
  

  

  

  

  

ي شرقي ها اولين استاد زبان فارسي در مدرسة زبان:  ماتيو النگلِسسلويي

  )1796(پاريس 
  

  دكتر طهمورث ساجدي

  گروه فرانسه، ي خارجي دانشگاه تهرانها استاديار دانشكدة زبان

  
  

  مقدمه

دشت آميز زرليساي مسيحي، نام آهنگين و اسرار بر ضد كالمعارفةريدابه هنگام مناظرة اصحاب 
گيرد و افتخار غرورآميزي را براي  گذار در مقابل حضرت موسي قرار مي عنوان اولين قانون هب

 كه نام زردشت او را در اين ايام شيفتة ،٢آبراهام اياسنت آنكتيل دو پرون ١.آورد دنبال مي هايرانيان ب
  بررسيرود و پس از چندين سال مطالعه و ، عزم جزم كرده و به هندوستان ميخود نموده بود

و جوانان آن عصر را شيفتة خود افتخار ااقدام غرورآميز و پر. كند را منتشر مي) ١٧٧١ (اوستا
بان رسمي هندوستان بود، كه توجه يكي از آنان به زبان فارسي، كه در آن وقت ز طوري هكند، ب مي

 در ميان كه شرقي اماكند،  اش را در شرق ترسيم مي ياي خود آيندهؤشود و او در ر معطوف مي
هاي   بود و در طول فعاليت٣ نام او لويي ماتيو النگِلس.شود ها و نسخ شرقي يافت مي انبوه كتاب

  .محشور بود  اش با ايرانيان چندي هم علمي
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  بحث و بررسي

فرانسه متولد  ٦ مركز استان سم،٥ در نزديكي مون ديديه،٤ در ِپِرن١٧٦٣ اوت ٢٣النگِلس در تاريخ 
هاي بزرگ اين ايام بود، در مون ديديه  دان  کوسن دوپر سووال هم، كه از عربيژاك آنتوان. دش

جاي  روند تحصيلي و آيندة النگلس برزاده شده بود و از قضا اين حسن اتفاق تأثير قاطعي در
هيچ مشكل خاصي تحصيالت ابتدايي را در زادگاه خود و زير نظر گذاشت؛ بنابراين وي بدون 

  .ن رساندبه پاياپدر و مادرش 
 النگلس كه پدر اظهار داشت ١٨٢٥ كه از دوستان النگِلس بود، در سال ،٧بن ژوزف داسيه  

حرفة نظامي را فرا گيرد و سپس به هندوستان نيز  عالقه داشت كه او  وبود ٨عضو دادگاه نظامي
 در  خدمتالزمةآنچه كه مسلم است .  نزد بعضي از شاهزادگان طرفدار فرانسه خدمت كندبرود و

آموختن زبان رسمي اين كشور، يعني زبان فارسي بود و آنكتيل دوپرون هم  زمان  آنهندوستاِن
هاي فارسي و پهلوي را  آميز زبان تان و سپس چگونگي فراگيري موفقيكه مسافرتش به هندوست

وده بينانه نم كوته متفاوت و يالعمل  را وادار به عكس٩خوبي شرح داده بود و حتي ويليام جونز به
همين دليل   به. ي ايراني به راه انداخته بودها ه سر و صداي زيادي در اطراف زبانبود، ناخواست

وي  تا در آنجا او را براي حرفة نظامي آماده كند، س او را به پاريس آوردكه پدر النگل وقتي
 استاد ،١٠هاي شرقي را در كُِلژ دو فرانس و نزد ژان ژاك آنتوان كوسن دوپرسووال تحصيل زبان

 و دادهاي تركي و فارسي، به تمايالت پدرانه ترجيح   استاد زبان،١١ير روفن زبان عربي و نيز پي
قت چندان و كه اين امر در فرانسة آن پرداخت، آن هم در حاليهمزمان به آموختن زبان انگليسي 

نشان ات انگليسي و علماي بزرگ در فراگيري آن رغبت معمول نبود و فقط مترجمان ادبي
  .دادند مي

از كرسي زبان عربي  ١٣گيري  تصميم به كناره١٢هوتِره، آندره ِدِلژ دو فرانسدر اين ايام در كُ  
 بود و دني دمينيك  مشغول تدريس زبان عربي١٧٨٣ل نموده بود و كوسن دو پر سووال از سا

 ١٧٨٤سال هاي تركي و فارسي فوت كرده بود و روفن در  مشترك زبان صاحب كرسي ،١٤كاردون
  ١٥.جانشين او بود
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هاي شرقي از خود نشان  ر و شوق زيادي براي فراگيري زبانس شومسلم است النگلآنچه   
وقت خود داد و حتي يكي از اولين شاگردان كوسن دو پرسووال و روفن شد و در عين حال هم 

نگليسي مقيم به آثار خاورشناسان امستقيماً ف فراگيري زبان انگليسي نمود تا بتواند را صر
عالوه،  به. باشد و به مطالعة آنها بپردازدهندوستان و نيز آثار انجمن آسيايي كلكته دسترسي داشته 

ات دبي در رابطه با تاريخ اهاي متفاوتي ها و نوشته ن ايام حتي در انگلستان هم گرامرها، ترجمهدر اي
  .شدند وفور چاپ مي  وجود داشت و بههندوستان 

نش متوجه كتاب هاي شرقي و تاريخ آسيا ذه پس از چندين سال مطالعة زباندليل  به همين  
 به آن را ١٦اول شخصي انگليسي به ماژورداويبار شود كه   ميتزوكات و ملفوظات تيمور

عربي در   كه استاد زبان،١٨ با همكاري ژوزف وايتش پسرو پس از مرگ او ١٧انگلستان آورد
ف زمان خود را صرس هم النگل.  منتشر كرد١٧٨٣در سال آكسفورد بود، اصل و ترجمة آن را 

به فرانسه ارائه نمود و آن را اي جديد از آن  سان ترجمه و بدين ١٩ ترجمه با متن اصلي نمودةمقابل
 منتشر ١٧٨٧نام شرقي و تعليقات زياد در سال  هاساس آثار مؤلفين ب زندگي تيمور بربه همراه

 عنواني كه هنوز ،»خاورشناس«عنوان   سالگي به٢٤ نيز در سن و با همين اثر نام خود را ٢٠دكر
هاي   زمان اغلب آنان از فرقه تا آنزيرامذهبي تثبيت نمود، ، در بين خاورشناسان غيروجود نداشت

  .بردند ميسر  هعنوان ميسيونر در شرق ب مختلف مسيحي بودند و به
 در اصل به تركي نوشته تيموريملفوظات  در دسترس بود،  هنگامطبق اطالعاتي كه تا آن  
نام ابوطالب حسيني، اهل خراسان، آن را از اصل تركي به فارسي ترجمه و به شاه  و فردي بهشده 

لكن تحقيقات بعدي، كه . ده بودجهان، پادشاه هندوستان در اواسط قرن هفدهم، تقديم نمو
 فارسي آن و ة ترجم و از مطالعةدربرنداشتاي  نتيجهعمل آمد،  هخصوص اصل تركي آن بدر

 شرح براساسچنين استنباط شد كه وي با مهارت تمام آن را  اين نيزاظهارات ابوطالب حسيني 
براون، كه در . حال ميرزا باِبر و نيز به كمك ساير تواريخ عهد تيمور ساخته و پرداخته بود

 مؤلف ،٢١ل ريو شارة گفتازدانست، در واقع  مياظهارات خود قاطع بود و اين كتاب را مجعول 
 وي در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده بود كه كتاب كرد، زيرا پيروي مي ،فهرست فارسي

  ٢٢.مذكور در اصل اثري مجعول بوده است
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كم متوجه  شهرت فراواني كسب كرده بود، كمس، كه با اين كتاب لدر هر حال النگ  
اي آنچنان راه افراط و تفريط را   حتي عدهشد و  بر بعضي از تعليقات او ابراز ميد كهشانتقادهايي 

لكن . ليسي آن عنوان نمودنداي از روي نسخة انگ ش گرفته بودند كه اثر او را صرفاً ترجمهدر پي
هاي جديدي  ة خود را با مسئوليتمخاطرع نهادن به چنين اظهاراتي راه پرس بدون وقالنگل

هاي مديدي با ميسيونرهاي اعزامي   كه سال،٢٣در واقع وزير مشاور لويي شانزدهم، برتن. پيمود مي
 اثر پدر  فرانسه-فرهنگ منچو در جستجوي فردي بود كه ١٧٨٧به چين در مكاتبه بود و در سال 

 و ا بودند با وي ارتباط برقرار كردس آشنرا بررسي و منتشر كند، توسط افرادي كه با النگل ٢٤آميو
  .انجام اين كار مهم را به او واگذار نمود

به مطالعة  با پشتكار تمام ابتدا وي بود، كاري وي خارجكه زبان منچو از حوزة رغم اين علي  
 به زبان منچو فراهم كرداي  پرداخت و سپس كتابچههاي خطي ميسيونرها  اين زبان از روي نوشته

حتي حروف چاپي آنها را .  حرف هجادار تقليل داد٢٩ شكل متفاوت را به ١٣٠٠و بيش از 
كه اهل فن، كه از مخلص كالم اين. ري نمود و شرح آنها را در همين سال منتشر كردگي قالب

 كاري كه ارائه كرده بود به او لقب خاطر  را زير نظر داشتند، بهل النگلسنزديك سرعت عم
 شدس متهم نگذشت كه النگلديري . دش و اين لقب بعدها به آِبل ِرموزا هم اطالق دادند ٢٥»تاتار«

 منتشر شده المعارفةريداباي تهيه شده توسط ِدهوتِره، كه بيست سال قبل از آن در از روي الف
كه از الفباي اين دانشمند خاورشناس استفاده نكته  اين قبولضمن وي . ده استكربود، اقتباس 

 تأليف آميو،  فرانسه-منچوگانة فرهنگ   و همت زياد به انتشار مجلدات سهكرده است، با پشتكار
  .كرد انقالب كبير فرانسه منتشر ةح، يعني در بحبو١٧٨٩ -١٧٩٠هاي   آنها را در سالپرداخت و

س النگل «٢٦:چنين اظهار داشتآِبل ِرموزا، كه استاد مسلم مطالعات چيني و مغولي بود،   
هرگز نتوانست زبان منچو را ياد بگيرد و يا الاقل بتواند يك خط از آن را، كه معنايش را از قبل 

مجموعه از  بسيار دقيقي از فرهنگ آميو را منتشر نمود؛ دو مجلدباشد، بخواند؛ لكن ندانسته 
سهولت آن به تمجيد پرداخت، تا د؛ و بارها از فايده و كرگيري و ارائه  حروف اين زبان را قالب

كه مطالعات اين زبان را بيشتر از در نظر گرفت عنوان فردي  توان او را به راستي مي آنجا كه به
  .»سيونرها در اروپا باب نمودمي
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اثر بزرگ خود س، كه به اهميت كارش واقف بود، ظرافت طبع به خرج داد و اين دو النگل  
 كه عضو آكادمي فرانسه و ،٢٧ها و علوم ادبي تقديم نمود و مارشال دو ريشيليو را به آكادمي كتيبه

منظور  بهز دوازده پانسيون را، كه سابق بر آن هم حامي بزرگ ولتر بود، براي قدرداني از او يكي ا
  .دبا بنيان نهاده شده بود، به او اعطا نموداز شايستگي علمي اقدرداني 

 برگرفته از مؤلفين گوناگون عرب و ،ها و اندرزها افسانه ،ها داستانبعد از انتشار النگلس   
كه در ، نامهشاه شداشتي دربارة فردوسي و تحليلي درخصوص اثر منظوم يادبه همراهايراني، 

 همراه گفتاري مقدماتي و   به، راهاي هندي ها و قصه افسانه ١٧٩٠همين ايام منتشر شد، در سال 
 يها  و آداب و رسوم هندوها، كه متضمن بخشي از افسانه دربارة مذهب، ادبياتيهاي يادداشت

 وين بهره گرفته چاپ جنگ فارسي بود و گويا از آثار منتشر شده به انگليسي و نيز از يك بيدپاي
بود، ارائه نمود و در آن گفتار مدعي شد كه براي نخستين بار در فرانسه و در قارة اروپا به معرفي 

  .پرداخته و آنها را شناسانده است» انجمن ادبي كلكته«وجود و آثار 
ت زيادي براي اين قسمت از كارهاي ترجمه و تأليف او، كه اهمي ٢٩و داسيه ٢٨آِبل ِرموزا  

 تعميمي و ترويج مطالعات شرقي و نيز معرفي آثار خاورشناسان انگليسي مقيم هندوستان را ةجنب
 هم واقعيت. دانستند اجر می بی و اين اقدام او را كاري بس دشوار و نددر فرانسه داشت، قايل شد

ها و آثار خاورشناسان انگليسی در  اين بود که بيشترين شناخت درخصوص شرق و سفرنامه
 حجم كارهايي كه زعم او دانست، زيرا بهس يون همت و پشتکار النگلمدرا بايد ه و اروپا فرانس

شد و در مواردي  مياقدامات بيشتري نيز بايد براي معرفي آن گرفت زياد بود و  بايستي انجام مي
اي نه چندان مهمي هم گداري انتقاده ، نتيجه اينكه گاهت كار فداي كميت آن شده بودهم كيفي

ت در پيش گرفته و كميت را بر كيفي همين شيوه را نيز كه تقريباً ٣٠ژوزف فون هامر. آمد عمل مي به
  .ان حياتش و هم بعد از فوتش شديداً مورد انتقاد قرار گرفتترجيح داده بود، هم در زم

ات  آنچه كه درخصوص ادبي تماميتقريباً «٣١: ابراز داشت١٨١٠در سال ساسي سيلوستر دو  
 وسايل بيشتري براي مطالعة اين زبان در ها است زيرا نجام گرفته است، آثار انگليسيي افارس

  .» آن بپردازندة تا به مطالعبرند مياختيار داشته و نفع بيشتري هم 
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ن براي شناساندن هايي كه وي از آ با توجه به تسلط كامل النگلس به زبان انگليسي و استفاده  
ها بر  ت انگليسي به نفع شناخت و حاكمياقدامي كه شايد بيشترها نمود، در  تأليفات انگليسي

س بخشي از ترجمة منتشر بطه با فرهنگ و ادب ايران، النگل كاري در راةهندوستان بود تا ارائ
السعدين و  مطلعلدين عبدالرزاق سمرقندي، ا را از كتاب مورخ ايراني كمال ٣٢نشدة آنتوان گاالن

هاي  سفارت هندوستان بود، تحت عنوان دروي  ٣٣سفير شدنبا شرح ، كه در رابطه البحرين مجمع
كرد، لكن ذكري از نام مترجم آن منتشر ) ١٧٨٨ (ور چينل يك شاه هند و ايران و يك امپراتمتقاب

مسافرت از  و بعدها هم بخش ديگري از آن ترجمه را به همان روال و تحت عنوان نياوردعمل  به
 ملي پاريس، اياسنت ةپاية كتابخان يكي از كارمندان دون. ساختنتشر م) ١٧٩٨( ايران به هندوستان

، كه اصالً نظر خوبي دربارة النگلس نداشت و تمامي مقاالتش هم درخصوص او آكنده از ٣٤اُديفره
خصوص انقالب كبير فرانسه و طرفداران و مخالفان آن بود، با متوجه شدن ورزي در كينه و غرض

 ٣٦را به اطالع سيلوستر دو ساسي و آنتوان لئونار دو ِشزي ٣٥يست ماوقعاين اقدام به ظاهر ناشا
رتبة  كه مثل النگلس از حافظين عالي نيز خصوص سيلوستر دو ساسي رساند، لكن اين دو نفر، به

 و پس از نپرداختنداي و يا در جايي به اظهار نظر در اين باب   ملي بودند، هرگز در نوشتهةكتابخان
  .دكراش تقبل  چندان طوالني ديفِره مسئوليت اين اتهام را تا آخر عمر نهاُ ٣٧آن هم فقط

 ترجمة فرانسوي آن به همراهرا  السعدين مطلع اتين مارك كاترمر، كه بخشي از متن فارسي  
ضمن اش  داديم واقف بود، در مقدمه موضوعي كه شرح به كرد و كامالً ٣٨ منتشر١٨٤٣در سال 

 امر سلطان جانب پادشاه چين، كه به  وط به شرح سفارت اعزامي بهخش مربت بيادآوري و اهمي
 خود آورد، السير حبيبصورت ضميمه در   هم اين شرح را بهميرخواند شاهرخ انجام گرفت و

ة مجموع آن را در ٣٩ ِملكيِزِدك ِتِونو،اي كه گاالن از آن به فرانسه ارائه نمود  كه ترجمهاظهار داشت
 به همراه مصمم بود كه متن فارسي آن را س هماپ كرده بود و النگلچ انگيز سفرهاي شگفت

ممكن ني او انجام اين كار مفيد را غير هنگام و ناگهاة جديدي منتشر كند، لكن مرگ زود ترجم
جز  چيزي كرد گاالن اعالم ةعنوان ترجمة منتشر نشد مخلص كالم اينكه آنچه اُديفِره به. يدگردان

يز انتشار س باعث شد كه انتشار آن و نيش نبود و فقط مرگ ناگهاني النگلاي ب شده ترجمة شناخته
  .اش تحقق نيابد ديگر آثار در دست تهيه
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 و سپس تغييرات مهمي كه در سطح كشوري انجام ١٧٨٩بعد از انقالب كبير فرانسه در   
ن نزديك ، دو تن از دوستا١٧٩٢به وزارت كشور در سال  ٤٠ و نيز انتصاب ژان ماري روالنگرفت

س، كه عالقة زيادي به كار النگل. ة ملي برگزيده شدند كتابخانةرتب عنوان كارمندان عالي النگلس، به
 خطي منصوب  نسخمحافظ به مقام شدر بخش نسخ خطي اين كتابخانه داشت، توسط دوستان

كه  ليكرد، آنهم در حااي سپري  را در آنجا بدون هيچ حادثه ٤١»ِترور«د و حتي بدترين ايام ش
  كه سالي١٧٩٣ در سال. ندددست گيوتين سپرده ش هروالن و همسرش، معروف به مادام روالن، ب

كنوانسيون «، كه ٤٢ درآمد»كميسيون موقتي هنر«س به عضويت  بود، النگلو صدا خونين و پر سر
  .كرده بودالحاق » كميتة آموزش و پرورش«به آن را » ملي

 نسخ خطي از طريق انتشار  نگهداري و شناساندنس براي حفظ وهايي كه النگل كوشش  
 حراست اشياء هنري از گزند  حفظ ونيزآورد و  عمل مي ههاي وزين ب ها و نوشته يادداشت

نظر به شايستگي و حميتي با  كنوانسيون ملي، شدن آثار هنري در همين ايام، موجب گرا تخريب
هاي كوچة سن  ي مجموعة ادبي كاپوسنفظ و نگهدارت حاو از خود نشان داده بود، مسئوليكه 

  .در پاريس را به او محول كند ٤٣نورها
 در ١٧٤٤گ فرانسوي، در سال شناس بزر دان و ارمني ، عبري٤٤كشيش گيوم دو ويلفروآ  

» دان هاي عبري كاپوسن«وان شناسان نامي تحت عن از زباناي واقع در همين كوچه انجمني  صومعه
اش در  ة اولين اثر خاورشناسيهنگام تهي  كه در زمان جواني خود و بهترمر، كا ٤٥.تأسيس نمودرا 

 با داشتن در هر حال اين انجمن. ناميد» آكادمي شرقي«خته بود، آن را اين محل به تحقيق پردا
ه خاورشناسان از خود نشان  خدمات بةرويي و سخاوتي كه در ارائ نسخ خطي شرقي و گشاده

ن، كه در آن وقت رده بود و گاه از اقصي نقاط اروپا خاورشناساسزائي كسب ك داد، شهرت به مي
ة ادبي به  اين مجموع وقتي. رفتند شدند، براي تحقيق به آنجا مي  ناميده ميةغلالهنوز عالمان فقه

و از اهل تتبع الطبع بود  سخيرو و  شخصه فردي گشاده به او كه از آنجائيد شس محول النگل
اي اروپايي  از او چهره و رفتفراتر نيز شهرتش از مرزهاي كشورش د، رك خوبي استقبال مي به

  .ساخت
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اي كه مفاد اصلي  رت و اعتبار معنوي بود، در خطابهس، كه در اوج شه النگل١٧٩٥در سال   
هاي شرقي براي  د و در آن اهميت زبانارسال شده بو» مجمع ملي «به ١٧٩٠ در سال آن قبالً

هاي  بر ناكافي بودن دروس زبانو علوم تشريح شده و حتي ات ة تجارت، پيشرفت ادبيتوسع
 و اين كرد تقاضاي خود را مطرح ژ دو فرانس تأكيد شده بود، مجدداًشرقي در همان زمان در كُِل

ده بود  كه رأي به اعدام لويي شانزدهم دا،٤٦بار از طريق نمايندة مشهور كنوانسيون، ژوزف الكانال
هاي شرقي و  شهرت پيدا كرده بود، گزارشي درخصوص زبان ٤٧شكُ نتيجه تحت عنوان شاهو در

ي زندة ها  زبانةمدرس« و پيشنهاد تأسيس مناسبات تجاري و سياسي ارائه كرداهميت آنها براي 
 عالي در همين ة اين مدرس١٧٩٥ مارس ٣در تاريخ . را در محل كتابخانة ملي ارائه كرد» شرقي

س، كه سرانجام به آرزويش رسيده شد و النگل شرقي تأسيس كتابخانه و در كنار انبوه نسخ خطي
ته هاي شرقي براي هميشه جاودان ساخ زش عالي و در تعميم و ترويج زبانبود و نامش را در آمو

هاي فارسي، عربي و  هاي زبان كرسي براي تأسيس بود، به رياست آن انتخاب شد و بالفاصله
  .دكرتركي اقدام 

به چاپ رسانده س زبان فارسي را، از طريق آثاري كه  بود كه النگلسال دوازده اكنون تقريباً  
ات شرقي يگري كه در رابطه با زبان و ادبيرغم كارهاي د  عجين كرده بود و عليبود، با نام خود

نبود وجه ماية تعجب  بنابراين به هيچ. شناختند شناس مي نام يك ايران د، عمالً او را بهه بوكردارائه 
شناس شهير سيلوستر دو  دان و ايران بان فارسي را به خود و كرسي عربي را به عربيكه كرسي ز

 شناس آن عصر، ژان ميشل وانتور دو پارادي ترين ترك  و كرسي تركي را به بزرگساسي
 هايهاي كنسولي در شرق دستاورد شناس مثل روفن در زمينة فعاليت اين ترك، اختصاص دهد

هم در شناساندن  ٤٨رام خاص ناپلئون بود و در ايام ما ژان گولميهوزيني داشت و حتي مورد احت
  .آن سعي وافي داشته است

هايي كه   در كالس١٧٩٦ ژوئن ٢٢ي در تاريخ طور رسم هس دروس فارسي خود را بالنگل  
الزم به . كردي زندة شرقي در محل كتابخانة ملي پاريس داير شده بود آغاز ها  زبانةبراي مدرس

بود، ليكن دومين زبان » ياييي فارسي و ماالها زبان«س ه عنوان رسمي كرسي النگلكر است كذ
 ديواري اين دروس ةاعالمي.  به بوتة فراموشي سپرده شد و او هرگز به تدريس آن نپرداختعمالً
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شد،  منتشر ١٨٨٣ عالي، در سال ةشناس و منشي اين مدرس ، ارمني٤٩ير كه توسط اگوست كاري
نطق  ١٧٩٦ نوامبر ١١س به هنگام شروع سال تحصيلي جديد در تاريخ النگلدهد كه  نشان مي

گفت كه  او مي. هاي شرقي ايراد نمود مبسوطي درخصوص اهداف مدرسه و دروس زبان
 براي تكميل معلومات  در اين مدرسه»هاي عاميانه و ديپلماتيك زبان«ة دانشجويان پس از مطالع

يران و هند، كه هاي باستاني و مقدس فلسطين، ا زباندر آنجا روند تا  خود به كُِلژ دو فرانس مي
  .  را بياموزندشود هاي آنها بيشتر احساس مي ضرورت تأسيس كرسي

 چ كوششي براي انجام درست كار خودداشت از هي به شاگردانش اظهار ميس، النگل  
هد بود كه براي نخستين توجه استاد زبان فارسي اين خوا «٥٠:گفت و ميفروگذار نخواهد كرد، 

جزيرة بزرگ، كه بين عربستان، هند و  شمار اين شبه هاي بي ارائه شود از استانشما نظري اجمالي 
ي بسيار ها شهرت يافته وليكن از زمان ِپرسمتناسب قع شده و در كشور ما با عنوان ناتاتارستان وا

 به است كه النگلس، كه قبالًن  اطالعات موثق حاكي از اي.»نامند مي ايران قديم ملل آسيايي آن را
ي زندة ها  زبانةپرداخته، اين درس را در مدرس ميهم  ٥١تدريس زبان فارسي در كُِلژ دو فرانس

مذاكرات شاهرخ، پادشاه ايران، با داي داد و سپس به  خود ادامه تزوكات تيموري ةشرقي با ترجم
، كه بخشي از جاري بين دو مملكتي روابط سياسي و ترمنظور برقرا تور چين، به امپرا،٥٢مينگ
، به دروس خود ١٨٠١ در سال بعداً.  پرداختالدين عبدالرزاق سمرقندي بود،  كمالالسعدين مطلع

  . حمداهللا مستوفي قزويني را نيز اضافه نمودالقلوبهةنز
 رساالت انستيتو را در ها ات دربارة پول كاغذي در نزد شرقيتحقيقس در همين ايام النگل  

هايي از  بخشخصوص ياساي چنگيزي را تحت عنوان  و نيز بحث و بررسي جالبي در٥٣]يآكادم[
خواند، در مجموعة وزين برگرفته از كتاب مورخ ايراني مير، خانمجموعة قوانين چنگيز

 و در همين مجموعه آثار ديگري كردمنتشر  ٥٤هاي نسخ خطي كتابخانة شاه ها و تلخيص يادداشت
 خاورشناس بزرگ ،٥٥بارِتِلمي ِدرِبلو. دداصري احمد مقريزي، ارائه خصوص، از مورخ م هرا ب

خ ميرخواند و نيز از تاريخ ، به كرات از تاري)١٦٩٧(  شرقيةكتابخانفرانسوي، در اثر معظم خود 
مقبوليت و  دليل آثار اين دو مورخ در اروپا از شهرت به همينخواندمير استفاده كرده بود و 

  .برخوردار بودند
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 ١٧٩٧داشت، در سال  ميس، كه هميشه به اخبار و رويدادهاي روز توجه خاصي نگلال  
كه توسط ناپلئون از مصر آورده و به دستور   خطي نفيس شرقيةهايي دربارة سه نسخ يادداشت«

ترين كارهاي  سان يكي از ظريف را منتشر نمود و بدين» رار داده شده بوداو در كتابخانة امپريال ق
  .داددان نشان  عنوان يك عربي را به تاريخ و فرهنگ مصر ارائه و تبحر خود ةزمينخود را در 

هاي تاريخي، جغرافيائي، ادبي و لغوي، كه   يادداشتبه همراهها را  عالوه، انتشار سفرنامه به  
منظور  داد و در همين راستا و بههمچنان ادامه را گاهي هم نياز به همكاري با اهل فن داشت، 

به  ٥٦هاي تونِبرگ  و نيز اهل علم و تحقيق، سفرنامهيازهاي طالبان فرهنگ و تمدن شرقتأمين ن
به بنگال و ايران  ٦٠به بنگال، فرانكلين ٥٩به آفريقا، فورستر ٥٨به مصر و نوبه، هورنمان ٥٧ژاپن، نورِدن
 چاپدام به  در آمستر١٧١١ اول سفرنامة اخير در سال نسخة. به ايران را منتشر كرد ٦١و نيز شاردن

 و ديگران قرار گرفته  مونتسكيو، روسو، گيبونةقيمت آن مورد استفاد يذ ٦٢رسيده بود و اطالعات
دقيقي از آن را، كه با سه نسخة نسخة ، ١٨١١س هم درست يك قرن بعد، يعني در سال النگل. بود

 هم بعدها ٦٣ و سيلوستر دو ساسيبه چاپ رساندچاپي مقابله شده بود، در ده جلد در پاريس 
  . منتشر كرد٦٤خصوص اين چاپمالحظاتي را در

ها و علوم ادبي و نيز آكادمي   در حال حاضر ارگان آكادمي کتيبه كه،٦٥روزنامة دانشوران  
، فقط به دنياي علم و هنر ١٧٨٩ تا انقالب كبير ١٦٦٥فرانسه است، از بدو تأسيس در سال 

 دليل انقالب كبير و سپس به همين. انه بوداخت و نسبت به دنياي سياست كامالً بيگپرد مي
 طي همين هايي هم كه در آن را دچار اختالل نمودند و كوششوري اول انتشار تكنسوال و امپرا

به  ٦٦س النگل١٧٩٦در سال . نشدت آن انجام گرفت چندان مثمر ثمر واقع ادوار براي تجديد فعالي
و سيلوستر دو  ٧١ دونو،٧٠ مونِژز،٦٩ الالند،٦٨ن بودوان ِدآرِد،٦٧ دوستان و همكارانش، كاموهمراه

 جديدي كه همانا انطباق آن با اهداف انقالبي كشور بود منتشر ةساسي اين روزنامه را با اساسنام
كه  باز هم دچار تضييقاتي شد تا اينكنيت ادامه داشت، ل اين امر هم تا شش ماه با موفقينمودند و

خصوص چند  ههاي علمي جديد و جوان، ب چهره با ١٨١٦ الو در س ٧٢»دورة احيا«سرانجام در 
ة ويژه در زمين  جوانان برجستة خاورشناس آن عصر، فعاليت پرثمر و افتخارآميزي را، بهتن از

زيرا كمي پيش از آن افتخارات كرد  اما النگلس ديگر با آن همكاري نمي. خاورشناسي، آغاز كرد
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 قرار گرفته ،٧٣نام ژول كالپروت هي مقيم پاريس، ب يك خاورشناس پروسةاش مورد تخطئ علمي
بود و او نيز با همت و شجاعت تمام در مقام پاسخگويي برآمده بود وليكن اين امر او را خسته و 

  .ده بودكردار  احساساتش را جريحه
 ،٧٤در طي اين دورة اختالل معنوي و از هم پاشيدگي نظام كشوري، اوبن لوئي ميلن  
شد،  ا، كه هر دو ماه يك بار منتشر ميخود ر ٧٥المعارفيةمخزن دايرنسوي، مجلة شناس فرا عتيقه

ة مطالعات به راه انداخت و در آن صفحات مهمي را به ادبيات شرقي، كه در واقع نتيج
تي هم راس هس، سيلوستر دو ساسي و وانتور دو پارادي بود، اختصاص داد و بخاورشناسي النگل

ن حروف رغم نداشت شد، آن هم علي روزنامة دانشوراناي براي  تهكه اين مجله جانشين شايس
 ٧٦المعارفيةهاي داير سالنامهاش را تبديل به  كه ميلن مجله بعداً وقتي. مختص چاپ آثار شرقي

و تحت عنوان  ٧٧كه اين نشريه با مديريت مارك آنتوان ژولين نمود و پس از مرگش هم وقتي
 منظمي داشت و اين امر نسبتاً ٧٩س همچنان با آنها همكاري النگلمنتشر شد، ٧٨المعارفية دايرةمجل

  .را تا آخرين روزهاي حياتش ادامه داد
راند، در تجديد  مي بر فرانسه حكومت ١٧٩٥ تا ١٧٩٠كنوانسيون ملي، كه از سال   

 ٨٠فتهس هم در همين ايام ترفيع مقام ياعمل آورد و النگل هدهي كتابخانة ملي نيز اقداماتي ب سازمان
عنوان  ت علمي و مقام او بهشخصي. شدنسخ خطي شرقي منصوب  ٨١رتبة ت حافظ عاليسمو به 

 صاحب كرسي زبان فارسي، شديداً مورد توجه ي زندة شرقي و نيزها رئيس مدرسة زبان
هاي  كار داشتند و شنيدن نام و فعاليت كه در هندوستان با اين زبان سروها قرار گرفت انگليسي

داد،  ها توجه نشان مي هاي خاورشناسي انگليسي فعاليتم، كه با عالقه و پشتكار به علمي او ه
بين آنها ات فارسي بود، گيزة واالي آن همانا زبان و ادبي كه انينوعي تمايل مشترك براي ديدار

  .وجود آورده بود به
د بود، او ٨٢در اين ايام يكي از ايرانيان ساكن هندوستان، كه مدتي هم در خدمت نواب  

مندان اداري در هندوستان عنوان كار اش، كه به  يكي از دوستان انگليسيبه همراه گرفتتصميم 
و نام  ٨٣»ابوطالب لندني«خان و معروف به  نام او ميرزا ابوطالب. ا سفر كندكرد، به اروپ خدمت مي

  .بود ٨٤دوستش كاپيتان داويد ريچاردسون
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  وگذاشت به پاريس قدم ١٨٠٢ ژوئن ٧ ٨٥ در تاريخميرزا ابوطالب پس از ورود به فرانسه،  
صحبت بپردازند، دو به  و با او ببينند تا او را از نزديك در بين افرادي كه به مالقاتش رفتند

ميرزا ابوطالب . س و سيلوستر دو ساسيالنگل: شدند مشاهده ميخاورشناس بزرگ آن عصر هم 
 و  طالب علمان فارسيو غيره از قوم فرانس ٨٨مستراسيزو  ٨٧مستر لنگليديگر  «٨٦:اظهار داشت

ن اقامت من هر روزه آمد و رفت  تا حيكه ذكرش گذشت ٨٩پرسعربي و رئيسان كتابخانة بزرگ 
اين . نمودند ٩٠جهت شمول فايده داخل كاغذ اخبار و سه چهار غزل مرا ترجمه كرده بهكردند،  مي

 ماهرو به نحو و »فرانس«ما چون به اشعار ، ا]مي فهمند [چه عبارت فارسي به اشكالجماعت اگر
اثر » انگلش«هاي مسطوره، زياده از فارسيدانان  دك آشنايند، مدد من در ترجمة غزللغت عرب ان

  .» پي بردندها كرد و به مطلب و لطف آن غزل
ز ، كه ا»مستر ژابر«او  ٩٢قول  و يا به ٩١ير آِمده ژوِبراين مالقات، ميرزا ابوطالب با پيپس از   

در اين تاريخ . كرد وزير امور خارجه، هم مالقات ،٩٣طرف ناپلئون آمده بود و نيز با فرستادة تاِلران
ي زندة شرقي منصوب ها  زبانةژوِبر به جانشيني وانتور دو پارادي در كرسي زبان تركي در مدرس

  .شده بود وليكن به زبان فارسي هم تسلط داشت
العابدين شيرواني، كه  سياح و نويسندة ايراني حاج زين كنت دو گوبينو به هنگام صحبت از  

پس از سفرهاي متعدد به كشورهاي آسيائي، از قسطنطنيه وارد يونان شد و سپس از آنجا به 
به  وقتي که همة اين جهانگردان بزرگ عموماًقابل توجه است  «٩٤: گفتچنينالجزاير رفته بود، 

دانند و از خطرات  اين كشورها را بربر ميكنند چون  رسند توقف مي حاشية كشورهاي اروپائي مي
  .» آنها برانگيخته شود و نه كنجكاوي آنهاةعالقنه شود كه  ميآن هراس دارند و اين امر باعث 

 مسلمان از ، چيزي جز انزجار سياحاناستاين هراس و خطرات، كه در لفافه گفته شده   
پايبند بودن آنها به مقررات مذهبي باعث  نيست و اغلبهاي مسيحي  قدم گذاشتن به سرزمين

 خان، كه قبالً طور كه ديديم ميرزا ابوطالب  همانكنيل. وجود آيد ههايي ب شود كه چنين وضعيت مي
گذارد و  پا مي خاطري قدم به اروةهيچ دغدغ ها حشر و نشر داشت، بي يدر هندوستان با انگليس

  .پردازد  با آنها به مراوده ميت و احترامدر كمال راحتي و از روي ميل و رغب
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 فرانسه، در اوايل قرن خصوص با هالبته اين نكته هم در روابط با كشورهاي اروپايي، ب  
ز ايرانيان به سفر به هم از اين احترا ٩٥ و مرحوم سعيد نفيسيشد ميوضوح مشاهده   نوزدهم به
بات مهم سياسي و نظامي و غيره نتيجه اعزام ارمنيان ايراني به آنجا براي ايجاد مناساروپا و در

 منتظم ناصري خان اعتمادالسلطنه، مؤلف وي به هنگام نقل مطلبي از محمدحسن. كرد ميصحبت 
هم در اين سال به توسط خواجه  «٩٦:گفته بود) ١٨٠٢( هجري ١٢١٧كه ضمن شرح وقايع سال 

اي از ناپلئون بناپارت كنسول اول فرانسه به حضرت خاقاني  ، نامهداود نام از ارامنه و تجار بغداد
، »خواجه داود لقب خاني يافته، حامل جواب آن نامه گرديده، به فرانسه روان شد. موصول گرديد

 ١٨١٧گويا اين خواجه داود ارمني ساكن بغداد همان كسي باشد كه در  «٩٧: بودكردهاظهار 
 به فارسي و فرانسه و ارمني چاپ وضع كنوني ايرانن عنوا كتاب كوچكي در پاريس به) ق١٢٣٢(

 شير و خورشيد ايران ملك شاه صاحب نشانر اين كتاب نام خود را به فارسي د. كرده است
تاب در دنبال نام خود نوشته است  نوشته است و در پشت اين كضنادوريان ٩٨زاده ميرداودنظر

  ٩٩.»١٨١٦مأمور فرانسه در 
اي از قراباغ بود و در ايامي كه در بغداد به تجارت  زاده ، ملك١٠٠داود ملك شاه نظريان  

 دستي را در شرق دنبالزمان كنسول اول بود و اهداف دورمشغول بود از طرف ناپلئون، كه در آن 
 انجام ١٨٠٢ اين مأموريت در سال ظاهراً. شاه برساند  وريت يافت نامة او را به فتحعلينمود، مأم مي

ر مستقر شده بود و حتي با عنوان سفير ايران نزد از آن هم او در همين شهگرفته بود و پس 
  ١٠١.منافع ايران در كنگرة وين دفاع كرده بودناپلئون اول و لوئي هجدهم از 

 ١٠٢سژاك شاهان دو سربيد از طرف النگلنام  به) اورفا( يكي از ارامنة ِاِدس ١٧٩٨در سال   
ي زندة ها  در مدرسة زبان رسمي به تدريس زبان ارمنيطور موقت و غير يافت كه بهمأموريت 

كه آشنائي  يكن از آنجائيل. را به انجام رساند اين امر پردازد و وي نيز با رغبت و شوقشرقي ب
  و حتي باعث شدبرايش ايجاد كرد مشكالتي هنگام تدريس اين امر ،كافي با زبان فرانسه نداشت

در مطبوعات وقت علم طغيان بر ضد او به راه اندازد،  ،١٠٣شناس بزرگ، ژان سن مارتن ارمني
كه  پس از اين و سپس تصميم گرفتآورد به حال تعليق در١٨٠١ را در سال بنابراين ابتدا تدريس

 سربيد با قدرت ١٨١٠در سال . فرانسه را تكميل نمود، دوباره به تدريس زبان ارمني بپردازدزبان 
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 در رسماً به مقام استادي زبان ارمني) ١٨١٢(ل بعد گشت و دو ساتمام به صحنة تدريس باز
كرد كه جانشينان د و شاگردان چندي را هم تربيت ي زندة شرقي منصوب شها درسة زبانم

  .ندداي براي او ش شايسته
شاه   ايران بود و اوضاع فتحعليدورةس، كه هميشه نظرش معطوف به رويدادهاي آن النگل  

عالقة خاصي  ١٠٥ قاجارةبه تاريخ سلسل ١٠٤ثل سرجان ملكمرا از نزديك زير نظر داشت و م
پس از س. بنويسد ١٠٦وضع كنوني ايران كتابي به فارسي دربارة كردداشت، شاه نظريان را تشويق 

 تا اين كتاب را به ارمني ترجمه كند، در عين حال سربيد دعوت به همكاري نمود و از او خواست
 است كه سعيد نفيسي از آن ياد البته اين همان كتابي. اشتگم فرانسه آن همت ةكه خود به ترجم

اين . كند همكار شاه نظريان، سربيد و النگلس، نمي اي به ذكر نام مترجمين كند وليكن اشاره مي
يادداشت س در همين قطع اثري تحت عنوان النگل) ١٨١٨(زيري بود و سال بعد كتاب در قطع و

 با حجم ١٨٢٨كه همان كار مشترك در سال د و سرانجام اينمنتشر كر ١٠٧دربارة وضع فعلي ايران
  ١٠٨.دشبيشتري تجديد چاپ 

 و حتي س با پشتكار تمام به ترجمه و انتشار مطالب ديگري هم پرداختتا اين تاريخ النگل  
تحت عنوان را اي  عالقه نشان داد و ترجمه هزار و يك شبهاي  به مجموعه داستان

 متن  منطبق با اصل، به همراهة ترجم،هاي عربي داستان،  ترفند زنانباد بحري وهاي سند مسافرت«
، داستان عربي سندباد بحري«اين ترجمه شباهت زيادي با . منتشر نمود» )١٨١٤(ها  و يادداشت

خوبي  هاي او به داشت كه النگلس هم با آثار و ترجمه) ١٧٠١(»  دوالكرواترجمة فرانسوا ِپتيس
 ١٠٩اش نسخ خطيه بود و حتي تعدادي از كردهاي او را منتشر  ز ترجمهزيرا بعضي اي داشت آشناي

  .را در تملك خود داشت
 ١١٠در حوالي همين ايام او يكي از آثار مهم سياح و خاورشناس فرانسوي كلود اتين ساواري  

دستور زبان عربي عاميانه و ادبي به فرانسه و به  فوت كرده بود، با عنوان ١٧٨٨را، كه در سال 
 كه سيلوستر دو اي گذاشت قدامش قدم به محدودهدر واقع او با اين ا. دكرمنتشر ) ١٨١٣(التين 

ندة ي زها ساسي با تسلط علمي تمام در آن گام گذاشته بود و حتي منطبق با اساسنامة مدرسه زبان
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 زمينه ننمود كه به تأليف گرامر دروس خود بپردازند، او نيز در اي شرقي، كه استادان را موظف مي
  .نگرند ه امروزه هم با تحسين به آن ميك طوري ه باثر وزيني تأليف نمود

 به فرهنگ و ادب فارسي ود كه سيلوستر دو ساسي، كه شديداًلُب مطلب از اين قرار ب  
 كُلژ دو موفق شد از طريق تاِلران براي خود كرسي زبان فارسي را در ١٨٠٦در سال مند بود،  هعالق

ش النگِلس قرار اي پا گذارد كه در حوزة عمل همكار سان به محدوده د و بدينفرانس تأسيس كن
 ١١١ير روفناي به استاد سابقش پي  كه نامه دلگيري شدةقدري براي وي ماي اين امر به . داشت
د و در زاي  يگر او دست به اقدام دورانديشانهاز طرف د. پرداخت و از اين امر به شكوه نوشت

نمود،   ملي با او همكاري مي در كتابخانة١٨٠٠لئونارد دو ِشزي را، كه از سال  آنتوآن ١٨٠٧سال 
  .كردعنوان دستيار و جانشين خود در موارد خاص انتخاب  به

در پاريس كه براي  ،١١٢شناس انگليسي، الكساندر هاميلتون  طوالني سانسكريتاقامت نسبتاً  
س اين برد، به النگل سر مي هاين شهر بخصوص نسخ خطی سانسكريت كتابخانة ملي در تحقيق در
 فهرست نسخ سانسكريت كتابخانة ملي از ةد كه به آموختن اين زبان بپردازد و براي تهيداامكان را 

نتشر شد، شركت  م١٨٠٧ آن، كه در سال ةهاميلتون دعوت به همكاري نمايد و خود نيز در تهي
ابطه با فرهنگ و تمدن هندوستان و حتي  كماكان مطالب ديگري در رالنگلس بعداً. داشته باشد

هاي  را با گزارش) ١٨٢١( آثار تاريخي قديم و جديد هندوستان كتاب وزيني تحت عنوان
گذاري و آداب و  يخي و گفتاري دربارة مذهب، قانونشناسي و شرح جغرافيايي و تار باستان

 كه به نقد دو مجلد اين اثر ،١١٤و كاترِمر دوكنسي ١١٣زعم آِبل ِرموزا كرد و بهرسوم هندوها منتشر 
 بدعتي در تاريخ مطالعات هندشناسي و نيز يكي از  زمانپرداخته بودند، اين اقدام علمي او تا آن

  .بهترين كارهاي خاورشناسي او در رابطه با هندوستان بود
 رساالت انجمن مستقر در بنگال تحقيقات آسيايي ياس تحت عنوان البته آنچه را كه النگل  

 تهيه نمود ١٨٠٤در دو جلد در سال  ١١٥منظور تحقيقات دربارة تاريخ، آثار باستاني، علوم و غيره به
 هم به انتشار آن مشغول گرديد  بازوع شش جلد خواهد بود، بعداً كه در مجمو حتي اعالم داشت

  ).١٨٢٥( ١١٦كه جلد ديگري پس از مرگش منتشر شد طوري به
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 برای کار و تحقيق ،١١٧س پروسی، ژول کالپروتشنابعد از سقوط ناپلئون، خاور  
 و در بخش نسخ خطی کتابخانة ملی مشغول آمدهای منچو و چينی به پاريس  درخصوص زبان

کالپروت دانشمندی بزرگ در . دشس هم برخوردار های النگل ها و کمک شد و از حمايتکار 
به هاي عصر خود بود و  تانبازي سرآمد شارال بود، وليكن در ماجراجويي و سفسطهخاورشناسی 

.  اين امر شده بود، با بينش تمام از او فاصله گرفت جهت سيلوستر دو ساسي، كه متوجههمين
كرد و از ابتدا براي نشان دادن اينكه وي از اطالعات س پروت آماج حمالتش را متوجه النگلكال

روشور كوچكي زد ت، دست به انتشار بخصوص زبان فارسي و عربي برخوردار نيسچنداني در
اي به بروشور او پاسخ  س هم با ارسال نامهفرستاد و النگلاي هم براي او  و حتي نسخه) ١٨١٤(

  ١١٨.»دكرمستقيم به او پيشنهاد دوئل غير«طور  داد و در آن به
د، كالپروت با آموجود  دنبال آن به  سابقه و سر و صدايي كه به پس از اين رويداد ادبي بي  

س فاقد شد كه النگلو در آن مدعي ) ١٨١٥(د كردومين بروشور خود را منتشر گستاخي تمام 
 خود زيرا و انتشار فرهنگ آميو توسط او فاقد ارزش بوده، استآشنايي الزم دربارة زبان منچو 

 ديگري هم كالپروت با افراد. الب مختلف استهاي مط افتادگي اين فرهنگ آکنده از اشتباه و قلم
اك اشميت، ليكن سرانجام در مقابل ژوزف فن هامر و ژان ژپرداخت و قلمي ةبه مشاجر

هاي  شد و از عطشكرد، متوقف  روف آلماني كه در روسيه تدريس ميشناس مع مغول
نگامش در پاريس آرامش ه بهشد و سرانجام اينكه فوت ناپرخاشگري و ادعاهاي او كمي كاسته 

  .گرداند شهر باز ة نسبتاً جوان خاورشناسان ايننسبي را به جامع
د تا چند س دانشگاه سن پترزبورگ، از النگلس تقاضا كر رئي،١١٩اوواروف ژدر همين ايام ِسر  

س كه النگل يكن از آنجائيل. تن از خاورشناسان فرانسوي را براي تدريس به دانشگاه او بفرستد
داد، آنهم در ، جواب مساعدي به اين تقاضا ندوجود آمده توسط كالپروت بو هدرگير مسائل ب

اوواروف به . اهدا نموده بوداو  دولت روسيه نشان سن والديمير را به ١٨١٥كه در سال  حالي
هاي   از دو خاورشناس براي تدريس زباند كهشسيلوستر دو ساسي متوسل و از طريق او موفق 

ها و  بهو آكادمي کتي) ١٨٠٢(و انستيتو النگِلس عض. عمل بياورد هفارسي، تركي و عربي دعوت ب
، )١٨١٦(، هلند )١٨١٠(، مونيخ )١٨٠٨(هاي گوتينگ   پاريس، عضو آكادميدر) ١٨١٦(علوم ادبي 
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) ١٨١٨(و نيز عضو افتخاري آكادمي سن پترزبورگ ) ١٨١٧(عضو افتخاري انجمن آسيايي كلكته 
 را ژورنال آسيايي د وش تأسيس ١٨٢٢كه انجمن آسيايي پاريس در سال  زمانيبود و با وجود اين 

هاي مديدي براي معرفي انجمن آسيايي كلكته و  كرد، النگلس، كه سالعنوان ارگان خود منتشر  به
مونة مشابه آن را در كشور خود جهد به خرج داده بود و اكنون پيدايش ن انتشارات آن جد و

كه خصوص اين داد، به ن و همكاري با ارگان آن نشان نميديد، ديگر رغبتي به شركت در آ مي
ن بنابراي. وجود آورده بود هايي را هم به بندي گيري داشت و دسته چشمالپروت در آنجا حضور ك

متعددي را كه با ظرافت اي نمود و حروف چاپي  شائبه  پيشبرد اهداف آن انجمن خدمات بيبراي
  ١٢٠. از او تشكر نمودكه آِبل ِرموزا رسماً طوري  و ساخته بود به آن اهدا كرد، بهگيري تمام قالب

 كارهاي ارائه شده كه بيشتر ترجمه و تحشيه ددستاور.  ساله شد٦١س  النگل١٨٢٤در سال   
قيمت و در نتيجه ترويج و  هاي ذي ار آثار ديگران به همراه يادداشتاست تا تأليف و نيز انتش

 در اثر عدم رعايت ،خصوص زبان، ادبيات، تاريخ و جغرافياي ايران ، بهتعميم مطالعات شرقي
به مرگ او در ها و مغز منجر  كه تأثير سوء آن بر چشم نحوي شد، بهيم غذايي درست بيمار رژ

هاي چندي را  ن فوت، كه دور از انتظار بود، سؤالاي. دشن سال در پاريس  ژانويه هما٢٤تاريخ 
شناخت،  خوبي مي بنابراين كاترمر، كه او را به.  را نيز به همراه داشتيهاي برانگيخت و جواب

آقاي  «١٢١:ها پس از مرگش و به هنگام نقد و بررسي يكي از كارهاي ناتمام او با تأكيد گفت الس
هاي عمرش را  واجه بود و اين امر هم آخرين سالعطش موقفه و پر النگلس، كه با حمالت بي

كه حتي  طوري  و بهعمل آورد از غم و غصه نمود و احتماالً در كوتاه كردن آن تصريح بهآكنده 
 نسبت به ر يأس و دلسردي شده بود و تقريباً دچا نتوانست به آن پايان دهد، شديداًگش هممر

  .»توجه بود اش شده بود بي زندگيت كارهايي كه باعث جذابي
كننده و مؤسس آن  ي زندة شرقي، كه خود تهيهها ة زبان مدرسةس بايستي طبق اساسنامالنگل  

 به دالئلي كه معلوم نيست به اين مهم اماأليف بكند، نمود ت بود، گرامر زباني را كه تدريس مي
كرده  خبر انتشار آن را اعالم پيش ها را، كه مدت ١٢٢منتخبات فارسينپرداخت و حتي نتوانست 

ها بود خبر اقدام مشابهي را اعالم  ِشزي، شاگرد و جانشين او، كه سالحتي . ، به اتمام برساندبود
، سومين جانشين ١٢٣بعدها شارل ِشفر.  عمل بپوشاندين امر جامة سرانجام نتوانست به اكرده بود،
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، با انتشار گرفت كارهاي تحقيقاتي او را در پيش ة شيوالنگلس در كرسي زبان فارسي، كه دقيقاً
  .پرداختبه جبران مافات گذشته ) ١٨٨٣ -١٨٨٥ دو جلد، (منتخبات فارسي

هاي مربوط به فرهنگ و   و كتابعلت غني بودن نسخ شرقي كتابخانة شخصي النگِلس به  
اين كتابخانه كه در .  زيادي برخوردار بودشهرتتمدن شرق نه فقط در فرانسه بلكه در اروپا از 

صورت محفلي  و در يك گالري خاص قرار داشت، بهمحل زندگي او، واقع در كتابخانة سلطنتي 
شدند و  ر در آنجا جمع ميرهنگ و ادب شرق ماهي دوبادرآمده بود كه خاورشناسان و طالبان ف

تي تمام به متقاضيان كتاب دس كردند و حتي النگلس با گشاده  برگزار مي١٢٤المعارفيةهاي داير شب
 ةكه كتابخانينپس از فوتش اين محفل تا مدتي توسط يكي از مريدانش اداره شد تا ا. داد قرض مي

شد،  ١٢٥اري سلطنتي خريدةن و آثار مهم آن نيز توسط كتابخابه فروش رفت ١٨٢٦او در سال 
اين .  نوشتة ابوالفضل، كه براي آن قيمت سنگيني تعيين نموده بودندآئين اكبري جز نسخة خطي به

 از فرانسه آن استفاده نموده بود، پس از فروشس به كرات از نسخة منحصر به فرد، كه النگل
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