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  پیشگفتار
 و منـه یه ازي ا مرتبـه  بهی سلجوق بزرگ نیسالط 1ان،یرانیا ریتدب و ترکانی نظام توانی هماهنگ وی همراه پرتو در

ـ  اسـالم  جهـان  خیتار در بلکه 2،یاسالم رانیا خیتار درتنها  نه که یافتند دستی نظام -یاسیس قدرت . بـود  ماننـد  یب
 بـه  دولتشـان « و 3شـدند  حکمفرمای اسالم قلمرو غرب و شرق بر خراسان، بری رگیچ از پسی زمان اندك انیسلجوق

 بـه  شیخویی فرمانروا نیآغازي سالها در که آنان 4.»...دیرسي کامگار و سعادت ...وي جهاندار و عظمت مدارجی اعل
 بـه  توجـه  بـا  دند،یبخشـ  تـازه ی جانی عباس رمق بی خالفت به برخاسته،ی اسالم جامعه تیاکثر مذهب ازی بانیپشت

 خالفـت ی نظـام  وی اسیس قدرت طومار رفت، می گمان آنچه از زودتر اریبس ،یعباسي خلفا نامطلوب عملکرد سابقه
ي کندر دالملکیعم خواجهی نیب تیواقع بری مبتن عملکرد و رینظ بی تیدراي ا شبهه چیه بی .دندیچیپ هم در را آنان
 نقـش  دیکشـ  مـی  دكیـ  را اسـالم  نام تنها کهی خالفت ابهتی فروپاش در داشت، عهده بر را طغرل سلطان وزارت که

 تحـول  و توسـعه ي بـرا  مطلوبی طیشرا« انیعباس و انیسلجوقي همکار پرتو در احوال، نیا تمام با 5.داشتی اساس
ی نـ یآفر نقش اما کردند می لشکرکشی دوردستي نهایسرزم به اسالم مروجان عنوان به انیسلجوق 6.»آمد دیپد اسالم

ی توسـ  الملـک  نظام خواجهي تالشها باي کندر دالملکیعم اقدامات. تافتند یبرنم شیخو سلطنت امور در را خالفت
 يرهبـر  بـه  اجبـار  بـه ی عباسـ ي خلفا و نماندي جا بر جان بی یشبح جزی عباس خالفت از بیترت نیبد و 7شد کامل
 نقـش  انگریـ نما کـه  استی اقدامات از يا هنمون تنها یادشده موضوع. کردند بسندهی اسالم قلمرو هعمد بخشي معنو
  . باشد می یعباس خالفتی نظام وی اسیس اقتداری فروپاش در آنانی رانیا رانیوز و ترك انیفرمانروا ممتاز

 و ازیـ رید حرکـت  و مهـاجرت  آغازی اسالمي نهایسرزم به انیسلجوق یورش« که تیواقع نیا انیب با باسورث
ي اقتصاد -یاجتماع رآهنگید راتیتأث« حرکت نیا که دارد اعتقاد 8،»بود انهیخاورم بهي مرکزي ایآس اقوامی طوالن

 ،ياقتصـاد  ،یاجتمـاع  ،یاسـ یس تحـوالت  در انیسـلجوق  حکومت ناشدنیانکار نقش 9.»داشتي نهاد وی اسیس زین و
 ضـرورت  اسـالم،  از خـارج  قلمـرو  از يا هگستردي بخشها و اسالم جهان و رانیا دري هنر وی فرهنگ ،یعلم ،یمذهب
 حکومـت  کـارگزاران  و انیفرمانروا عملکرد وی سلجوق سلسله هدرباری اساس قاتیتحق به جانبه همه و متناسب توجه

 رییـ تغ موجب دیترد بدون انیسلجوق ظهور باسورث قول بههرچند  .کند می يیادآور را آنان روزگار اوضاع و یادشده
ی زنـدگ ي هـا  جنبـه  بـر  رییـ تغ نیا وسعت و عتیطب و شد اسالم جهانی شرق وي مرکزي نهایسرزم خیتار در ریمس
 و جانبـه  همـه ي امدهایپ بر محققان ازی جمع ازآنجاکه 10بود، رگذاریتأث اریبسی نواح نیای مذهب وی فرهنگ وي ماد

 گوشزد را نکته نیا دیبا دارند، هیتکي رینظ کمیی ایجغراف گستره در انیسلجوق حضور ازی ناش درازمدت و ریچشمگ
ی تـ یاهم زیـ ن نهادنـد  گـردن  آنـان  ازي فرمانبردار به کهی مناطق در سلسله آني الیاست مدت کوتاهتأثیرات  که کرد

 خراسان مردم مال و جان کهي غزنو مسعود سلطان نابخردانه حکومت استمرار که داستیپ ناگفته. دارد توجه درخور
. نداشـت ی ارمغان مردم فالکت جز بود، کرده شیخو نایافتنی تحقق اهداف و فتهیخودش هیروح و جایب غرور هچیبازرا 

 11کـرد،  جهـنم  را بهشـت  آن و دیکش لشکر نیسرزم آن به آمل مردم از نارید هزار هزار کسب طمع به کهی سلطان
 و عـرب  عـراق  دری هیبـو  عضـدالدوله  بازماندگاني هایریدرگ باشد؟ دواریام خود حکومت دوام به توانست می چگونه

ی هیبوي فرمانروا نیآخر( 12ستون فوالد ابومنصور و فارس شبانکارگاني کشمکشها زین و کرمان و فارس و خوزستان
 .نداشتی ارمغان یادشده اتیوال دری رانیو و جنگ و ياقتصاد رکود وی اجتماعی ناامن وی اسیسی ثبات بی جز) فارس
 اسـفبار ی تیوضـع  بـه  را جامعـه ) يغزنـو  حکومـت ی بانیپشت با ویژه به( ممکن صورت نیبدتر به کهی مذهبي نزاعها

 هعرصـ  در انیسـلجوق  ظهـور  بـا  مقارن را رانیای مذهب وی اجتماع وی اسیس تیواقع از يا هگوش تنها 13بود، کشانده
 در انیسلجوق حضور ،یخیتار هبره آن در که است آن انگریب یادشده موضوعات. هدد می نشان بوم و مرز نیای اسیس
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 کـه  اسـت  معتقد اشپولر هرچند. پوشاند عمل جامه بود، آرامش و تیامن جادیا که مردم، خواسته نیتر مهم به رانیا
 از نجـات  دوران عنـوان  بـه  بعد قرون مردم هم و آنان معاصران« را انیسلجوق حکومت دوران که ستین تعجبي جا

 اسـت ي ادآوریـ  هستیشا14،»کنند می یتلق جهینت بی و ظالمانهي هایزیخونر و هایرانیو ازیی رها وی مئداي کشمکشها
 تـا ی سـلجوق  طغرل سلطانیی فرمانروا آغاز ازی عنی ان،یسلجوق حکومت اقتدار دوران مورد در شتریب موضوع نیا که
 قـدرت  انیمدع انیم مداومي جنگها ملکشاه، مرگ از پس رایز ،است صادق) ق. ه 485 سال( ملکشاه سلطنت انیپا
 ملکشاه درگذشت باسورث قول به. دیانجام انیسلجوق قلمرو دری اجتماعی آشفتگ شیافزا وي اقتصاد توان کاهش به
 انیـ ناج عنـوان  بـه  انیسـلجوق  زیـ ن رانیـ ا نیسـرزم  از خارج در 15.»آورد سر به را بزرگ انیسلجوق سعادت روزگار«

 دری رانیا وانساالرید عناصر کارگیري به لزوم از که آنان 16.شدند نموداری فاطم خالفت هبالقو خطر ازی عباس خالفت
 نحـو  بـه  مجـرب  و ختهیفره قشر آن خدمات از داشتندی آگاه خوبی به شیخو حکومتي ادار مسائل به مربوط امور

 کاربرد شان يرهبر هحوز دراستبداد رأي  کهی سلجوق ستیز سادهي خانها اقدام، نیا پرتو در. کردند استفاده مطلوب
ـ یا شاهان نامحدود اراتیاخت با نداشتی چندان  رسـوم  آن از سرمشـق  بـا  و شـدند  آشـنا  متمرکـز ی حکـومت  دری ران

 بودنـد  قائـل  خودي برا آنان کهی رسالت. برداشتند گام اهدافشاني اجرا راه در مقتدری نیسالط عنوان به ،ییفرمانروا
 و پرشـور ی مسـلمانان  کـه  آنـان . بـود ی سلجوق سلطان حکومت قدرت هیسا دری عباس خالفتی مذهب قدرتي ایاح

. دادند قرار نظر مدی اسالم قلمرو در را خود مطلوب مذهب گسترش بودندی حنف سنت مذهب به معتقدان و حرارت
 کردنـد  نمـی  يریشگیپ نداشتي دردسر حکومتي برا خودي ها آموزه اساس بر کهی اسالم تصوف رواج از آنان البته

 خـود ي بـرا  انیسلجوق کهی فیوظا گرید از. بود انیسلجوقی اصل اهداف از ان،یلیاسماع ویژه به ،انیعیش با مبارزه اما
 بـه ) ق. ه 421-389( يغزنـو  محمود سلطانی درپ یپي هالشکرکشی ازآنجاکه. بود اسالم قلمرو گسترش بودند، قائل
ي نهایسـرزم  ازی عیوسـ ي بخشـها  وسـتن یپ موجب 17گرفت، می صورت غزا سنتي اجرا عنوان با که هند، نیسرزم

 راسـتا،  نیهم در. شد معطوف ناگشوده مناطق به انیسلجوق توجه د،یگردی عباس خالفت قلمرو بهی شرق دوردست
 هگسـتر  رفت،یپـذ  انجـام  منـاطق  آن در اسـالم  رواج عنـوان  تحـت  کـه  قفقاز وی آناتول به انیسلجوقي هالشکرکشی

 برکات از که است مسلم. دیبخشی فزون ریچشمگي نحو به غرب شمال در رای عباس خالفت هسلط تحتي نهایسرزم
 آني الیاسـت  تحـت  منـاطق  و ممالـک  دانشـمندان  انیمی علم تعامالت ،یسلجوق قلمرویی ایجغرافی گستردگ نیا

 ادوار با سهیمقا در دوره نیا علوم، ابداع ثیح از البته. داشت دنبال به را مختلف علوم گسترش و رواج که بود سلسله
 از شـتر یب اریبسیی امدهایپ انیسلجوق دست به مناطقی بعض تصرف. است نداشتهي ریچشمگ چندان دستاورد قبل،
 درون را مهم نیسرزم آن تنها نه) ریصغي ایآس( یآناتول بر انیسلجوقي الیاست. داشتی اسالم قلمرو هگستر شیافزا

 را آنجاي نژاد بافت شدند مستقر نیسرزم آن در کهی ترکاني ها توده زشیآم بلکه دادي جای اسالم خالفتي مرزها
 گذاشـت  اتیـ ح عرصه به پای آناتول رمسلمانیغی بومی اهال و مسلمان ترکان ازدواج از کهی نسل و داد رییتغ مرور به

 ترکـان  نیسـرزم تنها  نه تركي ها توده ریچشمگ حضور بای حیمسی آناتول بیترت نیبد. بودند مسلمان هدورگ ترکان
 ترکـان ي امپراتـور  ظهور به منجر بعدي ها سده در که درآمدیی دادهایروي برای گاهیپا صورت به بلکه شد، مسلمان

 و جـان یآذربا دری ترکـ  زبـان  رواجی آناتول و رانیا در انیسلجوق قدرت کسبي امدهایپ ازی یکهرچند  .شدی عثمان
ـ  و ختـه یفره جوامـع  زبـان  تنهـا  عنوان به را خود مقامی عرب زبان که بود آنانیی فرمانروا دوران در بود،ی آناتول ی ادب
 18.»شـد ی آنـاتول  و رانیـ اي نهایسـرزم  در آنهـا ی فرهنگـ  وی وانیـ د زبـان ی فارسـ  زبـان « و داد دسـت  از انهیخاورم

 و زبان رواجي کانونها ازی کی یآناتول و یافت گسترش رانیای ادب وی فرهنگي مرزها ان،یسلجوق هدور در ،بیترت نیبد
 آثـار  داشـتند،  ژهیـ و تیـ عنا زبـان  پارسیی رانیاي شعرا و بانیاد به انیسلجوق ازآنجاکه. شدی رانیا فرهنگ و اتیادب
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 و زبـان  بـه  انیسـلجوق  کـه ی تـوجه  تمام با. آمد دیپد آنان حکومت دوران در نثر و نظم صورت دو هر بهیی گرانبها
 علـوم  در هنوز و بود اسالم نید زبان نکهیا بر عالوهی عرب زبان که تیواقع نیا به نظر دادند، می نشانی فارس اتیادب

 آمـد،  مـی در ریتحر هرشت به زبان نیا به کهي آثار از انیسلجوق حکومت زمان در داشت، ارزشمندی گاهیجا مختلف
ی سـلجوق  حکومـت  بزرگـان ي بخششـها  و انعـام  از سـرودند  مـی  شـعر ی عرب به کهیی شعرای حت و شد می استقبال
 را یمن که( حجاز تا قفقاز از و ترانهیمد تا کاشغر از که انیسلجوق مملکتی گستردگ به توجه با. شدند می برخوردار

 تجاوزات از آنان قلمرو همحدود در سرخي ایدر و عماني ایدر ،فارس جیخل داشت، امتداد عمان و) ردیگ میدربر هم
 موجـب  انیسـلجوق  حکومـت  دوران ازی یها برهه دری نسب تیامن نیتأم وی ارض گسترش نیا. ماند امان در انیمدع
 منجـر ي اقتصـاد  رفـاه  شیافـزا  به مسلماً که دیگرد ها حرفه و عیصنا رونق وی خارج تجارت وی داخلی بازرگان رواج
 از ،اقطـاع  سـتم یس وی اتـابک  نظام رواج جمله از ،رانیاي اقتصاد وی اسیس ساختار در مهمی راتییتغ جادیا. بود شده

 بـه  وابسـته  زنـان  نقـش . نداشت دربر آناني براي مساعد جهینت اما گرفت صورت انیسلجوق توسط که بودی اقدامات
 در ترك زنان قدرت استمرار انگریب واقع در که روزگار، آنی اجتماع وی اسیس مهم عیوقا دری سلجوق هحاکمهیئت 
 وي معماري اعتال. رود می شماره ب اسالم جهان در انیسلجوق حضوري امدهایپ جمله از بود، شان ینینش کوچ روزگار
 زینی بافیقال وي فلزکار ،يسفالگر مانندی عیصنا دري هنر تیفیک شیافزا و رواج و رونق زین و آن به وابسته اتتزیین

 نــوامبر در دوم اوربــانوس پــاپی وقتــ نکــه،یا ســرانجام و. بــود انیســلجوق حکومــت دوراني دســتاوردها جملــه از
 سـخن  هیـ قیفن و هیـ انطاک و ریصـغ ي ایآس و المقدس بیت اشغال از خود هیانیب ازی قسمت در ،)488 قعدهیذ( 1095
 شـروع ي زنگهـا  19انـد،  دهیرسـ  هیقسـطنطن ي هـا  دروازه تـا ) انیسلجوق( ترکان که کرد اشاره موضوع نیا به و گفت

 انیبیصـل یی نهـا  شکست در آنان منصوب حاکمان و انیسلجوق نقش احوال آن در. آمد در صدا بهی بیصلي جنگها
   .است توجه قابل اریبس

 محـاط  همنطقـ  شـامدرن یپ خیتار دری مهم نقش قتیحق به انیسلجوق« که نکته نیا انیب از پسی صف دیام
 مربوط قاتیتحق آنان، فراوان تیاهم رغم به« که است کرده اشاره تیواقع نیا به 20،»نمودند فایا حونیس و لین انیم
یی اروپاي زبانها ازی یک به برجستهي نگار تک یک فاقدی حت ما مثال،ي برا. استیی ابتدا مراحل در هنوز دوره نیا به

 تأسـف  ابـراز  با که کرده استناد کاهن کلود نظر به نهیزم نیا دري و 21.»باشدی سلجوق خیتار به مختص که میهست
ی عموم خیتار کتب در کهی صفحات و است نشده نوشته انیسلجوق دربارهی جامع و محققانه خیتار چیه«: است گفته
 وجـود  بـا  کـه  اسـت  معتقدی درست به کاهن کلود 22.»است نابسنده شده داده اختصاص آنان به ترك لیقبا یا اسالم
 پژوهشگر منتظر« تبار ترك حکومت آن ،است گرفته انجام انیسلجوق هدور مورد در دیمف و مختصری بررس چند آنکه

 بـا ی صـف  دیـ ام 23.»ردیـ بگ فحص و بحث به اسالم جهان خیتار در را نهایا سهم و نقش که استي نگر جامع مورخ و
 ،یسـلجوق  هدور بـه  مربـوط ي پژوهشـها  دری انیسـر ی حتـ  وی ترک ،یفارس ،یعرب منابع ازي ریگ بهره لزوم بر دیتأک

ی میقـد  شیگرا ،یترک وی فارس منابع گرفتن دهیناد با اغلبی غرب محققانی کنون آثاری حت« که است کردهي ادآوری
 نیـ ای اسـ یس مهـم  قیدقـا  ازي اریبس ب،یترت نیا به و سازند می دایهوی اسالم مطالعات هحوز در راي محور عرب به

   24.»دهند می دست از را دوره
 رهیـ دا ازی اسـ یس مسائلی بعض ریتأث تحت کهی محققان زیآم طیتفر و افراطي دگاههاید به توجه با ن،یهمچن

 از رفـت  برون راه که دارد يا هژیو مشکالت انیسلجوق مورد در قیتحق 25اند، شده خارجیی گو تیواقع وی طلب قتیحق
 يا هزیانگ دینبا محقق مورخ کي یبرا که داستیپ ناگفته. شود نمی سریم رجانبدارانهیغ امکان حد تای تالش با جز آن
 و قیـ تحق نحـوه  بـا  مورخ واقع در. باشد داشته وجود بحث مورد موضوع منصفانه لیتعل و اتیواقع انیب و کشف جز
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 الزم استناد قابل مدارك و منابع وجود البته. دارد میبر پرده شیخوی علم وجدان و تیشخص از خودي ها یافته انیب
 فرهنـگ  و خیتـار  دنیفهمي برا« بارتولد قول به. دارد بسزا يریتأث محقق کار ۀجینت در ق،یتحق مورد موضوع درباره

ی ترکـ  زبـان  جـز ی یزبانهـا  به اغلب ترکها خیتار مکتوب منابع اما دانست، را او زبان دیبا می زیچ هر از شیپ قوم هر
 مربـوط  آنهـا  لیـ قبا ازی یکـ  بـه  انیسـلجوق  کـه ( غوزهـا وا خاستگاه و نهیشیپ مورد در ویژه به 26،»است شده نوشته

 فـات یتأل ازی جـامع ی شناسـ  کتـاب  هنوز نکهیا به توجه با ن،یهمچن. گفت سخن نییق و قطع با توان نمی )شدند می
 هدربـار  کهی محقق مطالب ازی بخش مسلمطور  به 27است، نشده فراهم انیسلجوقیی فرمانروا هدور به مربوط مختلف
 دوران به مربوط حوادث و عیوقا ازي اریبس هدربار. ستین منطبق اتیواقع با زند می فیتأل به دستی سلجوق هسلسل

 کـه  دارد وجـود ی فراواني تناقضها و تفاوتها ر،ینظ کمی صورت بهی عرب وی فارس مآخذ و منابع در ان،یسلجوق حکومت
 اوی عقلـ  حیتـرج  و محقـق  استنتاج قدرت تنها اوقات بسا و کند می مواجه اریبسي هایدشوار با را محقق زین امر نیا

  . کند کمک تیواقعی نیبازآفر بهي حدود تا تواند می
ی خیتـار  اتیـ واقع کشفي برای چندان دغدغه کهی خارج وی داخل مؤلفان ازی بعض متأسفانه که استی گفتن

 بـه  یـا  ،کاوشـگري  بـه  محتـاج  و مـبهم  مطالـب  بـا  برخورد هنگام اند نداشته انیسلجوقیی فرمانروا روزگار به مربوط
ي خـوددار  مباحـث  آن بـه  ورود از یـا  آوردهي روی یگـو  یکلـ  بـه  ایـ  پرداخته قیردقیغ اطالعات ارائه وي انگار سهل
ی تالشـ  بحـث  مـورد  دورانی خیتـار  اتیواقع کشف راه در که است نیا اش هیداع تنها حاضر کتاب مؤلف. اند دهیورز

 منـابع  در غور صرف راي متعددي ها هفته و روزها تیواقع یک شدن روشني برا اوقات بسا و بسته کار به فرسا طاقت
 بـه  توجـه  با ن،یا بر عالوه که است الزم نکته نیا بر دیتأک البته. است کردهبا یکدیگر  آنهاي ها داده همقابل و مآخذ و

 آنانیی فرمانروا تحت هجامع در که يا جانبه همه و متنوع عیوقا و انیسلجوق حکومت یطوالن دوران و قلمرو هگستر
  .است رممکنیغي امر محقق یک توسط انیسلجوق سلسله جامع خیتار فیتأل است، دادهي رو

 الزم بـود،  خواهـد  ادیـ ز حجم با کتاب جلد چند شامل مسلماً که ان،یسلجوق کامل و جامع خیتار فیتألي برا
ی محلـ ي هـا  سلسله خیتار ویژه به ،گوناگوني ها نهیزم دری تخصص قاتیتحق به حوزه نیا به مند عالقه محققان است
 کتـب  نیتـدو  و مطالعه سازمان هدف اساس بر حاضر فیتأل. آورندي رو اند، بوده انیسلجوق سلسله تیتابع تحت که

ی سلجوق هسلسل حکومت دوران به مربوطی اساس اطالعات کهی کتاب نیتدو بر یمبن ،)سمت( دانشگاههای انسان علوم
 محـدود  دانش بر عالوه. است آمده فراهم دهد قرار دانشگاهها خیتار رشته یکارشناس مقطع انیدانشجو اریاخت در را

ي مبنـا  بر که »سمت« نظر مورد کتاب اندك حجم زین و بودهي و اریاخت در فیتألي برا کهی مشخص فرصت مؤلف،
ي دادهایـ رو ازی بعضـ  بـه  فیتـأل  نیـ ا در کـه  است دهیگرد موجب شده، شنهادیپ انیسلجوق خیتاري واحد 2 درس

 من« که دیگو می یهقیب ابوالفضل خواجهی وقت واقع، در. شود افکنده گذرای نگاه انیسلجوق حکومت دوران مختلف
 هیـ ما کـم  دیـ مر نیـ ا که افتیدر توان می یخوب به 28،»افتد می ورق هزار نیچند بر که را سال پنجاه کنم می یخیتار
ـ  و قـرن  دو حدود به مربوط حوادث کهی کتاب فیتأل دری هقیب  سـال  تـا ) دنـدانقان  نبـرد ( ق. ه 431 سـال  از - مین

 با. است بوده محدود اندازه چه تا دارد بر در گسترده اریبسي قلمرو در را -) فارسي سلغر اتابکان سقوط( ق. ه 683
 بـه  مند عالقه پژوهان دانشي برا باشد يا هزیانگ حاضر کتاب مباحثی بعض و عنوانها که است دواریام مؤلف حال نیا

. بپردازنـد  نظرشـان  مـورد  موضـوعات  بـاب  در کـاوش  بـه ی اختصاصـ  صورت به تا ،یخیتار هحوز نیا درباره قیتحق
 طول نیچن خیتوار گرید در« که است کرده اشاره موضوع نیا به شیخو رینظ بی فیتأل ازی بخش دری هقیب ابوالفضل

 گـرفتم،  شیپـ  کـار  نیـ ا چـون  مـن  امـا  ،اند هنکرد یاد شیب يا شمه و اند هگرفت تر آسان را احوال که ست،ین عرض و
رد و بدهمی بتمام خیتار نیا داد که خواهم می نیـ ا اگـر  و. نماند دهیپوش احوال از زیچ چیه تا برگردم ایزوا و ایخبا گ 
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 بـه  زیـ ن بنـده  نیـ ا 29.»نشمرند مبرمان از مرا که دارم طمع د،یافزا ماللت خواندن از را خوانندگان و شود دراز کتاب
 ازی بعض رادیا مورد دیشا که ام پرداختهی اتیجزئ به موارد يا هپار در اساس نیا بر و معتقدمی هقیب خردمندانه گفتار

 نیا بهی کل هاشار نمونه، عنوان به. اند افتهیدرنی درسته ب مباحث آن به ورود از مرا هدف که ردیگ قراری نظران صاحب
 تسـلط ی چگـونگ  نییتب بنده، نیاي برا اما است آساني کار شد رهیچ هدگستر اریبسي قلمرو بر ملکشاه که موضوع
 دارد را خود خاص تیاهم د،یطلب می یگوناگوني راهکارها که متفاوت،ي هایژگیو بایی نهایسرزم و ممالک بر ملکشاه

 و لیتعل و لیتحل که است نیا من هدیعق. ام دهیپوش چشم مخل جازیا تیرعا از ضرورت، هنگام در لیدل نیهم به و
 توانـد  مـی  تیـ اهم کـم  ظـاهر  به يا هواقع به توجه اوقات یگاه و باشد قیدق تواند نمی یکلي ها داده هیپا بر استنباط

 دیشـا  مؤلـف،  گریدي کتابها مانند زین فیتأل نیا در. گشاید می رای مهم حوادث اسرار صندوق قفل که باشدي دیکل
 بـاب  در شـد،  گفتـه  گذشته سطور در که چنان که است نیا تیواقع. باشد معمول حد از شیب ارجاعات و استنادات

 تنهـا  که ستین آن صدد در مؤلف و دارد وجود مآخذ و منابع دری متناقض و متفاوتي قولها نقل حوادث ازي اریبس
 مباحـث  بـه  منـدان  عالقـه  و محققاني برا گوناگون،ي ها داده ذکر با اساس، نیا بر. کند هیتک شیخو استنتاجات بر

 در شـده  ارائـه ی خیتار مختلفي ها داده از استنباط به زین شانیا تا است فراهم فرصت نیا ف،یتأل نیا در شده مطرح
 ،اتیـ ادب مانند( ها نهیزمی بعض در متخصص کارشناسان نظرات از کهی هنگام نیهمچن مؤلف. بپردازند حاضر فیتأل

 اشتباه دچار آناننظریات  نییتب در تا آوردي رو میمستق قول نقل به که دارد تالش کند، می استفاده) اقتصاد و هنر
  .نشود

 مؤلـف  آنکـه  با. دارد وجود شیکماب زین مؤلف گریدي کتابها در است آمده فیتأل نیا در کهی مطالب ازی برخ
 مـورد  یـا  دسـترس  در مؤلـف  گـر یدي کتابهـا  که ستین معلوم نکهیا به توجه با دارد، زیپره مطلب تکرار از شدت به

 عنـوان  بـه . اند هشدیی بازگو ناچار به مباحثی بعض کنند، می مطالعه را کتاب نیا که باشد گرفته قراري افراد هاستفاد
 و فیتضـع ی چگونگ کهی مبحث در انیسلجوق و انیغزنو مناسبات از یفروپاش تا شیدایپ از ان،یغزنو کتاب در نمونه،

 زیـ ن حاضـر  فیتأل در. است شده گفته سخن لیتفص به داده قرارکاوش  مورد را دوم درجهی قدرت به انیغزنو لیتبد
 کـه  ییدادهایـ رو انیـ بی یعنـ  گـر، ید یهدف با تکرار نیا اما دهیگرد مطرح انیسلجوق و انیغزنو مناسبات از يا هشم

 کـه  مینمـا  مـی  تکـرار  زیـ ن فیتأل نیا در. است گرفته صورت شد، رانیا حکومت هعرص در انیسلجوق ظهور به منجر
 بـه . برخوردارنـد  يا هژیـ و تیـ اهم از اسـت  آمده هانوشت پی دری اصل متن اختصار تیرعا براي کهی مطالب ازي اریبس
  . است دیمف محققان و پژوهان دانش يبرا هانوشت پی به توجه و مراجعه ل،یدل نیهم

 ویـژه  بـه ( آني کمبودهـا  بـه  صادقانه است، برده کار به فیتأل نیا در کهی کوشش تمام با حاضر کتاب مؤلف
 نیـ ا کـه ی پژوهشـگران  بـه ی علم وجدان حال، نیا با. دارد اعتراف) »سمت«سازمان  نظر مورد حجم تیرعا دلیل به
 بـه  آن باب در کتاب تمام خواندن از پس تنها نخست، هوهل در که کند می حکم دهند می قرار مطالعه مورد را فیتأل

 بـا  متناسـب ي انتظـار  آن از بلکه نسنجند را فیتأل نیا خواهانه، آرماني کردیرو با بعد، همرتب در و نندیبنش قضاوت
  .باشند داشته امکانات

سـازمان   خیتـار  گـروه  محتـرم  اسـت یر ،يمفتخـر  نیحسـ  دکتري آقا جناب از دانم می خود هفیوظ نجایا در
 مانهیصـم  انـد  هکـرد  تـالش  فیتـأل  نیا انتشار وي ساز آماده در قیطر هر به کهي گرانقدر افراد تمام زین و ،»سمت«

 در فراوان، احتمال به ،)کتاب صفحات تعداد مورد در ویژه به( ادشدهي یتهایمحدودرغم  به ازآنجاکه. کنمي سپاسگزار
 ارجمنـد  محققـان ی اصـالح نظریـات   است، داده رخ هاییاشتباه مطالب انیب در یا افتاده قلم ازی مهم موارد اثر نیا

 در کـه ی نظران صاحب از شیشاپیپ سپاس ضمن اساس، نیا بر. بخشدیی رها هایکاستی بعض از را کتاب نیا تواند می
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 ارسـال  قیطر از را نظرشان مورد مطالب است خواهشمند دارند، مستندی لیتکم ای یاصالح دگاهید فیتأل نیا مورد
  .ندیفرما اعالم رازیش دانشگاه خیتار گروه در بنده نیا کار محل یا »سمت«سازمان ی نشان به

مانـد  بـاز  مـا  کـز  سـت ی نقش غرض،«
  

ــب نمـــی را یهســـت کـــه     ییبقـــا نمیـ
  

ــر، رحمــت بــهي روزی صــاحبدل مگ
  

ــد   ــارِ در کن ــا یدرو ک ــان، دع  30»ییش
  

  هانوشت پی
   سوم فصل

 
                                                      

 او نقش وی توس الملک نظام خواجه استیس وی کاردان و تیکفا مورد در، )یسلجوق هسلسل خیتار( العصره ۀنخب و النُصره ةزبد کتاب در  .1
ي نـدار ب( »شـد  مـی  اداره و میتقسـ  بـزرگ  هخواجـ  قلـم  بـا  بـود  آمـده  دست به ریشمش با کهي کشور«: است آمده انیسلجوق حکومت در

 .)68-64 ص ،]1356[ 2536 ،یاصفهان
 .10 ص ،1332 ،يشابورین  .2
 وي آربـر ( »یافـت  الیاسـت  ایآسی غرب جنوب شتریب بری ترک قوم بار نینخستي برا« ان،یسلجوق دوران در. 248 ص ،1 ج ،1363 ،یجوزجان  .3

 .)212 ص ،1377 گران،ید
  .147 ص ،1385 ،یمنشی نیحس  .4
 .21-20 ص ،1332 ،يشابورین  .5
 .70 ص ،1380، باسورث  .6
 خواسـت  القـائم  فهیخل از الملک نظام کهی هنگام، ق. ه 471 سال در که بود آنجا تا انیعباس خالفت در الملک نظام خواجه نفوذ و قدرت  .7

 نداشـت  الملـک  نظام هخواست انجام جزي ا چاره فهیخل کند، برکنار وزارت از را) ریجه بن ابونصر فخرالدوله( ریجه ابن ش،یخو ریوز که
 .)6005-6003 ص ،14 ج ،1388 األثیر، ابن(

  .71 ص ،1380 باسورث،  .8
 .جا همان  .9

10. Bosworth, 1995, p. 936. 

 .601-574 ص، ]1356[ 2536 ،یهقیب  .11
 .231-223 ص ،1 ج ،1382 ،یفسائی نیحس  .12
 .407-400 ص ،1387 ،یفروزان ؛203-165 ص ،1 ج ،1362 باسورث،  .13
 .234 ص ،1 ج ،1364 اشپولر،  .14
 .91 ص ،1380 باسورث،  .15
 .5891-5882 ص ،13 ج ،1385 األثیر، ابن  .16
 .122-112 ص ،1387 ،یفروزان  .17
 .72 ص ،1380 باسورث،  .18
ی حیمسـ ي اروپـا  العمل عکسی بیصلي جنگها گفت توان می قطع طور به« که است آمده عرب خیتار کتاب در. 115 ص ،1390 ،یحلم  .19

ی هجـوم  وضـع  زیـ ن لیسـ یس و ایاسـپان  در بلکـه  بس و ریصغي ایآس و شام در تنها نه) م 633( . ه 12 سال از که بود مسلماني ایآس ضد بر
 امپراتور )م 1094(. ه 487 سال در که بود نیا جنگ میمستق علت که است معتقد یادشده کتاب مؤلف ).806 ص ،1366 ،یحت( »داشت
   رهیـ چ مرمرهي ایدري ها کرانه تا اوی یایآس متصرفات بر که مسلمان انیسلجوق بایی ارویروي برا دوم اوربان پاپ از وسیکمنن وسیالکس

  
 ضـمن « فرانسـه ی شـرق  جنـوب  در کلرمنـت  شهر در امپراتور به پاسخ در دوم اوربان پاپ. خواستي یار کردند می دیتهد را هیقسطنطن شده،

 چیهـ  دیشـا . رندیگ شیخو تصرف به و آرند در به کفار چنگ از زور اب را آن و روند مقدس قبري سو که کرد بیترغ را مؤمنانی نطق
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 .)807-806 ص همان،( »است فتادهین مؤثر خیتار در نطق نیا قدر به گرید نطق

 .30 ص ،1389 ،یصف  .20
 .جا همان  .21
 .جا همان  .22
 .3 ص ،1380 کاهن،  .23
 .31 ص ،1389 ،یصف  .24
 متـون  و مدارس در هم هنوز...  نداشتندي دستاورد و تیخالقی فرهنگ وي فکري ها نهیزم در ترکان که نکته نیا بر دیتأک نمونه عنوان به  .25

 .)73 ص ،1380 باسورث،( دارد انیجر عرب جهانی دانشگاه
  .13 ص ،1376 بارتولد،  .26
 کـه  است معتقد زیني و خود اما است کرده ارائهي ارزشمند و مختصر حاتیتوضی سلجوق هدوري نگار خیتار مورد در کاهن کلود البته  .27

 .)38-3 ص ،1380 کاهن،( »است قلمرو نیا در گام نینخست مطالب، نیا هیته«
 .250 ص ،]1356[ 2536 ،یهقیب  .28
 .11 ص همان،  .29
  . 36-35 ص ،کلیات سعدي  .30
  
 


