآمد و کشميريان 
ـ   ،ت ايشـان ميرزا حيدر را مالزمت کردند و به قوّ اع بـه  و نـز  جنـگ  یکشـمير ب

ميـرزا حيـدر در کشـمير     ،دوم رجب و ي  بيسترتصرف ميرزا حيدر درآمد و به تا
 .(645ـ641)همان:  «حاکم شد

 یالديمـ  1539اثر خود را در سـال   ،تذکرۀ هفت اقليمامين احمد رازی مؤلف کتاب 
خذ سـود  أبه عنوان م تاري  رشيدی یها کتاب خويش از نوشته یجا یجا نوشت. وی در
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)ر.ک؛  کنـد  یخطاب م« ميرزا حيدر»فقط « دوغالت»مؤلف کتاب را بدون لقب و  ديجو یم
چنـين بيـان    دربارۀ ميـرزا حيـدر  را احمد رازی ديدگاه و شناخت خود  .(1221: 1983رازی، 

 :کند یم
اسـت کـه سـبق ذکـر او در تحـت       یميرزا حيدر نسبۀ محمد حيدر ميرزاي»

ظهور آمده و بـا وفـور لطـف     سالطين کاشغر کرده آمد و از او کارهای نيک به
سن نظم بغايت شجاع و مردانه بوده و حُ ءو سنجيدگی انشاء طبع و درستی امال

چنانچـه يـک مرتبـه بـه اشـارۀ سـلطان        ؛دانسته یب سپاهيگری را نيک مأو د
برافراشـت و   ءرايـت اسـتيال   ،ت به کشمير درآمدهابوسعيدخان از راه کاشغر و تبّ

ـ     واليـت درآمـده و   ت ديگر از راه هنـد بـدان  کرّ ن حيـث  قـرب هفـت سـال مِ
کـه   تاري  رشـيدی در کشمير به قتل رسيد.  ،ستقالل حکومت نمود و در آخراإل

الجمهور مشهور است و ايـن ربـاعی    بين ،نوشته ،حاکم کاشغر ،به نام رشيدخان
 ها مذکور: نيز از وی بر زبان

 شده را اسير غـم بايـد بـود    عاشق
 سـت يا از سر کوی يار بربايـد خا 

 

 کش وادی ستم بايـد بـود   محنت 
 «يا از سگ کوی يار کم بايد بـود 

 (.1226)همان:                           
تاريخی بسيار خذ أبه عنوان مرا  تاري  رشيدیاروپايی کتاب  و پژهشگران دانان  يتار

 William« )ويليـام ارسـکين  » ،اولين بـار عـالم انگليسـی    .کنند یمارزنده و مهم قلمداد 

Erskine،)     ر.ک؛ ارسـکين،   ددااسـتفاده  اين اثر را به عنوان مأخذ ارزشـمند تـاريخی مـورد(

 ،دشميالدی در لندن چاپ  1857که در سال  تاري  هندکتاب  برای نوشتن. وی (م.1857
، تا بتواند ()ر.ک؛ همان کرد تاري  رشيدیاز کتاب  یا مالحظه درخورِاقدام به ترجمۀ بخش 

بـه   تاري  رشـيدی يی از کتاب ها . ترجمۀ بخششود مند بهرهار مفيد آن از اطالعات بسي
ترجمۀ کامل کتـاب از سـوی ادوارد دنسـين     رایمساعدی ب نۀيبعدها زم ،ارسکينوسيلۀ 
 .م.(1835، رأس)ر.ک؛  دش (Denisson Ross) رأس

ذ خأاستفاده از کتاب به عنوان م ،به زبان انگليسی تاري  رشيدیتا زمان ترجمۀ کامل 
 .W.H« )دکتر وی. بليو»مثالً  ؛ان اروپايی قرار داشتقو منبع همچنان در دستور کار محق

Bellew)  ب. فـورث  ر.»به سرپرسـتی   ،به کاشغرميالدی  1849در سفری که در سال» 
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 خـود از  در نوشتن بخشی از کتاب و نگاشت تاري  ترکستان شرقیعنوان  با کتابی ،نمود
 .چهل( :1987، دوغالتبه نقل از؛ ) کردفاده ميرزا حيدر است یها نوشته

بـا   ،هم در سفری که بـه جارکنـد و کاشـغر نمـود     (R.B.Show« )شاو .یب ر.آ»آقای 
 تاري  رشـيدی بخشی از کتاب  ،و پس از بازگشت از سفر دميرزا حيدر آشنا ش یها نوشته

)ر.ک؛  دکـر شـر  منت« انجمـن جغرافـی  »ميالدی در مجلـۀ   1842و در سال  کرد را ترجمه

 .(همان
تـاري   نام ه حقيقی خود بتدر اثر  (Elliot« )ايليوت» ،عالم پژوهشگر ،از آقای شاو بعد
ترجمه شده بود،  «داوسون» که به وسيلۀرا  تاري  رشيدیبخش مختصری از کتاب  ،هند

« مورکرافـت »ذکـر اسـت کـه آقـای      شايسـتۀ در اينجا  .)ر.ک؛ همان( دکر خود وارد کتاب
(Moorcroft) ذکـری   اند،ميالدی به چاپ رس 1866که در سال  هسفرنامنام ه اثری ب در

خذ أبه عنوان م ميرزا حيدراز کتاب  اواگر  .يک( و )ر.ک؛ همان: چهل کند یاز نام ميرزا حيدر م
 است. سود جسته مورد بحثاثر  ازاولين عالم انگليسی خواهد بود که  ،استفاده کرده باشد
به عنوان مرجعی معتبـر در کتـاب    تاري  رشيدیوی که از پژوهان فرانس از بين تاري 
شـناس و بـه ادعـای     شرق ،خوبی بهره گرفت ( بهو تيمور زيچنگ )آتيال، امپراتوران صحرا

. وی در کتـاب  بـود ( م.1356ــ 1885) «رنـه گروسـه  » ، يعنی«رانسهفپدر تاري  » ،بعضی
 :سدينو یخويش دربارۀ ميرزا حيدر چنين م

وارث خانـدان دوقـالت    ،ميـرزا )محمـد حيـدر ثـانی(     حيـدر  تاري  رشيدی»
از فرهنـگ درخشـان و معرفـت اوالد و اعقـاب جغتـايی و خانـدان        ،)دوغالت(

بـا   توان ینم چيه . ...کند یدوقالت )دوغالت( با لحن بسيار مساعدی صحبت م
زيرا  ؛است دانسته یزبان مغولی را م ،اطمينان خاطر گفت که اين شاهزادۀ فاضل

ـ  "زبان مغوالن قديمی بدون شک  ،لمانی صادق و پاکدلبرای مس ار و زبـان کفّ
زبان خاندان او و زبـان خـود او    ،از ساليان دراز ،است. در حقيقت بوده "نانيد یب

 ،حيدر ميرزا کتاب خـود  ،ولی با اين احوال و اين سابقه ،است ترکی جغتايی بوده
 به زبـان  ،معروف است یتاري  رشيدنام ه را که ب تاري  مغوالن آسيای مرکزی

 با نـام  را خود خاطرات ،"بابر" او دوست و همسايه آنکه حال است، نوشته فارسی
ا بـا آن مخلـد   ر خـود  نـام  و اسـت  کرده تحرير جغتايی ترکیلهجۀ  به ،بابرنامه
کـه ترکسـتان شـرقی     دهـد  یرجال فاضل و بارع نشان م ناست. وجود اي نموده
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ـ )خانات سابق جغتايی شرقی( که ا  یبـار  وضـع رقـت  ه مروز از لحاظ فرهنگی ب
کــانون فروزانــی از علــم و دانــش  ،نخســتين قــرن شــانزدهم مــۀيدر ن ،افتــاده
 (.817ـ819: 1925)گروسه،  «است بوده
ـ اهميت شايان اسـتعداد و فعال  ،عد فرهنگیرنه گروسه از بُ گونۀ  نيارزيابی ا  یهـا  تي

ـ فرهنگی و معنوی ميرزا محمد حيدر دوقالت )دوغـالت   .دهـد  یخـوبی نشـان مـ    ه( را ب
که منطقۀ ترکستان شرقی، روزگاری مرکـز ثقـل توليـدات     دارد یمهمچنين، وی اذعان 

 است. فرهنگی و ادبی ترکان بوده
؛ Vladmir Vladimirovich Viyaeminov) «وليامينوو و. و.» ،از بين محققان روسی

به عنوان  تاري  رشيدیاز  ،ها تاريخی دربارۀ قزاق یها ( در جريان پژوهشم.1397ـ1899
ــود   ــتفاده نم ــع اس ــاب مرج ــی،  ) کت ــل از؛ چمن ــه نق ــد و.» .(3م.: 6917ب  Vasili) «و. بارتول

Vladimirovich Bartold آسـيای   یهـا  تـاري  تـرک  ( در تحرير کتاب م.1391ـ1823؛
 ،و دربـارۀ کتـاب   (1942)ر.ک؛ بارتولـد،  است  هاز اثر ميرزا حيدر به حد نياز سود جست ،ميانه
 :است هبسته به شرايط زمان چنين ارزيابی کردوا

فضالی اروپا تنها اثر مهم ادبی است  دۀياثر تاريخی محمد حيدر که به عق»
است. اين اثر بعـدها   به زبان فارسی نوشته شده و است که در کاشغر آفريده شده

زبـان ادبـی    ،است. از قرن هيجدهم به بعد زبان ترکی ترجمه شدهه ندين بار بچ
]در ايـن  توجهی به اين زبان  شايستۀادبی  اما هيچ اثر ،نحصراً زبان ترکی بودم

 (.642ـ645: 1942)بارتولد، « است نوشته نشدهمنطقه[ 
حکومت سعيديه بـه   یتوجه یيکی ب ،علت نزول و سقوط فرهنگ و ادبيات در کاشغر

جـاد درگيـری و   اي یهـا  زهيانگ ،طلبی سران طهسل ديگر اينکهو بود زبان و ادبيات ترکی 
ايجاد ملتی واحد برای »به حدی که ديگر مفهوم  ،داخلی را به اشباع رساند یها کشمکش

 مرور زدوده شد. مردم به یها از ذهن توده« بنياد کشوری واحد و مستقل
نيـز در کتـابی بـا    « دکتر اسالم چمنی»به عنوان کتابی مرجع از سوی  تاري  رشيدی

مـورد   «(جامعـه و فرهنـگ قزاقسـتان   »جسـتار  پژوهشی بـا  ) تاري  و ادبيات قزاقعنوان 
. کتاب اخيـر بـه زبـان فارسـی، از سـوی رايزنـی جمهـوری        است ی قرار گرفتهبردار بهره

م.: 6914)ر.ک؛ چمنـی،   مـيالدی بـه چـاپ رسـيد     6914اسالمی ايران در آلماتی، به سال 
 (.99ـ18
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 تاري  رشيدیی ها ترجمه. 5
ۀ ديگر بايد گفت که اولين ترجم یها زبان فارسی به زبان از تاري  رشيدیترجمۀ بارۀ در
مسـتقيم از زبـان فارسـی بـه      ه صـورت . کار ترجمه باست هبه زبان ترکی انجام گرفت اثر

اسـت.   هانجام گرفتميالدی  1898ـ1894 یها خواجه محمد شريف در سال به قلمترکی 
ـ   بک حسين امان ،کباين نسخه با همت و کوشش عالم از و جليـل بـا شـرح و    بـک اوغل

ـ     6911توضيحات الزم در سال  )ر.ک؛ دوغـالت،  اسـت   همـيالدی در تاشـکند انتشـار يافت
 .م.(6911

ادوارد  به وسيلۀانگليسی آن  کامل باًيتقربرگردان اول بار  ،بين کشورهای اروپايی در
 ميالدی در لنـدن انتشـار يافـت    1835دنيسون رأس به منصۀ ظهور نشست که در سال 

سه نسخۀ دستنويس موجـود در مـوزۀ کتابخانـۀ     ترجمه از برای کار .م.(1835أس، )ر.ک؛ ر
. بـه  اسـت  کـرده فارسی از بايگانی دانشگاه کمبريج استفاده  ۀمرکزی بريتانيا و يک نسخ

 ن.»ی آقـا  نيـز  کـار ترجمـه   اسـت. در  از دو نسخه به ترکی هم بهرۀ کافی گرفته ،عالوه
پيشگفتار بسـيار مفصـل و    ۀ اثر،بر ترجم ،از سويی اند و ثری نمودهؤم یها کمک «اسيال

. عباسقلی دباشتواند  میهر خواننده و پژوهنده  ایبريی اند که چراغ راهنما مفيدی نگاشته
اسـت   گفتار کتاب الياس را به فارسی ترجمه کرده، در تصحيح خود آورده فرد پيش غفاری

مـيالدی   1388سال به لندن  م درترجمۀ رأس برای بار دو. (59ــ 94: 1987 ،ر.ک؛ دوغالت)
مـيالدی انتشـار    1331چاپ شد و برای سومين بار در شهر دهلی هندوسـتان در سـال   

 يافت.
انـد کـه ايـن امـر      تمايلی نشـان نـداده   تاري  رشيدیها تا امروز به کار ترجمۀ  روس

ترجمـۀ روسـی    نـاگزير سياسی سردمداران حاکميـت باشـد.    یها دگاهيجدا از د تواند ینم
زبانان ازبک جنبۀ عملی به  تاب بعد از استقالل جمهوری ازبکستان برای استفادۀ روسیک

 ل.م.» و« پ. جليلـووا » ،«آ. اورنبـايف » ؛ از جملـه علمای ازبک ،خود گرفت. در کار ترجمه
 بهند. ترجمۀ مذکور انجام دادبه زبان روسی را پيشگام شدند و کار برگردان آن  «اپيفانووا
 نظــر،اپ رسـيد. از ايــن  چــبـه   ،پايتخــت ازبکســتان ،ی در تاشـکند مــيالد 1332سـال  
 ناًيميالدی ع 1333 سال در اخيرزيرا ترجمۀ فوق  ؛زبانان قزاق هم محروم نماندند روسی

 .م.(1333)ر.ک؛ همان،  منتشر شد ،پايتخت سابق جمهوری قزاقستان ،در آلماتی
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اسـت   سالم چمنی انجام شدهادکتر  به قلماز فارسی به قزاقی  تاري  رشيدیبرگردان 
انتشـار   ،پايتخـت سـابق جمهـوری قزاقسـتان     ،ميالدی در شهر آلماتی 6999سال  بهو 
چـون   یاسـتادان گرانقـدر   یها مشاوره ،در جريان ترجمه. م.(6999)ر.ک؛ چمنی، است  هيافت
 شايان قويگلدی محمد دکتر اوغلو و احمد ميرزا مکمتاس دکتر دربسعلی، ستار عبد دکتر
آن بـه وسـيلۀ   فـوق دکتـرای    رسالۀ ،کتابقزاقی  ترجمۀاولين د از انتشار بع. است رتشک

در شورای علمی انسـتيتوی  « رمان زندگیـ   تاري  رشيدی»عنوان  با دکتر اسالم چمنی،
بـا   مـيالدی  6994در سـال   ادبيات و هنر قزاقستان به رياست آکادميک سريک قيرابای

دکتر اسـالم   م.(.6994)ر.ک؛ همـان،  آمد  دکترا نائل و به اخذ مدرک فوق موفقيت دفاع شد
در . م.(6994)ر.ک؛ دوغالت، داد به صورت کتاب انتشار را مزبور  ۀدر همان سال رسالچمنی 
بـه ترکـی    (Osman Karatay) «اراتـای قعثمان »ترجمۀ انگليسی ادوارد رأس را  ،ترکيه

)ر.ک؛ قاراتـای،   ول به چاپ رسـيد ميالدی در استانب 6992استانبولی برگردانيد که در سال 
 ،و عبـارات  اسـت  شده تاريخی پرداخته یها فقط به ترجمۀ بخش ،کتاباين . در م.(6992

 است. دهگرديدر ترجمه حذف  سخنوری اثر یها امثال ظرافت اشعار و ،استعارات ادبی
ـ »ترجمۀ کتاب ميرزا حيدر به زبـان ازبکـی بـا همـت      همسـرش،   و «اب رحمـان وهّ

پايتخـت   ،ميالدی در شـهر تاشـکند   6919به انجام رسيد و در سال  «يگامووايانگليش »
 .م.(6919دوغالت، )ر.ک؛  دشنتشر م ،جمهوری ازبکستان
ترجمه به زبان اويغوری است. اين کار به  ،امروز صورت گرفته که تا یا آخرين ترجمه

. در برگـردان  (م.6994، گان کوره)ر.ک؛  است عملی شده «محمد توردیميرزا احمد »کوشش 
 باشد یم «عبدالغفور محمدنياز بنی مالّ»که ترجمۀ  است از نسخۀ ترکی استفاده شده ،کتاب

 6911. ايـن ترجمـه در سـال    شود ینگهداری م «453س. »پترزبورز با شمارۀ  و در سن
 ميالدی در شهر اورومجی نشر يافت.

 . نتيجه2
شـدۀ     نوادگان مسلمان و ترککه در حدود پنج قرن پيش دربارۀ تاري تاري  رشيدی

، اثری بسيار ارزشـمند   چنگيزخان به قلم ميرزا حيدر دوغالت به زبان فارسی نوشته شده
اهللا همـدانی اسـت،    فضـل  تاري  رشيدیادامۀ  باًيتقراذعان کرد که  توان یماست. گرچه 
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هـل علـم   است، بـه ا  گونه که بايسته  آناست و  همدانی مانده تاري  رشيدیولی در سايۀ 
بـه   اسـت و  چندين بـار تصـحيح شـده    نکهيااست. اين اثر ارزشمند با وجود  معرفی نشده

است. همچنين،  ، ولی چندان مورد نقد و بررسی قرار نگرفته چندين زبان هم ترجمه شده
اسـت.   که در ايران نيز چندان زير چشمان تيزبين متخصصان قرار نگرفته رسد یم نظر به

اين نوشته تا حدودی بتواند توجهات را بر اين اثر ارزشمند تـاريخی   رود یمبنابراين، اميد 
 جلب نمايد.
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