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 )بهار ادب(

 چکیده:
نگاری یکی ازعلوم بدیعی است كه در ادوار مختلف مورد توجه صاحبان قدرت بوده نسب زمینه و هدف:

است. در دورۀ تیموری، الغ بیگ تالش قابل توجهی در ارتباط دادن خاندانش به دودمان چنگیز داشت. بدین 

تألیف كرد كه نسخج اصلی آن ناپدید شد، اما بقایای  تاریخ الوس اربعهنگارانه، با عنوان سبب اثری نسب

معروف شد كه امروزه دو نسخه از آن موجود میباشد. هدف پژوهش  شجره االتراکشدۀ آن با نام دادهتطبیق

شناسانج های ادبی، زبانی و محتوایی شجره االتراک و با كمک روش سبکاین است كه با نگاهی به الیه

-اثر تاریخی ادبی بزردازد. با توجه به ویژدیهای سبکی این متن و استفاده از سبک توصیفی، به معرفی این

شناسی توصیفی در سه سطح محتوایی، زبانی و بالغی دورۀ استنساخ و نگارش شجرۀ االتراک و ماهیت 

 نویسندۀ آن بررسی شود.

ن برداری از متیسی و نمونهنوها بطریق فیش: روش كار به شیوۀ تحلیلی و توصیفی است و دادهمطالعه روش

اند و داهی ذكر موارد شاذ و نادر به نزدیک های تکرارشونده دردآوری شدهبا مطالعج مکرر و انتخاب دزینه

 شدن به پاسخ سؤاالت كمک كرده است.

ادبی است كه با معرفی و بررسی ویژدیهای آن، به پژوهشگران -: شجرۀ االتراک از جمله متون تاریخی هایافته

های تاریخی مبهم حکومت مغوالن و ایلخانان در ایران، از فرصت مطالعه در متنی را میدهد كه عالوه بر نکته

های مختلف های ارتباطی دورهای دارد و میتواند بخشی از حلقهنظر ادبی و زبانی هم ویژدیهای برجسته

  تاریخی زبان فارسی، ادبیات و فرهنگ ایران بزرگ را بهم پیوند بزند.

های ادبی و كلمات عربی و بیشتر از آن تركی مغولی، : با همج تالشهای نویسنده در كاربرد آرایهگیرینتیجه

همچنان نثر شجرۀاالتراک ساده و مانند بیشتر متون تاریخی ارجاعی است. آنچه بیشتر از همه در شیوۀ 

هاست؛ به طریقی كه بیشتر نویسی در عطف، و فصل و وصل جملهنثرنویسی آن بچشم میخورد سبک جمله

اند و مصحّح را در ارتباط عطف بهم متصل شده« واو»ها بدون درنظر درفتن محل اتصال و فصل، با جمله

ها و اشعار تركی و حتی نوشتن ها با مشکل مواجه میکند. اشتباه در كاربرد حروف اضافه، آوردن جملهجمله

بسا مغولی بودن او را قدرت میبخشد بان بودن نویسنده و چهزمتن بر اساس لهجج تركان پارسیگوی، ظن ترک

و این ادعای كاتب كه متن را از روی الوس اربعه الغ بیگ تلخیص كرده مورد تأیید قرار میدهد. با توجه به 

ای قبل از رسمی شدن مذهب شیعه استنساخ شده ارادت نویسنده به اهل تسنن بنظر میرسد متن در دوره

به ویژدیهای بالغی و زبانی متن و همخوانی آن با نثر دورۀ تیموری چنین مینماید كه متن است. با توجه 

م شده با نابسا كه نسخج ثبتزبان ایلخانان و چهمتعلق به دورۀ تیموری است و نویسنده از وابستگان ترک

 شجرۀ االتراک متن الوس اربعه مفقود باشد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronology is one of the novel sciences that has been 
considered by those in power in different eras. During the Timurid period, Alegh Beyg 
made considerable efforts to link his family to the Genghis dynasty. For this reason, he 
wrote a genealogical work, entitled Tarikh al-Arba’e, the original version of which 
disappeared, but its adapted remains became known as the Al-Atrak genealogy, of which 
two copies are available today. The aim of this research is to introduce this literary 
historical work by looking at the literary, linguistic and content layers of Shajrat al-Atrak 
and with the help of descriptive stylistic method. Considering the stylistic features of this 
text and the use of descriptive stylistics at three levels of content, language and rhetoric, 
the period of reproduction and writing of Shajrat al-Atrak and the nature of its author 
should be examined. 
METHODOLOGY: The method is analytical and descriptive and the data are collected 
through phishing and sampling of the text by repeated study and selection of repetitive 
options and sometimes mentioning rare and rare cases to approach the answer. Questions 
helped. 
FINDINGS: Shajrat al-Atrak is one of the historical-literary texts that by introducing and 
examining its features, gives researchers the opportunity to study in a text that in addition 
to the vague historical points of the Mongol and Ilkhanid rule in Iran, also in terms of 
literature and language. It has outstanding features and can connect part of the 
communication circles of different historical periods of Persian language, literature and 
culture of Greater Iran. 
CONCLUSION:  Conclusion: Despite all the author's efforts in the use of literary arrays and 
Arabic words, and moreover Mongolian Turkish, the prose of Shajrat al-Atrak is still simple 
and like most historical reference texts. What I like most about its prose writing style is the 
style of sentence writing in inflection, and the chapter and connection of sentences; In 
such a way that most sentences, regardless of the place of connection and the chapter, are 
connected with "wow" in turn, making it difficult for the proofreader to connect the 
sentences. Mistakes in the use of prepositions, quoting Turkish sentences and poems, and 
even writing text based on the dialect of the Turks of Parsigo, reinforce the author's 
suspicion that he is a Turkic speaker and that he is probably a Mongol, and that the author 
claims that the text Alegh Beyg summarizes and approves. Given the author's devotion to 
the Sunnis, the text seems to have been reproduced in the period before the Shiite religion 
became official. Considering the rhetorical and linguistic features of the text and its 
compatibility with the prose of the Timurid period, it seems that the text belongs to the 
Timurid period and the author is a relative of the Turkic-speaking Ilkhanids. 
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 مقدمه
ای به قدمت تاریخ دارد و افتخار به قومیت و عصبیت از ویژدیهای نگاری در سرزمینهای عربی ریشههرچند نسب

آنها بوده، پس از ظهور اسالم، در سرزمینهای غیرعرب نیز این موضوع به شکل دیگری رواج یافت و از قدرت و 

 یهایدردیر ارث، قوانین ها نکاست. دالیلی چون منع ازدواج با محارم،تبار و خاندان افراد و دروه شناسیاهمیت ریشه

 اندکاندک امیه، ورودبنی و هاشمبنی در انتخاب خلیفه از میان نزاع زمان امویان، در دراییداخلی، رونق مجدد قبیله

 خونی یبرتر اثبات برای عباسیان تالشهای سرزمینهای اسالمی، به بربرها و تركها ایرانیان، چون غیرعربی عناصر

 توجه عوامل دیگر از جریان شعوبیگری همچنین علویان، و امیهبنی با پیامبر)ی( در قیاس به نزدیکیشان و خود

 (. با افزایش جمعیت مسلمانان و7...، تقوی و بیات: ی تاریخی اخبار است )ورود اسالمی در دورۀ نگارینسب به

ی نگارنگاری ایجاد شد و نسبدسترش سرزمینهای اسالمی از سدۀ سوم هجری به بعد، تحوالتی در حوزۀ نسب

اریخی ت متون محدود به ذكر فحول و سرشناسان قوم و یا تنها به چند قبیله از جمله قریش اختصای یافت. داه در

 تصایاخ قوم آن تبارشناسی به ایمقدمه میشد ومغوالن توجه  و تركان چون بدوی ریشه و اصل با حاكمانی به نیز

(. از جمله دالیل آن را میتوان مشروعیت حکومت و توجیه سلطنت 3554: ی 4جنگاری، ناجی، ریخمیدادند )تا

وجه ها به زبان فارسی تنامهغیربومیان در سرزمینهای تحت سلطج آنها دانست. از جمله كتبی كه به انساب و شجره

، و سلسلج النسب صفویه، زبور آل داوود، رسالج قندیه، رسالج اسدیهای، شبانکاره االنسابمجمعه داشته میتوان ب

ه و برخی نگاری توجه داشتاشاره كرد كه بعضی بصورت مبسوط به تاریخ و شرایط جغرافیایی در انساب تاریخ بیهق

ظور ذكر اوالد و تراجم حال فرزندان مغول تنها ذكر احوال خاندانها و پادشاهان است. دستنوشتج شجرۀ االتراک بمن

اهلل است و بنوعی سند مشروعیت و برحق بودن آنان در حکومت. نویسنده و نسبت آنان به پیامبران تا آدم صفی

های مشهور مغوالن، نحوۀ حکمرانی و بر ذكر نام پادشاهان و نسب مغولی آنها، به تاریخ و افسانهدر این اثر عالوه

قات تاریخی مهم هر دوره توجه داشته و با بیان ادبی شیرینی سعی در انجام این رسالت داشته است. ای اتفاپاره

ی شناسهای ادبی، زبانی و محتوایی شجرۀ االتراک و با كمک روش سبکاین پژوهش سعی دارد با نگاهی به الیه

ن ست بزردازد و با تحلیل و توصیف ایادبی كه ظاهراً متعلق به دورۀ تیموری ا-توصیفی به معرفی این اثر تاریخی

برداری آن از روی بخشها تا حدودی زمان نگارش و اصالت ادبی اثر را از منظر انتسابش به الغ بیگ و یا خالصه

ن با برداری از متنویسی و نمونهها بطریق فیشالوس اربعه بررسی كند. روش كار به شیوۀ توصیفی است و داده

اند و داهی ذكر موارد شاذ و نادر به نزدیک شدن به های تکرارشونده دردآوری شدهدزینهمطالعج مکرر و انتخاب 

 پاسخ سؤاالت كمک كرده است.
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

های متفاوت انجام شده، هنوز نقاط كور و تاریک بسیاری با وجود مطالعات زیادی كه در زمینج تاریخ ایران در دوره

ها ها و كتابخانههای موزهتکانی قفسهزدایی و خانهفرهنگی، اجتماعی و سیاسی بجای مانده كه با خاک هایدر دوره

های كوتاه و بلند دمشده در زمان، روشن شدن آنها میسر ها و دورههای خطی بجامانده از سلسلهو مطالعج نسخه

ای درمورد آن انجام نشده و بررسی و مطالعه است. شجرۀ االتراک نیز یکی از این متون تاریخی است كه تا كنون

 این پژوهش برای اولین بار سعی در معرفی و بررسی ویژدیهای ادبی و هنری آن دارد.

های خطی همیشه حاوی مطالبی است كه اهل علم و فن از آن غافل نبوده و اهمیت آن بر مطالعه و معرفی نسخه

تضمن مسائل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی باشند؛ شجرۀ االتراک هایی كه مكسی پوشیده نیست؛ بویژه دستنوشته

ادبی است كه با معرفی و بررسی ویژدیهای آن به پژوهشگران فرصت مطالعه در متنی را -از جمله متون تاریخی
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های تاریخی مبهم حکومت مغوالن و ایلخانان در ایران، از نظر ادبی و زبانی هم نشان میدهد كه عالوه بر نکته

های مختلف تاریخی زبان فارسی، ادبیات و های ارتباطی دورهای دارد و میتواند بخشی از حلقهژدیهای برجستهوی

 فرهنگ ایران بزرگ را بهم پیوند بزند. 

 

 بحث و بررسی

 معرفی شجرۀ االتراک 

ه تیموریان ك ای در انساب و اخبار است به شیوۀ مبسوط و خطی؛ مربوط به دورۀشجرۀ االتراک عنوان دستنوشته

اصل آن در موزۀ بریتانیا موجود است و نسخج دوم بصورت میکروفیلم در كتابخانج مركزی دانشگاه تهران قابل 

( است )در دسترس نیست چنگیزی الوس اربعجدسترسی است. این دستنوشته به ادعای كاتب از رونویسی از كتاب 

 هجری قمری( نوشته شده است. 953-744ه الغ بیگ )كه توسط میرزامحمد طارق یا میرزامحمد ترغای مشهور ب

الگی سهجدهتاریخ است كه در  جهای برجستان، یکی از چهرهكوردامیرتیمور  ۀفرزند شاهرخ تیموری و نوالغ بیگ 

سال  15ای از شیکوفایی فرهنگ و هنر در ماوراءالنهر بمدت النهر رسید. با فرمانرواییی او دورهبه فرمانروایی ماوراء

ماوراءالنهر نزد دانشمندان و بزردان علم و ادب ایرانی و كه مصدر خدمات درخشان فرهنگی شد. او در  آغاز شد

زبدۀ التواریخ، ) مسلمان تربیت شیده بود و آنان بیشک در برانگیختن عالیق فرهنگی الغ بیگ نقش بسزایی داشتند

دوستدار زبان و ادبیات فارسی، مشوق هنر ییگ را ، الیغ بتیموریچنانکه بخیش اعظیم منیابع عهید (. 39: ی4ج

 (.64: ی1و مآثر الملوک، ج 346ایرانی چینی، حافظ قرآن، شریعت و احکام اسالمی میدانند )تذكرۀ الشعرا: ی 

ی او ادب فارستاریخ و اینها غنای  جامیا بیش از هم. الغ بییگ زبان عربی، تركی، مغولی و تا حدی چینی میدانست

سیاسی و علمیش، در زمرۀ امرای شعردوست و  یهاخود ساخته بود. وی بیا وجیود همیج مشغلهرا شیفتج 

 ارشاطر:شعر پارسی در عهد شاهرخ، یشاعرنوازی قرار دارد كه خود نیز از قریحه و ذوق شاعری برخوردار بود )

ای ام به یاد دارد و قصیدهعلم عروض و قوافی بغایت نیکو میداند، دیوان انوری بیتم»شانی مینویسد: كا (.41ی

لغ (. ا13ی  كاشانی:از سمرقند به كاشان، « )شیعر هم میفرمایند چند از آن ظهیر فاریابی هم یاد دارند و احیاناً

زمان خود احاطه داشت.  ایرسید. او بر دانشها و فنه یدر تاریخ اسالم بود كه به شهریار یبیگ یگانه دانشمند

کرد و دانشمندان بزرگ زمان همه یدانیشمندان و فیراهم آوردن وسایل پیشرفت آنان مضایقه نمازاینرو در پرورش 

 یمفاهیم و شناختها(. 344 و تذكرۀ الشعرا: ی 65 ی :1ج مآثرالملوک،دستی او برخوردار بودند )از توجه و دشاده

ایش تابستان و زمستان به همراه اولیه از نجوم در ماوراءالنهر، درخیشش آسیمان و دیردش روشنان سزهر و پید

ع تحول در شرو یعطفج مراغه شکل درفته بود، نقط جالغ بیگ، كه پیرامون بازدید از رصدخان یكودك یرؤیا یتجل

( كه سرانجام طرح 14 : یكاشانی از سمرقند به كاشان،شناسی دشت )علم نجوم و ستارهج در عرص ینوین فکر

 یزرییپ یهمراهان دانشمندش در شمال شرقی سیمرقند بیا دقیت بیینظیردستاورد قرن را به یاری بزردترین 

، ینجوم یتحصیل و تکمیل اطالعات و ابزارها س از احداث بنا،(. پ395ی رجاونید:و كاوش رصدخانج مراغه،كرد )

 یه.ق، كتیاب زییج جدید دوركان 934را در آن آغاز كردند تا سیرانجام در سیال یپژوهشی و رصد یفعالیتها

توسط الغ بیگ نوشته شد. پس از تدوین، این زییج، تیا چهارصیدوپنجاه سال اساس كار اختیرشناسیان میسلمان 

. اما یکی از آثار علمی الغ بیگ كه از اذهان  عموم نویسنددان و نوشتندیدیشت و تقیویمهیا را بیر اسیاس آن م

هیتی تاریخی دارد و پیرامون شجره و انساب مورخان مغفول مانده است، نسخج خطی شجرۀ االترک است كه ما

تیموریان است كه در آن وقایع تاریخ مغوالن تا دوران تیموریان بررسی شده است. محتوای آغاز كتاب و حدود 
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سوم شجرۀ االتراک مانند دیگر كتب تاریخی در آن دوره، تاریخ عمومی است كه وقایع عالم از آغاز آفرینش یک

)هی  954چنگیزخان و سزس جانشینان وی تا امیرتیموردوركانی و ذكر فتوحاتش تا سال است و تاریخ سردذشت 

بر قدرت مادی، شده، عالوه. ق(. خاندان چنگیز و حکومتهای مغولی بعد از آنها برای حکومت بر سرزمینهای فتح

و  متونی كه به ذكر تاریخ نیاز به تأیید آسمانی و الوهیت خاندان و نیاكان خود را ضروری میدانستند. لذا تمامی

اند، كه پس از تقسیم زمین بین سه پسر اند، آنان را از فرزندان یافث پسر نوح )ع( شمردهنسب مغوالن پرداخته

(. سلسلج تیموری سهم بسزایی در ارتباط 17نوح بجانب شرق فرستاده شد )دین و دولت در ایران...، بیانی: ی

نامج چنگیزخان بعنوان یک اصل تار امزراتوری مغول داشت؛ بنابراین نسبخاندانش با دودمان چنگیزخان و ساخ

ای اعتقاد بسیار به پاكی و اصالت نسب اعضای برای مشروعیت تیموریان باقی ماند. بطور كلی در جوامع عشیره

اشخای  یقبیله وجود داشته و ادر در اصل و نسب شخصی تردیدی پیدا میشد از قبیله طرد میشد. ادر نیاكان پدر

معلوم نبود و یا مادرشان در زمان بارداری با فردی از قبیلج دیگر ازدواج میکرد، جزو ناپاكان محسوب میشد. تیمور 

اش و ارتباط آن با چنگیزخان اقدام نامج خانوادهدر اواخر دورۀ فرمانروایی به نشان دادن سهم فراوان خود در نسب

در... ، فوربز:  حکمران و انشینانش نیز مورد تصدیق واقع شد )خاندانكرد. این تأكیدات ادامه یافت و توسط ج

(. الغ بیگ، كه غالباً وفاداری خاصی به یاسای چنگیز داشت، تاریخی را با عنوان تاریخ الوس اربعه احتماالً بعد 9ی

ب حبیر در از مرگ سلطان شاهرخ در ایام سلطنت خویش تألیف كرد. نسخج اصلی آن مفقود دردید اما خواندمی
شدۀ آن را كه هر دو به نام الوس اربعه و شجرۀ االتراک معروف بعدها بقایای تطبیق-دزارشی چند از آن  السیر

و فهرست میکروفیلمهای  441و443های خطی موزۀ بریتانیا صفحج ارائه كرد. )همانجا(. در فهرست نسخه –شدند

به این كتاب اشاره شده است و این 469پژوه صفحج دانشكتابخانج مركزی دانشگاه تهران تألیف محمدتقی 

 دستنوشته در این دو محل )كتابخانج مركزی دانشگاه تهران، و موزۀ بریتانیا( نگهداری میشود.

 

 هامشخصات ظاهری نسخه
های معتبر ذكر شده است، در حال حاضر دو نسخه از شجرۀ االتراک موجود است كه همانطوركه در فهرستواره

كه  های دورنگ كه اسامی و قسمتهایینسخج اول كه در موزۀ بریتانیا نگهداری میشود، نسبتاً نفیس است با نوشته

نگار مهم بوده به رنگ قرمز و با شنگرف نوشته شده است. متن نسخه كامل میباشد و ابتدا و انتها از نظر نسخه

خانج مركزی دانشگاه تهران موجود است نیز در دارد. كاتب و تاریخ نسخج دوم كه بشکل میکروفیلم در كتاب

( كه مطابق است با 474های نسخج اول میباشد )تا صفحه ها مشخص نیست و متن آن تقریباً تا نیمهفهرستواره

 نسخج بریتانیا و ازلحاظ زیبایی و خط و دقت در كتابت به نسخج بریتانیا نمیرسد. 443اواسط صفحج 

شکل نثر و نظم ثبت شده و ازلحاظ كمیت اولویت با نثر است. ابیات كتاب غالباً ساده نامه باز منظر فرم متن نسب

 اند:و عامیانه هستند كه داه در وزن ایراد دارند. برای نمونه این ابیات در فتح بلخ سروده شده

 به اسم شماره جهاندار دفت

 به فرمان چنگیز صاحبقران

 چو از شهر یکسر برون آمدند

 صغیر و كبیرچو كردند قتل 

 سزاه مغوالن یافث نسب

 كه آید همه كس برون از نهفت 

 نمودند قصد برون بلخیان

 همه غرق در موج خون آمدند

 زن و دخترانشان نمودند اسیر

 به ملک خداوند میر غضب
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 همه بلخ را چون كف دست كرد

 
 عمارات عالیش را پست كرد

 ا(نسخج بریتانی 637)ی                             

غیر از یکی دو مورد كه خود نگارنده شاعر را معرفی كرده، برای بقیج ابیات ممکن است نویسندۀ كتاب، شاعر ابیات 

 فردوسی آمده: شاهنامجباشد. در این میان تنها یک بیت بشکل تضمین از 

 نسخج بریتانیا(  14قضا دفت بند و قدر دفت ده  )ی /فلک دفت احسن ملک دفت زه 

برآن وفور آشنایی و تسلط نویسنده به زبان تركی سبب شده اشعاری به زبان تركی نیز در متن دیده شود و عالوه

 كلمات تركی مغولی و حتی نگارش كلمات فارسی به لهجه و تلفظ تركی نیز در متن بچشم میخورد. 

 

 هاویژگی نوشتاری نسخه

نستعلیق دارد و از این جهت به نظر متأخر از نسخج بریتانیا است. متن این  نسخج دانشگاه تهران خط شکستج

هود الخط آن مشبرداری و رونوشت در رسمخورددی و آبگرفتگی داه ناخوانا شده و تعجیل در نسخهنوشته با قلم

ند بی نقطه ها بچشم میخورد در نگارش این نسخه هم وجود دارد؛ ماناست. از جمله مواردی كه در عموم نسخه

دار. اصل، در این های حروف دندانهو اختالف در تعداد دندانه« گ»و « ک»نوشتن كلمات منقوط و عدم تمایز بین 

نویسی است و پسوندها و پیشوندها و دیگر اجزای كلمات بصورت پیوسته نوشته شده است. در این نسخه به سرهم

 ست درج شده است.پیشوند به شیوۀ پیو« بی»حرف اضافه و « به»نسخه 

ای موارد نویسی و جدانویسی كلمات از الگویی مشخص پیروی نمیکند اما در پارهكاتب )نسخج بریتانیا( در سرهم

 میتوان به نکات ذیل اشاره كرد:

در تمامی موارد بشکل سرهم نوشته شده است و پیشوند )ب( ماضی التزامی در تمامی موارد « به»حرف اضافج 

 شده است:  بشکل جدا نوشته

نسخج 55عهدی بآئین خویش )ی  به كردندنسخج بریتانیا(.  14خان داشت )ی باونک به واسطج فرب جواری كه 

 بریتانیا(.

 ای از تركیبات بشکل سرهم نوشته شده است مانند: پنجسال، باریتعالی، یکمثل.پاره

میکند سر در آب فرومیبرد )ی  شناهكه استفاده از فرم تاریخی و كهن كلمات: )شناه( به جای شنا: به علت آن 

 نسخج بریتانیا(. 15

عجمی در متن است و دویا كاتب در رعایت « ذال»كه نشانج استفاده از « فرود»به جای « فروز»كاربرد مکرر 

نسخج 69آمد )ی فروزالخط صحیح دقیق نبوده است: آغوزخان را شبگیری واقع شد و به زمین رسیده رسم

 نسخج بریتانیا(. 34آمدند )ی فروز تند و به دو فرسنگی مغولبریتانیا(. بازدش

 زالی پیره كه است این آن حکایتالیه: در موضع كسرۀ اضافه بین موصوف و صفت یا مضاف و مضاف« ه»درج 

 نسخج بریتانیا(. 43)ی  داشت دوستی السالم علیه نوح حضرت به كه بود

خورددی در امان بماند؛ از آن جمله داه به خط كاتب اشتباهاتی كه در متن ضبط شده اصالح دردیده تا متن از قلم

 نسخج بریتانیا(. 445دذاری جوچی پسر محبوب چنگیزخان اشاره كرد )ی میتوان به وجه تسمیه و نام

 

 محتوا و ویژگیهای فکری شجرۀ االتراک
راک بصورت مبسوط است و در كنار ذكر نامها اخبار مختصری از زنددی شخصیتها شیوۀ نگارش نسبها در شجرۀاالت
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نامه با نام پدران ذكر شده كه از حضرت آدم )ع( تا آمده است. نام هر فرد قبل از شرح زنددیش بشکل شجره

یان تاریخ حضرت نوح )ع( است. نام حضرت آدم )ع( مبدأ میباشد و نام پدران تا ایشان ذكر میشود، و بعد از ب

زنددی حضرت نوح، وی مبدأ قرار میگیرد و نام پدران تا نوح )ع( آمده است. آغاز كتاب ذكر خلقت حضرت آدم و 

حوا است و سجده نکردن شیطان و داستان مار و اخراجشان از بهشت و داستان هابیل و قابیل و دیگر فرزندانشان 

ومی میشوند كه یکی از آنها یافث پیامبر بوده است. از پسران تا حضرت نوح )ع( كه نُه پسر بودند و هر یک مهتر ق

بن یافث است كه سرآغاز شجرۀ االتراک است. شرح زنددی افراد بسته به اهمیت و تأثیردذاری تغییر میکند؛ او ترک

 رآوریها، فتوحات و تصمیمات و رویدادها اشاره كرده و بعضی بطوبه بعضی مفصلتر در ذكر تاریخ زنددی، جنگ

ر های زنجیموجز و اندک فقط به شمردن نامی كفایت كرده است؛ آن هم بسبب حفظ اتصال و پیوستگی حلقه

خاندان تیموری. در  این میان داه متن را به اشعاری كه عموماً از نگارندۀ كتاب است مزین كرده كه به بیتی چند 

وار به بعضی مطالب ای كوتاه و خالصهاشاره كالمش شیرین شود و مرارت از ذهن خواننده رفع شود. در این بخش

 كتاب میشود.

بن یافث نخستین قاآن از خوانین دیار شرق است و از فرزندان او ابلچه است كه دو پسر به نامهای مغول و ترک

 وارانای داستتاتار دارد كه دو شعبه میشوند و هریک قوم خود را سرپرستی میکنند. ذكر انساب و اخبار به شیوه

در متن كتاب پیش میرود تا به بوزنجر قاآن میرسد كه پسر آالنقوا بنت چویمنه خان است. آالنقوا، كه بانوییست 

شجاع و زیبا و عاشق، بعلت بیوه شدن بعد از سه سال از ازدواج، به سرداری و مهتری ایل میرسد. مادر شدن او 

ه به حضرت مریم )ع( تشبیه شد ظفرنامج تیموریله اتفاقی عجیب و ماوراییست تا جایی كه در بعضی متون از جم

آید و پس از (. او باردار میشود از صلب شخصی نورانی كه به چشم دیگران نمی43،41است. )ظفرنامج تیموری: ی

اثبات ادعایش زبان طاعنان بسته میشود به یک شکم سه پسر میزاید كه هر كدام از ایشان بزرگ كالن قومی از 

قرانی و نشانج تهمتنی میباشد و تأكید میشود بوزنجر كه یکی از پسران اوست دارای عالمت صاحبمغول میشود. 

 كه جد هشتم چنگیزخان و جد چهاردهم تیمور دوركانی نیز هست.

الطوایفی زنددی میکردند یکزارچه میکند و به بوزنجر تمام اقوام مغول و مردم تاتار را كه تا زمان او بطریق ملوک

الشأن، لقب میگیرد. از این قسمت نام مادر او آالنقوا مبدأ است و نام نواددان به او ختم ه معنی پادشاه عظیمقاآن، ب

 میشود.

باز داستان فرزندان آدم در اقوام مغول پیگیری میشود تا برسد به تومنه خان كه در میان فرزندانش پسری به نام 

ود قرانان جهانگیری بوجمتوجه میشود كه از  نسل آن پسر صاحب قبل خان دارد. او ازطریق خوابی كه پسر میبیند

آید. پس عهدی مینویسد به خط اویغوری كه از پس او تخت خانی برای قبل خان و فرزندان او پسر در پسر می

منه هر توها و مُباشد و شمشیرزنی و پهلوانی پایتخت به برادر دیگر قاچولی برسد. این عهد به دستخط تمام شاهزاده

خان تضمین میشود؛ نسل او پیش میرود تا به یسوكای بهادر، پدر چنگیزخان، میرسد كه او نیز شجاع و عادل 

 است و به قوم تاتار حمله كرده و آن قوم را مطیع و حاكمانش را اسیر میکند. 

اقت و ، لیسالگی بعلت رحلت پدرش مدار مملکت و ضبط لشگر بدو محول شدچنگیزخان: تموچین، كه در سیزده

جنگاوری خود را در جنگ و تحت سلطه درآوردن تمامی سرزمینهای اطراف و اقوام مختلف مثل نویانیان، كرایت، 

مکریت و تاتار نشان داد. هر قومی كه ایل و مطیع میشد به داخل لشگر میکرد و هركه سركشی میکرد او را با قوم 

مرز شدن حات سلطان محمد خوارزمشاه در ممالک خطا و هماش هالک میکرد. سزس به ذكر نبرد و فتوو خانواده

با چنگیزخان و اشتباه فاحش او درمورد بازردانان میزردازد كه دلیلی شد بر حملج چنگیزخان به ایران و شد آنچه 
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رد ك كه نباید میشد. نگارنده مینویسد چنگیزخان سه روز و سه شب از این غم نالید تا آوازی از عالم غیب او را آرام

كه به درفتن انتقام دست خواهد یافت و برای حمله به ممالک ایران عزم جزم كرد. با اینکه این كتاب در دربار 

تیموریان نگاشته شده، در قسمتهایی از كتاب بشکل حماسه از جنگیدن بعضی ایرانیان یاد میشود و با نام شهید 

ید بر او و همراهانش مینهند و تسلیم نشدن او را به دشمن الدین نام شهخوانده میشوند. مثالً درمورد سلطان ركن

الدین كه حتی چنگیزخان او را به جنگاوری و مردی و شجاعت میستاید ستایش میکنند یا جنگیدن سلطان جالل

 الدین به مناطق مختلف و تعقیب سزاه مغول از پی او:نسخج بریتانیا( و دریز سلطان جالل 461)ی 

 به بیچاردیپدر مرده زان سان 

 همه ملک ایران مسخر شده

 

 پسر اوفتاده به آواردی   

 شهان جهان جمله چاكر شده

 نسخج بریتانیا( 464)ی                            

الدین كبری، اشارۀ مستقیم به شهید شدن شیخ به دست قاتالن مغولی و یا در بیان چگونگی كشته شدن نجم

میفرستاد و به خدمت حضرت  خوارزموقتی كه صاحبقران اعظم چنگیزخان معظّم لشگر به »چنگیز دارد:  فرستادۀ

پیغام فرستاده بود كه لشگر من متوجه آن جانب است و شاید كه احوال « قدّس سره»الدّین كبری شیخ نجم

شد، خالیق را به صحرا رانده به قتل آوردند.  القصه چون شهر خوارزم مستخلص خوارزم به غارت و قتل انجام یابد...

نسخج بریتانیا(. از طرفی  394 )ی« یکی از آن جمله شهدا بودند« رحمت اهلل علیه»الدین كبری حضرت شیخ نجم

بجهت قتل و غارت و آزاری كه خوارزمشاهیان، چه در زمان برقراری حکومت و وزش باد موافق و چه در دورۀ 

ویسان ندست درفتن دوبارۀ قدرت بر مردم خود و سرزمینهای تحت حکومت داشتند، تاریخشکست و تالش، برای ب

از شکست و برباد رفتن چهارمیخ خیمج خوارزمشاهیان  شجرۀ االتراکو  جهانگشادر بیشتر متون تاریخی از جمله 

وارزمیه پس از اند )خوكوب آنها به دست مغوالن غمی به دل راه نداده و اشکی از سر قلم نچکاندهو لت

از كثرت  نهادانآتشها كرده بودند، همج آن و آن مردم كه در زیرزمین خانه (:13خوارزمشاهیان، سرافرازی: ی 

 نسخج بریتانیا(.455آن آب در زیر تراب مانده، عمر به باد فنا دردادند )ی

 حضرت ن اشاره شده است:بیان وجه اقتباس احکام شرعی و عرفی از مواردی است كه در این متن بوفور به آ

 داد مهلت سال چهل نیز علهیماالسالم را آدم و بخشید عمر سال چهل را داود خود عمیم بکرم تقدس و باریتعالی

 نسخج بریتانیا(.5)ی اندهدرفت اینجا از هست جایز شرع در كه هبه رجوع و شد تمام سال هزار تا

 اختپرد اسامی اساطیری، دینی و تاریخی از دیگر مواردی است كه در متن به آن توجه شده است: ذكر وجه تسمیج

 نسخج بریتانیا(. 7)ی است معلم سریانی لغت به اوریا معنی چه دویند اول وریایا را او حکما جهت این از

مورد توجه است نسبت دادن بخشهای مختلف پیشرفت بشر در مسیر  از جمله موارد دیگری كه در این دستنوشته

متمدن شدن به یکی از فرزندان آدم  است؛ چنانکه خرما كاشتن را به انوش ابن شیث نسب داده و خیاطی، 

   نسخج بریتانیا(. 9كرباسی، خط نوشتن و مواردی چون آن را به شیث )ی

اهل تسنن نشان میدهد و از روی نسبتهایی كه به مذاهب میدهد،  نویسنده در این متن ارادت و توجه خود را به

بدان سببِ ارتداد اهل سنّت و جماعت او را سلطان محمّد خربنده میگفتند و ارادتش به اهل تسنن نمایان است: 

 نسخج بریتانیا(. 475اش میخواندند )یارباب تشیّع و طغیان سلطان محمّدخدابنده

 

 تیموری ویژگیهای زبانی نثر دورۀ

در دورۀ تیموری مؤلفان و نویسنددان در مقدمات كتابها و آغاز فصلها تشبیهاتی به سبک متون دذشته مینویسند،  
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كه از نظر سجع شبیه به تشبیهات قدیم است. ولی از استحکام و روانی سخن در آنها اثری نیست. متن كتابها ساده 

ن طوالنی كه مؤلفان درمورد ممدوح بکار میبرند از مواردی و داهی سست و ضعیف میباشد. وجود القاب و عناوی

است كه در نثر این دوره برجسته است. هرچند این شیوه همسو با رسم مغول نبوده و از آغاز حملج مغول كتابها 

 .تا حدی ساده و خالی از اطناب است، اما بار دیگر در زمان خاندان تیمور شیوۀ اطناب در سخن و مدح زنده میگردد

با سقوط حکومت عباسیان و قطع ارتباط با مركز خالفت و خلیفه، استفاده از زبان عربی بسیار كمتر میشود و 

نوشتن به زبان پارسی قوّت میگیرد اما كلمات مغولی زیادی وارد نثر میگردد. تركی كردن الفاظ فارسی، حذف 

های معنوی دیده میشود در این دوره ا قرینهافعال بدون قرینه كه در متون دذشته بندرت و در مواقع خای و ب

 (.614شناسی، شمیسا: ی بوفور یافت میشود مانند آثار مشهوره، اخبار مذكوره، مساعی الزمه )كلیات سبک

 

 ویژگیهای زبانی
های موجز و یکدست است؛ با اینحال از ویژدیهای قابل توجه نثر شجرۀ االتراک كاربرد زبان ساده و روان با جمله

هاست امهنا تغییر ساختار روزمرۀ كالم و غافلگیری خواننده در ساختمان نحوی، از ماللتی كه حاصل مطالعج انسابب

كاسته و با تیزهوشی در انتخاب كلمات نو، تركیبات ادبی دلنشین، و توجه به ساختار زبان، متنی قابل مالحظه را 

 داده است كه در اینجا به اختصار به بعضی اشاره میشود.مند به متون تاریخی و محققان ارائه به مخاطب عالقه

های پایه و پیرو و یا به قولی هسته و وابستج بسیط است نویسی درشجرۀ االتراک جملهالگوی رایج جمله جمله:

 های نثر مصنوع در آنها دیده نمیشود:كه تطول و پیچیددی جمله

 علیه اهلل صلوات بود او دشتند هالک او دعای به قوم كه پیغمبری اولفاصلج بین جمله معترضه و مرجع اسمی: 

 نسخج بریتانیا(. 45)ی

)ی  ندارد صحتی قول این است آدم بن أملج پسر او دویند بعضی وجملج وصفی پیرو بدون نشانج حرف ربط: 

 نسخج بریتانیا(.7

 7)ی میخوانند حطیمرا نجاآ شافعی امام نزد زمزم و االسود حج ركن و ابراهیم مقام مابین در معظمه جمک در

 نسخج بریتانیا(.

نسخج 73باشد مهیا سازند )ی دربایستو دیگر آنکه در وقت كارزار هرچه از اخراجات  كاربرد:كلمات جدید و كم

 بریتانیا(.

 نسخج بریتانیا(. 4از مادر زاده بود صنعت نساجی بیاموخت )ی بی شریکاز میان اوالد خود شیث را كه 

 نسخج بریتانیا(.1)ی ماند قابیل از پرستیآتش و غیرحقه ب قتل رسم 

نسخج بریتانیا(، جاد و یا همان چاو در معنی حواله  471زمین و ابطال آن به وقوع پیوست )یدر ایران جادوضع 

 و چک بکار رفته است.

نسخج  644)ی نرسانیدندبه امضاء از آن سخن بترسیدند و آن قصد را  به امضا رسانیدن در معنی انجام دادن:

 بریتانیا(.

مردم روی به منزل او نهادند كه اصالً كسی را مجال درآمدن و بیرون شدن غلبج  چندان «:زیاد»در معنی « غلبه»

 از در نبود )همانجا(.

وری چهل نفر را كه به اسم پیشه موازی و در این متن بکرات استفاده شده:« اندازه»در معنی « موازی»از كلمج 

 نسخج بریتانیا(. 4یرون آورده بودند )یب



 65-15 صص ،79 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  آبان ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 31

 نسخج بریتانیا(. 7)ی اوست مخترعات از نشاندن خرما درختكاربرد كلمه در معنای غیر مصطلح و داه نابجا: 

دسترش زبان تركی در عهد تیموری و ظهور شاعرانی چون امیر علیشیر نوایی، كه به هردو  لغات تركی و مغولی:

نثر این دوره نمود بسیاری دارد؛ هرچند به بسامد نفوذ كلمات تركی در ربان فارسی  زبان تسلط داشت، در شعر و

(. در این اثر نیز استفاده از این لغات پركاربرد و چشمگیر 464عهد مغول نمیرسد )تاریخ ادبیات در ایران، صفا: ی 

 است. برای نمونه:

 نسخج بریتانیا(. 46صاحبقران اعظم چنگیزخان معظم صادر شده بود )ی یارلیغچون 

 نسخج بریتانیا(.451شوید )ی  ایل فرستاد كه ایلچی از آنجا متوجه ترمذ شده

 73حواله كنند )ی میر تومانبا  الوس شوهر كفایت كند و هر داه كاری پیش آید تواجیان یساقو به نفس خود 

 نسخج بریتانیا(.

 دچار تردید و اشتباه شده است:   در كلمات« گ»و « ق»داهی نویسنده در انتخاب و استفادۀ حرف 

 شوی سرور بانوان قاهم به/  توان سرفرازی دهم تا را تو

 نسخج بریتانیا(.   61بکار رفته است. )ی گاهدر معنی  قاهدر این بیت 

 . نسخج بریتانیا( 35عدل و انصاف در زمانه بالخاف بهشت )ی  دانونالبال بودند و الحال و فارغدر زمان او مردم مرفه

 نسخج بریتانیا(. 4)ی كرده جمع مهالئیل كه زری مقدار چه: كاربرد ضمیر پرسش به جای ضمیر مبهم: ضمایر

در اوایل احوال ملت چندین سال  خودها به تمامی اوالد«: خود»افزودن پسوند جمع )ها( به ضمایر مشتركی چون 

 نسخج بریتانیا(. 47در شهر بابل بودند )ی

از فعل ساده: چون به حدود قرقیز رسیدند میان ایشان و اقوام آنجا « كرد»ساخت فعل مركب با فعل معین  فعل:

 نسخج بریتانیا(.73)ی تاخت میکردندمحاربه و مناقشه افتاد و بر یکدیگر 

 نسخج بریتانیا(. 71به بلخ رفت )ی شکست یافتهساختن فعل مركب با فعل معین نامصطلح: سلطان سنجر 

بوسیلج متمم اسمی در كاربرد فعل نهی مستقبل: دفت « بن مضارع»و « خواستن»ه انداختن بین فعل معین فاصل

 نسخج بریتانیا(.441)ی دذاشت نخواهی زندهكه جانداری را 

 كرد اقلیما خود توام خواهر به میل صورت حسن جهت به قابیل استفاده از ماضی استمراری در مقام ماضی ساده:

 نسخج بریتانیا(.1)ی دادیم هابیل به را او لسالماعلیه آدم و

نسخج 447)ی دچار خوردچون به ماستوا رسید، با جمعی از لشگر مغول «: شد»در جای « خورد»فعل كمکی 

 بریتانیا(.

 ترینشبیه خلق و خلق در و السالم علی آدم حضرت بر بود اوالد محبوبترین و بود زاده شریک بی او تکرار فعل:

 نسخج بریتانیا(. 4)ی بود برادران دیگر از والده ب

)ی  بود خواهد مکرّم و زمعزّ عالم اهل میان در شماشخصه: كاربرد جزو صرفی فعل مستقبل بصورت فعل الزم یک

 نسخج بریتانیا(.4
ند به سمرق كاربرد فعل جمع برای احترام تنها در نام بردن از چنگیزخان: و در آن وقت صاحبقران چنگیزخان معظّم

 نسخج بریتانیا(. 46)ی  شدندو متوجّه سمرقند  آمده بودند

بر سر فعل و ساختن وجه التزامی در مقام وجه ماضی ساده، به كهن و تاریخی شدن متن « ب»داه با افزودن 

 4)ی بیاموخت را نساجی صنعت بود زاده مادر از شریک بی كه را شیث خود اوالد میان از و كمک كرده است:

 نسخج بریتانیا(.
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 اهلل تصلوا را اهلل صفی آدم ابوالبشر حضرت كه خواستمفعولی: « را»آوردن جملج معترضه بعد از حرف  حرف:

 .بفرستاد السالم علیه را جبرئیل نخست. كند خلق خاک از علیه

 بریتانیا(. نسخج 3)ی پوشانید وی در انسانیت صورت كسوت خود قدرت ید به«: بر»بجای « در»حرف اضافج 

 نسخج بریتانیا(.1)ی یافت اساس او دست از بدعت بنای«: به»در مقام « از»حرف اضافج 

اده استف« مر»كاربردی چون های كهنتر داه از حروف اضافج كمنویسندۀ متن برای نزدیک شدن متن به نثر دوره

نسخج  4)ی آموخت آهنگری تصنع نخست را السالم علیه آدم مر هبوط از السالمعلیه جبرئیلكرده است: 

 بریتانیا(.

های زبانی شجرۀ االتراک است؛ بطوریکه سازی و استفاده از تركیبات و اصطالحات دلنشین از شاخصهنوآوری در واهه

 های زبانی نیز از جملهبرای خوانندۀ متن عالوه بر جستجوی نکات تاریخی، تکرار و كشف موضوعات تازه، و جاذبه

 ذت مطالعج متن را صدچندان میکند.مواردی است كه ل

 

 ویژگیهای بالغی
كاهی در سطح زبان، كوششهای افزایی و قاعدهآنچه ادبیات متن را برجسته میکند، عالوه بر استفاده از قاعده

انگیزی است كه متن را دلنشین و نو میسازد. در اینجا به قسمتهایی از ویژدیهای نویسنده در استفاده از عناصر خیال

 بالغی متن شجرۀ االتراک اشاره میشود:

بالغی شجرۀ االتراک میتوان به كنایات و استعاراتی اشاره كرد كه نویسنده در بیان ظهور  ترین ویژدیهایاز برجسته

و افول حکومتها و تولد و مرگ پادشاهان به آن اشاره كرده است؛ آنچنانکه در ذكر هر تولد و مردی از كنایه و 

  و بدون تکرار در متن بهره برده و بدین طریق تازدی و لطافتی به آن افزوده است: ای نواستعاره

 .كاسه داشت: منکوقاآن را بر تخت سلطنتی نشانده خود زانو زده كنایه

 نسخج بریتانیا(. 411كاسه داشتن كنایه از خدمت كردن )ی

 تابوت مبادله نمود تخت سلطنت را به تختجتا بعد از ادای دوازده سال از مبدأ جلوس خود 

 از نسخج بریتانیا(.  414كنایه از مردن )ی 

 پسرش ملک مظفر را قائم مقام دردانید.  او را به عالم دیگر روان كردهو شاهزاده بشموت 

 نسخج بریتانیا(. 459به عالم دیگر روان كردن كنایه از مردن )ی 

 . پای عزّت از تخت سلطنت فروكشیدی كه قوانین خانی و قواعد جهانبانی را تازدی بخشید، تا هنگام 
 نسخج بریتانیا(. 451كنایه از مردن و سلطنت را ترک كردن )ی 

 

 استعاره 
 استعارۀ مصرحه:  

 نسخج بریتانیا( 33ز دل یافته زینتی سنبلش )ی  /  دلشطراوت درفته  سنبلز 
 نسخج بریتانیا(. 34به خلوتخانج مغرب نزول فرمود )ی سلطان نیمروزچون 

دویند كه او را ... در سلک  نسخج بریتانیا(. 411دریبان عمرش تا به دامان درید )ی  دست اجلاستعارۀ مکنیه: 

 454را نیز از روی نطع دوران برداشتند )ی او های بساط نوبتمهرهداشتند تا  فرزندان جانی بیگ خان منسوب
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رِ دقدم نهاد )همانجا(. چون مدّت ایّام دولتش به سر آمد،  پایتخت عالم فانینسخج بریتانیا(. از سریر جهانبانی به 

 نسخج بریتانیا(. 417او را به رویش دیتی بربست )ی  منصب قاآنی

 برخیزانید؟او را كه خواهد  غلطیده استسزیدار از تخت  .پوشاند او به را خود خالفت خلقتاستعاره در فعل )تبعیه(: 

بن شاهی بنشست و مملکت را به بر سریر سلطنت به جای او توقای خان .نسخج بریتانیا( 455ای پادشاه من! )ی

 نسخج بریتانیا(. 457)ی آراسته میداشتداد و عدل 

مثل دورخری كه در شکارداه او را از برای صید كردن بدوانند و خود او بگریزد و بچه او بماند، من همچون  تشبیه:

 بریتانیا(. نسخج 455از بچج خود جدا شدم )ی ]او[

 اییکی كوه بد دِرد، چون باره

 برونش خدا آفریده چنان

 

 ایتو دفتی كه بود از فلک پاره 

 درونش ز آب و علف چون جنان

 نسخه بریتانیا( 36)ی                              

« الدّین یَوم اِلی لَعنتِی علیک اِنَّ وَ» تنعل طوق السالمهعلی آدم بر ناكردن سجده از ابلیس چون كهاضافج تشبیهی: 

 نسخج بریتانیا(. 3)ی دید خود بردردن

 نسخج بریتانیا(. 417بن داراقاآن كه خان یازدهم است از افق دولت طالع شده برآمد )یانوشیروان آفتاب سلطنت

 صورت كسوت خود قدرت ید به «صَباحاً اربَعینَ بِیَدی آدم طینتَ رتُخمّ» مضمون به تشبیه در مقام تأویل:

 نسخج بریتانیا(. 6. )یپوشانید وی در انسانیت

 (.نسخج بریتانیا 454ی ) كرد دیرحمت قلنج ص جمرغ روح او را به شبکگاه جسته نیاجل از كم ادیّو ناداه ص

داشت  الدین محمد جوینی به صفت انصاف و عدل و سمت عاطفت و سخاوت اتصاف: خواجه شمسسجع و موازنه

نسخج بریتانیا(. چنانکه  445و همواره همت بر انتظام امور دین و دولت و التیام مهام ملک و ملت میگماشت )ی

میباید كه  نسخج بریتانیا(. 453مظلومان در عهدش همه شاكر به وجود او بودند و ظالمان شاكی مینمودند )ی 

اتمام نرسانی، دمی آب راحت ننوشی كه در تأخیر آفت بر وقوع این تدبیر بی تقصیر بکوشی و تا این مهم را به 

آفتاب از پرتو رخسارش نوریاب مانندۀ ماه و آن بانوی خورشید  نسخج بریتانیا(. 67است و در تدبیر راحت )ی 

 نسخج بریتانیا(. 33زانوی منظر آسمان به آال نقواه )ی

 جناس: 
 جناس زاید:

 های عسلدرفته  به كف كاسه

 
 را كرده حل شیر شیره وبه هم  

 نسخه بریتانیا( 64)ی                              

 داد  جامه و جامبه لشگر زرو 

 
 به دلهای آشفته آرام داد 

 )همانجا(                                               

 بریتانیا(. نسخج 35)ی داد كامرانی دادجناس تام: مدّتی قدم بر تخت خانی نهاد و مدیدی 

او را كمال احسنیّت  حُسن حَسنجناس ناقص محرّف: از چویمنه خان دختری به روی قدم از ملک عدم رسید كه 

 نسخج بریتانیا(. 36حُسن با حسن )ی 

 

 :مبالغه و اغراق
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 زمین آمد از نعل اسزان به جوش

 

 دمیدند آتش بدانسان كه بود

 

 به ابر اندر آمد سنان و خروش 

 نسخه( 69)ی                                       

 كرد خرداه چرخ كبود سیه

 نسخه بریتانیا( 33)ی                               

 پوشیدن كرباس و كردن خیاطی و نوشتن خط تعلیم كه كسی اول: بجهت تأكید و اهمیت مقدم كردن مسند

 اول و وردآ میان در بنددی و بندی رسم كه كسی اول و نهاد او السالم علیه آدم فرزندان یعنی مردم میان در

 نسخج بریتانیا(.7)ی بود او فرمود جهاد خدا راه در كه كسی

و از بركه از لشکر اوكش بود و با لشکر بسیار به جانب خوارزم به جنگ فرستاد و آن  حذف فعل بدون قرینه:

 نسخج بریتانیا(.73والیت را غارت )ی

 كه وقتی السالم علیه آدم حضرت اوالد كه دویند :اشخاص با اتصاف به صفات قرآنی و عربی برتری دادن به

 ذكور هزار چهل هابیل نسل از و بودند رسیده مه به زن و مرد هزار سی قابیل نسل از بود كشته را هابیل قابیل،

 نسخج بریتانیا(. 4م )ی اعل واهلل بودند رسیده همب اناث و

شاهد این عدل است  انّی جاعلٌ فی االرضِ خلیفهخلقت خالفت خود را به او چشاند. اقتباس از آیات و احادیث: 

 نسخج بریتانیا(.  4)ی

 نسخج بریتانیا(.6شاهد این اخبار است )ی علّمَ آدمَ االسماء كلّهاتمام علم اسماء را در حال به او آموخت كه 

 سجده از ابلیس چون: هایی با جامع مشترکعطف در جمله «واو» كاربرد پراگماتیک و معناشناسانۀ

ه ب عبادت بسیاری از و دید خود دردن بر الدّین یَوم اِلی لَعنتِی علیک اِنَّ وَ تنعل طوق السالم علیه آدم بر ناكردن

 3)ی بود جنت در السالم علیه آدم و میشتافت سو هر السالم علیه آدم عداوت در و نیافت فایده هیچ نافرمانی یک

 نسخج بریتانیا(.

 فرمود ارسال وه اب عال و جل حق حضرت كه فیصح و شد السالم علیه شیث عهد كه آن از بعد و استیناف:« و»

 نسخج بریتانیا(. 5)ی 

 است، بسیار فضایل این از غیر را عاشورا روز و مفید تأكید و اقناع:« و»عطف جمالت با ساختار مشترک به 

 كوه در السالم علیه نوح كشتی درفتن قرار و آسمان به السالم علیه عیسی و السالم علیه ادریس  رفتن چون

 علیهما عیسی و موسی مولد و نمرود آتش از او خالصی و السالم علیه ابراهیم حضرت نبوت و والدت و جودی

 نسخج بریتانیا(. 3... )یو خود ملک با السالم علیه سلیمان معاودت و السالم علیه داود توبه قبول و السالم

 او قربان كه هر د.نهن قربان كه بفرمود را ایشان السالم علیه آدم تا افتاد منازعت ایشان میان سبب بدین :التفات

 نسخج بریتانیا(.1)ی دهم را او اقلیما شود قبول

 نسخج بریتانیا(.415روزدار دذرانیده )ی  آبادوحشتو اریق پوكا مدّت یک سال در آن  پارادوكس:

 

 

 گیرینتیجه
های ادبی و كلمات عربی و بیشتر از آن تركی مغولی، همچنان نثر با همج تالشهای نویسنده در كاربرد آرایه

م نثرنویسی آن بچش شجرۀاالتراک ساده و چون بیشتر متون تاریخی ارجاعی است و آنچه بیشتر از همه در شیوۀ

ن ها بدون درنظر درفتهاست؛ به طریقی كه بیشتر جملهنویسی در عطف، فصل و وصل جملهمیخورد، سبک جمله
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ها و سجاوندی با مشکل مواجه اند و مصحّح را در ارتباط جملهعطف به هم متصل شده« و»محل اتصال و فصل با 

ها و اشعار تركی و حتی نوشتن متن براساس لهجج تركان لهمیکند. اشتباه در كاربرد حرف اضافه و آوردن جم

بسا مغولی بودن او را قدرت میبخشد و این ادعای كاتب كه متن را زبان بودن نویسنده و چهدوی، ظن ترکپارسی

از روی الوس اربعه الغ بیگ تلخیص كرده در محل تأیید قرار میدهد. همچنین بیان صورت قدیمی اسامی مغوالن، 

به ارادت  نها و آداب و رسوم مغولی، و مواجهج ایرانیان با آنها، بر ارزش محتوایی این نسخه میفزاید. با توجهمکا

ای قبل از رسمی شدن مذهب شیعه استنساخ شده است. با توجه نویسنده به اهل تسنن بنظر میرسد متن در دوره

تیموری چنین مینماید كه متن متعلق به دورۀ تیموری به ویژدیهای بالغی و زبانی متن و همخوانی آن با نثر دورۀ 

 شده با نام شجرۀ االتراک متن الوسزبان ایلخانان بوده و چه بسا كه نسخج ثبتاست و نویسنده از وابستگان ترک

 اربعه مفقود باشد.

 

 نویسندگان مشاركت
سركار خانم دكتر ثریا شهسواری به سركار خانم دكتر مریم زمانی )اهلل داد( و  مشاركت و تالش حاصل مقاله این

 عنوان نویسنده مسئول( میباشد.

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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