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  ب  هرها وقلر 

 پیشالملن شعه فلرهان

یت ـد هـعید هـکی لن. دولت هـا و سلسـله های حاکم بر 

قلمـرو اسـام. تهج  ، تأایـف ب تک یل: صلمق هـجلمه. 

تههین: رییزن، 1395.

مقدم 

کتّبزهّیزراهنمّزوزترجعزدرزهرزرشتهزایزا زتهمزترینزاجواعز

کتّبزهّزهستند.زدرزاینزجوعزکتّبزهّزکهزبرایزخواجدنزیکزبّرهز

وزدوبّرهزجیستندزوزبرایزتراجعهزهّیزپحزدرپحزجوشتهزتحزشوجد،ز

ارائهز کلحز وز توجزز تتنحز وز کمز درزینمحز بسیّرز اطالعّتز

تحزشوجد،زاطالعّتحزکهزبّیدزگزیدهزوزپیراستهزوزدقیقزبّشند.ز

جوشتنزچنینزکتّبحزدرزعلمحزچونزتّریخزدشوارترزا زبّقحزعلومز

اسم.زگستردگحزتّریخزوزتکیۀزآنزبرزجزئیّت،زسببزاصلحزاینز

دشواریزاسم.زکتّبزدولت ها و سلسله های حاکم بر قلمرو 

اسالمزتألیفزصّدقزسنّدیزیکحزا زاینگوجهزکتّبزهّسم؛ز

زشنّخمزسلسلهزهّزوزدودتّنزهّیزیّکمزبرز
ٔ
کتّبحزراهنمّزدر تینه

وز اسالمز جهّنز گستردگحز دلیلز بهز اسالتح.ز سر تینزهّیز

دودتّنزهّزوزدولمزهّیزخردزوزکالنزبسیّریزکهزدرزگوشهزوزکنّرز

آنزبهزیکوتمزتشغولزبودهزاجدزوزپراکندگحزاطالعّتزراجعزبهز

آجهّزدرزتتونزتختلفزچّپحزوزخطح،زتهیهزوزتألیفزچنینزکتّبحز

تستلزمزصرفزوقمزوزتالشزبسیّرزاسمزوزبهزدسمزیکزجفرز

استنلحز کهز ا ز تّجحز علمز همینز بهز بیّبد؛ز سّتّنز جمحزتواجدز

ـززپولزسکهزشنّسزوزخّورشنّسزبریتّجیّیحزدرزسّلز۱۸9۴مز لینززز

کتّبزطبقات سالطین اسالمزرازتنتشرزکردزتّزکنونزکتّبزاوز

هموارهزدرزیّلزتکمیلزبهزدسمزتحققّنزدیگرزبودهزاسم.زاثرز

ـززپولز زتکمیلزکّرزلینززز
ٔ
سنّدیزرازتحزتوانزآخرینزکّرزدر تینه

دانسم.زاینزکتّبزبّزوجودزار شزهّزوزاهمیتحزکهزداردزخّلحزا ز

اشکّلزجیسم.زدرزاداتهزبهزتعرفحزکتّبزتذکورزوزبیّنزتحّسنز

وزتعّیبزآنزخواهیمزپرداخم.زابتدازا زتشخصّتزظّهریز

کتّبزآغّ زتحزکنیم.

مشخصلت ظل هه وقلر

جّمزکتّبزهمّنزگوجهزکهزآتدزدولت ها و سلسله های حاکم بر 

قلمرو اسالمزوزتؤلفزآنزصّدقزسنّدیزاسم.زنشرز»کتّبز

رایزن«زاینزکتّبزرازدرز۶۶9زصفحه،زبّزجلدزسخمز)گّلینگور(ز

روکشزدارزوزکّغذزبّلکحزتنتشرزکردهزاسم.زدرزبرگردانزروکشز

بهزتعرفحزتؤلفزپرداختهزشدهزاسم.زویزتتولدز رویزجلدز

)۱۳7۰ش(ز تّریخز دکتریز تدرکز دارجدۀز کرتّنشّه،ز ۱۳۳۳شز

تعّونز وز ۱۳۶۸ش(ز )ا ز تّریخز بخشز تدیرز وز تهرانز دانشگّهز

المعّرفزبزرگزاسالتحزوز )ا ز۱۳۸۱ش(زترکززدایرةز پژوهشحز

سرویراستّرزتاریخ جامع ایران اسم.

درزبرگردانزروکشزپشمزجلدزهمزطرحزرویزجلدزتعرفحزشدهز

اسم.زطرحزرویزجلدزتصویریزبرزدیوارزصحنزالریحّنزکّخز

الحمرایزگراجّدا1ز)غرجّطه(زاسمزکهزدرزآنزبهزیکحزا زاترایزجصریز

 تّجح زملما

پژوهشگرزتّریخزوزادبیّت
Zamanihojjat@gmail.com

 مال ا و  وقلر 
  مباح  ل ب هکلک   له تلود 
 ه تک هب یهاگن

1. Patio de Arrayanes, la Alhambra, Granada.
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زتحمدزپننم1(زاشّرهزشدهزاسمزوز
ً
غرجّطهزبّزجّمزابوعبدهللاز)ایتمّال

تّزیدیزبّزتوضوعزکتّبزهمزخواجحزدارد؛زهمزبهزاجدلسزکهزاولینز

سر تینزجداشدهزا زخالفمزبودزاشّرهزداردزوزهمزبهزجّمزیکز

یّکم.زجّمزکتّبزوزتؤلفزجیززبرزتربعحزکوچکزکهزبّزطرحزجلدز

جّهمگونزاسمزدرزتیّنزجلدزجوشتهزشدهزاسمزوزنشّنزجّشرزدرز

پّیینزآنزقرارزدادهزشدهزاسم.

صفحهزآرایحزکتّبزقّبلزقبولزاسمزوزدشوارترینزبخشزاینز

کّرزیعنحزطرایحزفهرسمزهّیزگّهزشمّراجهزوزجمودارهّیزنسبحز

زبهز
ً
بسیّرزخوبزاجنّمزشدهززاسم.زالبتهزدرزبعضحزتواقع،زایتمّال

َسبحزدرزبینزفهرسمزهّیزگّهزشمّریزوز
َ
دالیلزفنح،زجمودارهّیزن

درزصفحهزایزجداگّجهزچّپزشدهزاسمزکهزدرزروجدزتطّلعهزوز

تعقیبزگّهزشمّریزهّزاجدکحزاخاللزاینّدزتحزکند.زبهزجززاینز

تواردزکّغذزچندالیزیّویزشنرهزجّتۀزیّکمّنزعلویزشمّلز

ایرانزجداگّجهزدرزوسطزکتّبزقرارزدادهزشدهزاسم.زدرزکتّبز

)صز228(زبهزاینزتوضوعزاشّرهزشده،زاتّزدلیلزآنزگفتهزنشدهز

اسمزوزشّیدزبهزعلمزایترامزبهزسّداتزبودهزبّشد.

پیشافقلر وقلر

کتّبزپیشگفتّریزچهّرصفحهزایزداردزکهزبهزجظرزتحزرسدزبرایز

ـززتترجمز کتّبحزبهزاینزگستردگحزکوتّهزوزجّبسندهزبّشد.زتؤلفززز

درزاینزتقدتهزجخسمزا زیکپّرچگحزجهّنزاسالمزوزتنزیۀز

بعدیزآنزسخنزتحزگویدزوزسپسزبهزاینزتوضوعزتحزپردا دزکهز

جقلزوزضبطزتحوالتزسیّسحزدرزتّریخزاسالمزسّبقۀزدیرینهزداردز

وزتّریخزجگّریزجوینزبرزجزئیّتزبنّزشدهزوزتفحصزدرزاینز

جزئیّتزتحتّجزابزارزاسم؛زفهرسمزسلسلهزهّزوزنسبزجّتهزهّیز

سلطنتحزیکحزا زاینزابزارهّسم.زجویسندهزسپسزدرزصفحۀز

سومزپیشگفتّرزوزصفحۀز۱9زکتّبزبهزسرگذشمزکتّبزتوردز

خودز کهز سرگذشمز اینز بهز اداتهز درز تحزپردا د.ز بحثز

ـززتترجمزبهزآنزاشّرهزکردهزاسمزتحزپردا یم. تؤلفززز

ههگذشح تأایف وقلر

ـززپول2ز)۱۸۵۴-۱9۳۱م(،زخّورشنّسزوز جخستینزبّرزاستنلحزلینززز

سکهزشنّسزبریتّجیّیح،زکتّبحزیّویزنسبزجّتهزوزگّهزشمّریز

۱۱۸زسلسلۀزاسالتحزتألیفزکردزوزبّزتوضیحّتزتختصریزراجعز

بهزسلسلهزهّزدرز۱۸9۴مزدرزلندنزتنتشرزکرد3.زاینزکتّبزرازعبّسز

اقبّلزدرز۱۳۱۲شزبّزعنوانزطبقات سالطین اسالمزبهزفّرسحز

ـززپولزوزتقبولیتحزکهزبینز ترجمهزکرد.زبعدزا زچّپزکتّبزلینززز

تحققّنزتّریخزوزفرهنگزاسالمزپیداززکرد،زبّرتولدزخّورشنّسز

روسحزآنزرازترجمهزوزبّزاضّفّتحزراجعزبهزسلسلهزهّزوزخّجدانزهّیز

یّکمزدرزترکستّنزوزتّوراءزالنهرزدرز۱۸99مزدرزسنمزپتر بورگز

تنتشرزسّخم.زخلیلزادهمزرئیسزتو هزهّیزاستّجبولزجیززکتّبز

بّرتولدزرازبهزترکحزاستّجبولحزترجمهزوزبّزعنوانزدول اسالمیهزدرز

ترجمه،ز۶۳ز اینز درز ادهمز تنتشرززکرد.ز استّجبولز درز ۱9۲7مز

سلسلهزکهزاغلبزا زسلسلهزهّزوزبیگزنشینزهّیزآجّتولحزبودجدزراز

ایمدزسعیدز راز کتّبز بود.زهمینز افزودهز کتّبز اصلز بهز همز

سلیمّن،زتحققزتصری،زترجمهزوزبّزافزودنز۲7زسلسلهزوزدولمز

جدیدزعربحزدرز۱9۶9مزبّزعنوانزتاریخ دول االسالمیة و معجم 

االسر الحاکمةزدرزقّهرهزتنتشرزکرد.ز

کتّبز وز۱۳7۰شز سّلزهّیز۱۳۶۳ز درز سنّدیز صّدقز

ایمدزسعیدزرازبّزعنوانزتاریخ دولت های اسالمی و خاندان های 

حکومت گرزترجمهزوزبهزواسطۀزنشرزتّریخزایرانزبهزچّپزرسّجید.ز

اینزترجمهزکهزدرزیقیقمزچّپزیکمزکتّبزیّضرزبهزشمّرز

تحزرودزافزودهزایزجداشم،زاتّزدرزچّپزکنوجحزسنّدیزعالوهزبرز

تندیدزجظرزکلح،زتعدادز۳۸زدولمزبهزترجمۀزایمدزسعیدزافزودهز

وزتعدادزسلسلهزهّیزکتّبزرازبهز۲۴۶زسلسلهزافزایشزدادهزاسم.ز

درزاینزچّپزجّمزکتّبزجیززبهزعلمزشمولزکتّبزبرزبرخحزیّکمّنز

جّتسلمّنزبهزدولت ها و سلسله های حاکم بر قلمرو اسالمز

تغییرزدادهزشدهزاسمز)سنّدی،ز۱۳9۵:زز۲۰-۱9(.

وقلر  له میاه مر زمینۀ شنلخح هکلک   له یهاما

همّنزگوجهزکهزگفتهزشدزتقدتۀزکتّبزکوتّهزوزجّبسندهزبهزجظرز

تحزرسد.زتؤلفزتحترمزتحزتوانسمزبهزسّیرزکّرهّزدرزاینز تینهز

ـززپولزوزدرزدجیّیزاسالمزتحزتوانزا ز جیززاشّرهزکند.زپیشزا زلینزز

کتّبزهّیحزچونزجامع الدول وزصحایف االخبار،زهرزدوزا ز

تننمزبّشحزسالجیکحز)۱۳9۳:زتقدته(،زوزاخبار ایام الملوک ا ز

هزابنزیوسفزایمریزجصریز)7۳۸-ز79۳ق(.زاوزدوز
ا
1.زابوعبدهللازتحمدزپننمزغنحزبّلل

دورهزا ز7۵۵زتّز7۶۰قزوزا ز7۶۳زتّز79۳قزاتیرزغرجّطهزبودز)سنّدی:زز۴۸(.زدوا دهزاتیرز
دیگرزجصریزجیززجّمزابوعبدهللازتحمدزداشتهزاجد.

2. Stanley Lane-poole

ـززپولزدرز۱۸9۴مزتنتشرزشدهزاسم.زرک.ز 3.زدرزکتّبز۱۸9۳زآتده،زاتّزکتّبزلینززز
تشخصّتزنسخۀزالکتروجیکحزکتّبزدرزتنّبع.زبرزاسّسزاینزتتنزتّریخزتقدتۀز

.)Ibid:زxviii(کتّبز۱۸9۳مزاسمزجهزتّریخزچّپزآنز
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ابنزتحمد تّنزاصفهّجحز)۱۳9۰:ز۳۱7(زجّمزبرد،زوزدرزدجیّیزغربز

ـززپولزدرزتقدتۀزکتّبشز)۱۳۶۲:زج(زگفتهز همزآنزچنّنزکهزخودزلینزز

اسم،زبّیدزا زفهرسمزهّیزتفیدزتلحقزبهزکتّبزآثار باستانی 

هندزا زجیمززپرینسپ،زسکهزشنّسزوزهندپژوهزبریتّجیّیح،زیّدز

کردزکهزدرزیقیقمزاولینزکّرزعلمحزدرزاینز تینهزاسمزکهزادواردز

تّتسزآنزرازبیسمزسّلزپسزا زترگزاوز)۱۸۵۸م(زتنتشرزکردز

.)Oxforddnb.com:زJamesزPrinsep(

یوستح،ز فردینّجدز ـززپول،ز لینزز کتّبز بّزچّپز تقّرنز ز
ً
تقریبّ

ایرانیز نام نامۀ  خودز کتّبز آخرز فصلز آلمّجح،ز خّورشنّسز

)تنتشرشدهزدرز۱۸9۵م(زرازبهزسلسلهزهّیزایراجحزاختصّصزداد.ز

ا ز دقیقزترزوزصحیحزترز تواردزتتعددیز درز اوز شنرهزجّتهزهّیز

ـززپولزاسمز)بوسورث،ز۱۳7۱:ز۶(.زادواردز اخّوزجیزز تحقیقّتزلینزز

درز۱9۲۳مزتقّلهزایزبّزعنوانزفهرستی از سلسله های مسلمانزدرز

تنلۀزآکّدتحزعلومزپروسزچّپزکردزکهزبیشترزتبتنحزبرزکتّبز

صحایف االخبار سالجیکحزبودز)همّن:ز۶-7(.زکتّبزدیگرزکهز

زتهمزترینزوزبزرگزترینزکّریزاسمزکهزدرزاینز تینهزاجنّمز
ً
تقریبّ

شده،زکتّبزنسب نامۀ خلفا و سالطین و وقایع اسالم1زتألیفز

ادواردزفونز اتبّورزاسم.زتؤلفزدرزاینزکتّبزجهزتنهّزبهزشّهّنز

وزیّکمّن،زبلکهزبهزو یرانزوزیّکمّنزشهرهّزهمزپرداختهزاسم.ز

ـززپولزبهزپیشزرفتهزاسمزوزتنبعز اینزکتّبزهمزطبقزالگویزلینزز

اصلحزآنزتّریخزکاملزابنزاثیرزبودهزاسمز)همّن:زز7(.زدوزکتّبز

دیگرزجوشتهزشدهزدرزاینزتوردزهرزدوزا زکلیفوردزا.زبّسورثزتورخز

بریتّجیّیحزاسم.زکتّبزهّیزسلسله های اسالمیزتنتشرشدهزبهز

سّلز۱9۶7مزوزسلسله های اسالمی )جدید(زتنتشرشدهزبهزسّلز

۱99۶م،زکهزهرزدویزآجهّزرازفریدونزبدرهزایزبهزفّرسحزبرگرداجدهز

اسم.زبّسورثزدرزکتِّبزجخسمزکوشیدهزاسمزبّزتوجهزبهز

آخرینزتحقیقّتزتّریخحزوزبّستّنزشنّسحزوزبّزتوجهزبهزترجمهزهّز

ـززپولزآنزرازتکمیلزکند،زکهزتّزیدیزتوفقز وزتکملهزهّیزکتّبزلینزز

شدهزاتّزخالصهزسّ یزبعضحزتواردزبهزکتّبزاوزلطمهز دهزاسم.ز

کتّبزدومزتکمیلزکتّبزاولزاسمزوزدرزآنزبّسورثزتوانستهزز

اسمزاطالعّتحزجّتعزدربّرۀزسلسلهزهّیزاسالتحزارائهزکندزوز

بسیّریزا زسلسلهزهّیزگمنّمزآفریقّیحزوزجنوبزشرقزآسیّیحزراز

همزبهزتطّلبزپیشینزاضّفهزکند.

بیژگا  له ولر

سنّدیزتنهّزدرزچهّرزسطرزآخرزدرزتوردزویژگحزهّزوزسّختّرزوز

جقّیصزکتّبزصحبمزکردهزاسم،زکهزبرایزکتّبحزبهزاینزاهمیمز

وزگستردگحزکمزبهزجظرزتحزرسد.زتترجمزتحزتوانسمزبهزتشکالتحز

کهزدرزاینز تینهزگریبّنزتحققّنزرازتحزگیردزاشّرهزکندزوزبهز

خواجندهزبگویدزخودزچهزراهزیلحزبرایزآنزتشکالتزپیدازکردهز

اسم.زجّیزطرحزتسّئلحزچونزضبطزجّمزهّزوزالقّبزوزچنداسمهز

ـززپول،ز بودنزیّکمّن،زبهزویژهزدرزتوردزفرتّنروایّنزتغولزوزترکز)لینزز

۱۳۶۲:زط-ی؛زبوسورث،ز1371:ز۱۲-۱۳(زفرتولزوزالگویزضبطزتبدأز

ـززکهزتحزتواجدزبرزاسّسزجلوس،زبیعم،ز وزپّیّنزتّریخزسلطنمززز

زترگزیّز
ً
ذکرزدرزخطبهزوزداشتنزتنشورزا زخلیفهزوزیّزصرفّ

شکسمزفرتّنروایزپیشینزیّزپسینزتغییرزکندزوزاگرزا زالگویز

شدز خواهدز تغشوشز وز چندپّرهز تتنز جکندز پیرویز وایدیز

ا ز پیشز توضیحّتز الگویز وز ـززز ۲۳-۲۴(زز ۱۳۸۱:ز )بّسورث،ز

اینز جیسم.ز تشخصز جیزز تبّرشنّسحزهّز وز گّهزشمّریزهّز

توضیحّتزقرارزبودهزاسمزفهرسمزهّزرازبهزهمزوصلزکندزوزجّیز

هرزسلسلهزرازدرز تینۀزکلحزتّریخزاسالمزوزهمچنینزروابطشزبّز

ـززپول:ززهز؛زبوسورث،ز۱۳7۱:زز۱۱(.ز سلسلهزهّیزتتقّرنزرازنشّنزدهدز)لینزز

بیشزا یدز برخحز وز بلندز بیشزا یدز توضیحّتز بعضحز

کوتّهزهستند.زاهمیمزوزبحزاهمیتحزسلسلهزهّزجّیزخودزرازدارد،ز

اتّزبهزجظرزتحزرسدزبهزبرخحزسلسلهزهّزبیشزا یدزتوجهزشدهز

فهرسمزجّتۀز جوعحز ـززکهز زز کتّبز هدفز یدیز تّز وز اسمز

ـزززجقضزشدهزاسم.زهدفزاصلح،ز سلسلهزهّیزاسالتحزاسمزز

یعنحزهمّنزتشخصزشدنزجّیگّهزسلسلهزهّ،زالبتهزتحققزشده،ز

اتّزطوالجحزشدنزتوضیحّتزبرخحزسلسلهزهّزبهزیکپّرچگحز

کتّبزآسیبز دهزاسم.ز

ا زدیگرزکمبودهّیزکتّبزصحبمزجکردنزدرزتوردزدالیلز

جیّوردنزاسّتحزبرخحزسلسلهزهّیزآفریقّیحزوزآسیّیزجنوبز

شرقحزاسم.زتؤلفزبهزصورتزبسیّرزتختصرزدلیلزاینزکّرزراز

»قلمزاطالعّتزدقیق«زگفتهزاسم؛زیّلزآجکهزدرزخودزکتّبزبهز

چندزسلسلهزاشّرهزشدهزوزگفتهزشدهزاسمزکهزاطالعّتز یّدیز

ا زاینزسلسهزهّزدرزدسمزجیسم.زتؤلفزتحزتوانسمزآنزسلسلهزهّز

وزدولمزهّزرازبیّوردزتّزالاقلزدرزیدزاسمزوزتوضیححزتختصرزا ز

ز
ً
آجهّزیّدزتحزشدزوزخواجندگّنزبّزآجهّزآشنّیحزپیدازتحزکردجد.زضمنّ

بسیّریزا زسلسلهزهّیزآفریقّیحزوزجنوبزشرقزآسیّیحزتّزکنونز
1.زاینزکتّبزرازتحمدجوادزتشکورزبّزعنوانزنسب  نا مۀ  خلفا  و شهریا ران  و سیر 

تا ریخی  حوادث  اسالمزترجمهزکردهزاسمز)تهران،زخیّم:ز۱۳۵۶ش(.
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شنّختهزشدهزاجدزوزاطالعّتحزا زآجهّزتوجودزاسم.زیتحزدرزتوردز

برخحزسلسلهزهّزکهزدرزکتّبزآتدهزاجدزوزاطالعّتحزدربّرۀزآجهّزدرز

کتّبزجیسم،زاکنونزاطالعّتحزبهزدسمزآتدهزکهزدرزکتّبزواردز

نشدهزاسم؛زا جملهزبنحزرستمزوزبنحزتدرار.ز

وز تؤلفّنز تقدتۀز جیّوردنز کتّبز کمزبودهّیز تهمزترینز ا ز

تکمیلزکنندگّنزپیشینزاسم.زآوردنزاینزتقدتهزهّ،زیتحزاگرز

اطالعزجدیدیزدرزآجهّزجبود،زتحزتوانسمزجظرزوزرأیزآنزتؤلفّنزراز

بهزتّزبرسّجدزوزتحزتوانسمزسیرزوزتطورزفهرسمزجّتهزجویسحز

دودتّجحزرازنشّنزدهد.زبهزهرزیّلزدسمزکمزجیمحزا زکتّبز

تحصولزکوششزچهّرزجویسندهزوزتترجمزدیگرزبودهزاسم.

هلخقلر وقلر

کتّبزشّنزدهزفصلزداردزکهزعنّوینزآجهّزعبّرتزاجدزا :

ز فصلزیکم:زجّنشینّنزپیّتبرصزتّزسقوطزعبّسیّنزتصر؛ز	

چهّرزدولم.

ز فصلزدوم:زاجدلسز)اسپّجیّ(؛زهندهزدولم.	

ز فصلزسوم:زآفریقّ؛زبیسمزوهشمزدولم.	

ز فصلزچهّرم:زتصرزوزسوریه؛زبیسمزویکزدولم.	

ز فصلزپننم:زجزیرةزالعرب؛زبیسمزوهفمزدولم.	

ز فصلزششم:زسوریهزوزبینزالنهرین؛زششزدولم.	

ز فصلزهفتم:زایرانزوزتّوراءالنهرز)تّزدورۀزتغول(؛زبیسمزوسهز	

دولم.

ز فصلزهشتم:زسلنوقیّنزایرانزوزآسیّیزغربح؛زپنجزدولم.	

ز ایران،ز	 )آجّتولح،ز ـززاتّبکّنز جهم:زجّنشینّنزسلنوقیّنزز فصلز

سوریهزوزبینزالنهرین(؛زبیسمزوششزدولم.

ز فصلزدهم:زجّنشینّنزسالجقهزدرزغربزآجّتولح؛زهندهز	

دولم.

ز ّزدرزاروپّ؛زچهّرزدولم.	 فصلزیّ دهم:زعثمّجیّنزوزجّنشینّنزآجه

ز فصلزدوا دهم:زتغول؛زششزدولم.	

ز فصلزسیزدهم:زایرانز)بعدزا زتغول(؛زچهّردهزدولم.	

ز فصلزچهّردهم:زتّوراءالنهرز)بعدزا زتغول(؛زششزدولم.	

ز فصلزپّنزدهم:زشرقزایران،زشبهزقّرۀزهندزوزآسیّیزجنوبز	

شرقح؛زسحزدولم.

ز فصلزشّنزدهم:زجمهوریزهّیزتستقلزوزخودتختّرزآسیّیز	

تیّجهزوزقفقّ ؛زجهزدولم.

سّختّرزکتّب،زهمچونزسّیرزکتّبزهّیزتربوطزبهزسلسلهزهّیز

ـززپولزاسم،زجززدرز زتشّبهزسّختّرزکتّبزلینزز
ً
اسالتح،زتقریبّ

توردزسلسلهزهّزوزدولمزهّیزافزودهزشدهزوزتطّلبزتندیدجظرز

شده.زسیرزجغرافیّیحزکتّبزا زآغّ زتّزپّیّن،زا زغربزبهزشرقز

جهّنزاسالم،زا زاجدلسزبهزجنوبزشرقحزآسیّزوزسیرزتّریخحزآنز

زا زقدیمزبهزجدید،زا زریلمزپیّتبرصزتّزعصرزیّضرزاسم.زز

سیرزجغرافیّیحزبیشزا زسیرزتّریخحزبرایزفصلزبندیزتدجظرز

بودهزاسم،زاتّزدرزتواردزبسیّریزهمزسیرزتّریخحزوزهمزسیرز

جغرافیّیحزرعّیمزشدهزاسم.زا جظرزفصلزبندیزتحزشدزبرخحز

فصلزهّزرازبّزهمزادغّمزکرد،زاتّزدرزکلزسّختّرزوزفصلزبندیز

کتّبزتنّسبزوزتتنّسبزاسم.

هلخقلر فصل  ل

هرزفصلزبهزچندزبخشزتقسیمزشدهزاسم.زدرزبخشزاولزاسّتحز

سلسلهزهّزفهرسمزوارزآتدهزاسمزتّزخواجندهزبهزطورزکلحزبداجدز

درزاینزفصلزبّزچهزسلسلهزهّیحزروبروسم.زدرزبخشزدومزکهز

اغلبزعنوانز»پیشینه«زوزدرزتواردزاجدکحزعنوانز»اشّره«زدارد،ز

توضیححزکلحزدربّرۀزتحتوایزفصلزدادهزشدهزاسم.زدرزیقیقمز

کتّبزبهزصورتزپلهزپلهزخواجندگّنززوزتراجعینزسطوحزتختلفز

زاگرز
ً
رازبّزتوضوعزآشنّزتحزکندزوزاینزا زتحّسنزآنزاسم.زتثال

کسحزفقطزبخواهدزبداجدزکهزدرزسدهزهّیزششمزتّزدهمزچهز

سلسلهزهّیحزدرزایرانزوزعراقزوزآجّتولحزبرزسرکّرزبودهزاجد،زوزیّز

توضیححزکلحزدرزتوردزجمهوریزهّیزتّ هزتأسیسزآسیّیزتیّجهز

بخواهد،زتحزتواجدزتنهّزبهزاوایلزفصلزتربوطهزتراجعهزکندزوزبهز

تقصودزخودزبرسدزوزاینزا زتحّسنزکتّبزاسم.زبخشزسومز

بخشزتربوطزبهزسلسلهزهّسمزکهزخودزبهزچندزقسممزکوچکزترز

تقسیمزتحزشود.زقسممزاولزتوضیححزابتدایحزوزتختصرزاسمز

بّز رابطهزاشز وز تّریخز درز جّیگّهشز سلسله،ز آنز توردز درز

سلسلهزهّیزهمزار زوزپسینزوزپیشین.زاجدا هزوزینمزاینزتوضیحز

تّز خطز ـززچهّرز سهزز ا ز سلسلهز آنز اهمیمز تیزانز بهز بستهز

ـززهشمزصفحهزدرزجوسّنزاسم.زهمّنزگوجهزکهزگفتهزشدز هفمزز

اینزتسئلهزیکپّرچگحزتتنزرازبرزهمزتحز جدزوزدرزبرخحزتواقعز

بیشترزبّزیکزکتّبزتّریخزروبروزهستیمزتّزفهرسمزتّریخح.ز
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قسممزبعد،زگّهزشمّریزسلطنمزیکمراجّنزآنزسلسلهزوز

تیزانزسلطنمزهرزیکزوزجّیگّهزتّریخحزآجهّزدرزسلسلۀزتوردز

جظرزاسم.زدرزبرخحزتواردزکهزآغّ زیّزپّیّنزسلطنمزشّهحزتعلومز

جبودهزا زعالتمزسؤالزاستفّدهزشدهزاسم.زقسممزجهّیحزبخشز

سومزهرزفصلزجیززجمودارزدرختحزنسبزآنزسلسلهزاسم.زترتیبز

اصلحزاینزبخشزبهزهمینزترتیبحزاسمزکهزبیّنزشد،زجززدرزتواردز

زاجدکحزکهزشّیدزدرزکلزکتّبزبهزبیسمزعددزبرسدزوزدرزآجهّز

جمودارزدرختح،زگّهزشمّریزوزیتحز بّزجّبنّیحز ترتیبز زاینز

توضیحّتزبهزهمزخوردهزاسم.زبهترزبودزدرزاینزقسممزهمز

ترتیبزهّزیکسّنزتحزبود.زتواردیزهمزهسمزکهزیکحزیّزدوزتّزا ز

اینزعنصرهّزوجودزجدارجد؛زیعنحزسلسلهزایزهسمزکهزفقطز

توضیحزداردززوزگّهزشمّریزوزنسبزجدارد،زیّزیکحزا زاینزدوزراز

جبودز جدارد!ز کهزتوضیححز توردزهمزهسمز ـززچهّرز جدارد.زسهزز

گّهزشمّریزوزنسبزدرزبرخحزسلسلهزهّزجقصزتهمحزاسم.زاینز

کتّبزوزکتّبزهّیزتشّبهزدرزیقیقمزبنیّنزوزفلسفهزوجودیزشّنز

همینزفهرسمزهّسم،زکهزاگرزجبّشندزکمیمزکّرزلنگزاسم.زدرز

یقیقمزتوضیحّتزبرایزفهرسمزهّزاسم،زجهزفهرسمزهّزبرایز

توضیحّت.زبهترزبودزجویسندهزدرزفصلحزجداگّجهزبهزسلسلهزهّیحز

تحزپرداخمزکهزاطالعّتزتّزیّزجویسندهزراجعزبهزآجهّزجّقصز

اسم،زوزدرزبخشزاصلحزتنهّزسلسلهزهّیحزرازتحزآوردزکهزتمّمز

اطالعّتشّنزکّتلزبّشد؛زبدینزترتیبزیکدستحزکتّبزبهزهمز

جمحزخورد.زیتحزبرایزسلسلهزهّیحزکهزجویسندهزهیچزاطالعحزجزز

اسمزآجهّزجداردزتحزشودزفهرستحزتهیهزکردزوزعنّوینزآنزسلسلهزهّز

رازآورد؛زالاقلزخواجندگّنزبّزاسمشّنزآشنّزتحزشوجد.زهمچنینز

تحزتوانسمز الاقلز جدیدز دولمزهّیز ا ز بحثز درز تؤلفز

گّهزشمّریزیکوتمزوزریّسمزجمهوریزسردتدارانزآنزکشورز

تحزکنیمز فرضز بیّورد.ز جدولز یّز جمودارز یکز درز راز

ریّسمزجمهوریزتوروثحزجیسمز)کهزدرزبرخحزکشورهّزهسم(،زولحز

بهزهرزیّلزهرزرئیسزجمهوریزدرزپحزرئیسزجمهورزدیگرزآتدهز

اسم.زگّهزشمّریزتحزتوانسمزبهزدردزخواجندهزایزبخوردزکهزوقمز

ز
ً
تثال بداجدز تحزخواهدز فقطز وز جداردز راز توضیحّتز خواجدنز

عبدالسالمزعّرفزا زچهزتّریخزتّزچهزتّریخحزرئیسزجمهورز

عراقزبودهزوزپیشزوزپسزا زچهزکسح!زا زجکّتزدیگرزاینزبخشز

زاشّرهزنشدهزاسم.زدرزقسممز
ً
اینزکهزبهزسلطنمزبروجیحزاصال

جنوبزشرقحزآسیّزتحزشدزبهزاینزکشور،زکهزبّزهمهزکوچکحز

بهزهریّلزقسمتحزا زسر تینزاسالمزاسمزپرداخم.

منلوع ب م لی 

یکحزا زکمبودهّیزکتّب،زجیّوردنزتنّبعزدرزاجتهّیزفصلزهّزوزیّز

درونزتتنزاسم.زتنهّزدرزچندزتورد،زبهزخصوصزدرزپّجویسز

کتّب،زبهزچندزتنبعزاشّرهزشدهزاسم.زدرزتتنزعربحزکهزپّیۀزکّرز

زتتنزکتّبزتّز
ً
تؤلفزبوده،زتحققزتصریزتشخصزکردهزکهزتثال

کنّزا زکتّبزهّیزاجگلیسح،زروسحزوزترکحزگرفتهزشدهزاسم،ز

وزا زکنّزافزودۀزاوسمز)سلیمّن،ز۱9۶7:زز7(.زدرزچّپزیکمزکتّبز

زترجمهزاسم،زسنّدیزا زاینزروشزاستفّدهزکردهزاسم؛ز
ً
کهزتمّتّ

اتّزدرزاینزچّپزتتأسفّجهزاینزکّرزرازجکردهزاسم.زتنهّزدرزاجتهّیز

فصلزدرزقسمتحزبهزجّمزتنّبعزتکمله،زتعدادیزتنبعزفّرسحزوز

غیرفّرسحزآوردهزوزتشخصزجکردهزاسمزکهزکدامزتنّبعزبرایز

کدامزفصلزاسم.زاگرچهزبّزخواجدنزجّمزتنّبعزتّزیدودیزتعلومز

تحزشودزکهزتربوطزبهزکدامزفصلزهستند،زاتّزبهترزبودزاینزتفکیکز

هیچز پیشینز تنّبعز یذفز اینزکهز ضمنز تحزگرفم.ز صورتز

توجیهحزجدارد.زجّیزکتّبزسلسله های اسالمی جدید )۱99۶(ز

اثرزتورخزبریتّجیّیحزکلیفوردزبّسورثزکهزآخرینزکّرزدرزاینز

 تینهزبودزوزفریدونزبدرهزایزدرز۱۳۸۱شزآنزرازترجمهزوزتنتشرز

اینزکتّبزاطالعّتز تنّبعزکتّبزخّلحزاسم.ز بینز کرد،زدرز

وز داردز خودز درز اسالتحز گمنّمز سلسلهزهّیز بهز راجعز  یّدیز

تحزتواجدزتؤلفزرازیّریزکند.

کتّبزیکزجمّیۀزکلحزداردزکهزاسّتحزاشخّص،زشهرهّ،ز

کشورهّزوزیکوتمزهّزدرزآنزآتدهزاسم.زبهترزبودزبرایزهرکدامز

ا زاینزتواردزجمّیهزایزجداگّجهزتهیهزتحزشد.

متیج 

درجهّیمزبّیدزگفمزکهزاینزکتّب،زکتّبزتفیدزوزتوردزجیّ یز

اسم؛زهمزبرایزتحققینزتّریخزوزهمزبرایزتحققینزادبح.زضمنز

اینزکهزویراستّرانزهرزدوزعرصهزجیززجیّ زتبرمزبهزاینزکتّبزدارجد.ز

کتّبزبسیّرزگستردهزوزپرتطلبزاسمزوزبهزعلمزهمینزگستردگحز

توضوعزجمحزتواجدزخّلحزا زاشکّلزوزاشتبّهزبّشد.زاتریزکهز

تؤلفزتحترم،زخودزجیززدرزتقدتهزبهزآنزاشّرهزکردهزاسم.زضمنز

اینزکهزتحّسنزکتّبزبرزعیبزهّیشزتحزچربدزوزآجهّزرازتحزپوشّجد،ز

تعّیبزکتّبزرازتحزتوانزدرزیکدسمزجبودنزسّختّر،زشّتلز
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جبودنزبرزبرخحزسلسلهزهّ،زجّقصزبودنزاطالعّتزوزجبودزارجّعز

درونزتتنحزخالصهزکرد.زبّیدزهمزبهزدکترزصّدقزسنّدیزوزهمز

بهزکتّبزرایزنزبرایزتألیفزوزچّپزچنینزکتّبحزتبریکزگفمزوز

اتیدزداشمزکهزدرزآیندهزهمزاینزکتّبزتکمیلزترزشود.

منلوع

ز زاصفهّجـح،زتحمدسـعیدبنزتحمد تـّنزاصفهّجـحز)1390(.زـ

ز»اخبـّرزایـّمزالملـوک«.زترضیـهزراغبیّن.زپیام بهارسـتان: سـّلز

سوم،زشز11:ز317-ز342.

ز بّسـورث،زکلیفـوردزادتوجـدز)1381(.زسلسـله های اسـالمی ـ

جدیـد.زترجمـۀزفریـدونزبـدرهزای.زتهـران:زترکـززبّ شنّسـحز

اسالمزوزایرانز)بّ (.

ز بوسورث،زکلیفوردزادتوجدز)1371(.زسلسله های اسالمی.زترجمۀزـ

فریدونزبدرهزای.زتهران:ززتؤسسۀزتطّلعّتزوزتحقیقّتزفرهنگح.

ز سـنّدی،زصـّدقز)1395(.زدولت هـا و سلسـله های حاکم بر ـ

قلمرو اسالم.زتهران:زززنشرزکتّبزرایزن.

ز سـالجیکح،زایمدبـنزلطـفزهللاز)1393(.زصحایـف االخبـار.زـ

ترجمۀزجصرتزهللازضیّیح.زتهران:زززتهراجدیش.

ز و ـ اإلسالمیة  الدول  تاریخ  )1972(.ز ایمدالسعیدز سلیمّن،ز

معجم األسر الحاكمة.زقّهره:زتؤسسةزالمعّرفزللطبّعةزوالنشر.

ز ـززپول،زاستنلح؛زواسیلحزبّرتولد؛زادهمزخلیل؛ززایمدزالسعیدزـ لینزز

اسالمی و خاندان های  دولت های  تاریخ  سلیمّنز)1370(.ز

حکومت گر.زترجمۀززصّدقزسنّدی.زتهران:ززنشرزتّریخزایران.

ز ـززپـول،زاسـتنلحز)1362(.زطبقات سـالطین اسـالم.زعبّسزـ لینزز

اقبّل.زتهران:زدجیّیزکتّب.

 Lane-Poole, Stanley (1894). The Mohammedan ـ
Dynasties. London: Archibald Constable and company.  
(https:/ /archive.org/details/mohammedandy-
nas00lanegoog).
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ضمیمه های گزارش میراث

نقدی در ترازوی نقد
جالل خالقی مطلق

در ضمیمۀ شمارۀ 40 آینۀ میراث نقدی به قلم دکتر سّجاد آیدنلو بر ویرایش دوم شاهنامه 
به اهتمام دکتر جالل خالقی مطلق نگاشته شده بود )آینۀ میراث، ضمیمۀ شمارۀ 40، معرفی و 
بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه، ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جالل خالقی 
مطلق(. خالقی مطلق در این نگاشته به بررسی ایراداتی که آیدنلو بر متن تصحیح شدۀ او 
وارد کرده است پرداخته و از میان 135 ایراد واردشده، 36 مورد را پذیرفته و به دیگر موارد 
متن  بر  واردشده  ایرادهای  به  گفتن  پاسخ  از  پیش  مطلق  خالقی  است.  گفته  پاسخ 
تصحیح شدۀ خود، به تبیین نظر خویش دربارۀ شرایط یک پیرایش مستقل می پردازد و 

برخی از ایرادات  شاهنامۀ چاپ مسکو را برمی شمارد.

این نوشته در دو بخش ترتیب یافته است:
الف. ضبط ها )شامل 88 مورد(

ب. قرائت ها و تلّفظ ها )شامل 57 مورد(


