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چكیده
در ایران ،تاریخنگاری از هنگام شکلگیری تاکنون ،فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده اسد د در ایدی نیدان،
برآنهن و فرو پاشیهن حکون ها ،در ایی فراز و فرودها نقش نهمی داشته اس د به گونهای کده برآندهن حکوند هدای
بزرگ و حتی نحلی ،باعث نگارش آثار تاریخنگارانه با ههف جاودانه کردن و نشروعی بخشی به آن حکون هدا ندی-
شهد بی گمان با از نیان رفتی ایی ضرورت ،نگارش آثار تاریخنگارانه نیز با رکود روبهرو نیشهد بدا وجدود ایدی سدخی،
برآنهن حکون

سلجوقیان در ایران ،رونق تاریخنگاری و نگارش آثار تاریخنگارانه چنهانی را ننجر نشهد تداکنون آنهده

از تاریخ نگاری ایی دور به دس

آنه  ،شانل آثاری اس

که خارج از دربدار سدلجوقیان ایدران و بدهون حماید

آندان

نوشته شه اس د در واقع در ایی دور  ،تداریخنگداری بدا روندق چندهانی نواجده نشدهد توجده نقجودی سدلجوقیان بده
تاریخ نگاری ،باعث از نیان رفتی نوهود آثار نگارش یافته با حمای

آنان شهد انری که باعث شدگتتی اسد

نیاز به بررسی داردد از آنجا که تاکنون پژوهشی نستقل در ایی بار انجام نگرفته ،ایی نقاله در پی آن اس

و علدل آن
که به بررسدی

علل ضوف تاریخنگاری در قلمرو سلجوقیان ایران بپردازدد
واژههای کلیدی :تاریخنگاری ،سلجوقیان ،ابی حسّول ،نلکنانه
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حمای

مقدمه

دربار سلجوقی به نگارش درآنه انهد

و داندش اندوری جدها از هدم

در نگا نخس  ،به ن ر ندیرسده کده در ایدی دور بده

بودنه؛ انا با هم رابجه داشتنهد تولیه دانش هزینهبدردار بدود

عللی ،تاریخنگاری با رونق چنهانی همرا نبودد بده راسدتی

از روزگار کهی ،سیاس
و دانشمنهان نیازننه حمای

نالی بودنهد حکوند هدا نیدز

علل ضوف تاریخنگاری در قلمدرو سدلجوقیان چده بدود

از دانشددمنهان

ایی پرسش ،نسئله اصلی ایی پژوهش اس د فرضیه نجرح

نیپرداختنهد از نیان دانشمنهان ،نورخان در کدانون توجده

شه در برابر ایی پرسش ،آن اس

که سلجوقیان بده طدور

ویژ بود و حکون ها در هر حال ،آنان را به کدار گرفتده

نقجوی به تاریخنگاری توجه نشان داد انده؛ چدون از یدک

نیکردنه؛ چرا که حکوند هدا

سو ،پرداختی به تاریخ دور نهنهان دورشدان کده نمدودار

از یک سو ،خواستار تاریخآنوزی و از دیگر سو ،خواسدتار

روزگددار کافرکیشددی ایشددان بددود ،نددیتوانسدد

عانددل

یافتی جایگاهی در تاریخ بودنهد در واقع ،تاریخنگداری بده

نشروعی زدایی باشه؛ از سوی دیگر ،پرداختی بده تداریخ

فرنانروایدان بدود کده از آن ،بدرای

عاندل نشددروعی زایددی باشددهد

نتوجدده ایددی نیازهددا بددود و بدده حمایدد

و در نقابل از آنان حمای

نثابه ابدزاری در دسد
تثبی

و حقانی بخشی و جاودانهسدازی حکوند

بهر نیگرفتنه؛ بندابرایی ،روشدی اسد

خدود

کده حکوند هدا

نواصرشدان ،نددیتوانسد

سلجوقیان در سالهای نخسد

حکوند

خدود ،نیداز بده

تدداریخ گذشددته نهنددهان دور و نواصددر را بددا حمای د

از

از

نگارش رسالههای کوتدا تداریخی ،همهدون نلدکنانده و

تاریخنگاری و نورخان بودنهد در نتیجه ،به طدور نومدول،

تتضیل االتراک و تاریخ ابوالوالء احول پاسخ دادندهد آندان

فددرد یددا افددرادی را بددرای نگددارش تدداریخ روزگددار خددود

در دور تثبی

خود ،نیداز بده تداریخ کهدی را بدا

نیگماشتنهد

برگزیهن روای

نیازننه کار نورخان بود و در نقابل ،ناچار بده حماید

در ایران نیز ،برآنهن حکون های بزرگ و حتی نحلدی،

حکون

ایرانی ،در قالب شاهنانه برطدرف کردندهد

بهیی ترتیب ،با ارائه روای

دلخوا  ،خود را نشروع جلدو
از حماید

باعث نگارش آثار تاریخنگارانه نیشهد بیگمان با از نیدان

دادنه و با از نیان رفتی ایی ضدرورت ،دسد

رفتی ایی ضرورت ،نگارش آثار تاریخنگارانه نیز بدا رکدود

تدداریخنگدداری کشددیهنهد توجدده نقجوددی سددلجوقیان بدده

نواجه نیشهد با ایی حال و با وجود ایی سدخی ،بده ن در

تاریخنگاری و تهاوم نیافتی ایدی سیاسد  ،باعدث از نیدان

نیرسه برآنهن سلجوقیان در ایران ،به رونق تاریخنگداری

رفتی نوهود آثار نگدارش یافتده بدا حماید

آندان ،یوندی

و نگارش آثار تاریخنگارانه چندهانی ننجدر نشدهد در نیمده

نلکنانه و تاریخ ابوالوالء احول ،شهد

سلجوقیان ،آثاری همهدون نلدکنانده و

در بخش اصلی نقاله ،با بحث دربار آثار نتقدود شده

تتضیل االتراک علی سائر االجناد و تاریخ ابوالوالء احدول،

ایی دور  ،خواهیم دیه نیان ایی آثدار پیوندهی وجدود دارد

به نگارش درآنه؛ انا به استثنای تتضیل االتراک ،ایدی آثدار

که از نگرش ویژ فرنانروایدان سدلجوقی در ایدی زنینده و

از نیان رفتهانه و نا تنها به بخشها و روای هایی از آنهدا

وضع ویژ آنان حکای

نیکنه؛ همهنیی ،علل ایی روندق

دسترسی داریمد به عالو  ،آثاری همهون نحاسی اصتهان،

انهک را روشی نیسازدد بیگمان ،ایی نوضوع به بررسدی

فارسنانه ،نجمل التواریخ و القصص ،نصر التتر و عصدر

دقیقتر نیاز دارد و نمیتوان با طرح نباحث کلدی ،از کندار

التجر  ،تاریخ بیهق و سلجوقنانه نیز در نیمه دوم حکوند

آن گذش ؛ بنابرایی ،پرداختی به ایی نوضدوع ضدرورت و

نخس

حکون

سلجوقیان یا در قلمرو سلجوقیان عراق نوشدته شده و بده
دس

نا رسیه انه؛ انا به استثنای فارسنانه ،ایی آثار بدهون

اهمی

داردد پژوهشگرانی همهون عباس زریابخدویی و

جددولی اسددکات نیثمددی و ناصددر صددهقی در ایددی زنیندده

بررسی علل ضوف تاریخنگاری در قلمرو سلجوقیان905/

فرضیههایی نجرح کرد انه؛ انا تداکنون ،پدژوهش نسدتقلی

عراق ،یونی نحل پایتخ

در ایی بار انجام نیافته اس د بنابرایی ،ضرورت و اهمید

ظهدور نورخدان ایرانددی بزرگدی یدداری رسدانهد نورخددانی

پرداختی به ایی نوضوع ،دو چنهان اس

و ایدی پدژوهش

نخستیی پژوهش نستقل در ایی زنینه خواهه بودد
در ایی پژوهش ،در ابتها کوشش خواهه شه تا وضوی
تدداریخنگدداری ایددران در روزگددار پددیش از سددلجوقیان ،بددا
تاریخنگاری در زنان حکون

ایشان ،نقایسه شود؛ پس از

ساسدانیان ،حضدور داشد

بده

همهددون احمدده بددی یحیددی بددالیری (م  071ق 110/م)،
ابوحنیتدده احمدده دینددوری (م  010ق 115/م) ،ابددیواضد
یوقوبی (م  010ق 134/م) و نحمه بدی جریدر طبدری (م
 093ق 100/م)د
از سه سوم قمری به بوه و با ضدوف قدهرت خالفد

آشکار شهن نوضوع ضوف تاریخنگاری در دور نه ن در

عباسی و شکلگیری سلسدلههدای ایراندی ،در نداورالنهر و

پددژوهش ،دیددهگا هددای نجددرح در ایددی زنیندده نقدده و

نواحی شرقی و نرکزی ایدران ،همهدون طاهریدان (حکدد

دیهگا های نویسنه در ایی بار آورد نیشودد

 035تا  071ق 103/تدا  119م) ،صدتاریان (حکدد  047تدا
 014ق 119/تددا  9330م) ،سددانانیان (حکددد  019تددا 015

تاریخنگاری در ایران پیش از فرمانروایی سلجوقیان

ق 174/تا  9334م) ،چغانیان (حکد از سه چهارم تدا نیمده

در ایددران ،تدداریخنگدداری از دور شاهنشدداهی ساسددانیان

اول سه پنجم/سده دهدم تدا یدازدهم ندیالدی) ،آلزیدار

(حددک  004تددا 159م) و بددا نگددارش آثدداری همهددون

(حکد  091تا  410ق 109/تا  9313م) ،آلبویه (حکدد 003

خهاینانه و کارنانه اردشیر بابکان آغاز شدهد ایدی آثدار بدا

تا  454ق 100/تا  9310م) و غزنویان (حکدد  044تدا 510

خسرو انوشیروان (حکد  509تدا 571م) و دربدار

ق 155/تا  9917م) زنینه برای به وجود آنهن تداریخهدای

شاهان یا شاهنشاهان ایران به نگارش درآنهنهد آنهه باعث

سلسلهای و نحلی فراهم شهد در واقدع ،بده نیزاندی کده از

کنه ،بازنمدایی

کاسته شده  ،بده

حمای

شه تا وی از نگارش ایی گونه آثار حمای

اقتهار و حاکمی

سیاسی دستگا خالف

شاهنشاهان ساسانی ،به عنوان یگانه نگهبانان راستیی ایران،

همان نیدزان ،حدس اسدتقاللطلبدی در ندواحی حاشدیهای

در آنان بدودد ایدی آثدار همهندیی ،بدر دادگدری شداهان و

قلمرو خالف

شهد شکلگیری تاریخنگاری نحلی

آنادگی نردم بدرای فدهاکاری در را آندان تاکیده ندیکدرد

و سلسلهای نیز ،در ایی راستا درخور توجیه اس د نگارش

(یارشاطر)419 :9010 ،د

تاریخهای ایی چنینی را که به نوعی تاریخ نواصدر بودنده،

تقوی

با حمله اعراب نسلمان بده ایدران و سدقوا ساسدانیان،

دبیران و درباریان بر عهه گرفتنهد ایدی گدرو در نگدارش

گروهی بر ایران و سرزنییهای پیرانون آن نسدل شدهنه

تاریخ ،از قالب تاریخ عمونی به سوی دو قالب یداد شده ،

که در دوران پیش از ظهور اسالم ،توجهی به تاریخنگداری

یونی تاریخ نحلدی و سلسدلهای ،روی گردانهنده ،از ن در

نهاشددتنه (روزنتددال 00/9 :9011 ،و 00؛ آئینددهوندده:9014 ،

زبانی نیز ،با گدذر زندان ،بده زبدان فارسدی روی آوردنده

099؛ قرشی)011 :9017 ،د انا با گذشد

زندان و در هدم

(گیب05 :9011 ،؛ ناجی)10 :9011 ،د

آنیخددتی سددن هددای تدداریخنگدداری ایرانددی و رونددی،

در واقددع ،دبیددران بدده انددر حاکمددان بدده نگددارش تدداریخ

تاریخنگاری اسدالنی شدکل گرفد د بدهیی ترتیدب و در

پرداخته بودنه؛ پس بدرخالف نورخدان بزرگدی همهدون

نخستیی سه هدای اسدالنی ،نورخدانی ایدران نیدز ظهدور

طبری ،انگیز ای برای پرداختی به تاریخ اسالم و روزگاران

تاریخنگداری ایراندی در دور

و ضدرورت

کردنهد در واقع ،وجود سن

باستان و روی کار آندهن خالفد

عباسدی کده در ناحیده

گذشته نهاشتنهد آنهده بدرای دبیدران اهمید

داشد  ،پدرداختی بده تداریخ نواصدر یدا گذشدته خانددهان
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حاکمی بود که ولی نوم

آنان نحسدوب ندیشدهد علد

)41د پس از نرگ نوزالهوله ،عزالهوله بختیدار (حکدد051 :

نگارش تاریخهای نواصر یا سلسلهای ،بر جا ناندهن ندانی

تا  017ق 111/تا  177م) جانشیی وی شده؛ اندا کدم کدم

در همدان

و اختالف نیان عزالهوله و پسدر عمدویاش ،یوندی

برای آن خانهان و نیز تبلیغ و کسب نشدروعی

رقاب

نگارش تاریخهای نحلی نیز ،اطالع یدافتی

عضهالهوله فناخسدرو (حکدد  001تدا 070ق 141/تدا 110

از پیشینه آن شهر و نحو فت آن و آشنایی با وضدع کلدی

م) ،شهت یاف د ایی نسئله سرانجام ننجر به ایی شده کده

آن ننجقه بود (باسورث)090 :9019 ،د

عضهالهوله در سال  017ق 114/م ،بغهاد را تصدرف کندهد

زنان بودد عل

فرنانروایدان

پس از فت بغهاد ،وی ابواسحاق ابراهیم بدی هدالل صدابی

نخستیی تاریخهدای سلسدلهای بدا حماید

طاهری که بر خراسان فرنان نیرانهنه ،به نگارش درآندهد

(م  014ق 114/م) ،ننشی عزالهوله را بده نوشدتی التداجی

به احتمال بسیار ،در دربار ایشان ،یوقدوبیاصدتهانی کتدابی

که کتابی دربدار آلبویده

دربار فتوحات و اقهانات طداهر بدی حسدیی نوشد
اکنون در دس

نیس

کده

(یوقوبی«/9 :9010 ،هته »)د پدس از

آن ،فرنانروایدددان آلبویددده بددده حمایددد

فی اخبار الهوله الهیلمیه واداش
بودد پیهاس

کده در چندیی حدالتی ،نویسدنه کتداب چده

نیتوانس

بنویسهد گوینه هنگانی که به نوشتی کتاب نده

از نگدددارش

ن ر عضهالهوله سرگرم بود ،یکدی از یدارانش او را دیده و

تاریخنوشتهها پرداختنهد آلبویه با توجه به زیدهی ندذهب

پرسیه :بده چده کدار نشدغولی گتد « :اباطیدل انمقهدا و

در جهدان

اکاییب التقها» (زرییکوب)40 :9010 ،د عنوان ایدی اثدر را

اسالم نیاز داشتنه و ایدی اندر باعدث رویکدرد فرنانروایدان

از لقب عضهالهوله ،یوندی تداجالملده ،گرفتنده کده خلیتده

دیلمی ،به فوالی های ادبی و تاریخنگاری شهد بنابرایی بدا

عباسی در سال  011ق 171/م ،به عضهالهوله داد بدودد از

بودنشان و تصرف بغهاد ،به کسدب نشدروعی

حمای
عل

ایی سلسله ،چنه اثر بده زبدان عربدی نوشدته شدهد
نگارش آثار به زبان عربی ،کاربرد فراوان زبان عربدی

اثر صابی ،تنها بخش کوتاهی به نام المتنزع در دس

اس

(باسورث 099 :9019 ،تا )090د

انر آنها بود؛ نده چندانکده اشدپولر

در همیی دربار ابوعلی نسدکویه (م  409ق 9303/م) ،از

تداریخنگداری ایراندی»

بزرگتریی تاریخنگاران ایران ،پرورد شه که تجارباالندم

(اشپولر)99 :9011 ،د در دربدار ایشدان ،در آغداز ،خاندهان

را در قالددب تدداریخ عمددونی و در شددش جلدده نگاش د د

صابی به نگدارش تداریخ سلسدلهای پرداختندهد ابوالحسدی

نگارش ایی اثر در روندهی طبیودی روی داد؛ چدرا کده بدا

بی سدنان صدابی (م  015ق 157/م) ،پزشدک دربدار

آلبویه ،نگارش تداریخهدای عمدونی کده

در سرزنییهای تح

نوشته اس « :به دلیدل نبدود سدن

ثاب

تثبی

حکون

نوزّالهوله احمه دیلمی (حکد  004تا  051ق 104/تدا 111

جایگا آنان را در تاریخهای عمونی جهدان نشدان ندیداد،

که گزارش رویهادهای سدالهدای 015

ضروری نینمودد نسکویه را خانهان صابی را در وارونده

تا  010ق 137/تا  170م را در بدر ندیگرفد د ییدل ایدی

نمایی واقوی های تاریخی ،تا حدهودی ادانده داد اسد د

تاریخ را خواهرزاد اش ،یونی ابوالحسیی هالل بی نحسدی

وی در اثر خدود ،سدتایشهدای فراواندی از عضدهالهوله و

که گزارش رویهادها را تا سدال

ابیعمیه ،وزیر عضدهالهوله ،کدرد و در نقابدل ،تصدویری

(سددخاوی)017 :9437 ،د

داد اسد د

م) ،تاریخی نوش

صابی ،در  43جله نوش

 447ق 9355/م در بددر داشدد

ننتی از عزالهوله و وزیرش ،ابیبقیه ،به دسد

قجوه کوچکی از ایی کتاب ،شانل رویدهادهای سدالهدای

البته ،ایی نوضوع چنهان هم جای شگتتی نیس ؛ چرا کده

 013تا  010ق 111/تدا  9339م ،در یکدی از نسدخ خجدی

بنا بود وی ایی اثدر را بده عضدهالهولهای تقدهیم کنده کده

(بارتولده 47/9 :9050 ،و

صابی را به نوشتی کتاب التاجی وادار کرد بدود (یحیدایی،

نوز بریتانیا نحتوظ نانه اسد

بررسی علل ضوف تاریخنگاری در قلمرو سلجوقیان907/

)000 :9017د حسی بی نحمه بی حسی قمدی نیدز تداریخ

بدا قدهرت گدرفتی ترکدان غزندوی (حکدد  044تدا 510

قم را در اواخدر سده چهدارم قمدری و در زندان وزارت

ق 155/تا  )111در خراسان بزرگ ،توجه به تداریخنگداری

صاحب بی عباد ( 013تا  015ق 173/تا  115م) و بده ندام

افزایش یاف د در دربار غزندوی ،بدر سدر اسدتتاد از زبدان

(قمی7 :9015 ،؛ قنوات)19 :9010 ،د

عربی یا فارسی در دیوان ،اختالف وجود داشد د سدلجان

او نوش

تا حهودی همزنان با آلبویه ،در خاور ایدران ،سدانانیان

نحمود با زبان فارسی و برادرش ابوالم تر نصدر ،بدا زبدان

(حکدددد  019تدددا  015ق 174/تدددا  9334م) حکونددد

عربددی آشددنایی داشدد

نیکردنهد نوح بی نصر (حکد  009تا  040ق 140/تدا 154

نوشتههایی به هر دو زبان را باعث شه (اشپولر94 :9011 ،

م) که برخالف پهرش ،نیکوشیه روابد نزدیدکتدری بدا

و )95د نخستیی اثر را ابوننصور حسیی بی نحمده ثودالبی

بغهاد برقرار کنه ،دانشدمنهی را بده عندوان وزیدر

(م  401ق 9307/م) بیی سالهای  431تا  490ق 9397/تدا

برگزیه و بده زبدان عربدی توجده کدرد (النرشدخی:9059 ،

 9309م) و برای نصر بدی سدبکتگیی (م  490ق 9309/م)

)900د در همددیی دور و در سددال  000ق 140/م ،ابددوبکر

نوش

(ثوالبی نیشابوری)9 :9011 ،د ایی اثدر بدا ندام غدرر

نحمه بی جوتر النرشخی ( 011تا  041ق 111/تدا  151م)

اخبار نلوک الترس و سیرهم ،تداریخی عمدونی در چهدار

خالف

تاریخ بخارا را دربار پایتخد
نوش

سدانانیان ،بده زبدان عربدی

و به انیر سانانی تقهیم کرد (النرشدخی 0 :9059 ،و

)4د در سال  050ق 110/م ،ابوعلی نحمه بلومدی (م 010
ق 170/م) به دستور «االنیر السیه الملک الم تّر ابىصدال
ننصور بی نوح بی احمه بی اسماعیل بی احمه بی سدانان
بی ساسک بی بهرام الشوبینه الدراز االصدتهبه المرزبدان»
(حکددد  053تددا  015ق 119/تددا  175م) تدداریخ طبددری را
ترجمده کدرد (بلومددی)0/9 :9071 ،د بدا توجدده بده ادعددای
سانانیان ،در انتساب به بهرام چوبیی که در نقهنده اثدر نیدز
یاد شه بود ،در نقایسه بدا طبدری ،بلومدی گدزارشهدای
بهرام چوبیی آوردد ایدی گدزارشهدا

نتصلی از سرگذش

برای تاکیه بر پیونده سدانانیان بدا بهدرام چدوبیی و اعتبدار
بخشیهن به ادعای آنان در حکون

بدر شدرق و بده ویدژ

شهر ری بود که در کانون اختالف آندان بدا آل بویده بدود
(نیثمدی)50 :9019 ،د در دربددار چاغانیددان نیددز کدده از سدده
چهارم تا نیمده اول سده پدنجم/دهم و یدازدهم ندیالدی،
حکون

کردنه ابوالحسیی علی بی احمه سلّانی ،ندور و

شاعر اهل بیهق (م  033ق 190/م) ،اخبدار والت خراسدان
را به زبان عربی نوش
اثر تاکنون به دس

(باسورث)090 :9019 ،د البتده ایدی
9

نیانه اس د

و ایددی خددود ،نگددارش تدداریخ

نجله بود و گزارش رویهادهای عالم را تدا زندان نحمدود
در بر نیگرف د از ایی اثدر ،فقد دو نجلده نخسد

کده

حاوی تاریخ پیش از اسدالم و تداریخ پیدانبر اسدالم(ص)
بود به دس

نا رسیه اس د انهکی پدیش یدا پدس از آن،

ابونصددر نحمدده بددی عبددهالجبار عتبددی (م پددیش از 409
ق 9301/م) تاریخ یمینی را که تاریخی سلسدلهای بدود بده
خواهش انیر نحمه ،ولیوهه سلجان نحمود (حکد  409تدا
 409ق 9301/تا  9301م) ،به زبان عربدی نوشد

(عتبدی،

)91 :9404د
هدهف از نوشددتی ایددی اثددر ،آن بدود کدده تبلیغددی بددرای
اقددهانات و غددزوات سددلجان نحمددود علیدده کتددار در
سرزنییهای عربی باشهد در حهود سدال  440ق 9353/م،
ابوسویه عبهالحی بی ضحاک گردیزی تاریخی عمونی بده
نام زییاالخبار را به نگارش درآورد که به احتمدال بسدیار،
برای پیشکش کردن به عبهالرشیه بی نحمدود (حکدد 449
تا  444ق 9341/تا  )9350بودد ایی کتداب کهدیتدریی اثدر
تاریخنگارانه تالیف شده بده زبدان فارسدی اسد د تحد
فرنددانروایی همددیی سلسددله و در سددال  453ق 9351/م،
تالیف نحمود وراق که تاریخ چنهیی هزار سداله تدا سدال
 431ق 9391/م بود ،پایان یاف د نام تداریخ نحمدود وراق

 /901پژوهشهای تاریخی ،سال پنجا و دوم ،دور جهیه ،سال هشتم ،شمار دوم (پیاپی ،)03تابستان9015

و در جایی یکدر نشده اسد د ابوالتضدل

بیهقی ،نوروف به ابدیفندهق (م  515ق 9911/م) ،دربدار

نشخص نیس

بیهقی در روزگار بازنشستگی ،ییلی با نام تاریخ بیهقدی یدا

فترت تاریخ نگاری روزگار خویش نوشته اس « :چنه نوع

کده از نموندههدای

که دریدی ایدام در بدالد خراسدان آثدار آن

تاریخ نسدوودی بدر ایدی اثدر نوشد

علم عزیز اس

درخشان تاریخ و ادب فارسی اسد د از نجمدوع بدیش از

ننهرس گشته اس  ،یکى از آن علم حدهیث نبدو اسد

سی جله ایی اثر ،تنهدا شدش جلده برجدای نانده اسد

[ددد] و دیگر علم انساب [ددد] و دیگر علم تداریخ کده عهده
و همم بقایا اندم در نهداو

(بیهقی ،بیتا 099/9 :؛ والدهنی)954 :9075 ،د بندابر آنهده

نورخان ننقرض شه اس

گتته شه ،روشی نیشود که حکون های ایراندی پدیش از

قصور و نقصان قرار گرفته» (بیهقی)4 :9019 ،د ابوالشدرف

روزگار سلجوقیان یا همزنان با آنان ،ضدرورت توجده بده

ناص بی ظتر جرفادقانی در سدال  130ق 9031/م و پدس

تاریخنگاری را دریافته بودنده و از ایدی ابدزار ،در راسدتای

از پایان کار طغدرل ،واپسدیی فرندانروای سدلجوقی عدراق

اههاف سیاسی خویش بهر نیگرفتنهد چنانکه اشار شده،

(حکد  570تا  519ق 9977/تا  9914م) ،تداریخ یمیندی را

ایی نسئله به رونق تاریخنگاری در قلمرو ایشان انجانیهد

به فارسی ترجمه کردد او در دیباچه ایی اثدر ،در اشدار بده
ضوف تاریخنگاری در روزگار سلجوقیان نوش « :و یکدر
نحانه سلجوقیان که نملکد

تاریخنگاری در ایران (دوره سلجوقیان)
به دنبال جند

دندهانقان ( 409ق 9301/م) و شکسد

ایدی دو پادشدا [حکوند

آل بویه و غزنوی] قجدر بدود از اقجدار نمالدک ایشدان و

غزنویان ،ترکان سلجوقی وارد ایران شهنهد آنان انپراتدوری

حکم ایدی دو سدردار قجدر ا بدود از دریدا سدلجن

بزرگی بنیان نهادنه؛ انا به تاریخنگاری توجه اندهکی نشدان

پادشاهى ایشان ،تا نه بس نهّتى سپر خواهده شده و ندام

دادنهد بیشتر آثاری که از ایدی دور برجدای نانده  ،بدهون

ایشان از جرایه خواطر نحو خواهه گشد

و چدون اهدل

توجه و تشویق سالطیی سلجوقی نوشته شه اس د کلدود

فضل در ایّام ایشان ح ّدى نیافتدهانده و بشدرح نقداالت و

کاهی در ایی بار نوشته اس « :طرفه اینکده سدلجوقیان در

نقانات و غزوات ایشان اعتنایى ننمود کس از ایشدان یداد

زنان زنانهاری خود نورخی نپروردنه» (کاهی15 :9011 ،

نیددارد و از نوددالى و نسدداعى ایشددان یادگددار نماندده»

تا 17؛ و نیز )971 :9071د اشپولر اشار کرد اس « :چندیی

(جرفادقانی)1 :9074 ،د
فارسنانه تنها اثدر تداریخی اسد

نی نمایه که نویسنهگان فارسدی زبدان بدرای نوشدتی آثدار

و

کده در ایدی دور  ،بده

تاریخی جهیه به زبدان فارسدی ،چندهان نحدل تشدویق و

فرنان فرنانروایان سدلجوقی نوشدته شده و هدم اکندون در

قرار نمیگرفتنه؛ چون آثار تاریخنگاری فارسدی در

پارس ،بده

عنای

دس

اس د ایی اثر را ابیبلخی ،نستوفی ایال

انهک اس »

دستور شاهنشا اع م سلجان ابوشجاع نحمه بدی نلکشدا

(اشپولر)95 :9011 ،د پیکاک و صهقی نیز ،هماننه کداهی و

(حکددد  411تددا  599ق 9934/تددا  9997م) و در زنددان

اشپولر ،به ایی نسئله توجه کرد انه؛ انا به علل آن اشار ای

رکیالهوله خمدارتگیی ،والدی پدارس ،نوشد د بده نوشدته

نکرد انهد با ایی تتاوت که آنان تداریخنگداری ایدی دور را

ابی بلخی «چدون نقتضدی رای اعلدی سدلجان شاهنشداهی

سدلجوقیان دانسدتهانده

الزال نی الولوّ بمزیه چنان بود که پارس کی طرفی بدزرگ

روزگار سلجوقیان و خوارزنشاهیان بینهای

حاصل روزگار ضدوف حکوند

(صهقی55 :9010 ،؛ )Peacock, 2014: 335د
البته ایی نسئله در همان زنان نیز ،در کانون توجده بدود
اس

و دو تی از نورخان ،به آن اشار کرد انهد ابوالحسدی

اس

از نمالک نحروسه حماها اهلل و هموار دارالملدک و

سریرگا نلوک فرس بود اسد

روشدی گردانیده آیده و

نهاد و شکل آن و سِیار نلوک پیشینگان و عدادات حشدم و

بررسی علل ضوف تاریخنگاری در قلمرو سلجوقیان901/

آن و چگونگی آب و هوا و ثمدار هدر بقوتدی از آن

رویدهادهای سددالهدای  471تددا  503ق 9311/تددا  9901م

نولوم کنه و عبرت آن نوانالت بر قدانون قدهیم و قدانون

(ابی الجوزی911/90 :9110 ،؛ ابیکثیر الهنشدقی،

رعی

پرداخ

کی اکنون نوتبر اس

نویی شود تا علدم اشدرف سدلجانی

)911/90 :9437د از ایی کتداب نیدز اثدری برجدای نمانده

زیه شرفاً بهان احاط

یابه» (ابیبلخی)0 :9015 ،د نتضدل

اسد د در سددال  503ق ،9901/در دربددار آلکاکویدده یددزد،

بی سوه بی حسیی نافروخی نیز ،اثر خود به ندام نحاسدی

فددردی ناشددناس (کدداهی )70 :9011 ،نجمددل التددواریخ و

و به فخرالملک ،وزیر برکیدارق

القصص را به نگارش درآورد که تاریخی عمونی به زبدان

اصتهان را به عربی نوش

تقددهیم کددردد برکیددارق از سددال  413تددا  533ق 9311/تددا
 9931م حکون

کدرد (ندافروخی اصدتهانی93 :9015 ،؛

فارسی اس

(ناشناس)1 :9010 ،د

شرفالهیی ابونصر انوشیروان بی خاله کاشدانی (م 500
ق ،)9901/وزیر خلیته نسترشه و پس از آن وزیر سدلجان

قنوات)959 :9010 ،د
با ایی حال ،در ایی دور  ،خدارج از دربدار سدلجوقی یدا

نسددوود سددلجوقی ،در پایددان دوران حیددات خددویش،

و توجه آنان ،آثاری به وجود آنهد ابوالحسی

یادداش های خود را در تاریخی سلسلهای به زبان فارسی

نحمه بی هالل بی المحسی بی ابراهیم بی هالل الصدابی،

با عنوان نتثه المصهور فی فتدور زندان الصدهور و صدهور

نوروف به غدرس النومده (م  413ق 9317/م) ،نیدز کتداب

زنان التتور نوش د ایی یادداش ها نربوا بده رویدهادهای

الربیع (ابیالوهیم9119/4 :9111 ،؛ یاقوت حمدوی ،بدیتدا:

سالهای  415تا  501ق 9370/تا  9904م بودد عمادالدهیی

0013/5؛ حاجی خلیته ،بیتا )9491/0 :یدا عیدونالتدواریخ

اصتهانی یادداش های کاشانی را بده زبدان عربدی ترجمده

(ابیتغری بدردی االتدابکی )901/5 :9179 ،را بده نگدارش

کرد و ییلی بر آن نوش

و تاریخ سدلجوقیان را تدا شدوال

درآوردد ایی اثر ییلی بر تاریخ پدهرش بدود و بده گدزارش

 515ق 9911/م ادانه دادد او نجالبی را نیدز حدذف کدرد و

رویدهادهای سددالهدای  441تددا  471ق 9351/تددا  9311م

نام نصر التتر و عصر التجر را بر کتاب نهداد (بارتولده،

(ابدیتغدری بدردی االتدابکی 13/5 : 9179 ،و

)15/9 :9050د در سال  100ق 9001/م ،فت بی علدی بدی

ندا نرسدیه

نحمه بنهاری خالصهای از ایی اثر را به زبدان عربدی و بدا

اسدد ؛ انددا ابددوالترج عبددهالرحمی بددی جددوزی (م 517

نام زبه النصر و نخبه الوصر نوش د بندهاری اطالعداتی

ق 9033/م) در نگددارش المنددت م فددی تددواریخ الملددوک و

را دربار رویهادهای پایان سه ششم و آغداز سده هتدتم

(ابددیالجددوزی:9110 ،

قمری/دوازدهم و سدیزدهم ندیالدی ،بده ندتی عمادالدهیی

)075/91د نواد وی ،سب بدی الجدوزی (م  154ق9051/

افزود و آن را به شدکل تداریخ وزیدران سدلجوقی درآورد

بهون حمای

نیپرداخ

901؛ القتجی)993 :9003 ،د ایی اثر بده دسد

االنددم ،از آن بهددر گرفتدده اسدد
م) ،نیز که به دس

نوشته غرس النومه دسترسدی داشد ،

(بنهاری اصتهانی)4 :9133/9091 ،د

از آن به طور عمه  ،در نگارش بخدش تداریخ سدلجوقیان

انهکی پس از پایان کدار سدنجر و در زندان حکوند

نرا الزنان فی تداریخ االعیدان اسدتتاد کدرد( 0صدهرالهیی

نویه آی آبه (م  511ق 9970/م) بر خراسان ،ابوالحسدی

حسینی 90 :9013 ،و )90د ابوالحسی نحمه بی عبهالملک

بیهقی نشارب التجارب و غوارب الغرایب را به نگدارش

همهانی فرضی (م  509ق 9907/م) ییل ایی اثر را بده ندام

درآوردد نشارب التجارب ییلی بر تاریخ یمینی اثر عتبدی

عنوان السیر فی نحاسی اهل البهو و الحضدر (ابدیالودهیم،

بود که به رویهادهای سال  541ق 9954/م ختم نیشدهد

 )0509/1 :9111یا عیونالسیر (الحنبلدی الهنشدقی:9431 ،

انروز ایی کتاب در دسترس نیسد ؛ اندا از اشدار هدای

 011 /4و  )911بددده نگدددارش درآورد و بددده گدددزارش

ننابع ،نتوجه نیشویم که ابی اثیر در الکانل ،ابی اصدیبوه
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در عیون االنباء فی طبقات االطبداء ،عجانلدک جدوینی در
تاریخ جهانگشدا و حمدهاهلل نسدتوفی در تداریخ گزیده

نیرف  ،هیچ تناسبی با فرهن
ایران نهاش د ایی حکون

و نهنی

در حقیق

غندی و دیرپدای
نجدهداً بده احیدای

(بیهقی 03 :9019 ،و به) از ایی اثدر بهدر بدرد اندهد ابدی

یک حکون

فنهق ایی اثر را در شکل نخستیی ،در  4جله و بده زبدان

نهنیتی ننافات داش

عربی نوشته اس ؛ انا در تتمه صوان الحکمده ،بده جلده

یک انر دائمی در آن نحسوب نیشهد بده توبیدر نورخدان

(زریدی کدوب)05 :9019 ،د

گریز از نرکز در تمام اقمار و نلل تابوده

هشتم آن اشار کدرد اسد

بیهقی افزون بر ایی اثر ،در سدال  510ق 9917/م ،تداریخ
نحلی خود را با عنوان تاریخ بیهق نوشته اسد د واپسدیی
اثر ایی دور سلجوقنانه اس
آن را در زنددان سددلجن

کده ظهیرالدهیی نیشدابوری

قبیلهای و عشیر ای پرداخ

غربی ،یک حال
ایی حکون
دوس

که با هر گونده

و قتل و غارت و جن های دروندی

دیه ندیشدودد ایراندیهدا ایدی حکوند

را

نهاشتنهد بنابرایی ،تواریخی کده ایراندیهدا در عهده

سلجوقیان نوشتهانه ،بسیار ناقص و کوچک و کم اهمید

طغددرل( ،حکددد  570تددا 519

بود اس د نثالً راحدهالصدهور و انثدالهم کده هدیچ کدهام

ق 9977/تدا  9914م) آخدریی سدلجان سدلجوقی عدراق،

برجسددتگی خاصددی نهاشددتنه و از جملدده آثددار شدداخص

نوش

(بارتوله)13/9 :9050 ،د

در نیمه نخس

حکون

تاریخنگاری ایران هم نحسوب نمیشونه» (زریابخدویی،

سدلجوقیان نیدز ،آثداری پهیده

آنهد نلکنانه و تتضیل االتراک و تاریخ ابدوالوالءاحدول از
جمله ایی آثار هستنهد به جز تتضیل االتراک بقیه ایی آثدار،
در اثر حمای

نشهن از سوی حکون

سلجوقی ،از نیدان

رفتهانه و هم اکنون در دسترس نیستنهد
بنابرایی در ایی دور و در نقایسده بدا روزگدار گذشدته،

)47 :9010د
فرضیه دوم را ناصر صهقی نجرح کدرد اسد
ایی انر را در «فقهان سیاس
حمای

رسدمی دولد

از تاریخنگاری» دانسته اس

صهقی)51 :9010 ،د وی دو عل
سیاس

نوثر دانسته اسد د نخسد

و علد

سدلجوقی در

(صدهقی11 :9011 ،؛
را در شدکلگیدری ایدی
آنکده «سدلجوقیان از

تاریخ نگاری با رونق چنهانی همرا نبود و بیشتر ایی آثدار،

همان ابتهای اسالم آوردن در ناحیه جنده نداوراءالنهدر ،در

سدلجوقیان و خدارج از دربدار آندان

زنان سلجوق به سدال  075ق 115/م ،خدود را بده عندوان

نوشته شهد در ادانه ندیکوشدیم تدا علدل ایدی نوضدوع را

غازیان دیی نجرح ساخته و به غزا علیه هدم قبیلدهایهدای

بررسی کنیمد چندانکده خواهده آنده ایدی حلقده نتقدود ،

غیر نسلمان خود پرداختنهد آندان بوده از فدت دندهانقان و

سلجوقیان را در زنینده تداریخنگداری و

نسجل ساختی حضورشان در خراسان ،در نکتوبی که بده

در نیمه دوم حکون

سیاس

حکون

علل کم رونقی آن در ایی دوران ،روشی خواهه کردد

دربار خالف

بغهاد فرستادنه ،خدود را عبیده انیرالمدوننیی

عنوان کرد و در نقش نسلمانان حنتی ندذهب ،نبدهل بده
علل ضعف تاریخنگاری در قلمرو سلجوقیان ایران

حانیان پرشور دیی اسالم و شریو

اهل سن

و خالفد

چنانکه اشار شه دربار علل ضدوف تداریخنگداری در

گردیهنهد سلجوقیان در حالی به اتخای چنیی سیاس هدایی

قلمرو سدلجوقیان ایدران ،پدژوهش نسدتقلی انجدام نشده

نبادرت نیکردنه که دارای گذشته غیر اسدالنی نبتندی بدر

اس ؛ انا دو پژوهشگر ایرانی و پژوهشگری انگلیسدی ،در

کتر و پرستش عناصدر طبیودی و تقدهس قائدل شدهن بده

البهالی آثار خود ،در ایی بار سه فرضیه نجرح کدرد انده؛

عناصر جادویی (اونقون) بودنهد در واقع ،سدلجوقیان بوده

فرضیه نخس

را عباس زریابخویی نجرح کدرد اسد د

از دیهگا وی «حکون

سلجوقیان برخالف انت داری کده

از ورود به بالد اسدالنی بدیی حیدات دیندی جهیهشدان و
نقشی که در آن عهه دار بودنه و حیات قدونی و قبیلدهای

بررسی علل ضوف تاریخنگاری در قلمرو سلجوقیان949/

سابقشان که نبتنی بر کتر و الحاد بود ،شاهه تضاد و تقابدل

پیونههای قانونی نیان خود و پادشاهان ایران باستان؛ تضداد

کده سدلجوقیان در ابتدها

سن های سلجوقیان با سن های پادشاهی ایدران (نیثمدی،

کوشیهنه تضاد ندذکور را بدا تدالیف نلدکنانده تودهیل و

)914 : 9019؛ بیسوادی سالطیی سلجوقی و «عهم عالقده

برطرف سازنه؛ اقهانی که بودهاً دیگدر نشدابه آن از طدرف

به ارتباا نکتوب» (نیثمدی)911 :9019 ،د از دیدهگا وی،

و شایه هیچ عالقهای به آگاهی

و برآنهن ندهعیان بدیشدمار پدس از

اساسی بودنهد تصور بر ایی اس

سلجوقیان صورت نگرف

تنها تجزیه حکون

از گذشته غیر اسالنی خود نهاشتنه» (صهقی)13 :9011 ،د

نرگ نلکشا  ،باعث نگا بده گذشدته شده؛ گذشدتهای کده

دو دیگر آنکه« :سلجوقیان به واسجه نقش جهیدهی کده

سلجوقیان را دولتی نشدان دهده کده در قالدب

در جانوه اسالنی به عندوان حاف دان شدریو
خالف

اسدالنی و

عهه دار شهنه ،چنان خود را بدا فرهند

نیتوانس

سلسلهای از سالطیی ،تجسم یافته بودد از ایی زنان بود کده

و سدنی

نگارش آثار تاریخنگارانه آغاز شه (نیثمی)915 :9019 ،د

اسالنی سازگار کرد و در آن ادغام نمودنه کده بده عندوان

کده فرضدیه نخسد

نجموعددهای از جانودده اسددالنی درآندده و دیگددر نیدداز و
ضرورتی به انر نگارش و ثب

اقهاناتشدان نمدیدیهندهد از

دیگر سدوی ،اقدهانات سدلجوقیان بوده از دور حکوند

در نقه ایی فرضیههدا ،بایده گتد
چنهان با واقوید

تداریخم نیانده ایدران تناسدب ندهارد و از

توضی و تحلیل نناسبات حاکم بر تاریخ ایی دور نداتوان
اس د در ایی دور  ،چنانکه در بخش نخس

نقالده نشدان

از نددذهب تسددنی و

داد شه ،فرنانروایان غزنوی ،به عنوان هم تبار سدلجوقیان،

آنان در اختصاص انواع نزایای سیاسدی

هم خود به تاریخنگداری توجده ندیکردنده و هدم آثداری

و اجتماعی و اقتصادی به علما و فقهای دینی و واگدذاری

خارج از دربارشان دربار آندان نوشدته ندیشدهد از طدرف

نقانددات و نناصددب دینددی حکددونتی و انددواع ادرارات،

دیگر ،سلجوقیان هر انهاز هم در ن ر ایرانیان بیگانه تلقدی

صالت ،نوایش ،ارزاقات برای آنان و به را انهاختی غدزا و

نیشدهنه ،بیگاندهتدر از ایلخاندان نغدول نبودنده کده آثدار

جهدداد علیدده رونیددان و گرجیددان و فاطمیددان و توقیددب و

تدداریخنگاراندده بسددیاری در دربددار و خددارج از دربارشددان

گرفتاری باطنیان در نرزها و قلمدرو جهدان اسدالم ،چندان

نوشته شه؛ آثاری همهون تداریخ جهانگشدا اثدر عجانلدک

تداثیر

جددددوینی (م  119ق 9010/م ،تجددددزیه االنصار و تجزیه

شددیوه نددذهب آلبویدده ،در حمای د
خالف

و سیاس

نویسنهگان نسلمان آثار تاریخی ایدی دور را تحد

قرار داد بود که جز تاییه و ستایش ،نوضع دیگری نسب
به سلجوقیان و اقهاناتشان اتخای نکرد اندهد ددد همدیی ندوع
نگددرشم نددورخیی نسددلمان بدده اقددهانات سددلجوقیان ،بدداز
نیتوانس

آنان را از آفرینش آثار تاریخی دربداری جهد

انوکداس اقددهانات و فوالید هایشددان در جانودده اسددالنی
بددینیدداز سددازد» (صددهقی)10 :9011 ،د البتدده صددهقی در
پدژوهش تدداز خددود ،فرضددیه نخسد

را رد کددرد اسد

(صهقی 51 :9010 ،و )57د
فرضیه سوم را جولی اسکات نیثمی نجرح کرد اسد د
او علل ایی نوضوع را ایی گونده برشدمرد اسد  :بحدران
نشروعی

و ناتوانی سدلجوقیان در اثبدات ادعدای وجدود

االعصار اثر وصداف شدیرازی (م  701ق 9007/م) ،جدانع
التواریخ اثر خواجه رشدیهالهیی فضدلاهلل همدهانی (م 797
ق 9097/م) ،تاریخ الجایتو و زبه التدواریخ اثدر ابوالقاسدم
عبهاهلل بی نحمه القاشدانی (م نیمده نخسد

سده هشدتم

ق/چهردهم نیالدی) و تاریخ گزیه اثر حمدهاهلل نسدتوفی
(م  753ق 9041/م) در دربددار نغددول و آثدداری همهددون
تدداریخ الزنددان و نختصددر الددهول اثددر ابددیعبددری (م 115
ق 9011/م) و ن ام التواریخ اثر قاضی عبهاهلل بی عمدر بدی
نحمه بیضاوی (م پدیش از  791ق 9091/م) در خدارج از
آن به نگارش درآنهندهد بدر اسداس آنهده آنده ،نوضدوع
بیعالقگی ایرانیان به حکون

سدلجوقی نیدز ،بده عندوان
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عل

کمتدوجهی ایرانیدان در نگدارش تداریخ فرنانروایدان

سلجوقی ،نمیتوانه به عنوان عل

نجرح باشهد

پس عل

فرضیه دوم با وجدود سدخی گتدتی از «فقدهان سیاسد
رسمی دول

سلجوقی در حمای

بخشی از واقوی

نهاش  ،خوانه شهد
ضوف تاریخنگاری در روزگار سلجوقیان چه

بود

از تاریخنگداری» ،تنهدا

را ننوکس نیکنهد چنانکده اشدار شده

به ن ر نیرسه علد

ایدی نسدئله را بایده ،در سیاسد

نقجوی سلجوقیان ،در حمای

از تاریخنگاری دانسد د در

غزنویان به عنوان هم تبار سلجوقیان که بده ندذهب تسدنی

واقع ،آنان که تا روزگار جهشدان دقداق «دیندی نهاشدته» و

عباسی بودنده ،بدا

«بزرگان خود را ارباب ندیدانسدتنه» (ابدیفضدالن:0330 ،

وجود غزوات در هنهوستان ،باز سدتارش نگدارش آثداری

 )10در زنان سلجوق ،به ناحیه جنه در ناوراءالنهدر آنهنده

همهون تاریخ یمینی را دادنه تا چهر بهتدری از خدود بده

که اهالی آن حنتی نذهب بودنه و در آنجا ،با دیدی اسدالم

نمدددایش بگذارنددده (عتبدددی 90 :9404 ،و  934و )404د

و نذهب حنتی آشنا شدهنه (صدهرالهیی حسدینی:9013 ،

و

01؛ ابددیاثیددر5703/90 :9015 ،؛ ابددیخلددهون0/4 :9010 ،؛

نوقوی  ،خدویش را از ایدی ابدزار بدینیداز

نیرخواندده)0909/4 :9013 ،د سددلجوقیان پددس از نبددرد

نمددیدیهنددهد از ایددی روی ،از نگددارش آثدداری همهددون

دنددهانقان ( 409ق 9301/م) و پیددروزی بددر غزنویددان ،وارد

نلکنانه ،تاریخ ابوالوالء احول و تتضیل االتراک حماید

جهان اسالم شهنه (ابیاثیدر 5734/90 : 9015 ،تدا )5797د

نیکردنهد صهقی تنهدا از نلدکنانده ندام بدرد و نوضدوع

سلجوقیان پس از نشورت ،صالح خویش را در آن دیهنه

سددلجوقیان از نگددارش آثدداری همهددون تتضددیل

که نانهای به خلیتده عباسدی بنویسدنه و نوضدوع اسدارت

االتراک و تاریخ ابوالوالء احول را نادیه گرفته اسد ؛ بده

نحمدود غزندوی ،فسداد

نیز پایبنه بود و در کانون تاییه خالف

بیگمان ،سلجوقیان نیدز دسد
پیش از تثبی

حماید

عالو  ،از درک سیاس

کدم در آغداز حکوند

سلجوقیان ،در زنینه ارائه گزارشی

از تاریخ کهی خود باز نانه اس د نوضوعی کده در ادانده
بهان پرداخته خواهه شهد

اسرائیل بدی سدلجوق بده دسد
اخالقی نسوود غزنوی و جن

نیان دو طدرف را توضدی

دهنهد آنان به دنبال آن بودنه که از ایی طریدق ،خدویش را
«نجیع و هواخوا » دول

عباسی و نسلمانانی کده پیوسدته

در فرضددیه سددوم ،چندده اشددکال وجددود دارد :نخس د

اهل «غزو و جهاد» و «زیارت کوبه» هستنه ،نورفی کننه تدا

چنانکه اشار شه و در ادانه بیشتر بدهان پرداختده خواهده

خلیته آنان را تاییه کنهد آنان تاکیه نیکردنده کده خواهدان

شه ،پیش از دور نلکشا سدلجوقی از نگدارش چنده اثدر

حکونتی بدر اسداس دیدی و فرندان انیرالمدؤننیی هسدتنه

تاریخنگارانه حمای

شهد نسئله تداثیر بحدران نشدروعی

در نگارش نیافتی تاریخ سلجوقیان نیز چندهان بدا واقوید

(نیشابوری97 :9000 ،؛ راونهی 930 :9011 ،و )934د
بنددابرایی بددرای برسدداختی سددابقهای طددوالنی در زنیندده

تاریخ نیانه ایران تناسبی نهارد و چندانکده اشدار خواهده

اسالمخواهی و از یاد زدودن تاریخ کافرکیشدی خدویش و

شه ،سلجوقیان نهعی پیونه نیان خدود و پادشداهان ایدران

نیز تهییج ترکمانان برای ادانه جن ها ،در زنانهای که بازار

باستان بودنهد در زنینه تاثیر بیسوادی سدالطیی سدلجوقی

حماسهسرایی و شاهنانهنویسی گرم بود ،ستارش نگدارش

نیز ،بایه اشار کرد که ایی نوضوع به خودی خود ،باعدث

اثری تاریخی حماسی به زبان فارسی را دادنهد نام ایدی اثدر

بیتوجهی به تاریخنگاری نشه و همان طدور کده در ادانده

نلکنانه بودد ایی اثر در خراسان و در دربدار چغدریبید

خواهه آنه ،پس از نگارش رساله تتضیل االتدراک ترجمده

داود (حکددد  409تددا  459ق 9301/تددا  9351م) ،بددر پایدده

کده سدواد خواندهن و نوشدتی

اطالعات «انیر اینانج بک 0که از نومدریی قدوم و آشدنا بده

ترکی آن ،برای طغرلبید

بررسی علل ضوف تاریخنگاری در قلمرو سلجوقیان940/

حسب و نسبشان بود» بده نگدارش درآنده (ابدی الودهیم،

زنان حضور در نیان قبایدل غیدر نسدلمان «اتدراک دشد

9113/4 :9111؛ )Bar hebraeus, 1932: 195د

خددزر» ،یبغددو پادشددا ترکددان را از حملدده بدده بددالد اسددالم

نلددکناندده در سددال  459ق 9351/م ،هنگددانی کدده
آلپارسالن نحمه بی چغریبی

بازداش

و حتی به ننازعه بدا وی برخاسد

(صدهرالهیی

داود نلقب به نلک شه

حسینی01 :9013 ،؛ ابیاثیر5791/90 :9015 ،؛ ابیخلدهون،

( )cahen, 1949 : 36به وی تقهیم شهد تاکنون ایی اثدر بده

0/4 :9010؛ نیرخواندده)0991/4 :9013 ،د بددر پایدده نوشددته

نیانه اسد ؛ اندا رواید هدایی از آن را در اختیدار

و انددر

دس

نلددکناندده ،نیکائیددل پددیش از سددلجوق درگذشد

داریم (ابیالوهیم9113/4 :9111 ،؛ Bar hebraeus, 1932:

نگههاری و تربی

195- 201؛ ابدیطقجقدی 014 :9013 ،تدا 011؛ نیرخوانده،

سلجوق بر عهه گرف د «چون سلجوق آثار رشه و اقبدال

 0991/4 :9013تددا  0940و  0941تددا 0950؛ خوانددهنیر،

در ناصیۀ اوالد رشیه نیکائیل دیه ،زنام حدل و عقده اندور

 471/0 :9013تا )417د در ایی نیدان ،کاندلتدریی رواید
نیرخوانه اسد

همان روای

(نیرخوانده0991/4 :9013 ،

تا  0940و  0941تا )0950د به عالو  ،برخدی نویسدنهگان

فرزندهانش ،یوندی طغدرل و چغدری را

طبقات حشم و سایر انم را به رأ و روی

ایشدان نندوا

و نربددوا گردانیدده تددا آن زنددان کدده بدده جددوار رحم د
پروردگار پیوس » (نیرخوانه)0900/4 :9013 ،د

(خوانهنیر947 :9055 ،؛ حسدینی ننشدی )941 :9015 ،در

در اینجا نویسنه با آوردن ایدی سدخی ،در برابدر سدایر

زنینه تاریخ آغاز کار سلجوقیان ،از گدزارشهدای ایدی اثدر

نوادگان سلجوق ،به طغرل و چغری نشروعی

بخشده و

بهر برد انهد

آنددان را جانشددینان سددلجوق نانیدده اسد د در حددالی کدده

بنا بر روای

نوجود ،ایی اثر بده آغداز کدار و چگدونگی

نیدانیم نیکائیدل پدس از سدلجوق درگذشد

(ابدیاثیدر،

ظهور خانهان سلجوقی پرداخته و اطالعاتی دربدار دقداق

)5703/90 :9015د افزون بر ایی ،با توجه به اینکه نویسنه

پهر سلجوق و اسدالم آوردن وی و همراهدانش ،شدخص

ایی اثر را در دربار آلپارسالن به نگدارش درآورد  ،نقدش

سددانانیان،

داود قائل شده اسد ؛ بندابرایی

سددلجوق و سددکون
سرگذش

چغریبی

وی در قلمددرو حکون د
داود و طغرلبید

نحمده و شدرح

درگیریهای آنان با قراخانیدان و بده ویدژ بدا غزنویدان در
جن

عمه ای برای چغریبی

در ایددی نرحلدده ،سددلجوقیان ضددرورت حمای د
تاریخنگارانه را برای تثبی

حکون

از اثددری

خود دریافته بودنهد

دندهانقان و دالوریهدای ترکماندان در ایدی نبدرد و

در ادانه ،سلجوقیان وارد نواحی نرکزی ایران شده و بدا

غزوات دو بدرادر در روم بدا یداری ترکماندان داد اسد د

فرنانروایان شیوی آلبویه وارد نبرد شهنه (ابیاثیدر:9015 ،

نلکنانه خاندهان سدلجوقی را «نؤیده بده تيییده ربّدانى و

 5759/90تددا  5751و  5153تددا )5155د آنددان خددود را بدده

سبحانى» (نیرخوانده)0905/4 :9013 ،

عنوان حانیان «احیا نوالم دیی و تشییه قواعه نسلمانى»،

نن ور ن ر عاطت
نورفی کرد اس د

پنا «علما و سادات و زهاد و ابدرار» و سدالکان را «غدزو

سلجوقیان در زنان سلجوق و پس از جدهایی از قبایدل

کتار و دفع و قهر اشدرار» نورفدی ندیکردنده (نیشدابوری،

ترک غز ،در ناحیه جنه در ناوراءالنهر ،با اسدالم و ندذهب

)93 :9000د در چنیی نوقویتی ،ابوالوالء نحمه بی علدی -

حنتی آشنا شهنه (صهرالهیی حسینی01 :9013 ،؛ ابیاثیدر،

بی حسی ابی حسول همدهانی (م  453ق 9351/م) در ری

5703/90 :9015؛ ابددیخلددهون)0/4 :9010 ،؛ بنددابرایی ،در

و در دربار طغرلبی

نحمه ،اثدری شدبه تداریخی بده ندام

نلکنانه در راستای برساختی پیشینه اسدالمخدواهی بدرای

تتضیل االتراک علدی سدائر الجنداد نوشد د نوضدوع ایدی

خانهان سلجوقی آنه اس

کده دقداق ،پدهر سدلجوق ،در

رساله آغاز حکون

سلجوقیان ،نسدب تدرکهدا و جند

 /944پژوهشهای تاریخی ،سال پنجا و دوم ،دور جهیه ،سال هشتم ،شمار دوم (پیاپی ،)03تابستان9015

آلبویه بود (ابیحسول)01 :9143 ،د

(نستوفی )401 :9014 ،دربدار سدلجوقیان یداد کدرد اندهد

تتضیل االتراک نقه تاریخی بر اثر ابواسحاق ابراهیم بدی

نیانه اس ؛ انا به ن در

نیان آنها و حکون

تاکنون اثری از ایی کتاب به دس

هالل صابی ،یونی التاجی فی اخبار الهوله الهیلمیده را نیدز

نیرسه که ابوالوالء احول ،نویسدنه ایدی اثدر و ابدوالوالء

در بردارد و به احتمال بسیار ،به قصه رد ایی اثدر و ادعدای

ابیحسول یدک نتدر بدود انده ( )Cahen, 1949: 37-38و

صابی نبنی بر برتری دیلمیان بر ترکان نوشته شده اسد ؛

رساله تتضیل االتراک دیباچهای بر ایی تاریخ گمشه بدود

تدا نده

()Kouymjian, 1973: 474د بنددابرایی در دربددار

چرا که در ایی رساله ،ابیحسول بر آن بدود اسد

اسدد

تنها برتری ترکان بر دیلمیان ،بلکده شایسدتگی آندان را بدر

طغرل ،طرحدی بدرای نگدارش تداریخ خاندهان سدلجوقی

سایر جنگاوران نیز اثبات کنهد ابدیحسدول بدر ابواسدحاق

وجود داشته که حتی به اجرا درآنه اس ؛ انا به صدورت

نسبسازی برای آلبویه ،خرد نیگرفد ؛

نا نرسیه اس د نکته دیگر اینکه بدرخالف

صابی ،به عل

کانل ،به دس

انا در ایی اثر ،در راستای برسداختی پیشدینه و نشدروعی

نلکنانه که به شهت طرفهار چغریبید

بدرای سلسدله تدرکتبدار سدلجوقی ،را ابواسدحاق را پدی

تتضیل االتراک تمایل شهیهی به طرفهاری از طغدرلبید

گرف

و به اسداطیر ایراندی نتوسدل شدهد در ایدی رسداله،

ابی حسّدول ضدمی اشدار بده سرگذشد

فریدهون و سده

داشته اس ؛ بنابرایی دور از یهدی نیسد

بدود  ،نویسدنه
کده ایدی اثدر در

برابر نلکنانه نوشته شه باشهد

فرزنهش ،یونی سلم و تور و ایرج ،کوشیه تدا ترکدان را از

باری سلجوقیان به نیداز خدود بده تداریخ نواصدر ،از را

نسل تور و سپس افراسیاب نشدان دهده و قتدل ایدرج بده

از نگارش آثداری همهدون نلدکنانده و تتضدیل

حمای

دو برادر دیگر را عانل دشمنی نیدان بازناندهگان تدا

االتراک و تاریخ ابوالوالء احول توجه ندیکردندهد آندان در

زنان نگارش اثر خود قلمهاد کنه (ابیحسول)07 :9143 ،د

نقام نسلمانان جهیه ،تداریخ پدیش از اسدالم خدود را کده

ایراندی ،کوشدیه تدا بدا

و یدادآوری آن

دس

نویسنه با توسل به ایی رواید

شناخ

بسیار انهکی از آن وجدود داشد

وجود دشمنیهدای دیدرینۀ بازتداب یافتده در تداریخهدای

چنهان به صالح آنان نبود ،از یاد بردنه؛ سپس روای هدای

ایرانددی از را تاکیدده بددر پیونددههای ایرانیددان و ترکددان ،بدده

ایرانی در ایدی زنینده را کده در تداریخ بلومدی و شداهنانه

حکون

ترکان سدلجوقی نشدروعی

بخشدیه و پدذیرش

بازتاب یافته بود ،به عنوان تاریخ راستیی خویش پذیرفتنده

حکون

و حضور آنان در سرزنییهای ایراندی را تسدهیل

(اشددپولر94 :9011 ،؛ باسددورث 091 :9019 ،و )097د ایددی

کنهد بر ایی اساس ،ابیحسّول در ایی رسداله ،از طغدرل بدا

نکته از آنجدا روشدی اسد

کده نویسدنه یدا نویسدنهگان

عنددوان شاهنشددا یدداد کددرد (ابددیحسددول)40 : 9143 ،د در

رسالههای تتضیل االتدراک و تداریخ ابدوالوالء احدول ،بده

ایی رساله همیی بس که بیگمدان بده ن در طغدرل

ایرانی از تاریخ کهدی ترکدان اشدار

اهمی

رسیه و ابی حسّول هنگانی که اثر خود را به عمیدهالملک،
وزیر طغرل ،داد از وی خواس

تا آن را برای طغدرلبید

نسئله پذیرش روای

کرد انهد به نجالب تتضیل االتراک در ایی زنینه اشار شده
(ابیحسول)40 :9143 ،د در تاریخ گزیه نیز آنده اسد :

به ترکی تشری کنه (ابیحسول)45 :9143 ،د ایدی سدخی

«سلجوق از قوم ترکان قیق اس  ،از تخدم افراسدیاب و در

بدیسدوادی و

تاریخ ابوالوالء احول آنه کده او بسدى و چهدار پدهر بده

همهنیی گوا آن اس

که طغرل بده علد

ناتوانی در خوانهن ایی گونه آثار ،از ترجمه شدتاهی آنهدا
بهر نیگرف د
افزون بر ایدی ،از اثدری بده ندام تداریخ ابدوالوالء احدول

افراسیاب نىرسه» (نستوفی)401 :9014 ،د
خواجه ن امالملک طوسی نیز ،وجود چندیی دیدهگاهی
را بازتاب داد اس « :خهاونه معدالم ،شاهنشدا اع دم را از

بررسی علل ضوف تاریخنگاری در قلمرو سلجوقیان945/

دو اصل بزرگدوار کده پادشداهی و پدیش روی همیشده در

خانهان ایشان بود – و پهر بر پهر همهندیی تدا افراسدیاب

و ایی خوشاینه سالطیی سلجوقی نبودد ایی وضع خداص،
رویگردانی آندان از حماید

نگدارش تداریخی جدانع در

بزرگ -4پهیهار آورد و او را به کران ها و بزرگیهدا کده

سالهای نخس

نلوک جهان از آن خالی بودنه آراسته گردانیده» (طوسدی،

نیدداز آنددان بدده نیددروی رزمآوری ترکمانددان و نیددز کسددب

)90 :9017د در همیی راستا و در سال  474ق 9319/م ،بده

نشروعی  ،حمای

از نگارش رسالههدای کوتدا تداریخی

دستور نلکشا سلجوقی که خود بده شدور و ادب فارسدی

همهون نلکنانده و تتضدیل االتدراک و تداریخ ابدوالوالء

عالقهننه بود ،علی بی احمه قاینی گزیه هایی از شداهنانه

احول را در سالهای نخس

حکونتشان نوجب شهد البته

را با عندوان اختیدارات شداهنانه گدرد آوردد وی از خدود،

ایی آثار از رویکدرد سیاسدی یکسدانی برخدوردار نبودنده؛

بدر آن افدزود و در آن ،بده سدتایش سدلجان

داود طرفهاری ندیکدرد

بی

دویس

سلجوقی پرداخ

(علدی بدی احمده 005 :9071 ،و 001؛

حکونتشان را باعث نیشهد از دیگر سو،

نلکنانه به روشنی ،از چغریبی

و دو اثر دیگر ،به طرفهاری از طغدرلبید

ندیپرداختندهد

)Tetley, 2009: 34د نوضوع دیگدری کده ایدی نسدئله را

البته همه ایی آثار با ههف نشدروع نشدان دادن سدلجوقیان

کده سدلجوقیان در راسدتا برگزیدهن

به نگارش درآنهنه؛ در نتیجه به بازنمدایی تداریخ آندان بده

تاییه نیکنه آن اس
روای

ایرانی از تاریخ کهی خویش ،بده تداریخ و فرهند

شددکلی گزینشددی و تحریددف شدده پرداختنددهد بددا چنددیی

ترکی بیتوجهی نشان دادنهد ایی بیتوجهی باعث شده تدا
نحمود بی حسیی بی نحمده کاشدغری اثدر خدود ،یوندی
دیوان لغات ترک را که آینه تمامنمای تداریخ و فرهند

رویکددردی ،هنگددانی کدده در زنددان حکوندد
ضددرورت حمای د

نلکشددا ،

از تدداریخنگدداری بددا تحکددیم جایگددا

و

سدلجوقیان از نیددان رفد  ،دیگددر از چندیی فوالید هددایی

ادبیات ترکی اس  ،در سال  417ق 9374/م ،بده المقتدهی

حمای

نکردنه و تنها روای هدای ایراندی از تداریخ کهدی

خلیته عباسدی (حکدد  417تدا  417ق 9374/تدا  9314م)

خویش در قالب شاهنانه را برگزیهنده؛ پدس بده تداریخ و

تقهیم کنه (کاشغری) /9 :9000 ،د در حالی کده بدیگمدان

ترکی که در دیوان لغات ترک اثر نحمود کاشغری

نیبایس

آن را به نلکشا سلجوقی تقهیم نیکردد

فرهن

تجلی یافته بود بیتوجهی نشدان دادندهد ایدی بدیتدوجهی
باعث شه کاشغری اثر خود ،یونی همان دیوان لغات تدرک
را به جای تقدهیم کدردن بده نلکشدا  ،بده خلیتده عباسدی

نتیجه
برآنهن سلجوقیان در ایران ،به تهاوم رونه تاریخنگداری

پیشکش کنهد ایی گونه بود که پس از آن با وقتدهای چنده

با حکون ها داشد  ،یداری نرسدانهد

دههای ،چنه اثر تاریخنگارانده آن هدم در خدارج از دربدار

که پیونهی تنگاتن

تاکنون آنهه از تاریخنگاری ایی دور به دس
آثاری اس

که در نیمه دوم حکون

از دربار و بهون حمای

آنه شدانل

سلجوقیان شکل گرف د

سلجوقیان و خدارج

آنان نوشته شده اسد ؛ البتده بده

پینوشت

کده بده

9د نحمهعلی کاظمبیگی با جها کردن نقل قولهایی کده

ایدی

از ایی اثر در سایر آثدار بدر جدای نانده  ،بده بازسدازی آن

نسئله آن بود کده سدلجوقیان تدا پدیش از ورود بده ایدران،

پرداخته اس د ندک :السالنی ،ابی علی حسیی بدی احمده؛

نهاشدتنهد آنهده داشدتنه،

ابی الحسیی علی بی احمه؛ ابی الوباس احمه بی الحسدیی،

روایاتی شتاهی بود که نمودار روزگار کافر کیشی آنان بود

( ،)9013اخبدددار والة خراسدددان ،پدددژوهش و بازسدددازی

استثنای فارسنانه ابی بلخی کده تنهدا اثدری اسد
دستور سالطیی سلجوقی نوشدته شده اسد د علد
تاریخ نکتوبی از خود در دسد
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نحمهعلی کاظمبیکی ،تهران :نیراث نکتوبد
0د علی سویم ،دانشمنه ترک ،ایی بخدشهدا را جدها و

د ابیبلخدی ،)9015( ،فدارسنانده ،تصدحی و تحشدیه گدای
لیسترانج و رینوله الی نیکلسون ،تهران :اساطیرد

به صورت نستقل ننتشر کرد اس د ندک :ابی الجدوزی،

د ابیتغری بردیاالتابکی ،جمالالهیی ابی المحاسی یوسدف،

شمسالهیی ابی الم تر یوسف بدی قراوغلدی المودروف

( ،)9179النجوم الزاهر فی نلوک نصر و القاهر  ،تحقیق

بسب  ،)9111( ،نرا الزنان فی تاریخ االعیدان :الحدوادث

الهکتور ابراهیم علی طرخان ،ج ،5قداهر  :وزار الثقافده و

الخاصه بتداریخ السدالجقه بدیی السدنوات ( 441تدا 413

االرشاد القونی ،الموسسه المصریهد

ق 9351/تا 9311م) ،عندی بنشدر و راجوده و قابلده بدا

د ابیالجوز  ،ابدوالترج عبدهالرحمی بدی علدى بدی نحمده،

صوله و علق علیه علی سویم ،آنقدر  :جمویده التاریخیده

( ،)9490/9110المنددت م فددى تدداریخ اانددم و الملددوک،

الترکیهد

تحقیق نحمه عبهالقادر عجا و نصدجتى عبدهالقادر عجدا،

0د گمان نگارنه بر آن اس

که وی همان ایندانج بدک

نوسددی پسددر سددلجوق باشدده (ندک :نیرخواندده:9013 ،
)0900/4د

د ابیحسول ،ابیالوالء ،)9143( ،تتضیل االتدراک علدی سدائر
االجناد و نناقب الحضر الوالیه السلجانیه ،المقهنده بقلدم

4د نیثمددی بددر آن اسد

کدده در ایددی عبددارت ،خواجدده

ن امالملک بده افراسدیاب قدر خدانی اشدار کدرد اسد
(نیثمی 004 :9019 ،پاورقی )0؛ در حالی کده در سراسدر
ایی اثر ،هر جا سخی از افراسدیاب اسد  ،بده افراسدیاب
تورانی که در شداهنانه از وی سدخی رفتده اشدار کدرد
اس د افدزون بدر ایدی ،در نقدل قدول حمدهاهلل نسدتوفی
(نستوفی )401 :9014 ،نیز ،اشار به سدی و چهدار نسدل
فاصله نیان سدلجوق و افراسدیاب نمدیتوانده اشدار بده
افراسیاب قر خدانی باشده بلکده اشدار ای بده افراسدیاب
شاهنانه اسد د در ایدی عبدارت ،اشدار خواجده نیدز بده
افراسیاب تورانی اس

بیروت :دارالکتب الولمیۀد

که در راستای نسبسدازی بدرای

سلجوقیان و برکشدیهن آندان بده عندوان اخدالف تدور و
فریهون به عنوان نیای سلجوقیان نجرح شه اس د
کتابنامه
کتابهای فارسی
د آئینه ونه ،صدادق ،)9014( ،علدم تداریخ در اسدالم ،تهدران:
وزارت ارشاد اسالنید
د ابیاثیر ،عزالهیی ،)9015( ،تاریخ کانل ،ترجمده حمیهرضدا
آژیر ،ج ،90تهران :اساطیرد

عباس الوزاوی[ ،آنکارا][ :تورک تاریخ کوورونو]د
د ابیخلدهون ،)9010( ،الوبدر تداریخ ابدی خلدهون ،ترجمده
عبهالمحمدده آیتددى ،ج ،4تهددران :نوسسدده نجالوددات و
تحقیقات فرهنگىد
د ابیطقجقى ،نحمه بدی علدى بدی طباطبدا ،)9013( ،تداریخ
فخر  ،ترجمه نحمه وحیه گلپایگانى ،چ ،0تهران :بنگدا
ترجمه و نشر کتابد
د ابیالوهیم ،الصاحب کمالالدهیی عمدر بدی احمده بدی ابدی
جراد  ،)9111( ،بغیه الجلب فدی تداریخ حلدب ،حققده و
قهّم له الدهکتور سدهیل زکدار ،الجدزء الرابدع و السدادس،
بیروت :دارلتکرد
د ابیفضالن ،احمه ،)0330( ،رحلده ابدی فضدالن الدى بدالد
الترک و الروس و الصقالبه ،ابوظبى :دار السویه د
د ابیکثیر الهنشقی ،ابدو التدهاء اسدماعیل بدی عمدر/9437( ،
 ،)9111البهایۀ و النهایۀ ،ج ،90بیروت :دارالتکرد
د بیهقی ،ابوالحسدی ،)9019( ،تداریخ بیهدق ،تصدحی احمده
بهمنیار و نقهنه نحمه قزوینی ،چ ،0تهدران :کتابتروشدی
فروغید
د بارتوله ،ودو ،)9050( ،ترکستان نانه ،ترجمه کریم کشداورز،
ج ،9تهران :بنیاد فرهن

ایراند

بررسی علل ضوف تاریخنگاری در قلمرو سلجوقیان947/

د باسددورث ،کلیتددورد ادنوندده« ،)9019( ،سددهم ایرانیددان در
تاریخنگداری دور اسدالنی پدیش از حملده نغدول» در:
حضور ایرانیدان در جهدان اسدالم ،ریهدارد هوانسدیان و
جورج صدبا ،،ترجمده فریدهون بدهر ای ،تهدران :نرکدز
بازشناسی اسالم و ایران ،ص  039تا 004د
د بلومی ،ابوعلی ،)9071( ،تاریخنانه طبری ،تصحی نحمده
روشی ،ج ،9چ ،0تهران :سروشد

د خوانهنیر ،غیاثالدهیی بدی همدامالدهیی ،)9055( ،دسدتور
الوزراء ،تصحی سویه نتیسى ،چ ،0تهران :اقبالد
د  ،)9013( ،------------------------تددددددداریخ
حبیب السیر ،ج ،0چ ،4تهران :خیامد
د روزنتال ،فرانتس ،)9011( ،تاریخ تداریخنگداری در اسدالم،
ترجمدده اسددهاهلل آزاد ،ج ،9چ ،0نشددهه :آسددتان قددهس
رضوید

د بنهاری االصتهانی ،فت بی علی بی نحمده،)9133/9091( ،

د زریاب خدویی ،عبداس« ،)9010( ،تداریخنگداری و فلسدته

تاریخ دوله آل سلجوق نی انشاء االنام عمادالهیی نحمده

تاریخ ایران» (گتتگو با استاد فقیده دکتدر عبداس زریداب

بی نحمه بی حانه االصتهانی ،نصر :شرکه طبدع الکتدب

خویی) در :گستر تاریخ ،بده کوشدش نسدوود رضدوی،

الوربیهد

تهددران :نشددر هددرنس ،ص  41تددا 01دد زریددیکددوب،

د بیهقی ،ابوالتضل نحمه بی حسیی کاتدب( ،بدیتدا) ،تداریخ
نسوودی نوروف به تاریخ بیهقی ،با نقابلده و تصدحی و
حواشی و تولیقات سویه نتیسدی ،ج ،9تهدران :کتابخانده
سنائید
د ثوددالبی نیشددابوری ،ابوننصددور عبددهالملک بددی نحمددهبی
اسددماعیل ،)9011( ،تدداریخ ثوددالبی (غددرر اخبددار نلددوک
الترس و سیرهم) ،پیشگتتار و ترجمده نحمده فضدائلی،
تهران :نقر د
د حاجی خلیته ،نصجتی بی عبهاهلل( ،بیتدا) ،کشدف ال ندون
عی اسانی الکتب و التنون ،ج ،0بیروت :دارالحیاء التراث
الوربید
حسینى ننشى ،نحمه نیدرک بدی نسدوودد ( ،)9015ریداض
التردوس خانی ،تصحی ایرج افشدار و فرشدته صدرافان،
تهران :بنیاد نوقوفات دکتر نحمود افشارد
د الحنبلددی الهنشددقی ،ابددی الومدداد شددهابالددهیی ابددوالتالح
عبدهالحی بدی احمدده الوکدری ،)9111/9431( ،شددذرات
الذهب فدی اخبدار ندی یهدب ،تحقیدق اارندا وا ،ج،1
دنشق – بیروت :دار ابی کثیرد

عبهالحسیی ،)9010( ،تاریخ ایدران بوده از اسدالم ،چ،93
تهران :انیرکبیرد
د سخاوی ،نحمه بی عبهالرحمی بدی نحمده شدمسالدهیی،
(9437ق9111 /م) ،االعالن بالتوبیخ لمی یمّ اهل التداریخ،
فرانز روزنتدال ،ترجمده الدهکتور صدال الولدی ،بیدروت:
نوسسه الرسالهد
د صهرالهیی حسینی ،ابوالحسدی علدى بدی ناصدر بدی علدى،
( ،)9013زبدددهة التدددواریخ ،اخبدددار االندددراء و الملدددوک
السلجوقیه ،ترجمه رنضان على روحالهى ،تصحی نحمه
نورالهیی ،تهران :ایل شاهسون بغهاد د
د صددهقی ،ناصددر ،)9010( ،تدداریخنگدداری در ایددران عصددر
سلجوقی ،تهران :پژوهشکه تاریخ اسالمد
د طوسدددی ،خواجددده ن دددامالملدددک ،)9017( ،سدددیرالملوک
(سیاس نانده) ،بده اهتمدام هیدوبرت دارک ،چ ،1تهدران:
علمی و فرهنگید
د عتبى ،ابى نصر نحمه بی عبده الجبدار9404( ،ق0334 /مد)،
الیمینی ،تحقیق احسان ینون الثانر  ،بیروت :دارالجلیوۀد
د علی بی احمه( ،به انتخاب) ( :)9071اختیدارات شداهنانه؛

د جرفادقانی ،ابوالشدرف ناصد بدی ظتدر ،)9074( ،ترجمده

نتنی گزیده از قدرن پدنجم هجدری ،تصدحی نصدجتی

تاریخ یمینی ،به کوشش جوتر شوار ،چ ،0تهدران :علمدی

جیحونی ،نحمه فشارکی ،نشهه :آستان قدهس رضدوی،

و فرهنگید

نرکز خراسانشناسی،
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د القتجددی ،جمددالالددهیی ابددی الحسددی علددی بددی یوسددف،
(9003قد) ،تدداریخ الحکمدداء و هددو نختصددر الزوزنددی
المسمی بالمنتخبات الملتقات ندی کتداب اخبدار الولمداء
باخبار الحکماء ،لیبسک :بیناد
د قمی ،حسی بدی نحمده بدی حسدی ،)9015( ،تداریخ قدم،
ترجمه حسی بی على بی عبهالملک قمى ،قدم :کتابخانده
بزرگ آی اهلل الو مى نرعشى نجتىد
د قنوات ،عبهالرحیم ،)9010( ،تاریخنگداری نحلدی در ایدران
در دور اسددالنی (تددا سدده هتددتم) ،تهددران :سددم -
پژوهشگا حوز و دانشگا د
د گیب ،هانیلتون آدر« ،)9011( ،تجور تاریخ نگاری در اسالم»
در :تاریخنگاری در اسدالم ،گیدب و دیگدران ،ترجمده و
تهویی :یوقوب آژنه ،تهران :گستر  ،ص  1تا 41د
د نددافروخی اصددتهانی ،نتضددل بددی سددوه ،)9015( ،ترجمدده
نحاسددی اصددتهان ،ترجمدده حسددیی بددی نحمدده آوی،
گردآورندده عبدداس اقبددال آشددتیانی ،اصددتهان :سددازنان
فرهنگی شهردارید
د ناشددناس ،)9010( ،نجمددل التددواریخ و القصددص ،تصددحی
نلکالشوراء بهار ،ویراستار علی اصغر عبدهاللهی ،تهدران:
دنیای کتابد
د نسددتوفى ،حمددهاهلل ،)9014( ،تدداریخ گزیدده  ،نصددح
عبهالحسیی نوایی ،چ ،0تهران :انیرکبیرد
د نیثمددی ،جددولی اسددکات ،)9019( ،تدداریخنگدداری فارسددی
(سانانیان ،غزنویان ،سلجوقیان) ،ترجمه نحمده دهقدانی،
تهران :ناهید
د نیرخوانه ،نحمده بدی خاونهشدا  ،)9013( ،تداریخ روضده
الصدتا فدی سدیر االنبیداء و الملدوک و الخلتدا ،تصددحی
جمشیه کیانفر ،ج ،4تهران :اساطیرد
د نرشخی ،ابدوبکر نحمدهبی جوتدر ،)9059( ،تداریخ بخدارا،
ترجمه ابونصر احمه بی نحمه بی نصر القباوی ،تلخیص
نحمه بی زفر بی عمر ،تصحی نهرس رضدوی ،تهدران:
بنیاد فرهن

ایراند

د نیشابور  ،خواجه اندام ظهیرالدهیی ،)9000( ،سدلجوقنانه،
تصحی نیرزا اسماعیل افشار ،تهران :گالله خاورد
د والهنی ،نریلیی ،)9075( ،زنانه ،زندهگی و کارنانده بیهقدی،
ترجمه ننصور اتحادیه (ن ام نافی) ،تهران :تاریخ ایراند
د یاقوت حموی ،یاقوت بی عبهاله( ،بدیتدا) ،نوجدم االدبداء،
ج ،5نحقق احسان عباس ،بیروت :دارالغرب االسالنید
د یوقددوبی ،ابددی واض د  ،)9010( ،تدداریخ یوقددوبی ،ترجمدده
نحمهابراهیم آیتی ،ج ،9تهران :علمی و فرهنگید

