
1
3

8
7

اد 
رد

م

18

مقدمه 
ــت كه اطالعات ما در مورد آن و به ويژه  ــالله هاي تاريخي اس ــاهيان از آن دسته س ــله ى خوارزمش سلس
ــي به دليل كوتاهي دوره ى استقالل  ــيار اندك است. اين كم مايگي، بخش ــي آن، بس در مباحث غيرسياس
ــندگان است. بخشي نيز ظاهراً به واسطه ى عدم  ــله و طبيعتًا نبود مجال پرورش مورخان و نويس اين سلس
مقبوليت خوارزمشاهيان در ميان نويسندگاني بود كه تمايل به ثبت وقايع اين سلسله نداشتند؛ و شايد نيز 
ــده در اين عصر مؤثر بوده است.1  ــترده ى مغوالن در هدم برخي از آثار نوشته ش در اين ميان، حمله ى  گس
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شناخت و ارزيابي توصيفي منابع و مآخذ تاريخ دوره ى خوارزمشاهيان

ــنواتي، بدين شرح بررسي  ــاهيان مي توان جداي از ترتيب س منابع و مآخذ موجود در ارتباط با تاريخ ايران را در دوره ى خوارزمش
كرد: 

ــد. از جمله  ــاهيان نيز پرداخته ان ــله ى خوارزمش ــگاري خود به رويداد هاي سلس ــير تاريخ ن الـف) تاريخ هـاي عمومـي: كه در س
ــده ترين تاريخ هاي عمومي در اين خصوص، الكامل في التاريخ اثر عزالدين علي بن االثير است. كامل ابن اثير، تاريخ  شناخته ش
عمومي و مفصل، به زبان عربى، و در واقع يكي از جامع ترين تاريخ هاي عمومي است. روش ابن اثير، ضبط و گرد آوري مطالب 
ــم  انتقادي و دقت نظر بوده است. به همين لحاظ اين اثر مورد ستايش مورخان و نويسندگان پس از او قرار گرفته  ــته با ش گذش

است. 
ــتگي و توان مندي ابن  اثير را در ضبط دقيق و كامل وقايع ستوده است. به نوشته ى  نسـوي كاتب ديوان خوارزمشاهيان، شايس
ــالن ابن آتشز بن محمد بن   ــعيد عالء الدين محمد بن تكش بن ايل ارس ــلطان س او، «چون در مطالعه ى اين كتاب به اخبار س
نوشتكين رسيدم و در عقب شمه اي از ذكر تصاريف روزگار پسر سعيد شهيد او جالل الدين منكبرني سقي اهللا ثراهما و جعل الجنه 
مثواهما ديدم و دانستم كه از معظمات امور و جاليل اخبار چيزي فوت نكرده است و در نقل آن اقاصيض پاي از دايره ى صحت 
بدر نبرده، گفتم زهي بزرگ منشي نفسي كه با آن كه مقيم خطه ى شام بوده از وقايع اعلي بالد چين و اقصي ديار هند خبر دهد 

و همه را علي التفصيل در سلك كلك كشد.»2
اثر ابن اثير جزو معدود آثار مربوط به دوره ى خوارزمشاهيان و هجوم مغول است. در حقيقت، از ميان نويسندگان مسلمان، سه 
تن يعني ابن اثير، جوزجاني و شهاب الدين نسوي، معاصر وقايع اين دوران بوده اند. در اين ميان، ابن اثير در فاصله اي بسيار دورتر 
ــت. وي در اين ايام در بين النهرين بود.  ــته اس ــاهيان مي زيس از منطقه ى جغرافيايي هجوم مغوالن و قلمرو حكمراني خوارزمش
اطالعات او در مورد خوارزمشاهيان به استناد سخن  نسوي، كامل و صحيح است. ولي بعيد به نظر مي رسد كه وي توانسته باشد 
تمامي اطالعات مربوط به اين دوره را ضبط كند. از جمله آن كه بسياري از اطالعاتي كه نسوي از خوارزمشاهيان در اختيار ما 
مي نهد، در اثر ابن اثير موجود نيست. مضاف اين كه ابن اثير هم چون دو مورخ ديگر يعني نسوي و جوزجاني، هيچ يك در هنگام 
هجوم اوليه ى مغول به ماوراء النهر، در آن منطقه نبوده اند و درخصوص حمله ى مغوالن فقط بخشي از وقايع را ضبط كرده اند. 

زيرا هر سه تن در اين دوران به ترتيب در بين النهرين، خراسان و سرزمين كنوني افغانستان كنوني مي زيسته اند. 
ــال 808 ق، نيز، هم چون ابن اثير، در فاصله اي  ولي الدين عبدالرحمن بن محمد بن خلدون معروف به ابن خلدون متوفي به س
ــام مي زيست. بخشي از جلد چهارم كتاب او به نام العبر و ديوان المبتداء و  ــاهيان يعني در تونس و ش دور از منطقه ى خوارزمش
ــت.  ــاهيان و هجوم مغوالن اس الخبر في ايام العرب و العجم و البربر، معروف به تاريخ ابن خلدون، در خصوص تاريخ خوارزمش
ــيرت جالل الدين منكبرني اثر نسوي، سود جسته است. وي خود تصريح كرده كه  ــرح اين وقايع از اثر ابن اثير و نيز س وي در ش
ــت.3 با اين حال او اطالعاتي ارائه مي دهد كه گاه در  ــوي استفاده ى فراوان برده اس ــاهيان از اثر نس درخصوص تاريخ خوارزمش

اين دو اثر يافت نمي شود. 
ــته، جمال الدين ابي افلرج عبدالرحمن  ــاهيان مي زيس تاريخ عمومي ديگري كه مؤلف آن در خارج از حوزه ى حكم راني خوارزمش
ــت. اثر وي به نام المنتظم في تواريخ الملوك و االمم، مشتمل  ــال 595 ق اس بن علي الجوزي معروف به ابن جوزي متوفي به س

بر مطالبي هرچند مختصر در خصوص مناسبات خوارزمشاهيان با خلفاي عباسي است. 
ــته ى تحرير درآمده و اطالعات مفيدي در اين خصوص ارائه كرده  ــاهيان به رش از ديگر تاريخ هاي عمومي كه پس از خوارزمش

سلسله ى خوارزمشاهيان از آن دسته 
سالله هاي تاريخي است كه اطالعات 
ما در مورد آن و به ويژه در مباحث 
غيرسياسي آن، بسيار اندك است



1
3

8
7

اد 
رد

م

20

ــاره كرد. كتاب كه تأليف سال 520 ق است، تاريخي عمومي  ــت، مي توان به مجمل التواريخ و القصص از مؤلفي مجهول اش اس
ــلجوقي را دربرمي گيرد. به همين لحاظ، درخصوص برخي وقايع دوره ى  ــلطنت محمودبن محمد س از ابتداي خلقت تا زمان س
ــود. تفصيل مطالب مربوط به تاريخ سلجوقيان و اقوام ترك از نكات  ــاهيان پيش از زمان آتسز، مي تواند مؤثر واقع ش خوارزمش

بارز اين اثر است. 
ــاهيان نوشته شده اند. مؤلفان اين آثار غالبًا با استفاده از  ــال ها پس از انقراض حكومت خوارزمش ديگر تواريخ عمومي، عمدتًا س
ــاب، تاريخ بناكتي، نظام التواريخ  ــزارش وقايع پرداخته اند. از جمله اين تواريخ مي توان از مجمع االنس ــون پيش از خود، به گ مت
ــرد. نظام التواريخ اثر قاضي ناصرالديـن عبداهللا عمر بيضـاوي، تاريخ عمومي  ــاي ميرخواند نام ب ــخ روضة الصف ــاوي و تاري بيض
ــت. پس از او افرادي ديگر،  ــتفاده از ديگر متون، از ابتداي خلقت تا 674 ق گزارش كرده اس ــت كه وقايع را با اس مختصري اس
ــاب  ــاهيان حاصل كرد. مجمع االنس ــر آن افزوده اند. از اين اثر، اطالعات اندكي مي توان درخصوص تاريخ خوارزمش ــي ب مطالب
ــت. ارائه ى اطالعاتي در يك مجموعه از خاندان هاي  ــال 733 ق نوشته شده اس از محمد بن علي بن محمد شـبانكاره اي به س
ــود. تاريخ بناكتي يا تاريخ روضة اولي االلباب في تواريخ االكابرو االنساب،  ــوب مي ش حكومتي ايران، از نقاط قوت اين اثر محس
اثر ابوسليمان داودبن ابوالفضل محمدبناكتي، متوفي به سال 730 ق است. اين اثر كه در اواخر سال 717 ق نوشته شده، تاريخ 
ــعيد است. بناكتي در تأليف اثر خود عمدتًا از جامع التواريخ رشيد الدين فضل اهللا  ــلطان ابوس عمومي از ابتداي خلقت تا جلوس س

سود جسته است. بارتولد اين اثر را رونويسي جامع التواريخ مي داند.4
در اين ميان مفصل ترين تاريخ عمومي فارسي، تاريخ روضة الصفا سيرت االمناء و الملوك و الخلفا، مشهور به تاريخ روضة الصفا، 
اثر محمدبن ميرخواند متوفي 903 ق است. اثر او تاريخ عمومي مفصلي در هفت جلد است كه جلد هفتم توسط نوه ى او، يعني 
ــالطين مغول تا حمله ى امير تيمور است. وي در شرح اين حمله،  ــت. جلد پنجم اين اثر، شرح حال س ــده اس خواندمير تأليف ش
ــامي كتب زيادي را نام مي برد  ــاهيان نيز پرداخته است. مؤلف در جلد آغازين، اس ــله ى خوارزمش به ارائه ى گزارش تاريخ سلس
ــته است. ولي محتمًال در شرح تاريخ خوارزمشاهيان از جهان گشاي جويني بهره ى فراوان  ــود جس كه در تأليف اثر خود از آن س
برده است. نواده ى او معروف به خواندمير نيز يك تاريخ عمومي موسوم به حبيب السير في اخبار افراد بشر تأليف كرده است. اثر 
ــال 930 ق است و مجلدات دوم و سوم در مورد تاريخ  ــت مشتمل بر حوادث عالم از ابتداي خلقت تا س ــه مجلد اس او كه در س
ــاهيان حاوي اطالعاتي اندك هستند. خواندمير تاريخ خود را براساس گزارش متون تاريخي پيش از خود تدوين كرده  خوارزمش

و در شيوه ى تأليف از ميرخواند، جد مادري خود، بهره جسته است. 
ــي مهم ترين كتاب  ــت، ول ــت. گرچه تاريخ عمومي اس ــي ديگر، طبقات ناصري اثر منهاج السـراج جوزجاني اس ــخ عموم تاري
ــطور بعدي به بررسي آن  ــود. به همين لحاظ، در س ــوب مي ش ــاهيان محس درخصوص تاريخ غوريان و روابط آنان با خوارزم ش

پرداخته خواهد شد. 
از معروف ترين تواريخ عمومي، تاريخ گزيده اثر حمداهللا مستوفي (680-750ق) است. كتاب او وقايع را از آغاز عالم تا 730 ق 
ــرح رويداد هاي پيش از خود، از آثار ديگران بهره گرفته، ولي با اين حال گاه اطالعات خاصي را  در برمي گيرد. گرچه وي در ش

نيز ارائه مي دهد. 
ــت. تأليف كتاب او در 710 ق پايان يافت.  ــيد الدين فضل اهللا همداني اس ــهور جامع التواريخ از خواجه  رش منبع ديگر، كتاب مش
ــت، جامع التواريخ، جامع ترين تاريخ عمومي فارسي محسوب مي شود. اصل كتاب او  ــخص اس همان گونه كه از نام كتاب او مش
ــالم، تاريخ  ــتمل بر تاريخ قبايل مغول، زندگاني چنگيزخان و ايلخانان مغول تا غازان خان، تاريخ پيامبران از آدم تا آغاز اس مش
حكومت هاي ايرانى تا حمله ى مغول، و نيز تاريخ اقوام و ملت هاي مختلف است. بخش هايي از اين اثر به تاريخ خوارزمشاهيان 

و برخورد مغوالن با اين سلسله اختصاص دارد، كه در بررسي تاريخ خوارزمشاهيان مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.5
ــط وقايع پرداخته اند، به لحاظ  ــله خاص به ضب ب) تاريخ هاي سلسـله اي: اين گونه تاريخ نگاري ها كه درخصوص يك سلس
ــان رويداد نزديك بوده، مي توانند اطالعات مفيدي در اختيار ما قرار دهند  ــورخ غالباً خود ناظر به وقايع بوده و يا به زم ــه م آن ك

اين گونه تاريخ نگاري ها كه درخصوص يك سلسله خاص به 
ضبط وقايع پرداخته اند، به لحاظ آن كه مورخ غالباً خود ناظر 

به وقايع بوده و يا به زمان رويداد نزديك بوده، مي توانند 
اطالعات مفيدي در اختيار ما قرار دهند
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ــده است. هم چنين گاه اطالعات  ــده و گاه  درخصوص رويدادي قلب ماهيت ش در اين متون گاه برخي اطالعات تعمداً حذف ش
ــرح داده شده است. از اين دست آثار در  ــنده به شخص يا گروهي همراه است و يا رويداد با مبالغه ش ــده با تعصب نويس ارائه ش
ــده است. اين اثر از شهاب الدين نسوي و مربوط به  ــناخته ش ــاهيان ش مجموع، تاكنون تنها يك اثر درخصوص تاريخ خوارزمش
ــلطنت سـلطان جالل الدين خوارزمشاه است. اين موضوع، اين تصور را كه ديگر متون احتمالي اين دوره، بر اثر حمله  دوره ى س
مغول از بين رفته اند، قوت مي بخشد. زيرا اين اثر و نيز برخي مجموعه منشآت باقي مانده، پس از فروكش كردن حمالت اوليه ى 
ــترس آنان نوشته يا تدوين شده است. قلت اين گونه آثار از آن جا ناشي مي شد كه، گروه  ــرزمين هاي دور از دس مغوالن و در س
ــياري از منشيان و قلم به دست گيرندگان حكومت خوارزمشاهيان، بر اثر حمله ى مغول، عرضه فنا شده بودند. نسوي وصف  بس
اين موقعيت را آن جا كه انگيزه ى تاريخ نويسي خود را بيان مي كند به روشني آورده است: «و تصدي اين تصنيف را من متعين 
ــينند، و به غواص نكباء كشتي در معرض غرق و فنا آيد و رفتار همه قرين بال و رفيق  ــتي نش ــتم بر مثال جمعي كه در كش گش
عنا شوند و موج دريا او را تنها به ساحل اندازد. هر آينه جز وي كسي شرح احوال كشتي در رفقا وئى نتواند كردن. واال حقيقت 

است كه من مرد اين كار و حريف اين بازار نيستم.»6
ــهاب الدين  ــت.7 ش ــوي به حد كافي اطالعاتي از زندگاني خود در كتاب هايش ارائه كرده اس ــهاب الدين محمد خرندزي نس ش
محمد بن احمد بن علي محمد منشي، و آن گونه كه خود مي گويد، شهاب الدين محمد خرندزي8 معروف به نسوي، از خانواده هاي 
ــتوار به  نام خرندز در اختيار داشتند. اين قلعه در مجاورت شهر زيدر از  ــان قلعه اي اس ــان بود؛ و خاندان او در خراس اعياني خراس
توابع نسا در نزديكي عشق آباد كنوني بود. از دو اثري كه از نسوي در دست است و نيز با شناختي كه از دوستان و معاشران او 

داريم، اين گونه استنباط مي شود كه در ادبيات فارسي و عربي و مقدمات علوم اسالمي تبحر داشته است.9
ــود.11 اختالفات  ــا ب ــوي مدتي نايب نصرة الدين حكمران نس ــت10. نس ــل تا 616 ق در خرندز در نزد پدر مي زيس ــوي حداق نس
ــوي را به سفارت به نزد غياث الدين  ــلطان جالل الدين موجب شد كه نصرة الدين، نس ــاه برابر س نصرة الدين با غياث الدين پيرش
ــا و مقدمه به خدمت پيوستن او به درگاه سلطان جالل الدين است. نسوي پس از  ــفارت آغاز خروج نسوي از نس ــتد. اين س فرس
وقايعي كه بر او حادث شد، در آذربايجان به خدمت سلطان پيوست و مدتي پس از آن ديوان كتابت و انشاء به او تفويض شد.12 

نسوي تا پايان عمر سلطان جالل الدين در كنار او بود. 
ــيرت جالل الدين مينكبرني است. وي به همراه جويني و جوزجاني، سه تن مورخي بودند كه در هنگام  ــوي، س مهم ترين اثر نس
حمله ى مغول در خراسان و ماوراء النهر مي زيستند و شاهد بسياري از وقايع اين دوران بوده و يا از افراد نزديك به واقعه كسب 
ــاه در حقيقت سرگذشت پسر سلطان محمد خوارزمشاه و شرح يازده سال از اين  ــيرت جالل الدين خوارزمش اطالع كرده اند13. س
ــابقه ى برخي از  ــت.14 در اين ميان، مؤلف در مواردي به س ــلطان جالل الدين اس دوران يعني از آغاز حمله ى مغول تا مرگ س
ــمندي در اين خصوص ارائه  ــاره دارد و اطالعات ارزش ــلطان محمد اش وقايع در دوره هاي پيش از آن، يعني زمان حكمراني س
ــف از وقايع، ديد انتقادي و نيز قلت  ــلطان جالل الدين، ارزيابي مؤل ــد. دقت مؤلف در ضبط وقايع، نزديكي او به دربار س مي ده
آثار در خصوص حكومت خوارزمشاهيان، موجب شده كه اثر او جايگاهي خاص در ميان منابع اين دوران به دست آورد. به ويژه 
ــكيالت اداري خوارزمشاهيان، اثر او را به مجموعه اطالعاتي ارزشمند درخصوص تشكيالت اداري  ــوي در تش آن كه، حضور نس

خوارزمشاهيان تبديل كرده است. 
ــي آن را به فارسي ترجمه و تحرير كرده  ــوي به زبان عربي نوشته شده و در قرن هفتم شخص ناشناس ــط نس اصل كتاب توس
است. از اين ترجمه ظاهراً نسخه ى منحصربه فردى در كتابخانه مكرمين خليل ينانج استاد تاريخ دانشگاه استانبول، وجود داشته 

و در اختيار مجتبي مينوي قرار گرفته است. وي اين ترجمه را با تعليقات ارزشمندي در 1344 ش به چاپ رساند.15
متن عربي كتاب ظاهراً تا ساليان بسياري ناشناخته ماند. به جز آن كه برخي نويسندگاني چون ابن خلدون و ابوالفداء16 بخش هاي 
ــته است،  ــوي يعني نفثة المصدور نگاش ــتفاده كردند. حتي رضاقلي خان هدايت كه مقدمه اي بر اثر ديگر نس كوتاهي از آن را اس
ــت. در 1891 م  هوداس فرانسوي معلم زبان هاي  ــيرت جالل الدين نامي نمي برد و محتمًال از آن بي اطالع بوده اس از كتاب س

حضور نسوي در تشكيالت اداري 
خوارزمشاهيان، اثر او را به مجموعه 
اطالعاتي ارزشمند درخصوص تشكيالت 
اداري خوارزمشاهيان تبديل كرده است

شناخت و ارزيابي توصيفي منابع و مآخذ تاريخ دوره ى خوارزمشاهيان
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ــخه مورد  ــاند. نس ــخه منحصر به فرد اين كتاب، موجود در كتاب خانه ى ملي پاريس را تصحيح كرد و به چاپ رس ــرقي، نس ش
استفاده هوداس، استنساخ 667 ق يعني بيست و هشت سال پس از تأليف اصل كتاب صورت گرفته است. در 1953 م نيز حافظ 
احمد حمدي با تكيه بر چاپ پاريس، مجدداً اين اثر را در مصر به چاپ رساند.17 متن عربي در 1324 ش توسط محمد علي ناصح 

از روي چاپ هوداس به فارسي ترجمه شد.18
ــه با متن عربي آن كاستي هايي دارد. ظاهراً  ــيرت جالل الدين كه در قرن هفتم ق ترجمه شده در مقايس ــي كتاب س متن فارس
مترجم آن ترجيح داده برخي توضيحات مؤلف را ترجمه نكند و يا حذف كند. با اين حال، انشاي فصيح و مناسب او بهره مندي 
از اين اثر را ساده ومطلوب ساخته است. بررسي متن ترجمه فارسي و عربي در كنار يكديگر كسب اطالعات را از اين اثر مفيد 

فايده مي سازد. 
اثر ديگر شهاب الدين نسوي، نفثة المصدور19 نام دارد. وي اين اثر را در حدود 632 ق پيش از تأليف سيرت جالل الدين و چهار 
سال پس از مرگ سلطان جالل الدين، و زماني كه در ميافارقين و در درگاه ملك مظفر ايوبي مقيم بود، نگاشته است.20 وي اثر 

خود را خطاب به يكي از اعيان خراسان به نام سعدالدين به رشته ى تحرير درآورده است.21
ــت شرح دردها و سختي ها و دربدري هايي است كه مؤلف در اواخر حكم راني  كتاب نفثه المصدور همان گونه كه از نام آن پيداس

سلطان جالل الدين و پس از ان متحمل شده است. 
ــال هاي اخير ابراهيم قفس اوغلي، شهاب الدين محمد نسوي  ــندگان از جمله هدايت، قزويني، اقبال و نيز در س گروهي از نويس
را با نورالدين منشي يكي دانسته اند.22 همان گونه كه مجتبي مينوي در گزارش تحقيقي خود آورده، شهاب الدين محمد نسوي 
ــيان ديوان رسايل سلطان  ــابوري مدتي نيز از منش ــرق نيش ــي نوه كريم الش ــي دو تن بوده اند.23 نورالدين منش و نورالدين منش
ــائل الرسائل و دالئل الفضايل است  ــي برجاي مانده، مجموعه مكاتباتي با عنوان وس جالل الدين بود. اثري كه از نورالدين منش

كه به آن توجه خواهد شد. 
ديگر تواريخ سلسله اي كه در دست است، وقايع نامه هايي هستند كه در خصوص تاريخ سالله هاي معاصر آنان يعني سلسله هاي 
ــت. از جمله اين آثار، ملحقات كتاب تاريخ  ــتان و مغوالن نوشته شده اس ــلجوقي، غوريان، قراختاييان كرمان، علويان طبرس س
ــتمل بر وقايع پايان دوره سامانيان و اوايل غزنويان است. پس از عتبي، در 603 ق ابوالشرف  ــت. كتاب مش يميني اثر عتبي اس
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جرفادقاني از دبيران دوره ى سلجوقي اين اثر را به فارسي ترجمه كرد و خاتمه اي بر آن نوشت، مشتمل بر شرح وقايع تا سال 
ــاهيان و سلجوقيان و به خصوص روابط سياسي اين  ــي ارتباطات اداري خوارزمش 603 ق. به همين لحاظ اين كتاب براي بررس

دو سلسله در اواخر حكومت سلجوقي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
ــت، مي توان از راحة الصدور  ــي تاريخ خوارزمشاهيان نيز حائز اهميت اس ــلجوقي كه براي بررس ــهورترين منابع دوره ى س از مش
ــت  ــلجوقيان به دس ــر نجم الديـن ابوبكـر محمدبن علي بن سـليمان راوندي نام برد. راوندي پس از انقراض س ــدور اث و آية الص
ــلجوقيان روم رفت؛ و كتاب خود را در 599 ق نوشت و به كيخسرو بن قلج ارسالن سلجوقي تقديم  ــاهيان، به نزد س خوارزمش
ــلطان سلجوقي يعني طغرل سـوم بن ارسالن، و  ــلجوقيان ايران تا پايان كار آخرين س ــتمل بر وقايع س ــت. اين كتاب مش داش
استيالي خوارزمشاهيان بر عراق است. شرح سياست هاي نظامي و اداري سلطان تكش در عراق و اقدامات خوارزمشاهيان، اين 

كتاب را به اثري مفيد در خصوص تاريخ خوارزمشاهيان در دوره ى سلطان تكش تبديل كرده است. 
ــله ى سلجوقي اثر فتح علي بنداري مي توان نام برد. اصل  در كنار كتاب راوندي، از كتاب زبدة النصر و نخبة العصرة يا تاريخ سلس
ــط انوشـيروان بن خالد بن محمد كاشـاني (متوفي، 532 ق)، از وزراي خليفه عباسي المسترشد باهللا و سلطان  اين كتاب توس
محمود و مسعود سلجوقي و با عنوان نفثة المصدور في فتور زمان الصدور و صدور زمان الفتور به فارسي نگاشته شده است. اثر 
او شرح حوادث سال هاي 445 تا 529 ق را دربرگرفته است. پس از آن نجم الدين ابوالرجا قمي ذيلي بر آن اضافه كرد. در 585 
ق، عماد الدين، معروف به كاتب اصفهاني اين اثر را به عربي ترجمه و ذيلي بر آن افزود و شرح وقايع را تا 579 ق ادامه داد و 
بر آن عنوالن نصرة الفترة و عصرة الفطرة نام نهاد. همشهري عماد، يعني فتح علي بنداري از فقهاي بزرگ قرن هفتم قمري، در 
623 ق اين كتاب را خالصه و بر آن زبدة النصرة و نخبة العصرة نام نهاد، و آن را به ملك عيسي ايوبي فرمانرواي دمشق هديه 
كرد. اهميت اين اثر براي تاريخ خوارزمشاهيان، اشتمال آن بر شرح روابط سلجوقيان و خوارزمشاهيان، به خصوص روابط سلطان 

سنجر با خوارمشاهيان و نيز مناسبات تكش با سلجوقيان عراق است. 
ــت كه اواخر حكومت  صدرالديـن ابي الحسـن علي بن السـيد ابي الفـوارس ناصر بن علي الحسـيني نيز از جمله مورخيني اس
سلجوقيان را درك كرده است. وي، وقايع حكومت سلجوقي از آغاز تا پايان، و شرح رويداد هايي را كه ديده در كتابي با عنوان 
ــت. از اين جهت مي تواند اثري مفيد در مورد تاريخ خوارزمشاهيان تلقي شود.  ــلجوقيه و به زبان عربي آورده اس اخبار الدوله الس
اين اثر در 1933 م  توسط محمد اقبال در الهور چاپ شد. پس از آن مجدداً توسط دكتر محمد نورالدين تصحيح و با ترجمه 

رمضان علي نورالهي و با عنوان زبدة التواريخ اخبار امراء و پادشاهان سلجوقي به چاپ رسيد. 
ــلجوق نامه اثر خواجه امام ظهيرالدين نيشـابوري (متوفي 582 ق) و ذيل آن كه توسط ابوحامد محمد بن ابراهيم نوشته شده،  س

مي تواند اطالعات مختصري در ارتباط با خوارزم شاهيان در اختيار ما قرار دهد. ذيل ابوحامد در 599 ق نوشته شده است. 
ــلجوقيان روم، براي بررسي تاريخ  ــاه يا س ــلطان جالل الدين خوارزمش ــتر به دليل روابط س ــلجوقيان روم، بيش آثار مربوط به س
خوارزمشاهيان مفيد است. االوامر العالئيه في االمور العالئيه به زبان فارسي اثر امير ناصرالدين حسين (يحيي) بن محمد بن علي 
ــهور به ابن بي بي المنجمه از جمله اين آثار است. مادر مؤلف يعني بي بي منجمه ظاهراً مدتي از منجمان  الجعفري الرغذي مش
ــلجوقيان روم اين اثر را براي تاريخ حكومت  ــاه بود.24 شرح روابط سلطان جالل الدين و س ــلطان جالل الدين خوارزمش دربار س
خوارزمشاهيان مفيد ساخته است. اين اثر به اهتمام عدنان صادق ارزي در 1956 م در آنكارا به چاپ رسيد. كتاب االوامر العالئيه 
ــخصي ناشناس خالصه شده است. دكتر محمد جواد مشكور اين خالصه را كه مختصر سلجوق نامه ابن بي بي نام  ــط ش نيز توس
ــاند. اثر ديگر، تاريخ سالجقه يا مسامره الخبار و  ــالجقه ى روم در 1350 ش در تهران به چاپ رس ــي از س دارد، به همراه گزارش
ــالجقه عمدتاً شرح تاريخ سلجوقيان روم است. هم چنين تاريخ آل  ــايره االخيار از محمود بن محمد آقسرايي است. تاريخ س مس
ــناخته است. فقط مي دانيم كه مؤلف در 765 ق در قيد حيات بوده است. اين دو اثر نيز  ــلجوق در آناطولي اثري از مؤلفي ناش س

در مورد ارتباط سلجوقيان روم با سلطان جالل الدين خوارزمشاه اطالعات مختصري در اختيار ما قرار مي دهند. 
ــل كرماني (ح 530-615 ق) به لحاظ  ــار حميد الدين احمد بن حامد كرماني ملقب به افض ــلجوقيان كرمان، آث در باب تاريخ س
ــرار دهد. احمد بن حامد كتابي  ــله در اختيار ما ق ــاهيان مي تواند اطالعاتي درخصوص تاريخ اين سلس ــارن زماني با خوارزمش تق
ــت. دكتر مهدي بياني با استفاده از  ــترس نيس ــته كه اكنون در دس با عنوان تاريخ افضل يا بدايع االزمان في وقايع كرمان داش
مطالب باقي مانده در نسخه هاي تاريخ سلجوقيان كرمان اثر محمد بن ابراهيم و جامع التواريخ حسني اثر ابن شهاب ، كه از كتاب 
ــده را  ــت. با اين حال به حدس قاطع نمي توان مطالب فراهم آورده ش ــتفاده كرده اند، مجموعه اي گرد آورده اس احمد بن حامد اس

آثار مربوط به سلجوقيان روم، بيشتر به دليل روابط 
سلطان جالل الدين خوارزمشاه يا سلجوقيان روم، براي 

بررسي تاريخ خوارزمشاهيان مفيد است
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ــته و آن را  ــتمل بر وقايع 602 تا 612 ق نوش ــت. احمد بن حامد، خود ذيلي بر كتابش مش همان مطالب كتاب تاريخ افضل دانس
المنصاف الي بدايع االزمان في وقايع كرمان نام نهاده است. اثر ديگر اين مؤلف، عقدالعلي للموقف االعلي نام دارد. اين كتاب 
ــرح وقايع اواخر حكومت سلجوقي و ايام فترت در كرمان، آمدن ملك دينار غز به كرمان، شرح اخالق ملوك، در  ــتمل بر ش مش
ــت. در اين ميان كتاب سلجوقيان و غز در كرمان اثر محمد بن  ــنده اس ــرح احوال نويس ثناي صاحب قوام الدين وزير و نيز در ش
ابراهيم كه منبع اصلي او كتاب بدايع  االزمان في وقايع كرمان احمد بن حامد بوده، نيز مي تواند مفيد واقع شود. محمد بن ابراهيم 

از اهالي خبيص كرمان است و مقارن با دوره ى شاه عباس صفوي مي زيست. 
ــين او  ــاهي و جانش ــتمل بر وقايع كرمان در زمان حكمراني براق حاجب قراختايي از امراي خوارزمش پس از آن نيز كتابي مش
ــمط العلي للحضره العليا نام دارد حوادث تاريخ حكومت قراختاييان  ــت است. اين كتاب كه س ناصرالدين منشـي كرماني در دس
كرمان را به صورت مختصر شرح مي دهد. تأليف كتاب از 715 ق آغاز و در اوايل 716 ق خاتمه يافته است. انتقال سنن اداري 
ــي تاريخ  ــر را به منبعي تقريبًا مفيد و هرچند اندك براي بررس ــته اين اث ــه حكومت قراختاييان كرمان، توانس ــاهيان ب خوارزمش
ــازد. مضاف آن كه مؤلف خود در حدود 693 ق مدتي رئيس ديوان رسائل و انشاء حكومت قراختاييان  ــاهيان مبدل س خوارزمش

كرمان بوده است. 
ــتان، موجب شده كه از دو منبع مهم درخصوص طبرستان، بتوان براي  ــاهيان با حكومت هاي مستقر در طبرس ارتباط خوارزمش
بررسي تاريخ حكومت خوارزمشاهيان استفاده كرد. بهاء الدين محمد بن حسن بن اسفنديار مشهور به ابن اسفنديار در 606 ق از 
بغداد به ري آمد. او در كتاب خانه ى شاه رستم بن شهريار تاريخ عربي طبرستان را يافت. مدتي بعد به آمل و از آن جا به خوارزم 
ــتان  ــتان پرداخت. پس از آن در طبرس ــال در خوارزم به جمع آوري اطالعات در خصوص تاريخ طبرس رفت و نزديك به پنج س
ــان برد. هم چنين موالنا اولياءاهللا آملي نيز كه در حدود 750  ــتان پرداخت و آن را در حدود 613 ق به پاي ــه تأليف تاريخ طبرس ب
ــتان ابن اسفنديار  ــت. وي در اثر خود از كتاب تاريخ طبرس ــته، به تأليف تاريخ رويان از ابتدا تا زمان خود پرداخته اس ق مي زيس

اقتباس كرده، ولي نامي از او نبرده است. 
ــاهيان ارائه دهند. طبقات ناصري اثر  منابع تاريخي مربوط به غوريان نيز مي توانند اطالعات مفيدي درخصوص تاريخ خوارزمش
قاضي منهاج السراج جوزجاني مهم ترين منبع درخصوص تاريخ غوريان است. پدرش در دربار غوريان به شغل قضا مشغول بود. 
جوزجاني در هنگام حمله ى مغول در خراسان حضور داشت. به همين لحاظ اطالعات جوزجاني نه تنها از جهت ارتباط غوريان 
با خوارزمشاهيان، بلكه از نظر گزارش حمله ى مغوالن و تصرف قلمرو خوارزمشاهيان توسط آنان بسيار ارزشمند است. جوزجاني 

پس از حمله ى مغول به هند رفت و در حدود 658 ق كتابش را كه تاريخى عمومي بود، تأليف كرد. 
ــت است كه اطالعات مفيدي در اختيار ما قرار  ــه اثر ديگر در دس عالوه بر طبقات ناصري، در خصوص تاريخ حمله ى مغول س
مي دهند. مهم ترين اين آثار، جهان گشاي جويني اثر عطاملك جويني است. جهان گشاي جويني در كنار آثار شهاب الدين نسوي 
ــهور و  ــاهيان گرد آورده اند. خانواده ى عطاملك از خاندان هاي مش ــترين اطالعات را درخصوص تاريخ خوارزمش و ابن اثير، بيش
ــاهيان و مغوالن مسئوليت داشتند. از  ــتگاه هاي ديواني سلجوقيان، خوارزمش ــان بودند و در دس قديمي ديواني در منطقه خراس
جمله منتجب الدين جويني صاحب التوسل الي الترسل از جمله افراد خاندان اوست. جد او يعني شمس الدين محمد از مالزمان 
ــلطان محمد از برابر مغوالن، شمس الدين محمد به همراه  ــاه و مستوفي ديوان او بود. در زمان فرار س ــلطان محمد خوارزمش س
سلطان بود.25 پدر عطاملك، بهاء الدين محمد صاحب ديوان نيز از حكام و شحنگان مغول در فترت بين حمله ى چنگيز تا ورود 
ــلك ديوانيان پيوست و دبير امير ارغون شد. عطاملك  ــا در جواني به س هوالكو به ايران بود. عطاملك جويني مؤلف جهان گش
پس از مرگ هالكو به همراه برادرش شمس الدين محمد جويني در خدمت اباقا باقي ماندند. وي تأليف تاريخ جهان گشاي خود 
ــتمل بر تاريخ شروع كار چنگيزخان و فتوحات او تا انقراض خوارزمشاهيان و  ــانيد. جلد اول كتاب مش را در 655 ق به انجام رس
ــت. جلد دوم گزارش تاريخ سالطين خوارزمشاهيان، قراختاييان و حكام مغول ايران است. جلد  ــلطنت اكتاي قاآن و گيوك اس س
سوم نيز تاريخ منكوقاآن و لشكركشي هوالكوخان به ايران را دربرمي گيرد. براي بررسي تاريخ خوارزمشاهيان، جلد اول و عمدتًا 
ــرح احوال سلطان جالل الدين،  ــتفاده خواهد بود. ويژگي ديگر اين اثر اختصاص فصولي جداگانه به ش ــيار مورد اس جلد دوم بس
يمين ملك مقطع هرات و از امراي سلطان محمد، تركان خاتون مادر سلطان محمد، و ديگر فرزندان سلطان يعني غياث الدين، 
ــت. اين گزارش هاي جداگانه، اطالعات زيادي از  ــرح آغاز حكمراني براق حاجب در كرمان اس ركن الدين غورسـانچتي و نيز ش
ساختار دروني امپراطوري خوارزمشاهي به ما مي دهد. به ويژه آن كه اين گزارش ها همراه با دقت نظر، احاطه بر كليه ى جزييات 

ارتباط خوارزمشاهيان با حكومت هاي مستقر در طبرستان، 
موجب شده كه از دو منبع مهم درخصوص طبرستان، بتوان 
براي بررسي تاريخ حكومت خوارزمشاهيان استفاده كرد
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ــت كه مقارن با سال هاي هجوم مغوالن،  ــاي مؤلف است. افزون بر آن، جويني از معدود مورخيني اس ــادگي انش وقايع و نيز س
هنگام حمله مغول در منطقه خراسان مي زيسته و از نزديك شاهد برخي از وقايع بوده و يا از افرادي كه خود در جريان حوادث 
ــيرت جالل الدين و به خصوص تاريخ  جهان گشاي جويني تقريبًا تنها منبع مورخين بعدي بوده كه  ــنيده است. كتاب س بودند، ش

خواسته اند تاريخ خوارزمشاهيان را به رشته تحرير درآوردند. 
پ) تاريخ هاي محلي: تواريخ محلي نه تنها درخصوص سالله هاي محلي مي توانند اطالعات ذي قيمتي ارائه كنند؛ بلكه منابعي 
ــمند درخصوص تشكيالت اداري اياالت و شهرها و نيز خاندان هاي محلي هستند. اهميت اين اطالعات از آن جا افزون تر  ارزش
ــتگاه هاي اداري مركز يا اياالت بوده اند.  ــتان اداري و محلي، در دس ــياري از اين خاندان ها عمدتًا از كاربدس ــد كه بس خواهد ش

هم چنين اين تواريخ مي توانند در مورد وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه در آن روزگار، گزارش هاى مطلوبي ارائه دهند. 
ــايد مهم ترين تاريخ محلي برجاي مانده، تاريخ بيهق اثر ابوالحسـن علي بن زيد بيهقي  ــاهيان ش در خصوص تاريخ خوارزمش
ــت. تاريخ بيهق  ــلجوقي نوش ــنجر س ــد. وي كتابش را در 563 ق  و پس از مرگ س معروف به ابن فندق (ح 490-565) باش
ــت. مضاف آن كه ابن فندق اطالعات جالبي  ــهر اس ــبزوار) و وقايع مرتبط با اين ش ــهر بيهق (س اثري مفيد درخصوص تاريخ ش
ــئوليتي بوده اند، ارائه مي دهد. آثار بي شماري به ابن فندق منسوب است. ولي  ــهر، كه غالبًا متصدي مس از خاندان هاي محلي ش
ــارب التجارب و غوارب الغرائب را مي شناسيم كه  ــت داريم. از جمله اين آثار، كتابي با عنوان مش فقط معدودي از آثار او را در دس

درخصوص تاريخ ايران بعد از آل بويه و تا زمان مؤلف تأليف شده است. اين اثر از مآخذ جويني و ابن اثير بوده است. 
ــخ محلي ديگر فضائل بلخ اثر شيخ االسـالم صفي المله و الدين ابوبكـر عبد اهللا بن عمر بن محمد بن داود واعظ بلخي (تولد  تاري
ــده و در 676 ق، عبداهللا محمد بن حسين حسيني بلخي آن را به  ــته ش ــت. كتاب در 610 ق نوش ح 513 ق) و به زبان عربي اس

فارسي ترجمه كرد. كتاب متضمن اطالعات سودمندي در باب تشكيالت اداري اياالت و خانواده هاي متنفذ بلخ است. 
تاريخ هرات اثر سيف بن محمد بن يعقوب هروي (تولد 681 ق) نيز وقايع هرات از حمله ى مغول تا حكومت ملك غياث الدين از 
ــتن اثر خود از آثاري چون  ــيف هروي براي نوش خاندان آل كرت را دربرمي گيرد. وي اثر خود را در 730 ق تأليف كرد. گرچه س
ــيد الدين فضل اهللا بهره گرفته است، با اين حال گاه اطالعاتي درخصوص حوادث هرات در دوره ى خوارزمشاهي  جوزجاني و رش

و نيز مقارن با حمله ى مغول ارائه مي دهد كه در منابع ديگر يافت نمي شود. 
از جمله معروف ترين تاريخ هاي محلي، تاريخ بخارا اثر ابوبكر محمد بن جعفر نرشخي (286-348 ق) است. وي آن را در 332 
ــم هجري، ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوي، به آن  ــت و به نوح بن نصر سـاماني تقديم كرد. در قرن شش ق به عربي نوش
ــتانش، كتاب را به فارسي ترجمه و اندكي از آن را  ــتند و نيز به خواهش دوس دليل كه مردم رغبتي به خواندن كتاب عربي نداش
ــرد. ترجمه و تأليف قباوي در 522 ق پايان يافت. در 574 ق محمد بـن زفربن عمر  اين  اثر را تلخيص و به امير بخارا  ــذف ك ح
يعني صدر عبدالعزيز تقديم داشت. چندي بعد نيز مؤلفي گمنام ذيلي بر كتاب نوشت و شرح وقايع آن را به دوران هجوم مغول 
ــتفاده اي درخصوص ارتباط خوارزمشاهيان با ماوراء النهر،  ــاند. ذيل هاي اين كتاب تا حدودي هرچند اندك اطالعات قابل اس رس

به خصوص بخارا و سمرقند و تشكيالت اداري اياالت در اين دوره ارائه مي دهد. 
ــي و از مؤلفي گمنام و مشتمل بر تاريخ سيستان تا 725 ق است. انشاي متفاوت اثر حكايت  ــتان نيز كتابي به فارس تاريخ سيس
ــته  ــته اند. زرين كوب احتمال مي دهد بخش اول كه در حدود 445 ق نوش ــت داش از آن دارد كه چند نفر در نگارش اين اثر دس
شده به قلم شخصي به نام شمس الدين محمد موالي بوده و نيز محمود بن يوسف اصفهاني از جمله كساني بوده كه پس از آن، 
ــت.26 اين كتاب به اهتمام ملك الشـعرا بهار به چاپ رسيد. تاريخ سيستان از جهت اشتمال آن بر شرح  كتاب را تكميل كرده اس

رويداد هاي سيستان، معاصر با خوارزمشاهيان، تا حدودي قابل استفاده است. 
ــفرنامه ها، اطالعات مفيدي درخصوص وضعيت شهرها و اياالت، اوضاع اجتماعي  ت) متون جغرافيايي: متون جغرافيايي و س

و فرهنگي شهرها در اختيار ما قرار مي دهند. 
ــت. اين مجموعه مهم ترين اثر جغرافيايي معاصر  تقريبًا كامل ترين اثر جغرافيايي، معجم البلدان ياقوت حموي (575-626ق) اس
ــان و خوارزم حضور داشت. او در اثر  ــود. ياقوت حموي مقارن با حمله ى مغول در خراس ــوب مي ش ــاهيان نيز محس با خوارزمش
ــهرها و نواحي تحت سلطه ى حكومت خوارزمشاهيان و وقايع مربوط به آغاز  جغرافيايي خود، اطالعات ذي قيمتي از وضعيت ش
ــافرت به بسياري از شهرها و روستاها و  ــتكار ياقوت در مس ــت. هم چنين دقت و پش حمله ى مغوالن، براي ما به جاي نهاده اس
ــازد. پس از او زكريا بن محمد بن محمود قزويني (605-682 ق) در اثر  ــب اطالع از آنان، اهميت اين اثر را افزون تر مي س كس

تقريباً كامل ترين اثر جغرافيايي، معجم البلدان ياقوت حموي 
(575-626ق) است. اين مجموعه مهم ترين اثر جغرافيايي معاصر 

با خوارزمشاهيان نيز محسوب مي شود

شناخت و ارزيابي توصيفي منابع و مآخذ تاريخ دوره ى خوارزمشاهيان
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ــاهي ارائه  جغرافيايي خود با عنوان آثار البالد و اخبار العباد اطالعات هرچند مختصري در خصوص نواحي امپراطوري خوارزمش
داده است. 

از آثار جغرافيايي دوره ى ايلخانان مغول كه مي توانند براي بررسي تاريخ خوارزمشاهيان مفيد واقع شوند، مي توان از نزهة القلوب 
ــفرنامه ابن بطوطه  ــت. از منابع مقارن با همين ايام، از س حمد اهللا مسـتوفي ياد كرد. وي اثر خود را در 740 ق تأليف كرده اس
ــهرهاي ماوراء النهر  ــابور و ديگر ش ــمرقند، بلخ، هرات، نيش نيز مي توان نام برد. ابن بطوطه در حدود 725 ق به خوارزم، بخارا، س
ــفر كرده است. سفرنامه او از جهت بررسي جايگاه خوارزمشاهيان در افكار عامه، سال ها پس از سقوط آنان، قابل  ــان س و خراس

توجه است. 
ــمند اثر محمد بن نجيب بكران به نام جهان نامه است.  ــاهي، يكي از آثار ارزش در ميان آثار جغرافيايي مربوط به دوره ى خوارزمش
ــت كه اين اثر براي  ــه ارزش افزون تر اين اثر به لحاظ آن اس ــت، بلك ــن اثر تنها به دليل مطالب جغرافيايي اثر نيس ــت اي اهمي
سلطان محمد خوارزمشاه نوشته شده است. محمد بن نجيب بكران كتاب خود را به زبان فارسي نوشت و آن را به سلطان محمد 
ــاهيان، قراختاييان و جغرافياي  تقديم كرد. وي در اثر خود، اطالعات تاريخي و جغرافيايي مفيدي، در خصوص تاريخ خوارزمش

ماوراء النهر ارائه كرده است. 
ــي و  ــاختار سياس ــي س ــآت و فرامين در بررس ــي و اداري در مجموعه منش ث) متون ادبي: فرامين، احكام و مكتوبات سياس
ــت كنيم، بايد در  ــناد، تقدم تاريخي را رعاي ــم در معرفي اين اس ــت. در صورتي كه بخواهي ــيار مؤثر اس ــا بس اداري حكومت ه
ــرد. اين اثر كه مجموعه  ــآتي به نام، عتبه الكتبه نام ب ــاز از مجموعه منش آغ
مراسالت ديواني سلطان سنجر است، توسط مؤيد الدوله منتجب الدين بديع، 
اتابك جويني دبير سلطان سنجر سلجوقي، از خاندان معروف جويني تدوين 
شده است. مجموعه مكتوبات منتجب الدين جويني به لحاظ روابط سنجر با 
ــاهيان و نيز تقارن زماني مكتوبات با دوره ى خوارزمشاهي، منبعي  خوارزمش
ــب براي بررسي تاريخ خوارزمشاهيان به خصوص تشكيالت اداري اين  مناس
ــه خود دو نامه نيز از رشـيد الدين  ــت. جويني در انتهاي مجموع دوران اس

وطواط آورده است. 
ــاعر قرن ششم ق نيز مي تواند  نامه هاي افضل الدين بديل بن علي خاقاني ش
مورد استفاده قرار گيرد. خاقاني گرچه خارج از حوزه حكمراني خوارزمشاهيان 
ــز، نامه هاي او مي تواند تا حدودي مفيد واقع  ــيد الدين وطواط، صاحب ديوان انشاء آتس ــته، ولي به دليل ارتباط او با رش مي زيس

شود. 
ــاهي تاكنون منشآت سه تن از دبيران و كاتبان ديوان انشاء سالطين خوارزمشاهي را در دست داريم. اولين  از دوره ى خوارزمش
آن، مجموعه مكاتبات رشيد الدين وطواط است. وي حدود سي سال صاحب ديوان انشاء آتسز خوارزمشاه بود و تقرب زيادي نزد 
ــاهيان در دوره آتسز و اوايل سلطنت تكش به ويژه در  ــت. آثار وطواط اطالعات گرانبهايي درخصوص حكومت خوارزمش او داش
مورد ساختار اداري حكومت خوارزمشاهيان در اختيار ما قرار مي دهد. مهم ترين آثار وطواط، منشآت اوست كه به دو زبان فارسي 
و عربي نوشته شده است. در حقيقت منشآت رشيد الدين، كامل ترين مجموعه اطالعات را درخصوص تشكيالت اداري حكومت 
ــلطنت سلطان تكش در اختيار ما قرار مي دهد. خود رشيد الدين تعدادي از اين منشآت را در  ــاهيان تا پيش از دوره ى س خوارزمش
دو مجموعه با عناوين ابكار االفكار في الرسائل و االشعار و عرائس الخواطر و نفائس النوادر گرد آورده است.27 مجموعه عرائس 
ــامل 25 نامه  ــامل 25 نامه به عربي و چند رقعه كوتاه و بخش دوم ش ــت. بخش اول ش ــده اس الخواطر در دو بخش تنظيم ش
ــت. مجموعه ابكار االفكار نيز در چهار بخش تدوين يافته است. بخش اول مشتمل بر دو نامه  ــي و نيز چند رقعه كوتاه اس فارس
به عربي و بخش دوم شامل ده نامه به عربي و چند قطعه است. بخش سوم نيز ده نامه به فارسي و بخش چهارم نيز ده قصيده 
ــالطين و  ــتمل بر مكاتبات با وزير خليفه، س ــي و چند قطعه و غزل و چند رباعي را دربرمي گيرد. اين مجموعه ها، مش به فارس
فرمانروايان معاصر خوارزمشاهيان، از جمله سلطان سنجر سلجوقي و ديگر امرا و وزرا و نيز برخي فرامين و نامه هاي خصوصي 
وطواط به دوستانش است. تاريخ نگارش نامه ها مشخص نيست و تعيين تقدم و تأخر هر يك از نامه نيز مشكل به نظر مي رسد. 
با اين حال معلوم است كه تقريبًا تمام مكتوبات، مربوط به دوره ى آتسز خوارزمشاه است. اين دومجموعه به وسيله ى دكتر قاسم 
ــيد. از رشيد الدين وطواط مكتوبات ديگري نيز به جاي مانده است. اضافه بر دو نامه اي كه  تويسـركاني در 1338 ش به چاپ س

از او در انتهاي مجموعه عتبه الكتبه موجود است، مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
ــت.  ــي اس ــي، 25 قصيده به عربي و پنج قصيده به فارس ــامل 25 نامه به عربي، پنج نامه به فارس 1ـ عمدة البلغا وعدةالفصحا ش
ــت، ولي تاكنون نشر نيافته است. برخي  ــد افندي و اياصوفيه تركيه موجود اس ــخه خطي اين مجموعه در كتاب خانه هاي اس نس

مكتوبات اين مجموعه در ديگر مجموعه هاي وطواط موجود است. 

فرامين، احكام و مكتوبات 
سياسي و اداري در مجموعه 
منشآت و فرامين در بررسي 
ساختار سياسي و اداري 
حكومت ها بسيار مؤثر است
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ــت. بخش هايي از اين منشآت نيز در  ــتانبول اس ــيد الدين وطواط نيز در كتابخانه نور عثمانيه اس ــآت رش 2ـ مجموعه اي از منش
ــيايي انجمن لنين گراد موجود  ــيد الدين وطواط در موه ية آس ــآت رش ــت.28 ظاهراً تعدادي از منش مجموعه هاي ديگر موجود اس

است.29
3ـ فتح نامه جند و چهار نامه كوتاه از رشيد الدين در يك مجموعه منشآت با عنوان المختارات من الرسائل نيز حفظ شده است. 

عالوه بر اين منشآت، از رشيد الدين وطواط آثار ديگري نيز به جاي مانده كه در جاي خود به اين آثار اشاره خواهد شد.
ــاء سلطان تكش  ــل از بهاء الدين محمد بن مؤيد بغدادي كاتب ديوان انش ــل الي الترس ــآت بعدي با عنوان التوس مجموعه منش
ــط وطواط در خصوص تشكيالت اداري حكومت  ــده توس ــت. اين مجموعه در حقيقت مكمل اطالعات ارائه ش ــاه اس خوارزمش
ــداد اين مكتوبات، و نيز  ــاالت بهايي معرفي مي كند.30 تنوع و تع ــت. وراويني اين مجموعه را با عنوان رس ــاهيان اس خوارزمش
هم زماني آن با توسعه ى تشكيالت اداري خوارزمشاهيان كه با سقوط سلجوقيان ايران و اقتدار خوارزمشاهيان همراه بود، موجب 
ــاهي، جايگاهي خاص يابد. بهاء الدين محمد بن مؤيد بغدادي، سال ها در  ــده كه اين مجموعه در ميان منابع دوره ى خوارزمش ش
ديوان انشاء سلطان تكش خوارزم شاه به كار كتابت اشتغال داشت و مدتي نيز صاحب ديوان انشاء او بود.31 التوسل الي الترسل 
در يك مقدمه و ديباچه و سه بخش تنظيم شده است. بخش اول مشتمل بر 21 منشور ديواني، فتح نامه و عهود است. مهم ترين 
ــلطان تكش است. بخش دوم شامل چهارده نامه و  ــور اياالت جند به نام ناصرالدين ملك شاه فرزند س ــور اين بخش، منش منش
مثال به ملوك و ديگر فرمانروايان از جمله سالطين غور و فرمانروايان مازندران است. بخش سوم نيز اخوانيان را دربرمي گيرد. 

ــمندي در  دو بخش اول اين مجموعه به خصوص بخش اول، اطالعات ارزش
ــكيالت اداري در مركز و اياالت در اختيار ما قرار مي دهد و از  خصوص تش

اين نظر حائز اهميت فراوان است. 
مجموعه مكتوبات ديگر، وسائل الرسائل و دالئل الفضائل نام دارد. نويسنده ى 
اين مكتوبات، نورالدين منشي نوه ى كريم الشرق نيشابوري از اهالي كدكن 
ــابور است. وي مدتي منشي سـلطان غياث الدين پيرشاه فرزند سلطان  نيش
ــاه بود و پس از آن به خدمت سلطان جالل الدين مينكبرني  محمد  خوارزمش
ــت. باب اول امثله و  ــده اس ــت.32 اين مجموعه در چهار باب تنظيم ش پيوس
مناشير، باب دوم مخاطبات و مجاوبات، باب سوم مطالعات و مفاوضات وزير 
ــام مي برد، و باب چهارم،  ــه از او با عنوان خداوند عالم، خواجه ى جهان ن ك

مكتوباتي كه از جانب خود به خلفا و سالطين و مخدومان نوشته است. با اين حال، نثر مصنوع نامه ها، موجب شده كه نويسنده 
ــه با ديگر مكتوبات  ــيه برود. به همين لحاظ، اطالعات تاريخي كمتري در مقايس بيش از آن كه به اصل مطلب بپردازد، به حاش
ــائل  ــبت مي دهد.33 ولي اين فتح نامه در وسائل الرس ــي نس در اختيار ما مي نهد. جويني فتح نامه ى اخالط را نيز به نورالدين منش

موجود نيست. 
ــت. اين مجموعه شامل  ــائل موجود اس ــاهيان چند نامه نيز در المختارات من الرس از ديگر مكتوبات مربوط به دوره ى خوارزمش
منشآت، فرامين و احكام ديواني از قرون پنجم تا هفتم هجري قمري و از نويسنده اي ناشناس است. نام كاتب نسخه محمود بن 
ــت. عمده ى مكتوبات اين اثر در ارتباط با اصفهان است.  ــخه ى موجود اس بختيار االتابكي و مربوط به 17 محرم 693 هـ در نس
ــيد الدين وطواط كه به  ــاهي وجود دارد. افزون بر وجود برخي مكاتبات رش در اين مجموعه چند نامه مربوط به دوره ى خوارزمش

آن اشاره شد، مكتوباتي ديگر نيز در خصوص خوارزمشاهيان وجود دارد. 
ــاهي، ديگر متون ادبي چون آداب الملوك، سير صوفيه، پندنامه ها، مناظرات و شرح حال ها  ــي تاريخي دوره ى خوارزمش در بررس
ــرار گيرند. تحفة الملوك از علي بن ابي حفص بن فقيه محمـود االصفهاني در همين مجموعه آثار  ــتفاده ق نيز مي توانند مورد اس
قرار مي گيرد. تاريخ دقيق نگارش تحفة الملوك بر ما نامعلوم است. احتماًال مؤلف در قرن ششم قمري مي زيسته است. بخشي 
ــت. تاريخ فخري از محمدبن علي بن طباطبا معروف ابن طقطقي  ــاهي بحث مي كند، در خورتوجه اس از اين اثر كه در باب پادش
ــت. مضاف آن كه اين اثر درخصوص ارتباط خوارزمشاهيان با خلفا نيز، گزارش هاي  ــابه اس (660-709 ق)  نيز از ديگر آثار مش

مفيدي دارد. 
ــته آثار، مي توان به دو كتاب مفيد شـيخ نجم الدين رازي معروف به دايه (حدود 573-654 ق) اشاره كرد.  از ديگر منابع اين دس
وي قبل از شروع حمله مغول در خراسان و مدتي نيز در خوارزم مي زيست. هنگام حمله مغول، به ري، همدان و سپس به نزد 
ــدي دو اثر او هستند. نجم الدين رازي در اين دو اثر، بخش هايي را به جايگاه  ــلجوقيان روم رفت. مرصاد العباد، و مرموزات اس س

سلطان و وزير ديگر كاربدستان اداري و وظايف متقابل سلطان و رعايا و سلطان و وزرا اختصاص داده است. 
ــده، به لحاظ بررسي جايگاه وزارت و معرفي وزرا به خصوص وزراي دوره ى خوارزمشاهي  ــته ش آثاري كه درخصوص وزرا نگاش
ــحار من لطائف االخبار، از ناصرالدين منشـي كرماني، مربوط  ــتند. از اين مجموعه آثار مي توان از، نسائم االس حائز اهميت هس

آثاري كه درخصوص وزرا نگاشته 
شده، به لحاظ بررسي جايگاه 

وزارت و معرفي وزرا به خصوص 
وزراي دوره ى خوارزمشاهي حائز 

اهميت هستند

شناخت و ارزيابي توصيفي منابع و مآخذ تاريخ دوره ى خوارزمشاهيان
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ــاهي در اختيار ما مي نهد. سيف الدين  ــمندي در مورد وزراي حكومت خوارزمش ــال 725 ق نام برد. اين اثر اطالعات ارزش به س
حاجي بن نظام عقيلي در اواخر قرن نهم قمري نيز گزارشات ناصرالدين منشي را با تغييراتي در كتاب خود با عنوان آثار الوزراء 

آورده است. 
هم چنين آثار ادبي كه درخصوص علوم متداول عصر نوشته شده از دو جهت مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. از باب محتواي 
مطالب ارائه شده، و نيز از جهت مقدمه اي كه مؤلفين بر آثار خود نوشته اند، كه ضمن معرفي صاحب مقامي كه اثر به او تقديم 

مي شود، اطالعاتي نيز هرچند مختصر ارائه مي دهند. 
ــيد الدين وطواط صاحب است. به جز آثاري كه پيش از اين از وطواط ياد شد، برخي  ــته منابع، آثار رش از جمله مهم ترين اين دس

ديگر از كتاب هاي چاپ شده و نشده وي به شرح زير است: 
ــي.  ــرح و توضيحات به عربي و فارس ــخنان حضرت علي (ع) با ش ــتمل بر س 1ـ مطلوب كل طالب يا صد كلمه ى منظوم: مش
مقدمه ى اين اثر در معرفي خانواده ى خوارزمشاهيان و القاب سالطين خوارزمشاهي مي تواند مؤثر واقع شود. نسخه ى خطي اين 

اثر در كتاب خانه ى ملك موجود است. اين نسخه توسط محمود عابدي تصحيح و به چاپ رسيده است. 
2ـ تحفة  الصديق الي الصديق من كالم ابي الصديق: مجموعه اي مشتمل بر كلمات ابوبكر خليفه اول است. براي بررسي تاريخ 
ــاهيان، مقدمه ى آن تا حدودي مي تواند مؤثر واقع شود. نسخه هايي از اين مجموعه، در كتاب خانه ى مركزي دانشگاه  خوارزمش

تهران و نيز كتاب خانه هاي دانشگاه استانبول و اياصوفيه موجود است. 
ــخه ى خطي اين  ــت. نس ــخنان عمربن خطاب، خليفه ى دوم اس 3ـ فصل الخطاب من كالم عمربن الخطاب: مجموعه اي از س

مجموعه در دانشگاه استانبول نگهداري مي  شود. 
4ـ انس اللهفان من كالم عثمان بن عفان: مجموعه اي از سخنان عثمان بن عفان خليفه ى سوم است. 

ــيد الدين و به نام هفت تن از وزراء، امراء و شاهزادگان كه در هفت بخش و با عناوين زير تدوين  ــخنان رش 5ـ مجموعه اي از س
شده است: 

5-1ـ غرائب الكلم في رغائب الحكم به نام «ملك وزرا، الشرق و الغرب ابي المفاخر قاسم بن عراق»
5-2ـ عقودالئالي و سعود الليالي به نام «قاضي القضاة خوارزم و خراسان معزالدين ابي المخاخر مسعودبن يوسف»

ــرق و الغرب ابي الفتح  ــاالر الش 5-3ـ بغية المتكلمين و غية المتعلمين به نام «تاج الدوله والدين پهلوان العرب و العجم اسفهس
علي بن عماد الدين ايلخان بن خوارزمشاه» 

5-4ـ غرراالقوال و درراالمثال به نام سلطان شاه ابوالقاسم محمود
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5-5ـ الكلم الناصحه و الحكم الصالحه به نام «عماد الدين اقضي قضاة العالمين صدر صدور وزراء الشرق و الغرب»34. نسخ خطي 
اين مجموعه دركتاب خانه هاي ملي پاريس، اياصوفيه و استانبول نگهداري مي شود. 

5-6ـ مفاتيح الحكم و مصابيح الظلم به نام «لشكركش ايران و توران ابوعلي الحسين بن خوارزمشاه محمد»
ــجاع محمدبن الحسن بن عبدالرحيم عماد  ــاالربك ابي ش ــوم قلج اسفهس 5-7ـ جواهر القالئد و زواهر الفرائد به نام «طغرل س
ــتانبول و  ــاي ملي پاريس،  اياصوفيه و اس ــن اثر نيز در كتاب خانه ه ــخه ى خطي اي ــت. نس ــن» و به زبان عربي اس اميرالمؤمني

كتاب خانه ى عمومي استانبول نگهداري مي شود. وراويني در مرزبان نامه، نام اين اثر را فوايد قاليد مي نويسد.35
ــام عروض شعر فارسي: نسخه ى خطي اين اثر در كتاب خانه ى ملك و كتاب خانه ى شهيد علي پاشا  ــاله در عروض يا اقس 6ـ رس

در استانبول موجود است. 
6ـ ادبيات اوزان دوبيتي: نسخه ى خطي اين اثر نيز در كتاب خانه ى ملك موجود است. 

ــت. اين اثر به فرمان آتسز نوشته شده است. انگيزه ى  ــي 281 مثل عربي اس ــرح فارس 8ـ لطايف االمثال و طرايف االقوال: ش
ــته گرداند. اين اثر در 1376 ش به چاپ  ــخنان خود را آراس ــز آن بود كه با فراگيري امثال عرب و به كار بردن اين امثال س آتس

رسيده است. 
9ـ بدايع الترصيات و روايح التسجيعات كه به ابوداد سليمان پسر آتسز پيشكش شده و به زبان عربي است. نسخه ى دست نويس 

آن در كتاب خانه ى احمد ثالث استانبول نگهداري مي شود. 
ــت. اين اثر از نظر بررسي تاريخ خوارزمشاهيان  ــعر كه مشهورترين اثر رشيد الدين وطواط اس ــحر في دقايق الش 10ـ حدائق الس
ــيد الدين وطواط ديوان شعري نيز دارد كه به آن  ــت.36 رش اهميت اندكي دارد. ولي از نظر ادبي، اهميت فراواني در آن مترتب اس

اشاره خواهد شد. 
معاصر با وطواط، ابوالقاسـم محمدبن عمرالزمخشـيري خوارزمي معروف به جاراهللا زمخشيري (467-538 ق) مي زيسته است. 
وي استاد تفسير و حديث، نحو، لغت و علوم بالغي بود و آثار فراواني از جمله مقدمة االدب از او برجاي مانده است كه تا حدي 

مي توانند در شناخت جامعه ى علمي اين روزگار و مسائل فرهنگي و علمي آن مؤثر واقع شوند. 
ــهور اين روزگار، مي توان از اسـمعيل بن حسـن الحسـيني الجرجاني (متولد 434 ق) پزشك معروف  ــمندان مش از ديگر انديش
دوره ى خوارزمشاهي نام برد. وي مدتي در دربار آتسز زيست. پس از آن به مرو رفت و در 531 ق در آن جا وفات يافت. اشتهار 
ــاهي، االعراض الطبيعه و المباحث  ــت. از معروف ترين آثار او، ذخيره ى خوارزمش ــطه ى تأليف آثاري در طب اس جرجاني به واس
العالئيه را مي توان نام برد. مقدمه ى اين آثار تا حدودي مي تواند در مطالعات مربوط به خوارزمشاهيان مؤثر افتد. از آثاري كه در 
شناخت فنون دبيري بسيار مؤثر است، مي توان از كتاب چهار مقاله اثر احمد بن علي نظامي عروضي سمرقندي ياد كرد. مؤلف، 
ــاهزادگان سلسله ى غوريان تأليف كرد. يكي از  ــندگان قرن ششم هجري بود و كتاب خود را به نام يكي از ش ــعرا و نويس از ش
ــي جايگاه دبيران و نحوه ى فعاليت آنان  ــت، كه از جهت بررس مقاالت اين اثر در «ماهيت علم دبيري و كيفيت بليغ كامل» اس
در اين دوران مي تواند اطالعات مفيدي در اختيار ما نهد. همچنين، از حميد الدين ابوبكر عمربن محمودي بلخي صاحب مقامات 
حميدي مي توان نام برد. وي از طرف سلطان سنجر مقام قضاوت بلخ را داشت. بلخي كتاب خود را در 551 ق نوشت. مقامات 
حميدي مشتمل بر بيست و چهار مقاله در مطالب ادبي است. اين كتاب نه تنها از جهت آشنايي به كار دبيران مؤثر است، بلكه 

به لحاظ حضور مؤلف در شهرهاي مختلف، مي تواند اطالعاتي هرچند اندك، از وضعيت اوضاع اداري اين دوران ارائه دهد. 
ــاظ معاصر بودن او با  ــاء ولد پدر موالنـا جالل الدين محمد به لح ــهور به به ــر بهاء الديـن محمد بن حسـين خطيبي بلخي مش اث
ــخنان او با عنوان  ــاهيان نيز مي تواند تا حدودي مورد اعتنا قرار گيرد. مجموعه ى مواعظ و س درگيري هاي غوريان و خوارزمش

معارف در دست است. او اثر خود را در حدود 603 ق نگاشته است. 
كتاب تبصرة العوام في معرفة مقاالت االنام از سـيد مرتضي بن داعي حسـني رازي نيز به لحاظ حضور مؤلف در خوارزم تا حد 
ــت. وي اطالعات مختصري در خصوص جامعه ى  ــتفاده قرار گيرد. زمان نگارش اثر حدود 580 ق اس اندكي مي تواند مورد اس
خوارزم و حضور فخر رازي در اين شهر ارائه مي دهد. موضوع كتاب او نيز در معرفي فرق مختلف است كه در بررسي وضعيت 

اجتماعي اين دوران قابل اعتنا است. 
ــمندان مشهور دوره ى خوارزمشاهي است.  ــني رازي از او ياد كرده، از روحانيون و انديش فخر الدين محمد بن عمر رازي كه حس
ــد. صرف نظر از آن، در اين  ــاه نوشته ش ــود، براي تكش خوارزمش ــوب مي ش كتاب جامع العلوم وي كه يك دايرةالمعارف محس
ــر آثار درخور توجه  ــت. از ديگ ــتخراج اس ــاغل علمي اين دوران قابل اس ــه اطالعاتي درخصوص وضعيت علمي و مش مجموع

فخر الدين رازي در اين خصوص مي توان از مناظرات او در ماوراء النهر، و التحبير في علم التعبير نام برد. 
ــاهيان قابل توجه هستند، مي توان به كتاب المعجم في معابير اشعار  ــي تاريخي دوره ى خوارزمش از ديگر متون ادبي كه در بررس
العجم از شمس الدين محمد بن قيس رازي اشاره كرد. مؤلف از اهالي ري بود. ولي مدت هاي طوالني در ماوراء النهر، خراسان 
ــاه به عراق براي فتح بغداد، وي جزو همراهان سلطان بود. در  ــلطان محمد خوارزم ش ــت. در هنگام حركت س و خوارزم مي زيس

شناخت و ارزيابي توصيفي منابع و مآخذ تاريخ دوره ى خوارزمشاهيان
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ــلطان بود. قيس رازي در 623  ــلطان از برابر مغوالن، او در ركاب س زمان حمله ى مغول نيز، وي از خوارزم گريخت. در فرار س
ــد. گرچه كتاب قيس  ــت و از ندماي او ش ــعد بن زنگي بن مودود پيوس ق از عراق به فارس مهاجرت كرد  و به خدمت اتابك س
يك كتاب تاريخي نيست، ولي برخي مطالب آن، به خصوص مقدمه ى اثر، حاوي برخي خاطرات مؤلف مربوط به حمله ى مغول 

و همراهي او با سلطان است. 
ــت كه در بررسي هاي تاريخي مي توانند مفيد واقع شوند. مهم ترين ديوان شعري كه در  ــعار نيز از جمله آثاري اس ديوان هاي اش
بررسي تاريخ خوارزمشاهيان قابل توجه است، ديوان اشعار رشيد الدين وطواط است. ارائه ى اطالعاتي درخصوص جايگاه سلطان، 
صفات و وظايف اين مقام، شناسايي خانواده ى سلطان و نيز برخي اصطالحات اداري و اجتماعي از جمله نكات قابل اهميت در 
ــنجر سلجوقي و از دوستان رشيد الدين وطواط، نيز اشعاري در مدح  ــت. اديب صابر ترمذي شاعر دربار سلطان س اين ديوان اس
ــول سلطان سنجر به نزد آتسز بود، ولي به فرمان اتسز و به اتهام آن كه براي سلطان سنجر جاسوسي كرده  ــز دارد. وي رس آتس
است، به جيحون افكنده شد. غزنوي ملقب به اشرف (وفات 555 تا 557 ق)، نيز شاعر دربار غزنويان و سلجوقيان بوده و مدتي 
نيز نزد آتسز اقامت داشت، و او را مدح گفته است. حكيم سوزني سمرقندي (حدود 489 ـ حدود 569 يا 562 ق) از شاعراني بود 
ــت. برخي اشعار او در شناخت ويژگي هاي اجتماعي اين دوران مؤثر است. اثيرالدين  ــنجر منصبي نيز داش كه ظاهراً در دربار س
اخسيكتي نيز از شعراي معاصر خورازمشاهيان است. وي در فتنه ى غز و حوالي سال 550 ق از خراسان گريخت و به عراق به 
نزد سالطين سلجوقي رفت. در واقعه ى شكست سپاهيان قتلغ اينانج متحد سلطان تكش از طغرل سوم سلجوقي در 590 ق، 
وي شاهد واقعه بود و شعري نيز در اين مورد دارد. خاقاني شرواني نيز از شاعراني بود كه گرچه در ماوراء النهر نمي زيست، ولي 

با رشيد الدين وطواط نوشت و خواند داشت. 
هم چنين از ديگر شاعران معاصر اين دوران مي توان از ظهير فاريابي (متوف 598 ق)، قوامي رازي، معزي، جمال الدين اصفهاني 
ــاهيان  ــنايي با وضعيت اجتماعي جامعه ى معاصر خوارزمش ــان در آش (متوفي 588 ق) و عبدالواسـع جبلي نام برد كه اشعارش
مي توانند مؤثر واقع شوند. از مشهورترين شاعران اين دوران فريد الدين ابوحامد محمد بن ابوبكر ابراهيم عطار معروف به عطار 
ــيد. بررسي آثار او در آشنايي با وضعيت  ــت. وي ظاهراً در 618 ق در قتل عام نيشابور توسط مغوالن به قتل رس ــابوري اس نيش
ــرار،  ــق الطير، الهي نامه، مظهرالعجايب و مظهر االس ــرونامه، منط ــت. خس ــي و فرهنگي اين عصر تا حدودي مفيد اس اجتماع
تذكرةاالوليا، پندنامه، مصيبت نامه، هيالج نامه و ديوان اشعار از جمله آثار عطار نيشابوري هستند. رفيع الدين لنباني از ممدوحان 

سلطان جالل الدين خوارزمشاه نيز از ديگر شاعران اين دوران است. وي قصايدي در مدح آخرين سلطان خوارزمشاهي دارد. 
هم چنين عالوه بر ديوان هاي اشعار، داستان ها و پندنامه ها نيز مي توانند در بررسي تاريخي مؤثر واقع شوند. درخصوص دوره ى 
ــاره است. اين مجموعه داستان و پند و اندرز، منسوب به مرزبان پسر  مورد نظر، مرزبان  نامه تحرير سـعد الدين وراويني قابل اش
شيروين از شهرياران طبرستان است كه وراويني آن را در سال هاي 607  تا 622 ق تحرير كرده است. كتاب ديگر، قابوس نامه 
اثر عنصرالمعالي كيكاوس بن اسـكندر بن قابوس وشـمگير زياري است. عنصرالمعالي كه از شاهزادگان خاندان زياري و داماد 
ــت. وفات او احتماًال در 642 ق روي داد. با توجه به اين كه  ــته اس ــلطان محمود غزنوي بود، پند نامه اي براي فرزند خود نوش س
مؤلف خود در دستگاه غزنويان مسئوليت هايي داشته، برخي اصطالحات مفيد درخصوص وضعيت اداري و اجتماعي اين عنصر 
ــرط وزارت  ــاه، آداب نديمي، آيين دبيري، ش ارائه مي دهد. از جمله فصولي از كتاب او، اختصاص به آداب خدمت كردن به پادش

و سپهساالري و... است. 
ــناخت بزرگان و انديشمندان و صاحب منصبان اين دوران  ــرح حال ها از منابعي هستند كه در ش ــعرا و ش هم چنين تذكره هاي ش
ــت. تذكره ى  لباب االلباب از محمد عوفي نيز اثر  ــتند. از مهم ترين اين منابع، معجم االدباء اثر ياقوت حموي اس قابل توجه هس
قابل توجهي در بررسي اين دوره است. عوفي در 597 ق در بخارا، در 600 ق در نسا و سال ها نيز در سيستان و خوارزم اقامت 
داشته است. در 603 ق نيز در نيشابور و 607 ق نيز در اسفزار و مدتي در شهرنو بين راه استرآباد به خوارزم سكنا داشت. عوفي 
در هنگام حمله ى مغول، به سند رفت. ابن فندق كه شرح او پيش از اين رفت، اثري نيز به نام لباب االنساب و االلقاب واالعقاب 

دارد. اين كتاب نيز در شناخت شخصيت هاي سياسي، علمي، فرهنگي و اداري اين دوران مي تواند مفيد واقع شود. 

نتيجه: 
منابع موجود از دوره ى خوارزمشاهيان بسيار اندك است. اين امر نه به آن دليل است كه نوشته اي وجود نداشته و يا مورخان و 
نويسندگان نسبت به نگاشتن حوادث اقدام نكرده اند، بلكه به نظر مي رسد به آن دليل است كه بسياري از آثار نوشته شده، بر اثر 
ايلغار مغول طعمه ى هدم و نابودي شده اند. گزارش ابعاد فاجعه ى ويراني هاي ناشي از حمله ى مغول توسط اندك منابع موجود 
و يا آثاري كه سال ها پس از حمله مغول تدوين شده اند، به دست ما رسيده است. برهمين اساس، بررسي تاريخ ايران در دوره ى 
ــت براساس منابع و متون دوره هاي تاريخي قبل و بعد از سلسله، و يا  ــاهيان، صرف نظر از اندك منابع موجود، مي بايس خوارزمش
ــي، كليه ى منابع و مآخذ و متون پراكنده و حتي  ــالله هاي معاصر صورت گيرد. قلت اطالعات ايجاب مي كند كه در اين بررس س
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با اطالعات بسيار اندك و ناچيز نيز مورد توجه قرار گيرد. 
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24ـ بغداداي، بهاء الدين محمد بن مؤيد، (1315)، التوسل الي الترسل، مصحح احمد بهمنيار، تهران: شركت سهامي چاپ. 
25ـ بكران، محمد بن نجيب (1960 م)، جهان نامه، به كوشش برشچفسكي، مسكو: فرهنگستان علوم اتحاد شوروي. 

26ـ بلخي، حميد الدين ابوبكر عمر بن محمودي (1365)، مقامات حميدي، مصحح دكتر رضا انزابي نژاد، تهران: مركز نشر دانشگاهي. 
27ـ بناكتي، محمد(1378)، تاريخ بناكتي ـ روضه الولي االلباب في معرفه التواريخ واالنساب، به كوشش دكتر جعفر شعار، تهران: انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگي، چ دوم. 
28ـ بنداري، فتح بن علي (1356)، تاريخ سلسله سلجوقي، مترجم محمد حسين جليلي، تهران: بنياد فرهنگي ايران. 
29ـ بيضاوي، قاضي ناصرالدين عبداهللا بن عمر (1313)، نظام التواريخ، به كوشش بهمن ميرزا كريمي، تهران: لمي. 

30ـ بهاء ولد، بهاء الدين محمد بن حسين خطيبي بلخي (1352)، معارف، جج 1و2، مصحح بديع الزمان فروزانفر، تهران: طهوري، چ دوم. 
31ـ تاريخ آل سلجوق در آناطولي (1377)، مصحح نادره جاللي، تهران: آينه ميراث. 

32ـ تاريخ سيستان (1314)، مصحح ملك الشعراي بهار، تهران: كالله خاور. 
33ـ تاريخ شاهي قراختاييان (1355)، مصحح دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهران: بي نا. 

34ـ جبلي، عبدالواسع (1341)، ديوان شعر، ج 2، به كوشش ذبيح اهللا صفا، تهران: دانشگاه تهران. 
35ـ جرجاني، اسمعيل بن حسن الحسيني (1345)، االغراض الطبيعه و المباحث العالئيه، تهران: بنياد فرهنگ ايران. 

36ـ همان (1344)، ذخيره خوارزمشاهي، جج 1و2، به كوشش محمد تقي دانش پژوه و ايرج افشار، تهران: دانشگاه تهران. 
37ـ جوزجاني، منهاج السراج (1363)، طبقات ناصري، ج 2، به كوشش عبدالحي حبيبي، تهران: دنياي كتاب. 
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38ـ جويني، محمد (1367)، تاريخ جهانگشا، ج 1و2، به كوشش محمد بن عبدالوهاب قزويني، تهران: دنياي كتاب، چ سوم. 
39ـ حسني رازي، سيد مرتضي بن داعي (1364)، تبصره العوام في معرفه مقاالت االنام، مصحح عباس اقبال، تهران: اساطير، چ دوم. 

ــن علي بن ناصر بن علي (1380)، زبدة التواريخ (اخبار امراء و پادشاهان سلجوقي)، مصحح دكتر محمد نورالدين، مترجم  ــيني، صدرالدين ابوالحس 40ـ حس
رمضان علي  روح اللهي، تهران: ايل شاهسون بغدادي. 

41ـ خاقاني، افضل الدين بدين بن علي (1375)، (1362)، منشات خاقاني، مصحح محمد روشن، تهران: فرزان، چ دوم. 
42ـ خواندمير، غياث الدين بن همام الدين الحسيني (1362)، تاريخ حبيب السير، جج 2و3. مصحح جالل الدين همايي، تهران: خيام، چ سوم. 

43ـ راوندي، محمد بن علي بن سليمان (1363)، راحه الصدور و آيه السرور در تاريخ آل سلجوق، مصحح محمد اقبال، تهران: علمي، چ دوم. 
44ـ رشيد الدين فضل اهللا همداني (1373)، جامع التواريخ، جج 1 تا 4، مصحح محمد روشن و مصطفي موسوي، تهران: البرز. 

45ـ زرين كوب، عبد الحسين (1343)، تاريخ ايران بعد از اسالم، تهران: وزارت آموزش و پرورش. 
46ـ زمخشري خوارزمي، جاراهللا (ابوالقاسم محمودبن  عمر) (1342)، مقدمه االدب،  ج 1، به كوشش سيد محمد كاظم امام، تهران: دانشگاه تهران. 

47ـ سوزني، سمرقندي، محمد بن علي (1338)، ديوان شعر، مصحح دكتر ناصرالدين شاه حسيني، تهران: اميركبير. 
48ـ شبانكاره اي، محمد بن علي بن محمد(1363)، مجمع االنساب، مصحح ميرهاشم محدث، تهران: اميركبير. 

49ـ عتبي، ابونصر محمد بن عبدالجبار (1374)، تاريخ يميني (ترجمه تاريخ يميني)، مصحح دكتر جعفر شعار مترجم، ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني، 
تهران: علمي و فرهنگي. 

50ـ عروضي سمرقندي، احمد بن علي نظامي (1368)، چهارمقاله، مصحح محمد قزويني، تهران: طهوري. 
51ـ عقيلي، سيف الدين حاجي بن نظام (1364)، آثارالوزراء، مصحح ميرجالل الدين حسين ارموي (محدث)، تهران: اطالعات. 

52ـ عنصرالمعالي كيكاووس (1368)، قابوس نامه، غالم حسين يوسفي، تهران: علمي و فرهنگي، چ 5
53ـ عوفي، سديد الدين محمد(1361)، تذكره لباب االلباب، مصحح محمد عباسي، تهران: فخر رازي. 
54ـ همان (1374)، جوامع الحكايات تاريخ ايران و اسالم، مصحح دكتر جعفر شعار، تهران: سخن. 
55ـ غزنوي، سيد حسن (1362)، ديوان شعر، مصحح سيد محمد تقي مدرس رضوي، تهران: اساطير. 

56ـ فاريابي، ظهير (1337)، ديوان شعر، به كوشش تقي بينش، مشهد: باستان. 
57ـ فخر رازي، فخرالدين محمد بن عمر (1354)، التحبير في علم التعبير،  مصحح ايرج افشار، تهران: بنياد فرهنگي ايران. 

58ـ همان (1323)، جامع العلوم، به كوشش ميرزا محمد خان ملك الكتاب، بمبئي، مظفري. 
59ـ قزويني، زكريا بن محمد بن حود (1373)، آثارالبالد و اخبار العباد، مصحح ميرهاشم محدث، تهران: اميركبير. 

60ـ قفس اوغلي، ابراهيم (1367)، تاريخ دولت خوارزمشاهيان، مترجم دكتر داود اصفهائيان، تهران: گستره. 
61ـ قوامي رازي (1334)، ديوان شعر، مصحح ميرجالل الدين حسيني ارموي (محدث)، تهران: سپهر. 

62ـ يس رازي، شمس الدين محمد (بي تا)، المعجم في معابير اشعار العجم، مصحح محمد بن عبد الوهاب قزويني و مقابله مدرس رضوي، تهران: دانشگاه 
تهران. 

63ـ لبناتي، رفيع الدين (1369)، ديوان شعر، به كوشش تقي بينش، تهران: پاژنگ. 
64ـ مجمل التواريخ و القصص (1318)، به كوشش محمد رمضاني، تهران: كالله خاور، چ دوم. 

65ـ مستوفي، حمد اهللا (1364)، تاريخ گزيده، به كوشش دكتر عبدالحسين نوايي، تهران: اميركبير. 
66ـ همان (1362)، نزهه القلوب، مصحح گاي لسترنج، تهران: دنياي كتاب. 

67ـ معزي، محمد بن عبدالملك نيشابوري (1318)، ديوان شعر، به كوشش عباس اقبال، تهران: اسالم. 
ــلطان سنجر، به كوشش محمد قزويني و عباس اقبال، تهران:  ــالت ديوان س 68ـ منتجب الدين جويني، مؤيد الدوله (1329)، عتبه الكتبه ـ مجموعه مراس

شركت سهامي چاپ. 
69ـ منشي، نورالدين (1381)، وسائل الرسائل و دالئل الفضائل، مصحح رضا سميع زاده، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. 

70ـ منشي كرماني، ناصرالدين (1328)، سمط العلي للحضره العليا در تاريخ قراختاييان كرمان، مصحح عباس اقبال، تهران، اساطي. 
71ـ همان (1364)، نسائم االسحار من لطائم االخبار در تاريخ، مصحح ميرجالل الدين حسني ارموي (محدث)، تهران: اطالعات، چ دوم. 

72ـ ميرخاند، ميرحمد بن سيد برهان الدين خواندشاه (1339)، تاريخ روضه الصفا، ج 4، تهران: مركزي ـ خيام ـ پيروز. 
73ـ نجم الدين رازي (1352)، مرصاد العباد، به كوشش دكتر محمد امين رياحي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. 

74ـ همان (1352)، مرموزات اسدي در مرموزات داودي، به كوشش محمد رضا شفيعي كدكني، دانشگاه مك گيل. 
75ـ نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر (1363)، تاريخ بخارا، مصحح مدرس رضوي، مترجم ابونصر احمد بن محمد نصر قبادي، تهران: توس، چ دوم. 

76ـ نسوي، ابوالحسن علي بن احمد (1354) بازنامه، مصحح علي غروي، تهران: مركز مردم شناسي ايران. 
77ـ نسوي، شهاب الدين محمد خرندزي زيدري (1365) سيرت جالل الدين مينكبرني، مصحح مجتبي مينوي، تهران: علمي و فرهنگي، چ دوم. 
78ـ همان (1366)، سيره جالل الدين يا تاريخ جاللي، به كوشش دكتر خليل خطيب رهبري، مترجم محمدعلي ناصح، تهران: سعدي، چ دوم. 
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79ـ همان (1343)، نفثه المصدور، مصحح دكتر اميرحسن يزدگردي، تهران: وزارت آموزش و پرورش. 
80ـ نيشابوري، ظهير الدين (1332)، سلجوق نامه (به همراه ذيل محمد بن ابراهيم سلجوق نامه اثر ابوحامد)، تهران: كالله خاور. 

ــين  ــداهللا بن عمر بن محمد بن داود (1350)، فضايل بلخ، مصحح عبدالحي حبيبي، مترجم عبداهللا بن محمد بن محمد بن حس ــظ بلخي، ابوبكر عب 81ـ واع
حسيني بلخي، تهران: بنياد فرهنگي ايران. 

82ـ وراويني، سعد الدين (1355)، مرزبان نامه، مصحح محمد روشن، ج 2، تهران: بنياد فرهنگي ايران. 
83ـ وطواط، رشيد الدين محمد عمري كاتب بلخي، ابيات اوزان دوبيتي، نسخه خطي شماره 490، كتاب خانه مركزي دانشگاه تهران. 

84ـ همان، اقسام عروض شعر فارسي، نسخه خطي شماره 2281، كتاب خانه ملك. 
85ـ همان، تحفه الصديق من كالم ابي الصديق، نسخه خطي شماره 947/7، كتاب خانه مركزي دانشگاه تهران. 

86ـ همان (1339)، ديوان شعر، مصحح سعيد نفيسي، تهران: باراني. 
87ـ همان (1362)، حدائق السحر في دقايق الشعر، مصحح عباس اقبال آشتياني، تهران: سنايي و طهوري. 

88ـ همان، صد كلمه منظوم يا مطلوب كل طالب، نسخه خطي شماره 4379، كتاب خانه ملك. 
89ـ همان (1376)، لطايف االمثال و طرايف االقوال، مصحح حبيبه  دانش آموز، تهران: ميلراث نشر مكتوب. 

90ـ همان (1365)، مطلوب كل طالب، مصحح محمود عابدي، قم: بنياد نهج البالغه. 
91ـ همان (1338)، نامه هاي رشيد الدين، مصحح دكتر قاسم تويسركاني، تهران: دانشگاه تهران. 

92ـ هروي، سيف بن محمد بن يعقوب (1352)، تاريخ نامه هرات، مصحح محمد زبير الصديقي، به كوشش خان بها در خليفه، تهران: خيام، چ دوم. 
93ـ ياقوت حموي بغدادي، شهاب الدين ابي عبداهللا (1229 ق)، معجم االدبا، مجلدات مختلف، بيروت: احياء التراث العربي. 

94ـ همان (1397 ق) معجم البلدان، مجلدات مختلف، بيروت: دارصادر. 

پي نوشت :

ــت مي توان  ــاهيان بوده و از ميان رفته اس ــي كه در مورد خوارزمش ــه منابع 1ـ  از جمل
ــاهي اثر  ــي، 1361: 345؛ تاريخ خوارزمش ــاهنامه اثر محمـد پاييزي (عوف به شاهنش
ــارب التجارب از ابن فندق، تاريخ خوارزم از ارسالن  سـيد صدرالدين نيشابوري، مش
ــاله العاصميه از شهاب الدين سهروردي و رساله هاي شهفور نيشابوري اشاره  خوارزمي، رس
كرد (جويني، 1367: 1/2؛ قفس اوغلي، 1367: 7). ابن فندق از وجود اثري به نام تاريخ 
خوارزم تصنيف السـري بن دلويه ياد كرده است (بي تا: 21). نسوي نيز ياد آور مي شود 
كه «طايفه اي از افاضل شرق كه ايشان صناعت خطي و از بالغت سهمي بوده است» 

اخبار خاندان خوارزمشاهيان را تأليف كرده اند (1365: 5). 
2 ـ 1365: 4

3 ـ 1386: 186، 202، و... 
4 ـ 1386: 134/1

5 ـ 1365: 6 
ــي به  ــوي را با نورالدين منش ــگران نس 6 ـ همان گونه كه خواهد آمد برخي از پژوهش

اشتباه يكي دانسته اند. 
7 ـ 1365: 3 

8 ـ نسوي، 1366: 95-94 
9 ـ همان؛ 1365: 45، 80 

10 ـ همان؛ 1365: 45، 80 
11 ـ همان؛ 1366: 94، 96 
12 ـ همان؛ 1366: 99-95 

13 ـ همان؛ 1366: 212-210
14 ـ همان؛ 1365: 5 

15 ـ مو، 1365: 4 

16 ـ همان؛ 1365: صفحه، «يح»
17 ـ همان؛ 1366: مقدمه، 9؛ همان؛ 1365: مقدمه، «يح»

18 ـ اين اثر در 1366 ش تجديد چاپ شد.
19 ـ نفثه المصدور به معني خلطي است كه مبتال به درد سينه از سينه بيرون مي افكند 
ــكوه و اندوه و مالل دل و تمايالت دروني  ــود كه از ش ــخني اطالق مي ش و مجازاً به س
ــخن راحت و آسوده مي شود. درد دل. گله و شكايت  برمي خيزد و گوينده با اداي اين س

از روزگار. 
20 ـ نسوي، 1343: 10، 116 

21 ـ همان؛ 1343: مقدمه هفتاد و نه 
22 ـ همان؛ 1343: مقدمه 83؛ قفس اوغلي، 1367: 17

23 ـ نسوي، 1365: مقدمه، «نج»؛ همان؛ 1343: مقدمه 83 
24 ـ ابن بي بي، 1350، 196 
25 ـ جويني، 1367: 134/1 
26 ـ زرين كوب، 1343: 53 

27 ـ وطواط، 1335: 3-2، 69 
28 ـ قفس اوغلي، 1367: 13: 9 

29 ـ وطواط، 1362: مقدمه «مو» 
30 ـ مرزبان نامه 1355: 7/1 

31 ـ بغدادي، 1315: 4، جويني، 1367: 23/2 
32 ـ منشي، 1381: 212-208 

33 ـ جويني، 1367: 177/2
34 ـ وطواط، 1338: مقدمه، 63 

35 ـ وراويني، 1355: 6 
36 ـ وطواط، 1362: مقدمه «الف». 
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