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مقدمه
ابحمداهللا« مسـتوفبكريبن نصر بن احمد تـا1281/يهجـر750تـا680(»ينـيقزويبن

جغراف،)يالديم1351 ادنويسيمورخ، ايبو عصـر ايلخانـانمشهور سـهيدارايـران،در
زمتأليف جغرافيختارينةدر نخياو كه تـارياثر،»)1(يدهگزيختار«آن،ينستاست يخدر

دوريرانا تا آغاز از اسالم، بعد»يلخانايدابوسع«ةو اثر ناميو با يكتاب،»)2(ظفرنامه«او
تار در ساليرانايخمنظوم تا اسالم، از سوميقمر735پس جغرافينو در او يـا،كتـاب

نام ا.است»)3(القلوب�2نز«به دويان؛ميناز ااما سوم و اول محافـليسنده،نويناثر در

دانشگاهيعلم دربارخوبيبهيو و شده علميتاهمةشناخته اعتبار وها،آنيو مقاالت
رسياريبسهاينوشته چاپ نامتأليفيوليده؛به به او كمتـر»ظفرنامـه«دوم تـاكنون ،

بررس و توجه ايمورد از و داشته اهمينقرار جايترو، تحقينايعلميگاهو در يقـاتاثر
تار با خوبيران،ايخمرتبط استيبه نشده .شناسانده
نسخه،»يور«بارنخستين كاتالوگ تـارةدربـاريتانيا،برةموزيخطهايدر يخيارزش

بهينا توضطوركتاب، ايحمختصر در و مينداده ظفرنامـه،«:نويسديباره كتـاب مؤلـف
ب به تاريعوقاياننسبت بسيدادها،وريخو سـياريدقت جلـد و داده نشـان خود آنوماز
برا بسورةديختاريكتاب، استيارمغول، ا.گرانبها در نمونه عنوان شـرحيـنبه كتـاب،

واضح و قزويروشن شهر عام قتل ميناز و آورده بوده، زادگاهش انويسديكه او يـنكه
اعال جد از را، امياخبار نام به مستوفينخود تـارينصر آن در كـه كرده ويخ،نقل نـود
است داشته سال هم.)Rieu,p.173(»سه ايتياهمةبا تـاريـنكـه مطالعـات در يخاثـر

تحق تاكنون داشته، درباريقيمغول دورينايگاهجاةمستقل مطالعـات در مغـولةكتاب
نرس انجام عمدهيدهبه بخش ادبايو وجوه به معطوف محققان، توجه بـيناياز ودهاثـر

بلوشه«.است عنوان»ادگار با كتابش در تارايمقدمه«، ادبـ،»مغـوليخبر يـنايارزش
را از»هيچ«كتاب قول نقل به تنها و تـار،»يور«دانسته ارزش مـورد بسـندهيخيدر آن

است براون«.)Blochet,p.107(نموده ن»ادوارد كتابيز، از،»يـرانايـاتادبيختـار«در
درباركياد»ظفرنامه« و مطالبةرده به»يور«آن، اسـتطوررا كـرده نقـل بـراون،(كامل

ذب.)118ص كتابيحدكتر در صفا دسترسـ،»يـراناياتادبيختار«اهللا مـتنيچـون بـه
م موجود شواهد اساس بر نداشته، م«:نويسديكتاب معلوم فوق شرح از كه شود،يچنان

تار اسـتيخيارزش توجه قابل ج(»آن ص2/3صـفا، كتـابيشـانا.)1280، حماسـه«در
اسرايي تارينايتاهمةدربار،»يراندر نظر از :نويسـديميحماسهايمنظومهيخكتاب
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نخست« كه باب آن از فردوسـيخيتارةحماسينظفرنامه شـاهنامه از بعـد دري،موجود،
تار اهميرانايخباب است، مغول و عرب ارزشيتو دارديو حم(»فراوان درسـرايياسهصفا،

.)354صيران،ا
ابيش تحقيناز اهميقاتاما، با ارزينايخيتاريتمرتبط و دريگـاهجايـابياثر آن
تار مةدوريخيمتون چشم به كمتر ا)4(خورديمغول، در فقط مـيـنو بـهتـوانيمـورد
سودآور«يبررس ا»ابوالعال محقق مقالهيراني،، عنـوانايدر و«تحت ةشـاهنامظفرنامـه
بريناةعمدچهاگركرد؛اشاره»يفردوس شـاهنام«مسئلةمقاله، و »يفردوسـةظفرنامه

نو اما بوده؛ عنوانياجماليبررسيكدريسندهمتمركز جامع«با و بـا،»التواريخظفرنامه
دوريدادرويكيسةمقا با آنيلخاناناةمرتبط تـارها،در مـورديـنايخيارزش را كتـاب
استيابيارز داده ص()5(قرار سـودآور، جا.)761-752ابوالعال به توجه حمداهللا«يعلميگاهبا

تـار»يمستوف مطالعات وةدوريخدر تحقاينكـهمغـول مـورديقـيتـاكنون در مسـتقل
درياتروايخيتارسنجياعتبار نرس»ظفرنامه«مندرج انجام ايده،به سـعيندر يمقالـه

مقا با تا درمنـدياتروايسةشده ك»ظفرنامـه«و»التـواريخجـامع«رج مـورد در يفيـت،
چ« مغوالنينتصرف برخ»توسط نماينايازاتامتي، باياندهاثر كـهيدشود، كـرد اذعان

گسترد حجم به توجه درةبا موجود اخبار و ا»ظفرنامه«اطالعات نمـيـن، توانـديمقالـه
امتيتماميانگرب درباريازوجوه بايختارةكتاب، ارزمغول ايابيشد، جامع و اثـريـنكامل

مطالع مقاياتروايتمامةبا د»التـواريخجـامع«باهاآنيسةو تـاريگـرو آنيخيمتـون
م شديسردوره، .خواهد

در»ظفرنامه«يمعرف:ب آن سوم كتاب »مغوليختار«و
نسخ»ظفرنامه«كتاباز سه معرفيخطةتاكنون، و اسـتيشناخته اول،ةنسـخ.شـده
كتابخانمت به شماريتانيا،برةعلق .OR(ةبه سـال)283 كـه نسـخهـااسـت عنـوان ةبـه

مفردبهمنحصر سال»طوغانيدوليزك«.)6(شديشناخته در نسـخيالدي،م1950، ةدو
معرف»ظفرنامه«ازيگرديخط ايرا كـه شـمارهيـنكرد بـه نسـخه، و)2041(هـايدو

كتابخان،)2042( در كتابخانينگهدار»استانبولينهخز«ةابتدا به سپس »يمانيهسـل«ةو
هم و شده كتابخاناكنون،واگذار اسـالمةموز«ةدر اسـتانبوليآثـار تـرك ينگهـدار»و

آن.)7(شوديم نسخيدسترسكهجايياز دو ميخطةبه ايسراستانبول اسـاس يـننشـد،
نسخ بر ايتانيابرزةمويخطةمقاله در عيران،كه صورت مجلـداتيكسبه و شـده چاپ

گرد استوار آن شده .استيدهچاپ
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مقدم،»يمستوفحمداهللا« مـورد،»يـدهگزيختار«كتابةدر علـت»ظفرنامـه«در و
نحو و تارةنوشتن به خود مطالبيخنگاه بيمنظوم، مـيـانرا نظـر بـه كـه رسـديكـرده

انگيفتوصينبهتر دريزةاز باشديناتأليفاو د.كتاب ااو راينر خـود هـدف ازمقدمه،
تالش»ظفرنامه«أليفت بكردنفهمقابليبراي، تاريشترهرچه راغـبيخعلم كـردنتـرو

تار كتب خواندن به استيخيمردم كتـاب.)8(دانسته آغاز در عنـوان»ظفرنامـه«او بـا و
كتاب« نظم ايز،ن»سبب تاكينبر استيدموارد ر(كرده دارد تـازه او كـه آن /وانسخن

ب روانيشتربود و خوب خوان/نظم كه چندان تازهي،كه و/تربود خـوب نظم كهن نگردد
م/هنر شود بدويلفراوان نظم/مردم از بـويابدگر و رنگ از/سخن كمتـر او در ماللـت

دان نزديژهوبه/نثر مندرجات))9(بخردانيكيبه اما م»ظفرنامه«؛ آنچـهدهدينشان كه
انجا به را ااو انگينم و واداشته زحمت پر كـافيـزةكار و آورده،يالزم وجـود بـه او در را
ش و حماساشيفتگيعالقه فردوسةبه همچنيبزرگ خـاطرشين،و تعلـق و بـهعشـق

است،»يرانا« روانيقعمتأثيربوده و روح بر م»يمستوف«شاهنامه تمـامتوانيرا يدر
ميافتاشعارش از كتاب، آغاز در همو شـاهنامو بـا بودنش كـودكيفردوسـةأنوس ياز
افروخت(نوشته بر جان و دل خواندن دانندگيهم/يبه شهينچن/يتوختيوام ز نامـهتا

بهره آنيدمند/مندشد ج()بلنديشعرگونهبر ، پژوهشـگاه ص1ظفرنامـه ين،همچنـو)15،
ا سرودن فردوسيندر روح از اسـتياشعار، جسته فردوسـ(مدد شـيبـه مـرد يرينآن

ا/سرا در هم التجاينكنم ا/داستان در روانش و روح عـالم/داستانينز از خـواهم مـدد
ج()راستان پژوهشگاه، ص1ظفرنامه حق.)17، مستوف«يقت،در از»يحمداهللا سال شش كه

تصح در را نمـوده»يفردوسـةشاهنام«يحعمرش تكم،)10(صـرف ويـلدرصـدد او كـار
تار بهيرانايخافزودن اسالم از است»شاهنامه«بعد ز/داسـتانيكـدگردريونـدبپ(بوده

باستانيكار گه از رفت نب/كه گاه مغوليز دور به كـل/تا و جـزو از احوال، شرح )بگو
ج( پژوهشگاه، ص1ظفرنامه نشانهيبررس.)20، ايمـواردهايكامل در شـد، گفتـه يـنكـه

نم نگنجديمقاله تحقيازو بهيقيبه اما دارد؛ مـطورمستقل كـهتـوانيمختصـر، گفـت
مستوف« تار،»يحمداهللا واقع سعنگارييخدر كه پاياست جا بزرگسرايحماسهيدارد
و»يفردوس«يران،ا نام و تار»يرانا«يادگذاشته حملـينيسرزميخو از پـس كه را ةآن

جد تعرض مورد تعبيمغول، به و دارد نگه زنده داشته، احيگر،ديريقرار درصدد ياياو
الب،»يرانا«نام دورآمدهبرهاييرانهواليهدر بـهةاز و آگاهانـه او، تـالش و بـوده مغول

پذ انجام شده ذكر قصد و مـرور.استيرفتههدف محتـوايبـا ذكـر»ظفرنامـه«يبـر و
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كينعناو و آن برخيفيتگوناگون در او رويقضاوت و وشـواهدتـوانيميدادها،حوادث
ايكافيلدال .يافتادعاينبر

ظفرنا،»يمستوفحمداهللا« سهمهكتاب در كتـابيـانبن»)11(قسم«را اسـت، نهـاده
عنوان،نخست ا،»)12(االسالميهقسم«با به اسالم ورود سلسليراناز انقراض يان،عباسةتا
ب بيستدر هزار پنج عنوانيتو با دوم، كتاب االحكام«و يختـار،»)13(يمـعجيـايقسم

حمليراناايسلسله تا اسالم از بةپس در بيستمغول، عنـوانيتهزار بـا سوم كتاب و
تار،)14(»السلطانيقسم« اةدوريخدر و ساليلخانانمغول بيسي،هجر735تا يتهزار

م شامل ا.شوديرا سوم«اما،يانميناز دال»قسم اهميـلبه از اعتبـاريـتگونـاگون، و
دري،يشتب قسم دو به وهليگرنسبت در چه است؛ روةبرخوردار شامل يـدادهاينخست،

نو با دشوديميسندهمعاصر طرف از مستوف«يگرو د،»يحمداهللا از دسـتگاهيوانيانخود
رسميلخانانايادار منابع به و استيدسترسيبوده اوينايدبا.داشته كه افزود را نكته

تدو كتابينايندر از نوشتهبخش از اهايش، اثـر جملـه، از و خـود رزشـمندمعاصـران
ا»التواريخجامع« به و جسته سـوم«يـل،دليـنبهره ب»قسـم اعتبـار و ارزش يشـترياز

است .برخوردار
تحقآنچه تاكنو»ظفرنامه«يرامونپيقاتدر گن، قـرار توجـه مورد يـنارفتـه،كمتر

اذعان به كه مستوف«است اصلمنب،»يحمداهللا سوميع كتاب»ظفرنامه«قسم جـامع«،
رش«ةنوشت،»التواريخ همدانيدالدينخواجه اهللا اسـت»يفضل آغـازچـهاگراو،.بوده در

سوم« ا»قسم روشنيادمنبعيناز به مورد، دو در اما اينكرده؛ اسـتيندر نوشته .مورد
در نخست، چنگ«مورد احوال سبيز،ذكر چن(»اجماليلبر كار ز/يرگيادخانيزگكنون

پ دستور خردمند رشـ/يـرنقل خواجـه ز باشـد خـرد/خطـابيدشكـه ملـك بـود زو و
ج()يابكام پژوهشگاه، ص1ظفرنامه روا)69، در دوم، مورد و»غازان«ةدوريدادهايرويتو
مجموعيفيتكيانب رشـ«توسطيختارةنوشتن همـدانيدالدينخواجه اهللا در،»يفضـل
باياتياب تع«عنوانچند، ا،»يخانيختاريينذكر استينبه كرده اشاره شـد(نكته چـو

شاهان حال توار/تمامدفتر بناميخبجامع چنـ/كردش كـردم نظـم را نثر آن بـه/ينمن
راياري بـه عكسـ()يـنرزيدانش، تصـرينبنـابرا.)1315صي،ظفرنامـه حمـداهللا«يحبـه
كه،»يمستوف است معلوم ما واقع،اوبر سوم«اساسدر منظـوم»قسم بـر را خود كتاب
ا»التواريخجامع«كردن به و اصليب،ترتينگذاشته برايمنبع تااشمنظومهينتدوياو
ا»التواريخجامع«كتابي،هجر710سال اما وقايناست؛ ثبت در او ايعكه از يـنپـس
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تا پايهجر735سال دريدادهايرويانكه از»ظفرنامه«مندرج منااست، بهـرهبعيچه
ن معلوم ما بر قريستجسته، احتمال به ازيـنايدادهايرويقين،بهيبو برگرفتـه دوره

دهايدهشنيقات،تحق اوستهاييدهو .خود
م شده، ذكر منابع اساس سوم«توانيبر اختصـاص»ظفرنامـه«كتاب»قسم كـه را

دور حوادث اةبه در بخشيرانمغول دو به را :نموديمتقسداشته
چنگ:اولبخش كار آغاز سـاليزاز تـا مغـول تصـري،هجـر710خان بـه خـوديحكـه
ايسنده،نو واقع اصـل»التـواريخجامع«بخش،يندر منبـع و اسـت ذكـريمنظـوم در او
استيدادهارو .مشخص

ساليدادهايرو:دومبخش به واقـع،يهجـر735تـا710ينبـهايمربوط در كـه
دهايدهشنيقات،حقتيندبرآ نوهـاييدهو ايسـندهخـود و منظومـيـناسـت از ةبخـش
اهم،»مهظفرنا« و اعتبار استياريبسيتاز .برخوردار

ازيناياصلتمركز اول بخش بر اما، سوم«مقاله «قسم در»ظفرنامه» و شـده استوار
اساس پرسش دو به كه است آن بر ايواقع دهديندر پاسخ .مورد

مستوف«:نخستپرسش پا،»يحمداهللا حد چه روابنديتا »التواريخجامع«يتحفظ
ا و آينبوده م»ظفرنامه«ياكه دانست؟»التواريخجامع«بدلةنسختوانيرا
اكهجاييآناز به دلينپاسخ به گسترديلپرسش، نـامةحجم كتاب دو در اطالعات
اده،بر ميندر نيستنيسرمقاله تحقيازو ايقيبه در دارد، جـامع و دريـنمفصل و جـا

ارا روااييسهمقاييالگويةجهت سومياتاز قسم اول بخش از كتاب، مغـولتـاريخ_دو

چ«باتبطمرهايروايت_ مغوالنينتصرف ا»توسط در و شده آنـينانتخاب بر يمراستا
ا به دهينتا پاسخ روا:كهيمپرسش نقل چتص«باتبطمرياتدر مغوالنينرف ،»توسط

تفاوت،»التواريخجامع«و»ظفرنامه«ينب و تشابهات تفـاوتهاييچه منشأ و دارد وجود
ايست؟چاحتماليهاي رواينانتخاب از بـهيقتطبيبرايات،بخش بنـا اثر، دو اطالعات
پذيليدال ازيرفتهصورت عبارتند :كه
چيفيتك-الف جزينفتح دريياتو آن؛ فارسحوادث كتـابينايمتون در فقط دوره،

شده»التواريخجامع« ز)15(ذكر احتمال به مستوف«ياد،و منظـوميبـرا»يحمداهللا نقـل
ناگزينا بهرهيراخبار، همگيريبه اصليياتجزةاز منبع از همـيحادثه، و بوده ينخود

م موجب اشوديامر در ما سنجش بينتا دقت از .باشدبرخورداريشتريقسمت،
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تطب-ب دريبرخيقبا مندرج نام»ظفرنامه«اطالعات اصـالتتوانيميني،چهايبا بـه
احتمال توسطيمنابع شده گرفته مستوف«بهره .برديپ»يحمداهللا

تطب-ج اساميفيتكيقبا آنينيچيضبط مطابقت تـارهاو منابع سـنجشين،چـيخبا
بهره در توسطگيريدقت منابع شـد»يمستوفحمداهللا«از خواهد عبـارت.مشخص بـه

ايگر،د در ازينفقط بررسـتوانيم»ظفرنامه«بخش اسـاس ضـبطةنحـويبـر و ثبـت
حدودي،اسام ميتا نوياحتمالنابعبه توسط شده پـيسـندهاستفاده او كـار اصـالت يو
.برد
چياتروايسةمقا:ج مينتصرف »التواريخجامع«و»ظفرنامه«درغوالن،توسط
ايشپ تصـريناز به كه شد مسـتوف«يحگفته اصـل،»يحمـداهللا منظومـيمنبـع در ةاو
سوم« كتاب»ظفرنامه«از»قسم تأك»التواريخجامع«، و است ايـدبوده در راعمصـيـناو
چن:كه كردم نظم را نثر آن خوبين؛من ايبه استينگواه ا.مطلب حمداهللا«همهينبا

دنبال»يمستوف بهرهيات،ابيناةدر با و اشاره مضامگيريبا تـاي،شـعريناز دارد قصـد
روابمطلينا نقل در او كه بفهماند اصلياترا منبع راوياز صرفاً بلكـهيخود، و نبـوده

اساسيبرخ بر را اخبار دانندگان«از به»خودينرزيرا«و»اخبار صـورتيمعنـ«؛ »و
استيگريد (آراسته چنـ. كردم نظم را نثر آن رايـاريبـه/نيمن بـه /يـنرزيدانـش،

و در هرچه آشكاريسخن كرده/شود دانندگان خالفـ/خواستارامز گـرد بـه زينگشتم
راستييدمسرا/بن گز/سخنيناياز آن بود نامدارينچو ز/دفتر رنـگيعروسيباچو به

نگار نبوديول/و حسنش خورد در نموديبد/جامه شكستش ع/لباسش حور يكينرخ
كاس/نكويدنما كرباس پوشند اويچو ا/در بينمن بـريرونشجامه ز يدمبپوشـ/كـردم
بزرينا شعر معن/شعر، ايبه از صورت خوب/يننازنينو تن، پاك آن عـروشد )ينحور
عكس( .)1315صي،ظفرنامه

مستوف«اينكه اسـام»يحمداهللا درج و اخبـار ذكر و خود اشعار سرودن ويدر افـراد
غ به بهرهيرشهرها، مطالببردناز د،»التواريخجامع«از راويگـراز و اخبـار و يـانمتـون

م را است جسته حدودتوانيبهره بررسـيتا چـيـاتروايقـيتطبيدر توسـطينفـتح
د از بهتر بخشياتروايگرمغوالن، نويداپ»ظفرنامه«هايو چه ايسندهكرد؛ نقل يـندر

رواياتتجربازتوانستهينمياتروا بـه محـدود او، انتخاب و برده بهره يشـفاهيـاتخود
نوشتهياوينيچيانراو و كتب از مهاينقل .استشدهيآنان
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بررساما بررسـ،»التـواريخجامع«و»ظفرنامه«يتروايقيتطبيدر بـا آغـاز يبرخـيدر
مقاييرواهاييژگيو و مها،آنيسةاخبار موشـوديتالش اختالفـات شـكلتـا در جـود
گرددينبيتروا مشخص منبع .دو

چيزچنگ:اولدورة تصرف ينو
چ»ظفرنامه«ةاشارنخستين و مغوالن روابط مورد سابقين،در اجدادةبه چنگيزحمالت

بخش به در.گـردديبرمينچيشمالهايخان »)16(يـزچنگپـدرخـانتومنـهذكـر«او
جيدالدينرش( اهللا، ص1فضل نخست،)237تا233، ويلـةقبيـيسريبرخوردهاينبه مغـول

نام،»)17(يختا«پادشاه خان«به است»)18(التان ابر.پرداخته تومنه«داستان،يناساس
فرزند»خان زيدرشيرا ناميباروي،و و»همبوقا«به كه بسيبود وياررا داشـت دوست

روز»همبوقا« قبي، شكار قصد حـاليلهبه در و كـرده ترك قبرا اسـارت بـه يلـةشـكار،
دست»تاتار« را او و آمد ختـايلتحوبستهدر نـامي،پادشاه پادشـاه»التـان«بـه و داده
بهيناي،ختا را رسانيعيفجطرزجوان قتل ايدبه به دلينـةكيـب،ترتينو در را خـود

جا بر ام،»التواريخجامع«در.گذاشتيمغوالن خان«مغوليرنام شـده»تومبنه وضبط
ن فرزندش كشـته»برقاقيناوك«يز،نام از اختصـار بـه توسـط»برقـاقيناوكـ«شـدنو
ختا خان«ي،پادشاه است»التان ص1جاهللا،فضليدالدينرش(گفته خان«.)238، به»تومنه

پسر، خون انتقام سـرزمكشيلشكريختابهقصد بـه و نشد موفق اما اشلياصـينكرد؛
پژوهشگاه،(برگشت ص7جظفرنامه .اسـتيامـدهن»التـواريخجـامع«دريـتروايـنا.)32،

ادام»ظفرنامه« در استيترواة، مرگ:آورده خان«با جانش»تومنه فرزنـدششدنينو
خان« ختا«،»قبل آوازيپادشاه خان«شهرتةكه شـن»قبل دليده،را ازيـلبـه تـرس

بگرفتنقدرت و اويماو با تا خواست برادرش، انتقام ايدوستدرازاز بـه و آمـده يـندر
ح با تا كرده دعوت خود دربار به را او بيواي،يلهبهانه، از ا.ببـردينرا قبـل«رو،يـناز

برا»خان و خوانده خود نزد به بهانهينايرا بيبراايكه پبردنيناز شـرابيدااو كند،
مستياريبس حالت در مگر تا خوراند، او زيكاري،به سـر او بهانـاز كـه بـهةنـد را الزم

ختا بدهد،يبرايپادشاه او خان«كشتن ا»قبل از بـايافتـهيآگـاهرفنـدتينكه بـود،
ااييوهش و مانده مسلط خود بر همچنان حادثهينخاص، بدون ويسـپرايجلسه، شـد

ختا پادشاه اصرار به هم ني،باز آن از مدتيزپس پادشاهيچند دربار اقامـت»يختا«در
اده،كر مستيگرديروزينكهتا حالت خان«ازييخطاي،در م»قبل كه زد توانستيسر
براةبهان را بدهد،ياجرايالزم دشمنانش دست به نت»خانقبل«نقشه از كارشيجةكه
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پيدهترس از مدهكريعذرخواهيختاادشاهبود، بخشش طلب پادشـاه،»التـان«.كنديو
درباري،ختا اصرار وجود بخشنيابا را او مـيدهخود اجازه چنـددهـديو از وي،پـس او

بازگر زادگاهشان به ختا.دندهمراهانش پادشاه چند پشي،هر لشكريمانبعداً و بهيشد
خان«يريدستگ ختـا»قبل پادشـاه فرستادگان نمود، خـان«بـهيزمـاني،اعزام »قبـل
قبيدندرس افـراد پنـاه در او بـوديمغـوليلـةكه گرفتـه دقـرار گرمـجـا،آنرو ازيبـه

ختا هميفرستادگان شراب، دادن با و كرده حالـتةاستقبال در و كـرده مسـت را آنان
رساني،مست قتل نيدبه خود چنديز،و از طبيپس مرگ پژوهشـگاه،(مرديعيبه ظفرنامـه

ص7ج مستوف«يتروا.)50تا33، ا»يحمداهللا روايناز بـا »التـواريخجـامع«يـتحادثه،
اختاليكي و جزفياست و داستان ديياتدر .شودينميدهآن

ككشمكش ختاخواهيينو اميپادشاه ادامهيرانو هم آن از پس بـريافتمغول، و
جانش»ظفرنامه«اساس خان«ين، نام»قبل چنگ»برقاقيناوك«به دوم جد ناغافـليـز،،

قب رقيلةتوسط توسط و آمده در اسارت به پادشـاهيبشتاتار، دادهيـلتحو»يختـا«بـه
و ب»برقاقيناوك«شده ختاخواهيينكه، شدييسواران ص(كشته در.)53تـا50همـان،

رواينا جـامع»ظفرنامـه«يتجا، درالتـواريخبـا و اسـت از،»التـواريخجـامع«متفـاوت
كه»قاآنيهمبقا« شده برده سـرزيدختريخواستگاربراينام بـه تاتـار اقـوام ينماز

ا و رفته ايشان،آنان رنجيناز دستگيده،درخواست را بـهيراو ويـلتحو»التـان«و داده
ختا عادت«يپادشاه موجب به تا داشتهيفرمود دراواند،كه بر دوزنـدينچـوبازگـوشرا

بم ص1جاهللا،فضلالديندرشي(»يردتا ادام،)262، كـه»ظفرنامه«ةدر اسـت از:آورده پـس
نام»قاقبريناوك« به برادرش ر»قوتله«، بـرايلهقبياستبه بالفاصـله و شـده يانتخاب
ختايدنكش پادشاه از سوي،انتقام كشيبدان سـختيدلشكر شكسـت توانسـت بـهيو
آس»يختا«پادشاهيانسپاه نتوانست اما كند؛ از»التان«بهيبيوارد پس او و سازد وارد

خوينا وطن به ولـيشكارزار دشـمنينـهكيبازگشـت؛ ختـايو و همچنـاني،مغـول
جامع.)57تا53همان،(مانديپابرجا و ظفرنامه در داستان االتـواريخ،روند بخـشيـندر
.استيكسان
لشكركش»ظفرنامه«يليتفصتيروااما نواحزيچنگياز درن،يچيشماليبه
عنوانيبخش چنگ«با سوسهخانزيرزم ختا)19(با صهما(»ييالتان آمده)194ن،
ظف.)20(است خلوترنامه،در لشكركششيپزيچنگنشستناز ختاياز شدهيبه )21(گفته

روا در دستين»خيالتوارجامع«تيكه دل»ظفرنامه«كهنياگريو صراحت به لي،
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آن»يختا«بهيلشكركش پادشاه از انتقام چنگجا،را اجداد كشتن جرم دانستهزيبه
جپژوهشگاهامهظفرن( ص7، ا)194، درتيروانيو است»خيالتوارجامع«هم نشده در.ثبت

مختصر»ظفرنامه«داستان،ةادام شهرهايشرح تصرف چياز مهمنيشمال و داده
رانيتر شهرها نامكه)22(استدهينامHarhat»حرحت«وSikin»نيكيس«آن

در دوم»خيالتوارجامع«نخست نام از اما شده؛ كتابيشانن،يذكر خواجه«در
آن،.ستين»نيدالديرش از اعزام»ظفرنامه«پس چنگيكي،»انينو«از افسران بهزياز
ج(كردهادي»نگيپنك«ةيناح ص7همان، در)194، ا،»خيالتوارجامع«كه سردارنينام

ن»جبه« شهر نام جنگ«زيو شده»تونگ ص1جاهللا،فضلنيدالديرش(استذكر ،
چنگس).333 براز،يردار جنگ مشاهديدر با شهر، سپاهةتصرف پادشاهانيكثرت
حنيچ عقبلهيبه ظاهر به و شده ازينينشمتوسل پس و چنكهياكرده ازنيپادشاه

كارهاةحمل به مردم و مانده غافل شهريعادياو به برگشتند، آنورشيخود و جابرده
م در تصرف به ج(آورديرا ص7همان، بات،يروانيا.)194، منطبق »خيالتوارجامع«كامالً

چنگ»ظفرنامه«.است عزم از پادشاهيبرازي، با ك»جورچه«نبرد اعزامتيفيو
استاديانشيلشكر اسالم»جورچه«اي»جورجه«.كرده منابع در صورت دو هر به يكه

نام شده، شماليكيذكر اقوام چنيچياز در كه zhu�erzhi،ينياست
اشونديمدهينام در فرمانرواليتشكيحكومتيمنچورالتيو نام كه دريداده آنان
چنگ»يهقوت«ز،يچنگةدور توسط او سلطنت كه است شده بخانزيثبت .)23(رفتنياز
فرماند»ظفرنامه«در نام چة، فرستاده»نگيوكيك«ن،يسپاه او، دستور به كه شده ذكر
ناميا تهدايبرا،»نگيم«به و دزيچنگديرعاب چنگاشتهاعزام حضور در او باز،يو

درشت مغولييهايوجود خان دستور به و برده در به سالم جان رفته، زبانش بر كه
طرف.شوديميزندان چنگ،ياز لشكر بودند،زيچون غذا خوردن و استراحت هنگام در
چانيسپاه حملهنيپادشاه آنان مغولوربر سپاه اما هوششده؛ را،ياريبا آنان حمالت

در و كرده لشكركيدفع شكست به موفق بزرگ، اززيچنگ.شدندنيچانيجنگ پس
نمانيا پرس»جورچه«پادشاهندةيفتح، را پرخاش علت او از و خوانده فرا خود نزد دهيرا

چنگ نزد به او آمدن كه گفت او جبههز،يو از فرار قصد به فقط و خودش درخواست به
پذ»جورچه« بپرفتهيانجام مغول پادشاه دربار به تا داشته قصد چنگوندديو از زخانيو

بخشيعذرخواه را او مغول خان كه كرده، بخشش طلب ج(ديو ص7همان، در.)194،
روانيا تفاوت؛»خيالتوارجامع«تيبخش از»ظفرنامه«باييهااما ازنكهياجملهدارد،
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شهرزيچنگةحمل چادي»يونيجفاو«به سپاه فرماندهان با را او برخورد و درن،يكرده
كههيناحنيهم برده نام فرماندهان از تن سه از و كرده را،يكيذكر آنان نيوكيك«از
ص7جاهللا،فضلنيالدديرش(استدهينام»ناردو ،444-445(.
سويزچنگيلشكركش»ظفرنامه«ادامه،در بالخـ»)24(جونگدو«يبه ـپكنيايغان

كهيپچنينينارا ختا»التان«:گرفته پادشاه بهي،، قوم، بزرگان با مشورت و كنكاش با
ايزچنگباكهيدرسيجهنتينا از و آمده در صلح در بـرايناز را خود دختر ازدواجيرو،

چنگ وزيز،با دو همراه ناميرشبه جنكسانينگكيوك«هايبه فر»و لشـكرگاه به سـتاد،
شن از پس مغول، خان چيامپيدنو بـرين،پادشاه قـرار و كـرده موافقت او درخواست با

دوســت و شــديصــلح ج(گذاشــته ص7همــان، ا.)194، دريــندر حــوادث رونــد بخــش،
بـا»ظفرنامه« مـواردياربسـ»التـواريخجـامع«، در فقـط اسـت؛ رواي،مشـابه يـتچنـد
جمله»ظفرنامه« از و است اعزام،»التواريخجامع«هاينكمتفاوت )25(كردهياديروزيكاز

جز»ظفرنامه«ينكهاديگرو چنگيختايروزيسخنرانييات، بارگاه كـردهيـزدر ثبـت را
ج( ص7همان، در)194، .يستن»التواريخجامع«كه

ادام،»يمستوفحمداهللا« عنوان»ظفرنامه«ةدر با التـان«و بـا مغـل لشـكر رزم دوم
ر»نخا چكوايتي، و گزارشاييدهخالصه رش«هاياز كش»يدالدينخواجه نظم به يدهرا

آن، اساس بر پ»التان«كه و عهد بستن از چنگيمانپس مغـوليزبا سـپاه برگشتن با و
پذ از پيرفتنپس شكستن درصدد صلح، سـپاهيماندرخواست با خود و بـهيانشبرآمده

ك«شهر فرزنـدش»)26(ينگنم و سـپاهرفتـه بـا شـهريرا در يبـاق»جونگـدو«انبـوه،
برخ.گذاشت آن، از سپاهيپس سران چنگ»التان«از به شده، جدا او اويوسـتهپيـزاز و
تشو فتحيقرا چنگ»جونگدو«به و لشـكريبرايلشكريز،نموده و فرستاده شهر يانفتح

هم و شهرينيچپيمانانمغول و»جونگدو«آنان، كرده محاصره چندرا از آذوقـهي،پس
ذخ رسيرةو اتمام به شهر ازيدهمردم كمـك ارسـال ك«و نتيـزن»ينـگنـم اييجـهبـه

كمكينجاميدن سپاهيارسالهايو دست ايانبه به و افتاد هـامقاومـتيب،ترتينمغول
بتدريجبه نهايناز در و درآمديت،رفته مغول تصرف به ج(شهر ص7همان، .)211تـا206،
ايكسان»التواريخجامع«و»ظفرنامه«يترواجا،يناتا با دريحتوضيناست؛ جـامع«كه

اساميشتريبيياتجز،»التواريخ شـهرهاياز و اسـتيلشكركشـيرمسـيافـراد آمـده
ص1جاهللا،فضلالدينرشيد( ،335-339(.
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ا»ظفرنامه«در از اعزامينپس شرح به دچنگيزخانداستان، بهو خود سرداران از تن و
چيبرا،»ينگم«و»جاموقه«هاينام تمام تصرفينفتح ك«و نـام»ينگنم و پرداخته

را مذكور توصـ»ينگم«و»جاموقه«سرداران به و كرده محاصـريلشكركشـيفذكر ةو
شبانه ك«شهرروزيچهل قحط»ينگنم انباشتهيو اجسـادهـايكوچـهشدنو از شـهر

ن در و خانواده»التان«فراريت،هامردگان استاشبا نموده شهر رواينا.از از يـت،بخش
روا از در»التـواريخجـامع«يـتمتفـاوت اعــزام،»التـواريخجـامع«اسـت، از اختصـار بـه
چنگ واليبرايزفرماندهان شـهر»يختا«يتفتح چنـد تصرف ذكـريـادو و ازيشـده

ك«شهرةمحاصر سرنوشت»ينگنم درنش»التان«و و كـهيـدقيـت،رواپايـانده شـده
اعزام چنگپسي،سرداران نزد به شهر چند تصرف ج(.انـدبرگشـتهيزخاناز ص1همـان، ،

454-455(.
دنبال»ظفرنامه«در در چنگيت،روايناةو كه شده سـرزميبرايزخانذكر ينحفـظ
چهاي در شده مغوليكيين،فتح فرماندهان نامياز ارا»مقال«به حكومت ينواحينبه

بهوگماشته ملقب را ج(نمود»مقاليانگكو«او پژوهشگاه، ص7ظفرنامه پس)213-215، و
چنگ توجه از آن، مسالهيزاز به بـا»خانكوچلك«،»هايتمرك«خان جنـگ سـلطان«و

استياد»اهخوارزمشمحمد رواينا.كرده از بـا»ظفرنامه«يتقسمت منطبـق جـامع«،
اختالفات»يخالتوار فقط و دياسامضبطدريي،جزياست ينالـدرشـيد(.شوديميدهافراد

ج اهللا، ص1فضل ،359-360.(

آخرظفرنامه روايندر از چنگياتبخش به چـيزخانمربوط تصـرف رفـتن«ازين،و
واليزخانچنگ ننگيتبه و اسـتيـاد»ياسجورچه واژ،»يـاسننگ«.كـرده از اصـل ةدر
Nanjia»ياننج«ينيچ


