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چکیده

تاریخهای محلی نایافتهی ایرانی فراوان است ،هرچند که مطالعات دربارهی
تاریخنگاری در ایران بر تاریخهای محلی موجود و نیز اقسام آن متمرکز
بوده است .پژوهش حاضر به مطالعهی تاریخ خوارزم اثر مفقود
محمودبنمحمد خوارزم (د165ق) به زبان عربی اختصاص دارد که افزون
بر مستخرجات ،خالصهای مخطوط هم از آن در دست است .این مقاله که
ویراستهی خالصهی مذکور را نیز شامل میشود ،نشان میدهد عالوهبر بر
اقسام شناختهشدهی دینی و غیردینیِ تاریخ محلی ،گونهی دیگری بهعنوان
تاریخ محلی فرهنگی -دینی نیز قابل شناسایی است .نوع اخیر که تاریخ
خوارزم نمونهی خوبی برای آن است ،برخالف تاریخهای محلی صرفاً
دینی ،ترجمههای دانشمندان علوم غیرحدیث را نیز در برمیگیرد .به سبب
همین ویژگی ،محمودبن خوارزمی میتواند در زمرهی مورخان محلی
پیشتاز ایران در سدههای میانه بهشمار آید .یافتهها همچنین آشکار میکند
 .0دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه تهران mabeyki@ut.ac.ir
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که الگوی ذکر حدیث و دیگر روایتهای اسالمی در تاریخهای محلی
ایرانی برای ستودن محلی خاص ،لزوماً بهمعنی پذیرشآن منقوالت از سوی
خوانندگان نیست.
واژههای کلیدی :ایران ،خوارزم ،تاریخنگاری محلی در قرون وسطی،
محمودبنمحمد خوارزمی ،تاریخ خوارزم.
مقدمه
نگارش تاریخ محلی در ایران در دورهی اسالمی سابقهای طوالنی دارد و آغاز آن به سدههای
نخستین هجری بازمیگردد .با وجود این ،تعداد چشمگیری از آثار متقدم از اینگونه تاریخها تنها
نامآشنا هستند؛ زیرا نسخهای از آنها در دست نیست .این فقدان سبب شده است که در مطالعات
تاریخ و نیز تاریخنگاری در ایران عمالً به تاریخهای محلی موجود بسنده شود .از سوی دیگر،
غفلت از آثار متقدم اما مفقود ،تأثیر منفی خود را در تحقیقها داشته است؛ در زمینهی
تاریخنگاری ،موضوع پیدایی و تطور نگارش تاریخ محلی در ایران مسکوت مانده و به بهطور کلی
تاریخهای محلی به دو نوع دینی و غیردینی تقسیم شده است .در زمینهی پژوهش در تاریخ ایران
نیز جزء انگشتشماری ،کنجکاوی الزم در سرچشمههای اطالعات دیده نمیشود و آثار بر اساس
اظهارات عمدتاً غیرمستند منابع واسطه پدید آمدهاند .از اینرو پرداختن به تاریخهای محلی مفقود
میتواند برای رفع ابهامها و پاسخ به سؤالها در هر دو زمینهی مذکور مفید واقع شود.
یکی از تاریخهای صرفاً نامآشنای محلی ،تاریخ خوارزم اثر محمودبنمحمد خوارزمی
(د165ق) است که در آستانهی هجوم ویرانگر مغوالن به ایران (606ق) تألیف شده بود 0.در این
مقاله کوشش شده است ،با تشریح ویژگیها و نیز گونهشناسی کتاب نایافتهی تاریخ خوارزم ،به
آشنایی بیشتر با تطور تاریخنگاری محلی در ایران کمک شود .عالوهبر این ،نوشتهایی موجز اما
 .0فقدان نسخهای از این کتاب موجب اشارهی موجز و شکلی متأخرین بهعنوان آن شده است؛ بهعنوان نمونه ،نک .قفس اوغلی
(ص ،7یادداشت )0که تنها به ذکر نام این کتاب بسنده کرده است.

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا 090 /

شایان توجه از تاریخ خوارزم بهشکل مخطوط وجود دارد که از آن نیز غفلت شده است .تصحیح
و تنقیح این خالصه که برای پژوهش در تاریخ و نیز تاریخنگاری کاربرد دارد ،هدف دیگر
پژوهش حاضر است .آگاهی بیشتر دربارهی تاریخ خوارزم و محتوایش مستلزم رجوع به منقوالت
پراکندهی آن است .بدین منظور و نیز برای تکمیل خالصهی مذکور ،بخش پایانی مقاله به فهرست
اسامی افرادی اختصاص دارد که ترجمهی ایشان در منابع برگرفته از اثر محمودبنمحمد خوارزمی
است.
تاریخنگاری محلی در خوارزم
سرزمین خوارزم ،در شمال خراسان و شرق دریای مازندران ،از بابت تاریخ محلی ،غنی است.
هرچند که هیچیک از آنها یافت نشده است .ظهور این تاریخها در والیت ،با تأخیر نسبی در
سدهی چهارم هجری آغاز شد؛ اما زود دستخوش رشد کمی و کیفی گردید.
پیشگام نگارش تاریخ محلی برای خوارزم از اصحاب حدیث بود که جایگاه خود را در
تاریخنگاری والیت تا سدهی ششم هجری حفظ کردند .آثار آنها در مقولهی تاریخهای دینی و
بر اساس ضوابط ویژهی اهل حدیث تألیف شده بود .متعاقباً در سدهی پنجم هجری خوارزم شاهد

ظهور تاریخهای غیردینی (سیاسی) نیز شد .اگرچه در تألیف نخستین تاریخ از نوع اخیر ،المسامره،
اثر ابوریحان بیرونی (د991ق) ،ضوابط اخباریان تاریخنگاری اسالمی رعایت نشده بود؛ اما
بهزودی نگارش اینگونه تاریخ به مسیر سنتی تاریخنگاری اسالمی ،یعنی رعایت ضوابط اخباریان
بازگشت .به هر صورت ،نگارش هر دو گونهی دینی و غیردینی تاریخ محلی در خوارزم به
موازات هم تا سدهی ششم هجری ادامه یافت 0.اندک اطالعات موجود دربارهی محتوا و نیز
نحوهی تنظیم مطالب تاریخهای محلی خوارزم بر چند نکتهی کلیدی داللت دارد :نخست آنکه
فصل مشترک همهی تواریخ محلی خوارزم ،قطع نظر از نوع اثر و خاستگاه علمی -اجتماعی
نویسندگان ،عالقهی آشکار و تمرکز بر خوارزم و نه بر شهرهای آن ،بهعنوان یک واحد
 .0برای ظهور تاریخهای محلی در خوارزم ،ر.ک .م .ع .کاظمبیکی« ،مالحظاتی پیرامون تاریخهای نایافته و تاریخنگاری محلی
در خوارزم ،سدههای 1-9ق،آینهی میراث ،0944 )10( ،صص.050-070
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جغرافیایی یکپارچه با هویت تاریخی واحد است .بعید نیست که این نگاه فراگیر و منطقهای ،ریشه
در تعداد اندکی از شهرهای بزرگ در خوارزم داشت .دیگر آنکه نگارش تاریخهای مذکور به
زبان عربی که با آرای اصحاب حدیث همسو بود ،بهجای تودههای مردم ،اهل علم و خواص را
مخاطب قرار میداد 0.بیتردید چنین رویکردی ،با داللت بر پایبندی بر اسالم رسمی و دستگاه
خالفت ،میتوانست ضامن یکپارچگی و تداوم حکومت محلی در خوارزم باشد.

محمودبنمحمد خوارزمی و تاریخ خوارزم
نام و نسب کامل نویسندهی تاریخ خوارزم ،مُظهرالدین ابومحمد محمودبنمحمدبنعباسبن
ارسالن عباسی خوارزمی (-944رمضان 165ق) است که از علمای شافعیمذهب خوارزم در
سدهی ششم هجری بود .اطالعات موجود دربارهی زندگینامهی او مرهون ابن النجار (699ق) و
شمسالدین ذهبی (د795ق) ،ناقل بخش مفقود ذیل ابن النجار بر تاریخ بغداد و نیز سُبکی
(د770ق) است.
نسبت عباسی ،مؤلف تاریخ خوارزم ،به سبب نام نیا و شهرتش در برخی از منابع به «ابن
ارسالن» و «محمودبن ارسالن» به مناسبت نام نیای پدر اوست .همچنین نام اخیر ارسالن (بهمعنی
شیر) ،میتواند بر تبار ترک وی داللت کند .بهرغم نفوذ بسیار مذهب ابوحنیفه در خوارزم و میان
ترکان 4،پیروی ابومحمد محمود و والدش از مذهب شافعی خود جالب توجه است .نیا و بهویژه
پدرش محمدبنعباس از اصحاب حدیث خوارزم بودند (الذهبی ،سیر ،ج ،04ص /990ش411؛
السبکی ،ج ،6ص /017ش .)695ابومحمد محمود خود از این دو و سپس ابوعلی إسماعیلبنأحمد

 .0برای پژوهشی اغراقآمیز و تبلیغاتی دربارهی نفوذ زبان عربی در خوارزم ،اقبال و خدمات ویژهی ادبای آن دیار به زبان و

ادبیات عرب ،ر.ک .هند حسین طه ،األدبالعربی فی اقلیم خوارزم منذالفتح العربی ( 49هـ) حتی سقوط الدولة الخوارزمیة،
وزارة االعالم ،بغداد.0476 ،
 .4یاقوت ،معجمالبلدان ،ج ،4ص104؛ رازی در 601ق تصریح میکند« :اهل خوارزم در فروع حنفی باشند» ،ر.ک.
تبصرهالعوام ،ص( 40برای نام نویسنده ،نک .بهرامیان ،صص.)954-955
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بیهقی (نوادهی حسینبنعلی بیهقی صاحب سنن) که چندی در خوارزم به تدریس اشتغال داشت،

0

محمدبنعبداهلل حفصوی در مرو (السمعانی ،التحبیر ،ج ،4ص /400ش ،)511أحمدبن عبدالواحد
فارسی در سمرقند 4،محمدبنعلیّبن مطهّری در بخارا (السمعانی ،التحبیر ،ج ،4ص /077ش )501و
ابن طالیه 9در بغداد سماعِ حدیث کرد و فقه را نزد حسنبنمسعود بغوی 9فرا گرفت .چندی در
نظامیهی بغداد به وعظ و حدیث پرداخت؛ آنگاه به خوارزم بازگشت و تا پایان عمر به علوم دینی
اشتغال داشت .ابوسعد عبدالکریمبنمحمد سمعانی (د164ق) ،محدث ،رجالی و مفسر معروف که
با محمودبن محمد خوارزمیآشنا و با او مبادالت علمی داشت ،از او بهعنوان فقیهی عالم به
اختالف نظر فقها ،جامع فقه و تصوف و فردی وارسته و طالب حدیث یاد میکند که به نشر علم
میان مردم و تألیف اهتمام میورزید .نتیجهی این فعالیت دو کتاب با عنوانهای الکافی در فقه و
تاریخ خوارزم بود که بنا به گزارشهای قابل جمع ،کُرّاسههای متعدد یا هشت مجلد سترگ را
شامل میشد.

1

پیش از پرداختن به تاریخ خوارزم ،برای آشنایی بیشتر با کتاب مذکور و نویسندهی آن اشاره به
چند نکته میتواند مفید باشدکه عبارتند از :خوارزم در دورهی پیش از اسالم و نیز در دورهی
اسالمی ،خاندان حکمران بومی خود را داشت که با عنوان «خوارزمشاه» در امور محلی از استقالل

 .0الصریفینی ،ص /411ش990؛ علیبنزید بیهقی ،ص409؛ السمعانی ،األنساب ،ج ،4ص097؛ السبکی ،ج ،9ص419؛ قس
بخش دوم ،بند.0
 .4مجهول.
 .9ابوالعباس أحمدبن أبیغالب معروف به ابن الطالیه (د195ق) ،ر.ک .الذهبی ،سیر ،ج ،41ص /461ش.077
 .9ابوعلی حسنبنمسعود الفرّاء البغوی (145-915ق) ،فقیه اهل مروالرود و برادر ابومحمد حسین بت مسعود الفراء ،مشهور به
«محیی السنه» .ر.ک .السمعانی ،التحبیر ،ج ،0ص /409ش040؛ الذهبی ،تاریخاإلسالم ،ج ،00ص /956ش441؛ السبکی ،ج،7
ص /65ش.717
 .1الذهبی ،تاریخاإلسالم ،04 ،صص /944-945ش911؛ السبکی ،ج ،7صص /441-454ش451؛ تکرار مطالب السبکی در ابن
شهبه ،ج ،4ص /40ش 905و نیز در حاجی خلیفه ،سلمالوصول إلی طبقات الفحول ،ج ،9ص906؛ االسنوی (ج ،4ص/059
ش )444با تلخیص اظهارات سبکی ،به دلیلی نامعلوم آن را به سمعانی نسبت داده است؛ ابن الفوطی (ج ،1ص /904ش)1015
چند کراسهی تاریخ خوارزم را شخصاً دید.
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برخوردار بودند 0.با توجه به سیاست قـتیبهی ابن مسلم باهلی ،فاتح خوارزم (49ق) ،در براندازی
برنامهریزیشدهی زبان و خط خوارزمی و در نتیجهی بیاطالعی اهالی از گذشتهی خود ،عمالً
لقب «خوارزمشاه» تنها میراث و معرّف هویت سیاسی برای آن منطقه شده بود 4.تداوم استعمال این
لقب ،سدهها پس از گسترش اسالم را میتوان نشانهی الهامبخشی سیاسی آن و درجاتی از
خودآگاهی و استقاللخواهی محلی برای گروههایی از اهالی و نیز حاکمان خوارزم بهشمار آورد؛
چنانکه اقدام سالطین تمرکزگرا و توسعهطلبی چون محمود غزنوی در 917ق (ابوالفضل بیهقی،
صص404-405؛ ابن اثیر ،ج ،4صص )461-469و سنجر سلجوقی در 199ق برای حکومت مستقیم
بر خوارزم مخالفت اهالی را برانگیخت (ابن اثیر ،ج ،00ص.)67
در خوارزم گرایش به استقالل پشتوانهی اقتصادی و فرهنگی خود را داشت .توضیح آنکه
والیت مذکور به سبب استعداد محلی و موقعیت جغرافیایی ،محل تالقی شاهراههای تجاری شرق-
غرب و شمال -جنوب بود که اقتصاد آن را رونق و پویایی میبخشید 9.از منظر فرهنگی ،در سدهی
ششم هجری خوارزم دورهی اعتال را تجربه میکرد و عمالً تنها منطقه در جهان اسالم بود که در
آن اندیشههای معتزله ،فروغی تازه داشت 9.درواقع ،برآمدن شخصیتهای علمی صاحبنامی چون
 .0بیرونی (اآلثار الباقیة ،ص)014؛ حدود العالم ،ص044؛ ابن الجوزی ،ج ،09ص11؛ یاقوت حموی ،معجمالبلدان ،ج ،9ص09؛
ابن خردادبه (ص )91لقب تاریخی شاه خوارزم را «خسرو خوارزم» ذکر کرده است .ابوالفضل بیهقی (ص )419پیش از شرح
استیالی سلطان محمود بر خوارزم بر اساس گزارش بیرونی ،تصریح میکند که «همیشه خوارزم را پادشاهی بوده است مفرد و
آن والیت ازجمله خراسان نبوده است».
 .4بیرونی در تشریح این سیاست چنین آورده است« :وکان قتیبة [بن مسلم] أباد من یُحسن الخط الخوارزمی و یَعلَم أخبارَهم و
یُدَرّس ما کان عندهم و مَزَقَهم کلّ مُمَزَقٍ فخفیت لذلک خفآءً اال یتوصّل معه إلی معرفة حقایق ما بعد عهد اإلسالم ،»...ر.ک.
اآلثار الباقیة ،ص96؛ مقدسی (صص 461و  )459هم بر تفاوت زبان و رسوم خوارزمیان تصریح کرده است.
 .9الجاحظ (ص ،)45المقدسی (صص ،)941-949مسعودی ،التنبیه ،صص 11و 019؛ حدودالعالم ،ص044؛ همچنین ر.ک.
Le Strange, pp. 458-459.
 .9مقدسی (ص )459در سدهی چهار هجری بر عالقمندی خوارزمیان به تحصیل علوم اسالمی و ادب تصریح کرده است؛ به
گفتهی یاقوت (معجماألدباء ،ج ،4ص /4651ش )0095اعتزال نخستین بار به وسیلهی محمودبنجریربنضبی اصفهانی (د117ق)
به خوارزم انتقال یافت و به وسیلهی او و شاگردانش ازجمله زمخشری منتشر شد .دربارهی گسترش مکتب معتزله ،زمخشری
(ج ،0ص /440ش )051رواج مذهب «عدل و توحید» را در صدر فضایل خوارزم قرار داده است؛ در مورد رواج اعتزال در
خوارزم قرن ششم هجری ،همچنین نک .رازی ،ص.40
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محمودبنعمر زمخشری (د195ق) ،محمدبن عبدالکریم شهرستانی (د195ق) ،صدراألفاضل
خوارزمی (د607ق) و دیگران ازجمله محمودبن محمد خوارزمی (د165ق) بر فضای فرهنگی
مساعد خوارزم در آن سده داللت دارد 0.با توجه به ویژگیهایی که ذکر شد ،جای تعجب نیست
که خوارزم پیشاز پیدایی خوارزمشاهیان بهعنوان سلسلهای مستقل و ظهور تاریخهای دودمانی آن،
شاهد نگارش تاریخهای محلی ازجمله اثر محمودبنمحمد خوارزمی بوده باشد که به سبب
موقعیت علمی و اجتماعی واال با دربار حکام خوارزم نیز بیارتباط نبود؛ او خود به همراهیاش با
اتسز خوارزمشاه در بخارا (195ق) تصریح کرده است (بخش دوم ،بند .)00بدین ترتیب ابومحمد
محمود خوارزمی افزون بر آگاهیهای ناشی از سفرهای علمی (رحله) برای سماعِ حدیث از
مشایخ و نیز ارتباطات اجتماعی ویژهی اصحاب حدیث ،خود شاهد عینی رویدادهای پُرشمار
نظامی -سیاسی خوارزم در سدهی ششم هجری نیز بود و چنانکه پیشتر اشاره شد ،چهبسا در برخی
از آنها حاضر بود .از سوی دیگر ،نباید فراموش شود که محمودبنمحمد خوارزمی برای نگارش
تاریخ خود تجربهی دست کم دو سده نگارش تاریخ محلی در خوارزم و نیز چارچوب و
اطالعات برخاسته از آن را پشتوانه و دستمایه داشت .این در حالی بود که تاریخنگاری محلی،
بهویژه نوع دینی-کاربردی آن ،در جهان اسالم و شرق ایران با چندین سده سابقه ،دارای الگوی
خاص خود شده بود .بی گمان در کنار ضوابط اصحاب حدیث ،الگوهای مذکور نیز میتوانست
محمودبنمحمد خوارزمی را تحت تأثیر خود قرار دهد.
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بازگردیم به محمودبنمحمد خوارزمی و تاریخ خوارزم؛ بهرغم فقدان اصل کتاب ،داللتهایی
برای آشنایی نسبی با محتوایش در دست است .اگرچه تعلق نویسندهی تاریخ خوارزم به اصحاب
حدیث ،و در نتیجه ضرورت گردآوری اطالعات دربارهی مشایخ و طبقات محدثان محلی،

 .0وجود شخصیتهایی که ترجمههای آنها محتوای مجلدات هشتگانهی تاریخ خوارزم بود ،بهترین نشانه برای شرایط مناسب
خوارزم برای تعلیم و تعلم است .برای آشنایی با تعدادی از چهرههای علمی خوارزم در همین دوران ،ر.ک .پیوست.
 .4برای الگوپذیری از تاریخهای محلی سلف ،علیبنزید بیهقی ،مؤلف تاریخ محلی بیهق و معاصر محمود خوارزمی ،چنین
آورده است« :عادت چنین رفته است در تواریخ بلدان ،انساب و تواریخ ملوک آن والیت بیانکردن ،و چون عادت ارباب این
صناعت برین نسق رفته باشد ،متأخر را بمتقدّم اقتداکردن مبارک آید فانّ الفضل للمتقدّم» .ر.ک .تاریخ بیهق ،ص.61

 / 096تاریخ خوارزمِ محمودبنمحمد خوارزمی :تاریخ محلی با رویکردی فرهنگی -دینی

میتوانست انگیزهی نگارشکتاب باشد؛ اما تالش او برای تبیین فضایل خوارزم با استناد به
روایتهای غیرمعتبر از یک سو و توسلش به استدالل عقالنی برای معرفی خوارزم از سوی دیگر
بهعنوان مصداق احادیث معتبر دربارهی جهاد میتواند از انگیزهی پنهان نویسنده از تألیف کتاب
حبّ الوطن پرده بردارد (نک .بخش دوم).
تاریخ مفصل و هشت جلدی محمود خوارزمی را از منظر ساختار و تنظیم مطالب نمیتوان در
شمار آثار استثنایی و نوآور در جهان اسالم بهشمار آورد .در یک تقسیم کلی ،کتاب شامل دو
بخش است که عبارتند از:
الف« .اخبار خوارزم» یا بخشآغازین کتاب که حاوی اطالعاتی در زمینهی جغرافیا (بخش
دوم ،بند09؛ قس السبکی ،ج ،7ص /441ش ،)451فضایل (بر اساس احادیث ،ر.ک .بخش دوم) و
تاریخ خوارزم بود (السبکی ،ج ،7ص /441ش.)451
با توجه به تعلق نویسنده به اهل حدیث ،میتوان حدس زد که مطالب تاریخی آن برای سدههای
قبل ،از نوع «اخبار» (نک .بخش دوم ،بند )4و برای عصر نویسنده ،آگاهی و مشاهدههای شخصی
او بود (نک .بخش دوم ،بند .)00این در حالی است که گزارش محمودبنمحمد خوارزمی
دربارهی ابوعلی حسنبنمظفر خوارزمی (د994ق) 0بر اطالعش از سایر مورخان محلی خوارزم
داللت دارد .با توجه به آگاهی موجود از «أخبار خوارزم» اثر محمدبنسعیدبن سَمّقة (د964ق)،
چنین بهنظر میرسد که کتاب مذکور میتوانست الهامبخش محمودبنمحمد خوارزمی در استفاده
از احادیث برای فضایل خوارزم و حتی «اخبار» برای تدوین تاریخ آن منطقه بوده باشد.
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ب .ترجمههای اصحاب حدیث و اهل علم خوارزم (محتوای بخش اعظم کتاب ،ر.ک .پیوست)،
آگاهی موجود از این بخش حاکی از الگوبرداری نویسنده از تاریخهای محلی تکاملیافته ،بهویژه
تاریخ مدینهالسالم (بغداد) اثر خطیب بغدادی است که دست کم روایتی از او را در تاریخ محمود
خوارزمی میتوان یافت (بخش دوم ،بند .)9مؤید این الگوپذیری ،تنظیم شکلی و محتوایی بخش
ترجمههای تاریخ خوارزم است که همانند اثر خطیب بغدادی ،با معرفی افرادی موسوم به محمد
 .0یاقوت الحموی ( معجماألدباء ،ج ،9ص /0106ش )911ترجمهی حسنبنمظفر را محمودبنمحمد خوارزمی نقل کرده است.
 .4بخش دوم  ،بند09؛ برای ابن سَمّقة و تاریخ خوارزم او ،ر.ک .کاظمبیکی 074 :0944 ،بهبعد.
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شروع و دربارهی سایرین ترتیب الفبایی رعایت شده است (السبکی ،ج ،7ص .)441این
تأثیرپذیری که می توانست از اقامت ابومحمد محمود در بغداد ناشی شده باشد ،اثر وی را از
دیدگاه محتوا نیز تقلیدی از تاریخ مدینهالسالم میکرد ،بهویژه آنکه همانند خطیب و برخالف
بسیاری از تاریخهای محلی دینی-کاربردی شرق ایران ،در اثر خود عالوهبر ترجمهی اصحاب
حدیث ،زندگینامهی اصحاب سایر علوم و ادب را نیز آورده بود .درواقع 4 ،تن از  94مترجم مستند
موجود از تاریخ خوارزم ،یعنی بیش از  ،%45به اهل ادب و زیرشاخههای آن تعلق دارد (نک.
پیوست) .از اینرو ،گزاف نیست اگر اثر خوارزمی را متفاوت از تاریخهای دینی-کاربردی متداول
در ایران -همانند تاریخ نیسابور به خامه ابوعبداهلل حاکم نیشابوری ،تاریخ جرجان نوشتهی سهمی و
یا تاریخ أصبهان اثر أبونعیم -و نیز تاریخهای محلی غیردینی (سیاسی) متداول دانست.
درواقع ،اثر محمودبنمحمد خوارزمی فراتر از گونههای مزبور ،یک تاریخ محلی با ماهیت
فرهنگی یا یک دایرهالمعارف محلی بود .ویژگی اخیر ،ضمن داللت بر تطور و تکامل
تاریخنگاری محلی در خوارزم ،محمود خوارزمی را از مورخان پیشتاز در ایران 0و تاریخ محلی او
را نمونهای متمایز و مهم میکند 4.ناگفته نماند که با توجه به اعتالی سیاسی و فرهنگی خوارزم در
سدهی ششم هجری ،ظهور تاریخ محلی با ماهیت فرهنگی /دایرهالمعارفی در آن دیار چندان
غیرموجه بهنظر نمیرسد.
در ارزیابی محتوای تاریخ خوارزم باید آن را اثری آگاهیبخش و دارای نکتههایی قابل توجه
دانست .به شهادت خالصهی موجود از آن (ر.ک .بخش دوم) و اظهارات سُبکی میتوان بر اهتمام
خوارزمی بر ارائهی اطالعات مستند پی برد که خود از ویژگیهای اصحاب حدیث بهشمار

 .0باید توجه داشت که چنین ویژگیای یک سده پیشتر در اثر خطیب بغدادی به منصهی ظهور رسیده بود.
 .4اگرچه همزمان با محمود خوارزمی ،علیبنزید بیهقی نیز در تاریخ محلی بیهق معرفی بزرگان غیرعلمی و چهرههای علمی
بیهق را در دستور کار خود داد؛ اما اثر او فاقد ویژگیهای آثار اصحاب حدیث است؛ برای اقسام و ویژگیهای تاریخهای
محلی ،ر.ک.
F. Rosenthal, pp. 160-162; Ch. Melville, pp. 9-10.
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میرود 0.بیشتر مستخرجات موجود از تاریخ خوارزم نیز که برگرفتهی نویسندگان ،بهویژه اصحاب
حدیث ادوار بعد ،از بخش دوم (ترجمهها) کتاب است ،بر اطالعات انحصاری ،اعتبار و جاذبهی
آن برای دستهی اخیر و ترجمهنویسان داللت دارد .بهعنوان نمونه ،تکرار گزارش خوارزمی
دربارهی عدم پیروی شهرستانی ،صاحب کتاب الملل و النحل و از علمای خوارزم (د195ق) ،از
مذهب رسمی و گرایش او به اسماعیلیه را در منابع متعدد میتوان یافت (ر.ک .پیوست ،یادداشت
مربوط به ش .)09اهمیت آوردههای خوارزمی در تاریخ سیاسی و جغرافیای خوارزم نیز به هیچ
وجه نباید کمتر از بخش «ترجمهی» کتابش تلقی شود .خالصهی موجود از آن (بند )6بر جایگاه
مکتب جغرافیایی ابوزید احمدبنسهل بلخی در خوارزم داللت دارد که بر مفاهیم قرآنی و
روایتهای منقول از اصحاب پیامبر (ص) تأکید داشت (.)Taeschner, pp. 581ff.
اندک گزارش باقیمانده از این کتاب ،در زمینهی تاریخ سیاسی نیز انحصاری و شایان توجه
است .بهعنوان نمونه ،گزارش خوارزمی دربارهی قتل ابونصر منصوربنعلیبنعراق ،استاد ابوریحان
بیرونی ،به تهمت دگراندیشی به دستور سلطان محمود غزنوی را در سایر منابع نمیتوان یافت
(نک .بخش دوم ،بند .)09با وجود این ،معلوم نیست که در گزارش تاریخ سیاسی تا چه اندازه
فراتر از «اخبار» صرف ،به «علیت» در رویدادهای تاریخی نیز توجه داشت.
بسیاری از رویدادها و شخصیتهای مورد بحث در تاریخ خوارزم در سطح محلی و منطقهای
مطرح بودند؛ از اینرو نباید انتظار داشت که تمام مطالب آن مواد خام برای آثار کلی و فراگیر
دیگران بوده باشد .به هر صورت ،محمود خوارزمی در تاریخ خود به اندازهی کافی مطالب مهم و
دست اول گرد آورده بود که مورد توجه و مستند نویسندگان ادوار بعد قرار گیرد ،هرچند که در
دسترسی و نقل مستقیم تعدادی از آنها از اصل کتاب جای تردید وجود دارد .توضیح آنکه

 .0سبکی در داوری دربارهی مجلد اول تاریخ خوارزم بر کثرت مستندات خوارزمی تصریح کرده است ،نک .ج ،7صص-454
.441
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خوارزمی ظاهراً تا اواخر عمر (د167ق) به تألیف تاریخ خود اشتغال داشت 0.به همین دلیل بعید
نیست که در زمان حیاتش ،نسخهی نهایی تاریخ خوارزم به اهل علم عرضه شده باشد تا کتابی
معروف شود 4.ضمناً کتاب هشت جلدی خوارزمی مفصلتر از آن بود که در مدتی کوتاه
نسخههای فراوانی از آن تهیه شود ،بهویژه آنکه محتوایش بهطور مسلم برای مخاطبان در خود
خوارزم و به احتمال در والیتهای مجاور آن جاذبهی بیشتری داشت .البته نباید فراموش کرد که
یورش مغوالن به خوارزم (606ق) و سپس به سایر مناطق شرق ایران ،تنها چند دهه پس از تألیف
این کتاب واقع شد؛ در این حملهها خسارتهای وارده به کتابخانههای مناطق خاوری ایران
نمیتوانست کمتر از ضایعات انسانی و فرهنگی -تمدنی همان مناطق باشد 9.از همین رو ،بحران
چندبُعدی ناشی از استیالی مغوالن ،تاریخ خوارزم را تا بدانجا در محاق قرار داد که در منابع
فارسی اشارهای به آن نشده است.
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درواقع ،میان مؤلفان ایران ،تنها و در عین حال متقدمترین ناقل روایتهای مستند از تاریخ
خوارزم ،سمعانی (د164ق) است که متقابالً خوارزمی هم در تاریخ خود روایتهای او را بدون
واسطه و با ذکر «أخبرنا» نقل میکرد 1.با وجود این ،محتوای اثر خوارزمی ،همانگونه که پیشتر
اشاره شد ،مهمتر از آن بود که منقوالت یا نسخه /نسخی از آن به مناطق محفوظ از موج اول
تهاجم مغوالن در نواحی مرکزی جهان اسالم انتقال نیابد .به همین سبب با وجود کمیابی و نیز

 .0اثر ابومحمد محمود خوارزمی حاوی ترجمهی کسانی بود که در دههی 161ق درگذشتند ،بهعنوان نمونه محمدبنعلی
الجیانی (د169ق) و حسنبنعلی البطلیوسی (د165ق) ،ر.ک .به ترتیب به الذهبی ،سیر ،ج ،41ص /50ش 049و همانجا،
ص /094ش.066
 .4مؤید این نکته ،عدم اشارهی علیبنزید بیهقی به این کتاب در تاریخ بیهق (تکمیل تألیف169 :ق) است.
 .9بهعنوان نمونه ،مرو که کتابخانههای بزرگ آن در 606ق مورد تحسین یاقوت قرار گرفت (معجمالبلدان ،ج ،9ص ،)114دو
سال بعد بهگونهای فاجعهآمیز به تصرف مغوالن درآمد ،بهعنوان نمونه نک .جوینی ،ج ،0صص.099-004
 .9نباید فراموششود که از بینرفتن آثار مکتوب ،آشنایی با مؤلفان آنها از طریق کتاب تاریخ خوارزم را منتفی میکرد .این
موضوع به نوبهی خود از توجه ناسخان و کاتبان به آن میکاست.
 .1السمعانی ،التحبیر ،ج ،0ص /40ش05؛ همو ،معجمالشیوخ ،ج ،0ص /045ش 99و ص /957ش090؛ در مورد نقل روایتهای
سمعانی به وسیلهی خوارزمی ،ر.ک .السبکی ،ج ،7ص.441
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نقص نسخههای تاریخ خوارزم (ر.ک .بخش دوم) ،منقوالت و مستخرجات نسبتاً چشمگیری از آن
را در دو دسته از آثار با فاصلهی زمانی دو سده و بیشتر میتوان یافت:
الف .نویسندگان سدههای 4-7ق که برگرفتههای ایشان از تاریخ خوارزم مستقیم و بیواسطه
است .در صدر آنها میتوان از یاقوت حموی (د646ق) ،ابن ساعی (د679ق) ،ابن فوطی
(749ق) ،شمسالدین ذهبی (د795ق) ،سُبکی (د770ق) و عسقالنی (د514ق) اشاره کرد .بنا بر
شواهد موجود ،هیچیک از این ناقالن به نسخهای کامل از تاریخ خوارزم دسترسی نداشتند (ر.ک.
بخش دوم) .مؤید این نکته تمرکز ترجمههای منقول از اثر محمودبنمحمد خوارزمی حول اسامی
و حروفی خاص است .توضیح آنکه از  94ترجمهی مستند منقول در منابع منتشرشده 05 ،ترجمه
(بیشاز  )%16به افرادی تعلق دارد که «محمد» نام داشتهاند و  7ترجمه با حرف الف (بیش از )%40
شروع میشود که بیگمان هر دو مأخوذ از مجلد اول تاریخ خوارزم است 0.این در حالی است که
سایر مدخلها تنها به ترجمهی شخصیتهایی تعلق دارد که اسامی ایشان با حروف حاء (دو مورد)،
عین (دو مورد) و میم (سه مورد) آغاز میشود (نک .پیوست).
ب .ناقالن از تاریخ خوارزم بر اساس آثار گروه نخست ،بهویژه از یاقوت حموی ،ذهبی و
سبکی.
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میان نقلکنندگان غیرمستند از تاریخ خوارزم ،شاید ابن اثیر (د691ق) را بتوان موردی جالب توجه
دانست ،بهویژه آنکه از بینرفتن آثار مورخان و مؤلفان شرق ایران در حملهی مغوالن ،تاریخ

عمومی او را از منابع اصلی تاریخ مناطق مذکور کرده است .وی از مشاربالتجارب و
غواربالغرائب اثر علیبنزید بیهقی (د161ق) و کتابهایی که عنوان آنها را مسکوت گذاشته
است ،بهعنوان منابع خود برای شرح رویدادهای خوارزم و شرق ایران یاد میکند.
 .0ذهبیکه تنها جلد نخست کتاب را در اختیار داشت (ر.ک .بخش دوم) ترجمهی افرادی را نقل کرده است که اسامی آنها با
حرف الف شروع میشود (ر.ک .پیوست ،ش 04و .)41همین اطالع نشان میدهد که آنچه به نقل از خوارزمی در ترجمهی
حسنبنعلی البطلیوسی آورده (پیوست ،ش )46از مطالب استترادی مجلد اول یا مأخوذ از منبعی واسطه است.
 .4بهعنوان نمونه ر.ک .ابن العدیم (ج ،9ص )0015به نقل از یاقوت حموی؛ الفاسی (ج ،0ص /444ش )41از ذهبی؛ االسنوی
(ج ،4ص /059ش )444از سبکی؛ صفدی (د769ق) در کتابشناسی آغاز اثر خود ذکری از کتاب محمودبنمحمد خوارزمی
به میان نمیآورد ،هرچند که در مواردی مستنداً از تاریخ او نقل کرده است .ر.ک .پیوست.

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا 090 /

به تصریح بیهقی ،مشاربالتجارب او ذیلی بر الیَمینی اثر عتبی بود و در نتیجهی رویدادهای
161-901ق را پوشش میداد .از سوی دیگر ،ابن اثیر برای رویدادهای خراسان و شرق ایران تا
دههی 991ق نیز بهرغم تکرار مطالب اخبار واله خراسان ،ذکری از این منبع به میان نیاورده است.
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از اینرو گزارش موجز او دربارهی شورش عبداهللبن أشکام /اسکام در خوارزم بر امیر نوح سامانی
(994ق) که خبری از آن در هیچیک از تاریخهای موجود یافت نمیشود 4،بهطور مسلم ،مأخوذ از
منبع دیگری است که ترجیحاً باید یک تاریخ محلی جزئینگر برای خوارزم باشد .بعید نیست که
این منبع ناشناس ،همان تاریخ خوارزم محمودبنمحمد خوارزمی باشد که از یک سو در رسیدن
نسخه یا نسخی هرچند ناقص از آن به عراق تردیدی نیست ،از سوی دیگر ،در همین کتاب به
ماجرای قتل گروه زیادی ازجمله خوارزم شاه ابوالخصیب عباسبناسکام ،فقها و بازاریان در
تهاجم کفار به سال 491ق نیز اشاره شده است (بخش دوم ،بند )4که در تاریخهای موجود این
رویداد ذکر نشده است .ظاهراً عبداهللبنأشکام شورشی برادر و مدعی جانشینی ابوالخصیب
عباسبناسکام بود .بعید نیست که وی همان عبداهللبنأشکام خراسانی باشد که به گفتهی قاضی
عثمانبنعبداهلل طرسوسی (د910ق) در کتاب سیر الثغور فی أخبار طرسوس ،در دهههای پایانی
سدهی سوم هجری یک چند در ثغر طرسوس به جهاد اشتغال داشت (ابن العدیم ،ج ،5ص.)9116
به هر حال ،در پژوهشهای جدید دربارهی حکمرانان خوارزم ،حکومت محلی خاندان اشکام
موضوعی مغفول است.
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 .0برای این اقتباس ناگفتهی ابن اثیر ،ر.ک .أخبار والة خراسان ،پژوهش و بازسازی م .ع .کاظمبیکی ،میراث مکتوب ،تهران،
.0941
 .4ابن أثیر در ذکر رویدادهای 994ق (ج ،5ص )901چنین آورده است« :و فی هذه السنة خالف عبداهللبنأشکام علىاألمیر نوح،
و امتنع بخوارزم ،فسار نوح من بخارى إلى مرو بسببه ،و سیّر إلیه جیشا ،و جعل علیهم إبراهیم ابن بارس ،و ساروا نحوه ،فمات
إبراهیم فیالطریق ،و کاتب ابن أشکام ملک الترک ،و راسله و احتمى به .و کان لملک الترک ولد فی ید نوح و هو محبوس
ببخارى ،فرا سل نوح أباه فی إطالقه لیقبض علىابنأشکام ،فأجابه ملک الترک إلى ذلک ،فلمّا علم ابن أشکام الحال عاد إلى
طاعة نوح و فارق خوارزم ،فأحسن إلیه نوح و أکرمه و عفا عنه «برای اشارهای مختصر و غیرمستند ،ر.ک .منهاجالدین سراج،
ج ،0ص.414
 .9برای آشنایی با پژوهشها دربارهی خاندانهای حاکم خوارزم ،ر.ک .سید ع .آل داود« ،آل عراق» و «آل مأمون» به ترتیب در
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،4صص 71-65و 094-091؛ اذکایی« ،خاندان شاهیهی خوارزم» ایران شناخت.
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برای تاریخ سیاسی ،باید فواید تاریخ خوارزم را فراتر از موارد فوق دانست ،بهویژه آنکه
ناهمخوانی منابع موجود دربارهی رویدادهای مناطق شمال شرق ایران در 111-191ق از سدهها
پیش مورد توجه برخی از مورخان قرار گرفته است 0.از اینرو گزارشهای مستقل ،بهویژه
اظهارات محمودبنمحمد خوارزمی ،میتواند پرتوی بر وقایع آن مناطق در بازهی زمانی مذکور
باشد .ازجمله این اطالعات باید به رویدادی ضمنی و مغفول دربارهی عالءالدین اتسز خوارزمشاه
در 195ق اشاره کرد که برای جلوگیری از استیالی کافران به بخارا لشکر کشیده بود .به گفتهی
محمودبنمحمد خوارزمی که خود از همراهان اتسز در این لشکرکشی بود ،عملیات مذکور راه به
جایی نبرد و به شکست پرتلفات و هولناک اتسز و مدافعان شهر در سهلهی بخارا منجر شد 4.خبر

این شکست را البته بدون اشاره به تالش اتسز و انتساب مهاجمان به قبایل غز (اغوز) را در تاریخ
بخارا نیز میتوان یافت (رمضان 195ق).
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روایت محمودبنمحمد خوارزمی از نبرد بخارا که درواقع نخستین گزارش یک شاهد عینی از
رویارویی اتسز با کافران ق راختائی است ،بازنگری در مناسبات او با سلطان سنجر سلجوقی و نیز با
قراختائیان را ضرورت میبخشد .دیگر آنکه گزارش مذکور برای بررسی پیشینهی تحرکات غزها
در شرق ایران نیز فواید خود را دارد ،بهویژه آنکه پژوهش اخیر ا .حسنزاده ،ضمن توجه به

M. Fedorov, pp. 71-75; P. G. Bulgakov, pp. 222 ff.
 .0تتوی (ج ،1صص 9474 ،9461و  )9475از باب تأکید بر تعارض گزارش ابن اثیر با علیبنزید بیهقی دربارهی جانشینان اتسز،
مطالب مشاربالتجارب را جداگانه نقل کرده است.
 .4ر.ک .بخش دوم ،بند.00
 .9نرشخی (ص )91حمله به بخارا را بدین قرار ثبت کرده است« :در ماه رمضان سنهی ثمان و ثالثین و خمس مائة حشم غز به
بخارا رسید  ،عینالدوله و قراچهی بیک و شهاب وزیر محصور گشتند و جنگى و رنجى عظیم شد ،و حشم غز حصار بگرفتند و
شهاب وزیر را بکشتند ،و حصار ویران کردند ،و همچنان ویران بماند ».در مورد این گزارش باید توجه داشت که ابن اثیر
(ص 00در سایر منابع ذکری از تحرکات غزها در 195ق به میان نیامده و تهاجمات «فتنه«ی ایشان در دههی 191ق ثبت شده
است .برای آشنایی با ساختار قومی و دینی نیروی نظامی قراختائیان و حضور غزها در آن ،ر.کBiran, pp. 146 ff. :
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بهرهگیری احتمالی و ناگفتهی ابن اثیر از تاریخ محمودبنمحمد خوارزمی ،بر خلط وقایع حملهی
غزها به ماوراءالنهر و خراسان در دههی 191ق داللت دارد.
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نتیجهگیری
نگارش تاریخ محلی در خوارزم اگرچه با تأخیری نسبی در سدهی چهارم هجری آغاز شد؛ اما طی
دو سده دستخوش تکامل کمی و کیفی شد و از «اخبارنگاری» به «تاریخنگاری» رسید .در این
فرایند اصحاب حدیث آن والیت ،با پایبندی به ضوابط خود در نقل روایتها و توجه به
مضمونهای دینی و حدیث آغازگر بودند ،جایگاه خود را حفظ کردند .مفصلترین تاریخ محلی
شناختهشدهی خوارزم در این دوره نیز به خامه محمودابنمحمد خوارزمی بود که از اصحاب
حدیث بهشمار میرود.
از منظر تطور و تکامل نگارشتاریخ محلی در خوارزم ،تاریخنگاری محمودبنمحمد خوارزمی
را میتوان و باید یک نقطهی عطف بهشمار آورد که به وجه فرهنگی تاریخش بازمیگردد.
خوارزمی با وجود تعلق به اصحاب حدیث و بهرغم پایبندی به سنتهای ایشان ،اطالعات مربوط
به فضایل« ،اخبار» (اطالعات متنوع سیاسی و غیر آن) و ترجمههای علما (اعم از علوم دینی و سایر
رشتهها) را در تاریخ خوارزم خود گرد آورده بود .این توجه به عالمان رشتههای مختلف میان
مورخان ایرانی پیش از او ،اعم از اصحاب حدیث و غیر آن ،چندان مسبوق به سابقه نیست.
همین پرداختن به چهرههای فرهنگی ،محمود خوارزمی را در ایران مورخی پیشگام ساخته و به
تاریخ او بعد فرهنگی نیز میدهد .بر اساس این ویژگی میتوان تاریخ خوارزم محمودبنمحمد
خوارزمی را گونهای متفاوت از تواریخ محلی شناختهشدهی دینی و غیردینی بهشمار آورد .از منظر
تاریخ سیاسی نیز تاریخ خوارزم حاوی اطالعاتی درخور توجه ،ازجمله اطالعات و مشاهدههای

 .0اسماعیل حسنزاده« ،تحلیل انتقادی روایتهای واقعهی یورش غز به خراسان 195ق» ،فصلنامهی علمی و پژوهشی مطالعات
فرهنگی ،نشریهی انجمن ایرانی تاریخ ،س ،9ش ،04تابستان ،0940صص.10-41
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شخصی مؤلف است که تعداد اندکی از گزارشهای باقیماندهی آن ،ضرورت بازنگری در
رویدادهای خوارزم و شرق ایران تا پایان سالجقه را آشکار میکند.
بخش دوم

نسخههای تاریخ خوارزم
محمودبنمحمد خوارزمی و تاریخش به عللی که ذکر شد ،بهگونهای بایسته مورد توجه مؤلفان
ایرانی قرار نگرفته است .در مقابل ،آثار نویسندگان مناطق مرکزی جهان اسالم بر اقبال ایشان به
تاریخ خوارزم داللت دارد .بی گمان یک سبب این توجه ،دسترسی گروه اخیر به نسخههایی از این
کتاب آگاهیبخش بوده است .از همین رو ،ردگیری و معرفی نسخههای تاریخ خوارزم در ایران و
مناطق مذکور برای آشنایی بیشتر با محتوا و مستخرجات از آن ضروری است .از دیدگاه
نسخهشناسی ،آگاهی جالب توجهی به شرح زیر از آن در دست است:
 .0نسخهی مورد استفادهی سمعانی (د164ق) ،با توجه به مالقات و ارتباط علمی او با
محمودبنمحمد خوارزمی و نیز زمان فوت این دو ،به ظن غالب مرجع سمعانی ،نسخهی شخصی
مؤلف و به خط او بود .بعید نیست که سمعانی هنگام حضور در خوارزم در سال 114ق به آن

دست یافته باشد 0.به هر روی ،منقوالت سمعانی برگرفته از جلد اول و احتماالً دوم تاریخ خوارزم
است که با توجه به زمان فوت خوارزمی(165ق) ،میتواند نشانهایی باشد بر عدم اختتام کار
تألیف کتاب تا 114ق (نک .پیوست ،ش 40و .)41
 .4نسخهی یاقوت حموی (د646ق) که به تصریح او نگاشتهی شخص محمودبنمحمد خوارزمی
بود 4.میتوان حدس زد که یاقوت در سالهای اقامتش در مناطق خاوری ایران ،در کتابخانههای
مرو و بهویژه در سفر به گرگانج /جرجانیه در خوارزم (606ق) به نسخهی مذکور دست یافته باشد
(یاقوت حموی ،معجمالبلدان ،ج ،9ص 114و ج ،4ص .)19احتماالً این نسخه همان مأخذ سمعانی
 .0برای سفر سمعانی به خوارزم ،ر.ک .التحبیر ،ج ،0صص /465-467ش 056و  /615ش.147
 .4یاقوت (معجماألدباء ،ج ،1ص /0460ش )594تصریح کرده است ...« :ذکره أبومحمدابنأرسالن فی تاریخ خوارزم و من خطه
نقلت ،فقال». ...
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بود .پراکندگی ترجمههای منقول یاقوت (مدخلهای محمد ،الف ،حاء و عین) حاکی از آن است
که افزون بر جلد اول ،بر چند جلد دیگر از کتاب نیز دسترسی داشته است (نک .پیوست،
یادداشتها) .ضمناً بهرهگیری یاقوت از تاریخ خوارزم به خط مؤلف ،میتواند حاکی از آن باشد
که بهرغم گذشت چند دهه از تألیف کتاب ،نسخههای متعددی از آن وجود نداشت.
 .9چند کرّاسه از تاریخ خوارزم که ابن الفوطی (د749ق) رؤیت آن را البته بدون ذکر محل
نگاهداری ،گزارش داده است (ابن الفوطی ،ج ،1ص /904ش .)1015همین اشاره به چند «کراسه»،
افزون بر داللت بر نقص نسخهی او ،میتواند نشانهی آن باشد که اجزای مذکور دستنوشتهی
مؤلف و به احتمال از بغداد سر درآورده بود ،بهویژه آنکه ابن الساعی ،خازن کتابخانهی
مستنصریهی بغداد ،نیز روایتی مستند را از تاریخ خوارزم نقل کرده است (نک .پیوست ،ش.)05
 .9نسخهی موجود در مصر که شمسالدین ذهبی(د795ق) از آن خبر داده است .همو دربارهی
این نسخه تصریح میکند که تنها مجلد نخست کتاب بود (طالعنا األول من تاریخ خوارزم ،نک.
الذهبی ،تاریخاإلسالم ،ج ،04ص /944ش .)911با توجه به محل استقرار و فعالیت علمی
ذهبی(مصر) ،میتوان حدس زد که در نابسامانیهای ناشی از حملهی مغول ،مجلد مذکور از ایران

به قلمرو ممالیک در مصر انتقال یافته باشد .ذهبی با درک صحیح از اهمیت و فواید تاریخ خوارزم
افزون بر استناد به آن ،مجلد مورد بحث را البته بر اساس دیدگاه حدیثپژوهی خود ،تلخیص و
پاالیشکرد (المنتقی من تاریخ خوارزم) 0.سُبکی (د770ق) ،نویسندهی دیگر مصری نیز تصریح
میکند که همان نسخهی ناقص شیخ خود ذهبی (یعنی مجلد اول تاریخ خوارزم) را در اختیار
داشت (وقفت علىالمجلد األول من تاریخه و هوالذی وقف علیه شیخنا الذهبی ،نک .السبکی،
ج ،7ص.)454
 .1چنین بهنظر میرسد که بخشی از تاریخ خوارزم تا اواسط سدهی 4ق همچنان در مصر موجود
بود که گزارش و نقل روایتی مستند از آن به خامه ابن حجر عسقالنی (د514ق) در دست است

 .0الفاسی (ج ،0ص /444ش )41تصریح کرده است که منقوالتش از تاریخ خوارزم مأخوذ از تنقیحشدهی آن به خط خود
ذهبی بود.
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(قرأت فی تاریخ بلد خوارزم لمحمودبنارسالن) 0.با توجه به مطلب منقول از این نسخه (حروف
عین و میم) میتوان دریافت که با نسخهی ذهبیو سبکی (جلد اول) تفاوت داشت (نک .پیوست،
ش 45و .)94
 .6به موارد مذکور باید یک تلخیص ناقص از تاریخ خوارزم را نیز افزود که با توجه به
مفادش ،برگرفته از جلد اول کتاب است .از همین رو ،به نظر میرسد که خالصهای از همان مجلد
موجود در مصر بوده باشد (نک .دنباله).

خالصهی تاریخ خوارزم
در مجموعهی نسخههای عکسی کتابخانهی مرکزی دانشگاه تهران خالصهای در  6برگ
(بهشمارهی -44عکسی) از تاریخ خوارزم اثر ابومحمد محمودبنمحمد خوارزمی موجود است که
حواشی و مطالب صفحهی پایانی آن به کتاب مذکور ارتباط ندارد 4.این خالصهی بیتاریخ به خط
نستعلیق و به وسیلهی کاتبیگمنام تهیه شده است .اغالط زیاد امالیی ،صرفی ،نحوی و نیز رجالی
متن بر کممایگی علمی این کاتب داللت دارد .بعید نیست که این خالصهی مغلوط ،حاصل
یادداشتبرداری عجوالنه در جلسهی امال باشد.

9

خالصهی تاریخ خوارزم بنا بر تصریح کاتب برای قدری افندی (د0159ق) استنساخ شده است
که از علما و مدتی قاضی عسکر امپراتوری عثمانی بود 9.پیشتر به تلخیص و تنقیح مجلد نخست اثر

 .0ابن حجر العسقالنی ،لسانالمیزان ،ج ،6ص /51ش915؛ برای مدخلها ،نک .پیوست ،ش 45و .94
 .4برای مشخصات نسخهی ر.ک .فهرستوارهی دستنوشتهای ایران ،ج ،4ص /719ش.97747
 .9شاهد این مدعا ثبت نسبت «الشیرازی» بهجای «الشیرزی» برای ابوالحسن محمدبن محمدبن سعید (بخش دوم ،بند )4و دو
واژهی «غراران» و «جدیدان» بهشکل «قراراً» و «جدیداً» است .ر.ک .بخش دوم ،بند.09
 .9عبدالقادر معروف به قدری افندی (د0159ق) ،عالم دینی و قاضیعسکر عثمانی ،در 0101ق در الرنده به دنیا آمد .پس از
اتمام تحصیالت ،مالزم شیخاإلسالم زیرکزاده یحیی افندی شد .پس از تدریس در مدارس مختلف ازجمله مدارس صحن
ثمان و سلیمانیه ،در محرم 0115ق بهقضای مکه منصوب شد که از پذیرشآن خودداری کرد .در سالهای 0170-0165ق در
شهرهای مختلفی چون بروسه ،ادرنه و غلطه به قضاوت پرداخت تا آنکه در ربیعاألول 0170ق به منصب قضای استانبول و در
رجب همان سال به مقام قاضیعسکری آناتولی منصوب شد .پس از حدود یک سال به منصب قاضیعسکری روم ایلی ارتقا
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محمودبنمحمد خوارزمی به وسیلهی شمسالدین ذهبی اشاره شد .رابطهی خالصهی موجود با اثر
ذهبی معلوم نیست؛ اما چشمپوشی خالصهکننده از بخشآغازین کتاب 0و تمرکزش وی بر
احادیث در فضل خوارزم ،ضمن داللت بر گرایش او به علم حدیث ،موجب این گمان است که
شاید صفحات مورد بحث مأخوذ از تلخیص پیشگفتهی ذهبی (المنتقی من تاریخ خوارزم) و یا به
نحوی به آن مربوط شود .با وجود این ،استفاده از فعل «ساق» در ابتدای خالصهی موجود یادآور

ارجاع ابن حجر عسقالنی به اثر محمودبنمحمد خوارزمی است (ساقبنارسالن فی تاریخ
خوارزم ،)...نک لسانالمیزان ،ج ،9ص /57ش .)069به همین سبب شاید بتوان این خالصه را به او
نیز منتسب کرد ،بهویژه آنکه عسقالنی خود نه تنها همانند ذهبی از چهرههای شاخص اصحاب
حدیث بهشمار میرود؛ بلکه همانگونه که پیشتر اشاره شد ،به نسخهای از تاریخ خوارزم نیز
دسترسی داشت.
از سوی دیگر ،بین محتوای خالصهی حاضر (احادیث) و عنوان صدر نسخه ،یعنی «تاریخ
خوارزم شاه» ،هیچ همخوانیای دیده نمیشود ،هرچند که سطرهایی چند از آن به تاریخ سیاسی
اختصاص دارد .از همین رو بهنظر میرسد که عنوان اخیر افزودهی کاتب به متن اصلی باشد.
خالصهی موجود را نمیتوان نشاندهندهی تمام جزئیات و فایدههای تاریخ خوارزم محسوب کرد؛
اما بیگمان نه تنها از بابت اشارات منحصر بهفرد به رویدادهای خوارزم ،بلکه به سبب دیدگاه
نقادانهی خالصهکننده در مورد احادیث در فضل خوارزم جالب توجه و مهم است (نک .بخش
دوم ،بند .)0چنین دیدگاهی از آنرو کمال اهمیت را دارد که در تاریخنگاری محلی استناد به
احادیث و روایتهای اسالمی یا اسطورهای برای اثبات فضایل شهرها و منطقههای ذیربط الگوی
رایج بوده است .این اظهار نظر صریح و منفی خالصهکننده ،چند سده پیش از خردهگیری

یافت که پس از بازنشستگی از آن ،در اواخر شوال 0159ق از دنیا رفت و در بیرون ادرنهقاپی و در جوار زاویهی امیر بخاری
دفن شد .ر.کÖzel, “Kadri Efendi” pp.140-141
 .0استفاده از فعل «ساق» (بخش دوم ،بند )0مبین این چشمپوشی است.
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مستشرقین به اعتبار اینگونه احادیث در قرن 04م09/ق ،مبین سابقه و جایگاه نقد میان مسلمانان
است ،بهخصوص آنکه بر اساس شواهد ،باطلدانستن احادیث مذکور بر اساس نقد متن است.

0

در تصحیح خالصهی تاریخ خوارزم که تنها یک نسخه از آن بهدست آمده ،از روش قیاسی
استفاده شده است .تصحیحها و افزودههای مصحح در متن به وسیلهی دو قالب و در یادداشتها
مشخص شده است .این شامل تقطیع متن اصلی و اختصاص شمارگان به بندها نیز میشود .در
مستند سازی احادیث ،با توجه به معرفی راویان در چاپ انتقادی مجامع حدیثی یا در آثار
اختصاصی راجع به آنها ،عالوهبر تصحیح و تکمیل اسامی و کنیهها بر اساس مصرحات مرجع
ذیربط ،کوشش شده است که راویان کمتر شناختهشدهی منتهی به مؤلف تاریخ خوارزم شناسایی
و اطالعات مربوط به آنها در متن و نیز در حاشیه ذکر شوند .دربارهی احادیث ،افتادگی و
کاستیها در خود متن و در مورد روایتها و گزارشهای تاریخی ،اطالعات تکمیلی در حواشی
آمده است.
تاریخ خوارزمشاه
49[ .0ب] بسماهلل الرحمن الرحیم ،من تاریخ خوارزم للحافظ الرحّال 4محمودبنمحمدبنعباسبن
أرسالن الخوارزمی 9من مجلد 9کتاب نُقل عنه 1من اوّله إلی آخره ،ساق ثالثة احادیث باطلة فی
فضل خوارزم عَلّق علیها 6فی فضایل 7البلدان :أخبرنا شیخالقضاة ابوعلی اسماعیلبن احمدبن

 .0برای نمونه ،نقد و رد احادیث مربوط به فضایل یا ذم شهرهایی چون بغداد ،بصره ،کوفه ،مرو ،عسقالن ،اسکندریه ،نصیبین،
انطاکیه ،ر.ک .به :ابنقیم الجوزیة ،ص /007ش416؛ دربارهی شهرها بهطور کلی ،نک .همانجا /ش461؛ بهطور مسلم در مورد
احادیث مربوط به موضوعهای فقهی ،رعایت چنین برخورد عقالنی اولویت و ضرورت بیشتری داشته است.
 .4فیاألصل :الرجال.
 .9فیاألصل :الخوارزم.
 .9فیاألصل :مجلداً.
 .1فیاألصل :علیه.
 .6فیاألصل :علقها.
 .7رسمالخط فارسیانه کلمه ،عربی صحیح آن «فضائل».
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الحسین البیهقی 0أخبرنا أبی 4عن 9ابوعبداهلل الحافظ حدثنی [ابوبکر] محمدبن 9اللیث[1بن محمد
الجوهری] 6حدثنا [ابوبکر محمدبن أحمدبن با] لویه 7حدثنا موسیبن هارون عن أبیبکربن أبیشیبة
أبیشیبة عن أبیأسامةبن نمیر و علیبن مسهر 5عن عبیداهلل[بن عمر] عن خبیب4بن عبدالرحمن عن
حفص01بن عاصم عن أبیهریرة00قال :قال رسولاهلل صلیاهلل علیه و سلم« :سیحان و جیحان و الفراة
والنیل کلٌ من آنهار الجنة».

04

 .4الحارثبن أبیأسامة فی مسنده ما یزید من أبیمحمدبن عمرو 09و عمر عن أبیسلمة عن
أبیهریرة عن رسولاهلل صلیاهلل علیه و سلم« :فُجرت أربعة أنهار منالجنّة الفراة والنیل و سیحان و
جیحان».

0

 .0فیاألصل :شیخالقضاة ابوعلیبن اسماعیلبن احمدبن الحسین البیهقی ،در منابع «شیخالقضاة» تنها برای ابوعلی اسماعیلبناحمد
(117-945ق) بهکار برده شده است که مدتی به خطابه و تدریس در مدرسهی پیروان مذهب شافعی خوارزم و نیز قضای
ماوراءالنهر اشتغال داشت .ر.ک .الصریفینی ،ص /411ش990؛ السمعانی ،األنساب ،ج ،4ص097؛ السبکی ،ج ،9ص419؛
علیبنزید بیهقی ،ص.409
 .4والد ابوعلی اسماعیل ،ابوبکر أحمدبنالحسینبنعلی البیهقی الخسروجردی (969-979ق) ،از بزرگان اصحاب ابوعبداهلل
حاکم نیشابوری و صاحب آثار متعدد بود .ر.ک .الصریفینی ،ص /047ش.490
 .9فیاألصل :إلی.
 .9فیاألصل :ابن.
 .1فیاألصل :لیث.
 .6فوت 444ق ،برای ترجمهی او ر.ک .خطیب بغدادی ،ج ،9ص /940ش.0117
 .7فوت 919ق ،برای ترجمهی محمدبناحمدبن بالویه (991ق) ،ر.ک .سمعانی ،األنساب ،ج ،4ص61؛ ذهبی ،سیر ،ج،01
ص.904
 .5فیاألصل :مسهری.
 .4فیاألصل :حب.
 .01فیاألصل :حفط.
 .00فیاألصل :حریرة.
 .04احمدبنحنبل ،ج ،4ص /491ش4674؛ مسلمبنالحجاج القشیری ،ج ،9ص /4059ش4594؛ السیوطی ،ج ،0ص.49
 .09فیاألصل :أبیمحمد و عمر؛  .روایتهایی که در مسند حارثبن أبی أسامه با سند «أبیسلمة عن أبی هریرة» آمده ،به نقل از
محمدبنعمرو است (ج ،0ص /916ش 909و ج ،4صص /715ش /506 ،719ش /495 ،595ش .)0199با توجه به کاستیهای
مخطوط موجود ،ظاهراً «أبی محمد و عمر» فوقالذکر تصحیف است ،بهویژه آنکه حدیث مورد بحث را احمدبنحنبل (ج،4
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 .9قال حیکان« :4سیحان و جیحون واحد و هو نهر بلخ 9یمتد من جبال الهند [من] أنهار ثم یجتمع
فی ناحیة بلخ ثم یَطَردُ إلی خوارزم فیَنتفع به أهلها ثم ینصب فی بحیرة فی أقصی قرزم.»9
 .9أخبرنا الفضلبن سهل 1الحلبی فیما قرأت علیه عنالخطیب [البغدادی] عن 6أبوعلی
[حسنبناحمدبنابراهیم] بن شاذان [البزاز] و جماعةٍ قالوا :حدثنا [محمدبنعبداهللبنابراهیم] الشافعی
[عن] محمدبناسماعیل السلمیعن سعیدبن سابق 7حدثنی مسلمهبنعلی [عن] مقاتلبن حیان عن
عکرمة عن ابن5عباس عنالنبی صلیاهلل علیه و سلم [49الف] قال« :أنزلاهلل منالجنة خمسة أنهار:
سیحون و هو نهرالهند ،و جیحون و هو نهر بلخ و دجلة والفرات و هما نهرا العراق ،والنیل و هو نهر
مصر أنزلها من عین واحدة من عیون الجنّة من أسفل درجة من درجاتها علی جناحی جبریل
استودعها [اهلل] الجبال و أجراها فیاألرض فذالک قولُه :وَأَنزَلْنَا مِنَالسَمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَاهُ
فِیالْأَرْضِ ،4فإذا کان عند خروج یأجوج و مأجوج أرسلاهلل جبریل فرفع مناألرض القرآن والعلم
کله و الحجر [األسود] من [رکن]البیت والمقام [ابراهیم] و تابوت موسی [بما فیه ،و هذه األنهار

ص /461ش 7191و ص /941ش ،)4674أبی یعلی (ج ،01ص /947ش )1440و خطیب بغدادی (ج ،0صص )914-915به نقل از
محمدبنعمرو عن أبی سلمة عن أبی هریرة ثبت کردهاند.
 .0اگرچه مسند حارثبن أبی أسامه (ج ،4ص )499دارای بابی دربارهی «فضلاألنهار» است ،روایت فوق در آن دیده نمیشود.
 .4ابوزکریّا یحییبن محمد الذّهلی النیسابوری از مشایخ صاحب نفوذ نیشابور که در 467ق به فرمان خجستانی به قتل رسید ،برای
ترجمهی او ر.ک .حاکم نیشابوری ،ص /011ش756؛ خطیب بغدادی ،ج ،06ص /904ش7961؛ ذهبی ،سیر ،ج ،04ص/451
ش.011
 .9فیاألصل :ٮلح
 .9نام دیگر دریای مازندران است .در اینباره ابن اسفندیار (صص )54-50چنین تصریح کرده است« :دریای طبرستان که قلزم
[/قرزم] میخوانند».
 .1فیاألصل :سهیل.
 .6فیاألصل :بن.
 .7فیاألصل :سائق.
 .5فیاألصل :بن.
 .4سورهی المؤمنون ،آیهی.49
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الخمسة ،فیُرفع کل ذلک إلیالسّماء ،فلذلک قوله تعالی :و إنّا عَلی ذهاب بهِ لقادرون .0فإذا رُفِعَت
9 4

هذهاألشیاء مناألرض فَقَدَ أهلُها خیرَالدین و خیرَالدُنیا و األخره] ».

 .1ممتد من جیحون و یلقی إلی خزر 9و أن یقرب فی سنة ست 1و خمسین و خمسمائة فوصل الماء
الماء إلیالجبل و إمتد حتی إنصب فیالبحر فیَکِلُ الوَهمُ عن تصویر ما ذهب للناس .فطم البلدة
الکبیرة منعها فقلعها من أصلها و ابتلعها بأسرها و ما ترک من إبادتها 6سوی أخبارها.

7

 .6حدثنا أبوحفص عمربنمحمدبنأحمد اإلمام بسمرقند 5أنبأنا [ابوعلی] الحسنبنعبدالملک
النسفی[ 4القاضی]

01

أنبأنا [ابوالعباس جعفربنمحمد] المستغفری [الحافظ]

00

أنبأنا أبوبکر

محمدبنسعید القاضی فیما قرأت علیه أنبأنا عبدالملکبنعبدالرحمن أنبأنا أبوعبداهلل
[محمدبنأحمد] الغُنجار[ 04البخاری] أنبأنا اکدربنمحمدبن محفوظ 09أنبأنا جعفر عن سعید أنبأنا

 .0سورهی المؤمنون ،آیهی .05
 .4فیاألصل :الحدیث.
 .9خطیب البغدادی ،ج ،0ص969؛ ابنالجوزی ،ج ،0ص .014مفسران نیز در آثار خود به این روایت اشاره کردهاند ،بهعنوان
نمونه ر.ک .البغوی ،ج ،9ص.911
 .9فیاألصل :حزرا.
 .1فیاألصل :ستة.
 .6فیاألصل :إبادها.
 .7برای طغیان و انحراف مسیر جیحون پیش از تاریخ فوق ،ر.ک .المقدسی ،ص457؛ البیروتی ،تحدید نهایات األماکن،
صص97-91؛ الذهبی ،تاریخاإلسالم ،ج ،6ص /449ش.999
 .5نجمالدین أبوحفص عمربنمحمدبنأحمد النسفی (197-960ق) مؤلف القند فی ذکر علماء سمرقند؛ برای ترجمه و آثار او
ر.ک .القرشی ،ج ،4صص /661-617ش 0164و بهویژه مقدمهی یوسف الهادی در القند فی ذکر علماء سمرقند ،صص01
بهبعد.
 .4فیاألصل الینفی.
 .01برای ترجمهی الحسنبنعبدالملک النسفی ،ر.ک .القرشی ،ج ،4ص /65ش.971
 .00خطیب نسف (994-911ق) ،ر.ک السمعانی ،ج ،00صص445-447؛ القرشی ،ج ،4صص /41-04ش.916
 .04فیاألصل :النحار؛ برای ابوعبداهلل أحمدبنمحمد الغنجار الحافظ (904-997ق) مؤلف تاریخ بخاری ،ر.ک .الصریفینی،
ص /99ش79؛ السمعانی ،ج ،4ص077؛یاقوت الحموی ،معجماألدباء ،ج ،7ص /4994ش.474
 .09مجهول.

 / 014تاریخ خوارزمِ محمودبنمحمد خوارزمی :تاریخ محلی با رویکردی فرهنگی -دینی

جناببنابراهیم عن أبیلهیعة عن أبیقبیل عن عبداهللبنعمرو0قال« :صورت 4الدنیا علی خمسة
اجزاء ،فرأس الدنیا الصین والجناح األیمن الهند والجناح األیسر الخزر49[ 9ب] ،و خلف هند أمة
واق واق و خلفهم منسک و ناسک ثم یأجوج و مأجوج و خلف جانب األخر فیالخزر البحر و
وسط الدنیا العراق و الشام و الحجاز و مصر و ذنبالدنیا المغرب».
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 .7خوارزمین[ 1ای خوارزم] أرض رَخوَة و هی من ثغوراإلسالم و دار رباط .أخبرنا عدیبن
حمزهبنعبداهلل الرازی 6بها أنبأنا [عبد]المؤمن أنبأنا أبوطلحة [القزوینی الخطیب] 5أنبأنا القطان أنبأنا
 .0فیاألصل :عمر.
 .4کذا فیاألصل.
 .9همه جا الحذر.
 .9در میان جغرافیانگاران مسلمان ابن الفقیه (صص )9-9گزارشی مشابه را بدین قرار نقل کرده است« :قال عبداللّهبنعمروبن
العاصبن وائل السهمیّ :صورهالدنیا على خمسة أجزاء کرأس الطیر والجناحین والصدر والذنب .فرأسالدنیا الصین ،و خلفالصین
أمّة یقال لها واق واق ،و وراء واق واق مناألمم ما الیحصی إالاللّه .والجناح األیمن الهند ،و خلفالهند البحر ،و لیس خلفه خلق
و الجناح األیسر الخزر ،و خلف الخزر أمّتان ،یقال إلحداهما منشک و ماشک ،و خلف ماشک و منشک یأجوج و مأجوج
مناألمم ما الیعلمها إلّااللّه .و صدرالدنیا مکّة والحجاز والشام و العراق و مصر .و الذنب من ذات الحمام إلىالمغرب و شرّ ما
فیالطیر الذنب« .همین روایت را ابن عساکر (ج ،0ص )040به نقل از « ابوالقاسم هبةاهللبن عبداهللبن أحمد الشروطی ببغداد أنا
ابوبکر أحمدبن علیبن ثابت أنا هنادبن إبراهیم النسفی أنا محمدبن أحمدبن محمدبن سلیمان البخاری نا أحمد ابن محمدبن
محفوظ الکرمینی نا جعفربن نذیربن یوسف ابومحمد األدیب الکرمینی نا أحمد بن الضوءبن المنذر نا مزاحمبن سعید نا جناببن
إبراهیم عن أبی لهیعة عن أبی قبیل عن عبداهللبن عمرو» والقرشی المصری (ج ،0ص )94از « محمدبنإسماعیل الکعبی قال
حدثنی أبی عن حرملةبن یحیىبن عمران التجیبی عن أبی قبیل عن عبداهللبنعمروبن العاص» آوردهاند .مقریزی (ج ،0ص)51
البته بدون ذکر منبع و با حذف سلسلهی سند ،سخن القرشی را تکرار کرده است؛ برای تشبیه خشکی زمین به پرندهای بزرگ از
سوی جغرافیانگاران مسلمان ،ر.ک.
ا .یو .کراچکوفسکی ،ص90؛ نیز نک.
2

Fr. Taeschner, “Djughrāfiyā”, EI , ii, p. 576.
 .1کذا فیاألصل ،ضبط «خوارزم» بهشکل «خوارزمین» جای توجه بسیار دارد.
 .6مجهول.
 .7مجهول.
 .5ابوطلحة القاسمبن أبی المنذر احمد (د 914ق) سنن ابن ماجه را به نقل از ابوالحسن القطان روایت میکرد ،ر.ک .الذهبی،
المقتنی فی سرد الکنی ،ج ،0ص /991ش9945؛ قس همو ،تاریخاإلسالم ،ج ،4ص /099ش.494
 .4ابوالحسن علیبن ابراهیم القطان ،ر.ک .الذهبی ،المقتنی فی سرد الکنی ،ج ،0ص /095ش.0169

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا 019 /

أنبأنا هشامبنعمّار أنبأنا عبدالرحمنبنزیدبن أسلم عن أبیه 0عن مصعببن ثابت عن [عبداهلل] ابن
الزبیر4قال خطب عثمان فقال :سمعت رسولاهلل صلیاهلل علیه و سلم یقول« :من رابط لیلة فی سبیلاهلل
سبیلاهلل کانت کألف لیلة صیامها و قیامها».

9

 .5أخبرنا عمربن محمدبنعلی [الشیزری] 9أنبأنا أبوعلی الوخشی 1أنبأنا [ا]بن النَحّاس 6أنبأنا ابن
األعرابی 7أنبأنا أبوداود [سلیمانبن األشعث السجستانی] أنبأنا سعیدبنمنصور أنبأنا [عبداهلل] ابن وهب
وهب أنبأنا أبوهانی [الخوالنی] عن عمرو5بن مالک عن فضالةبن عبید [األنصاری] أنّ رسولاهلل
صلیاهلل و علیه و سلم قال« :کلّ المیة یختم علی عمله إلّا المرابط فإنّه ینموا له عملُه إلی یومالقیامة و
یؤمن فتان القبر».

4

 .0فیاألصل :غراینه.
 .4فیاألصل :أبیالزبیر.
 .9ابن ماجه ،سنن ،ج ،4ص /449ش.4766
 .9ابوحفص عمربنمحمدبن علیالشیزری السرخسی (د144ق) از مشایخ سمعانی بود .وی در بلخ از ابوعلی وخشی حدیث
استماع کرد .ر.ک .السمعانی ،ج ،7صص914-915؛ الذهبی ،تاریخاإلسالم ،ج ،00ص /940ش.916
 .1فیاألصل :الوحشی که بیتردید تصحیف الوخشی است .نام کامل او از این قرار است :الحسنبن علیبنمحمدبن أحمدبن
جعفر الحافظ ابوعلی البلخی الوخشی (970-951ق) ناقل سنن ابوداود سجستانی بود .نک .السمعانی ،ج ،04ص445؛ الذهبی،
تاریخاإلسالم ،ج ،01ص /946ش.5
 .6أبی محمد عبدالرحمنبن عمربن النّحّاس المصری البزاز (906-949ق)؛ ابوعلی الوخشی در مصر از او حدیث شنید .نک.
همانجا؛ برای ابن النحاس همچنین ر.ک .إبراهیمبن سعید الحبال ،وفیات قوم منالمصریین ،ج ،0ص /61ش406؛ الذهبی ،سیر،
ج ،07ص /909ش.41
 .7فیاألصل :ابن األعراب؛ ابوسعید احمدبنمحمدبن االعرابی البصری (د991ق) که به گفتهی ذهبی( سیر ،ج ،07ص/909
ش41؛ قس بهعنوان نمونه همان ،ج ،09ص /404ش )007ابن النحاس از او بسیار نقل میکرد.
 .5فیاألصل :عمر.
 .4ابوداود ،سنن ،ج ،0ص /160ش4111؛ ابوعوانة ،ج ،9ص /946ش7969؛ الحاکم النیسابوری ،المستدرک ،ج ،4ص/55
ش4907؛ ابن حبان (صحیح ،ج ،01ص /954ش )9649و ترمذی (سنن ،ج ،9ص /061ش« )0640فتنة القبر» ثبت کردهاند.

 / 019تاریخ خوارزمِ محمودبنمحمد خوارزمی :تاریخ محلی با رویکردی فرهنگی -دینی

 .4أخبرنا القاضی ابوإبراهیم اسماعیلبنمحمدبن إبراهیم الهانی 0أنبأنا ابوالحسن محمدبن محمد
الشیرزی 4أنبأنا زاهربن أحمد 9فذکر منالموطّأ 9حدیث أُمِ حَرَامٍ[1بِنْتِ مِلْحَان] فی شهداء 6البحر،
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البحر 7،ذکر 5قوّة الکفار فیالمائة الثالثة و نیلهم منالمسلمین واستشهد خلقالعظیم سنة خمس و

 .0ابو ابراهیم سماعیلبنمحمدبنابراهیم الهانی(د147ق) اهل مروالرود و متهم به فراگیری علوم غیرشرعی بود .ر.ک .السمعانی،
التحبیر ،ج ،0ص /004ش96؛ همو ،معجمالشیوخ ،ج ،0ص /945ش014؛ العسقالنی ،لسانالمیزان ،ج ،0ص /990ش0995؛
نسبت «الهانی» را ذهبی (تاریخاإلسالم ،ج ،00ص /915ش« )401الخانی» ضبط کرده است .به گفتهی اینان وی موطأ مالکبن
أنس را از ابوالحسن محمدبن محمد شیزری استماع کرده بود که او خود این کتاب را از زاهربناحمد نقل میکرد.
 .4فیاألصل :الشیرازی ،ابوالحسن محمدبنمحمدبن سعید الشیرزی از روستای شیرز در حومهی سرخس بود و موطأ را از
زاهربنأحمد نقل میکرد .نک همانجا ها؛ و نیز ر.ک .الذهبی ،المشتبه ،ص919؛ محمدبنعبدالغنی ،تکملهاإلکمال ،ج،9
ص /161ش9700؛ ابن ناصرالدین الدمشقی ،ج ،1ص956؛ ابن حجر العسقالنی ،تبصیر المنتبه ،ج ،4ص.544
 .9برای ترجمهی زاهربنأحمدبنمحمدبن عیسى ابوعلی السرخسی الفقیه الشافعی المقرئ المحدث (د954ق) ،ر.ک .حاکم
نیشابوری ،تاریخ نیشابور ،ترجمهی خلیفهی نیشابوری ،ش0414؛ یاقوت ،معجمالبلدان ،ج ،9ص74؛ الذهبی ،سیر أعالم النبالء،
ج ،06ص /976ش914؛ برای تعدادی از کسانی که از او روایت میکردند ،ر.ک .الفارسی ،المختصر من کتاب السیاق ،فهرست
اعالم ،ذیل زاهربنأحمدبن محمد أبوعلی السرخسی اإلمام.
 .9فیاألصل :الموطنی.
 .1فیاألصل :حذام.
 .6فیاألصل :شهد؛ با توجه به سیاق کالم ،این کلمه میتواند «شهید البحر» یا «شهداء البحر» باشد.
 .7حدیث ام حرام از این قرار است« :حدثنی یحیى عن مالک عن إسحاقبن عبداهللبن أبی طلحة عن أنسبن مالک قال :کان
رسولاهلل صلىاهلل علیه وسلم إذا ذهب إلى ق باء یدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه و کانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت،
فدخل علیها رسولاهلل صلىاهلل علیه وسلم یوما فأطعمته وجلست تفلی فی رأسه فنام رسولاهلل صلىاهلل علیه وسلم یوما ثم استیقظ
وهو یضحک؛ قالت فقلت :ما یضحکک یا رسولاهلل؟قال :ناس من أمتی عرضوا علی غزاة فی سبیلاهلل یرکبون ثبج هذا البحر
ملوکا على األسرة أو مثل الملوک على األسرة یشک إسحاق.قالت فقلت له :یا رسولاهلل ادعاهلل ان یجعلنی منهم ،فدعا لها .ثم
وضع رأسه فنام ثم استیقظ یضحک ،قالت فقلت له :یا رسولاهلل ما یضحکک؟ قال :ناس من أمتی عرضوا علی غزاة فی سبیلاهلل
ملوکا على األسرة أو مثل الملوک علىاألسرة کما قال فیاألولى.قالت فقلت :یا رسولاهلل ادعاهلل ان یجعلنی منهم .فقال :أنت من
األولین.قال :فرکبت البحر فی زمان معاویة فصرعت عن دابتها حین خرجت من البحر فهلکت» .ر.ک .مالکبن أنس ،الموطأ،
ج ،9ص /91ش.0140
 .5فیاألصل :ذلر.

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا 011 /

أربعین [41الف] و مائتین منهم خوارزم شاه ابوالخصیب العباسبن اسکام 0فی خلق منالفقها والکبرا
والسوقة.
4

 .01و لها رباطان حصینتان جدّاً علیالجبال ،اما األن فقد کبرت ملوک خوارزم و کثرالفرسان
والشجعان بها.
 .00و کنّا مع خوارزم شاه [أتسز]ابن محمد رحمهاهلل ببخاری فی سنة خمسمائة و ثمانیة و ثالثین
فوجد الکفار فرصة 9فوقعوا بناحیة السهلة 9و أحرقوا الجامع بمن فیه ،فاحترق نحو العشرة أالف مسلم
مسلم و صار الجامع مقبرة.
 .04وقد وصف فخر خوارزم ابوالقاسم محمودبن عمر الزمخشری فی قصیدته التی أوّلها:

«إلیاهلل اشکوک یا ساق حـــرّ /قدحت بنوحک فی ساق حـــرّ
[و کم دون خوارزم من غائط /بطینٍ و من جبلٍ مُشمَخـــــِـــر]
و لم أر فیالناس قوما کقـــــو /می اکفّ واکفا لبؤس و ضُرّ
و أبعـد عن فجرة تتقــــــــی /و أسرع خطوا إلی کلّ بــــــــرّ»1
 .09و ممّا الینکر من فضائلها طیب الهوی و عذوبة الماء والبساتین علی بسطها و األنهار إلی القری
والمزارع و یَطّرد من جانبها االغذیة الشّهیة و الفواکه الطیبة المتوافرة فقد إتفق التجار الجوّالون أنّ
مثلها التوجد و لبعض الکتاب فیها:

 .0ابن أثیر (ج ،5ص :)901أشکام.
 .4فیاألصل :حصینة.
 .9فیاألصل :فرسه.
 .9فیاألصل :السعلة؛ طرائفی خوارزمی (الیمنی ،ص69ب) دربارهی السهله در بخارا چنین آورده آست« :الصحراء التی هی فی
ماوراء تل أبی حفصالکبیر إلی نهر الموالی و دارالملوک السامانیة کانت بالحصار الذی هو قریب منالسهلة کذاقررته مع بعض
أصحابی البخاریة و فی تاریخالوالة (ص61الف) لمّاقتل أحمدبن اسماعیل [السامانی] و فرّغوا من دفنه ،إجتمع الحشم بالسهلة
ببخاری»؛ همچنین ر.ک .حواشی و تعلیقات مدرس رضوی در تاریخ بخارا ،صص 071و .415
 .1شعر فوق ابیات  09 ،7 ،0و  09از قصیدهی طوالنی زمخشری در مدح یکی از شاگردانش موسوم به احمدالمکی الخوارزمی
مشهور به موفق است .ر.ک .زمخشری ،دیوان ،بهکوشش عبدالستار ضیف ،مؤسسةالمختار ،قاهره ،4119 ،ص /175ش900؛
توضیح آنکه واژهی «أبعد» در بیت  ،09در دیوان مذکور «أقعد» آمده است.

 / 016تاریخ خوارزمِ محمودبنمحمد خوارزمی :تاریخ محلی با رویکردی فرهنگی -دینی

«لقد جُمعت فیها المحاسن کلّهــــــــا /و أحسنها االیمان والیمن واألمن //هو المثل 0الروح 4یحیی
به الوری /و ماء کمثـــل الـراح یُقی الحـــزن //وحید من األمالک صانهم البُقــــی /وغیـد من
األتراک زانهــم الحسـن».
 .09و کان مدینة خوارزم التی حطیمها جیحون إسمها منصورة ،9قرأت بمرو فی کتاب أشکال
[41ب] األقالیم 9فذکر خوارزم فی جملة ماوراءالنهر ،قال :و إنّما ذکرتها إلنّ مدینتها فی جانب
ماوراء النهر و کنت بخوارزم فی سنة ثالث و خمسین و ثالثمائة فقست ما بقی من منصورة بعد ما
حطم الوادی منها فوجدته ثالثة فراسخ .و قال :کان بصقعه [کبار] منها أبونصر [منصوربن
علیبنعراق الجعدی] الکبیر 1و هو الذی نزل عنده السلطان أبوالقاسم محمود حین دخل خوارزم
فی ضیعته هذه ،فأضافه و جنده کلّهم و لم یحتج فی ضیافتهم إلی إحضار شیء من موضع آخر و
سمعت [بعض] الثقاة أنّه أخرجلکلّ فرس کان معهم مخالة 6شعیر 7وغراران 5جدیدان ،4غیر أنّ
السلطان إتّهمه بسوء اإلعتقاد و ذلک فی سنة ثمان و اربعمائة.
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 .0کذا فیاألصل.
 .4ایضا کذلک فیالمتن
 .9به گفتهی یاقوت (معجمالبلدان ،ج ،4ص )959منصوره ،در ساحل شرقی جیحون ،در گذشته پایتخت خوارزم بود .هنگامی
که اکثر اراضی آن زیر آب رفت ،اهالی شهر در ساحل غربی جیحون شهر گرگانج /جرجانیه را محاذی منصوره بنا کردند و در
آن سکنی گزیدند.
 .9چنین بهنظر میرسد که نویسندهی اشکالاألقالیم از پیروان مکتب ابوزید بلخی (د944ق) ،مؤسس مکتب جغرافیانگاری
موسوم به «مکتب بلخی» ،باشد.
 .1ابونصر منصوربن علیبنعراق الجعدی ،ریاضیدان و استاد ابوریحان بیرونی؛ برای آشنایی با خاندان و آثار ابونصر ر.ک.
اذکایی ،صص 065بهبعد.
 .6فیاألصل :مجالة.
 .7فیاألصل :شعیر.
 .5فیاألصل :غدارا.
 .4فیاألصل :جدیداً.
 .01السبکی (ج ،7صص /440-441ش )451دربارهی منصوره و استیالی سلطان محمود غزنوی بر خوارزم گزارشی مبسوطتر را
به نقل از خوارزمی بدین شرح ثبت کرده است« :ذکر فی مقدمة تاریخ خوارزم :أن خوارزم کانت مدینة تسمى المنصورة
لحدیث ورد کما ذکرناه وأن الوادی حطمها و أخذها .ق ال و سمعت عدة من المشایخ یقولون کان بمنصورة اثنا عشر ألف مسجد
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 .01و منصورة قیل أنها بقیت إلی أن حُطمت ثالثة أالف سنة ،سمعت هذا من عدّة مشایخ و قیل بل
بناها الجنّ لسلیمان و کان بها دارالسلطنة و أنّ عیسی بعث إلیها إثنین من الحواریین.

0

 .06تم تاریخ خوارزم بالتمام والکمال بعون الملک الوهاب لیراجع عنداإلحتیاج إلیه برسم
موالنا قاضی القضاه قدری افندی الحاکم الشرعی ب 4دامت فضایله ،9تم.

فإن فیها اثنى عشر ألف سکة فی کل سکة مسجد و فیها ألف و مائتا حمام ثم حولت إلىالمدینة التی هی الیوم کائنة و ذکر من
تعظیمها و تعظیم أهلها الشیء الکثیر وحکى من سعادتهم األمر العجیب و ذکر منهم أبا نصر منصوربن علیبن عراق الجعدی و أنه
کان مقیما بقریة على باب البلد و له بهاقصر مشید و أن جماعة جاءوا منالبلد فمروا یضیعته فأبصروه فنزلوا عند دوابهم وجاءوا
یسلمون علیه فأمر وکیله أن ینزلهم فی موضع یلیق بهم وأمره بضیافتهم وتعهد دوابهم وکانوا عصارین دهانین من منصورة أی
زیاتین خرجوا یطلبون شراء سمسم وکانوا تسعمائة نفس سوى من یتبعهم من أشیاعهم فلما أصبحوا رکب جماعة منهم لینتشروا
فی القرى فأخبر ابونصر بذلک فقال إن لم یکن عندنا ما یکفیهم فلیطلبوا حینئذ من غیرنا فجلس المستوفى والوزان والنقاد یوزن
عنهم ما کان منالنقد عندهم والمستوفى یثبت فیالجریدة ما یؤدی کل واحد منهم باسمه فلما فرغوا من أخذ ما کان معهم
من النقد والمتاع أمر ابونصر بفتح باب اآلبار والکیل لهم حتى وفاهم بالتمام وقد فضل عنده سمسم کثیر وأمر أن یکتال علیهم
مااشتروه و أمر لهم بعجالن لتحمل معهم فوصل الطرف األول منها إلى وسط البلدة والطرف األخر إلى دارالوقف الیخرج من
القریه .قال صاحب الکافی و کان ذلک فی آخر أیام المنصورة حتى لم یبق منها باإلضافة إلى ما کانت إال شیء یسیر یخرج منها
تسعمائة عصار سوى من تأخر فیالبلد .قال و ابونصر هذا هو الذی نزل عنده السلطان ابوالقاسم محمود حین دخل خوارزم فی
ضیعته هذه فأضافه وأضاف جنده ولم یحتجر فی ضیافتهم إلى إحضار شیء من موضع آخر .قال وسمعت الثقات أنه أخرج لکل
فرس کان معهم وقتالعشاء مخالة بالشعیر وغراران جدیدان .قال غیر أن السلطان اتهمه بسوء االعتقاد فإنه لم یرفی ضیعته مسجدا
فلما دخل الجرجانیة أمر بصلبه فصلب مع من صلب من المتهمین بسوء اإلعتقاد فی سنة ثمان وأربعمائه« .توضیح آنکه در
گزارشهای عتبی ،ابوریحان بیرونی (به روایت ابوالفضل بیهقی) ،گردیزی و ابن أثیر دربارهی استیالی سلطان محمود بر خوارزم
ذکری از منصوربن علیبن عراق و سرنوشت او به میان نیامده است.
 .0السبکی (ج ،7ص )440به نقل از تاریخ خوارزم می نویسد« :وأطال صاحب الکافی [محمودبنمحمد خوارزمی] فی ذکر
مناقب خوارزم وهی جرجانیة المدینة الموجودة الیوم وهما بلدان عظیمان من بالد المسلمین حوال عن مکانهما خوارزم کانت
تسمى المنصورة فحولت لما حطمها الوادی إلىقریب منها یسمى الجرجانیة و نیسابور لما هدمتها الزالزل وکانت من إحدىقواعد
بالد خراسان حولت إلىقریب منها هو اآلن یسمى بنیسابور أیضا».
 .4نام محل مأموریت قدری افندی خوانا نیست.
 .9کذا فیاألصل.
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پیوست

فهرس بعضالمترجمین المستخرجین من تاریخ خوارزم
ذکر من اسمه محمد
4

 .0محمدبن إبراهیم الصانعی ،ابوعبداهلل .
 .4محمدبنأحمدبن حمدان ،ابوالعباس.9
 .9محمدبنأحمدبن علیبنعامر العامری.9
 .9محمدبنأحمدبن محمدبن أبیبکر ابوعبداهلل الکردرانخاسی

.1

 .1محمدبنأحمدبن أبیسعید المکی.6
 .6محمدبنأحمد الحوفی الحمدنجی ،ابوعبداهلل.7
 .7محمدبنأحمدبن منصوربن محمدبن عبدالجباربن أحمدبنالسمعانی ،ابوبکر.5
 .5محمدبنارسالنبنمحمد ،ابوعلی منتجب الملک.
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 .0از تاریخ مفقودشدهی ابومحمد محمود خوارزمی ،افزون بر خالصهی پیشگفته ،مستخرجاتی در دست است .این منقوالت
مأخوذ از بخش دوم کتاب هستند که به ترجمهی افراد اختصاص داشت .با توجه به مجلدات هشتگانهی کتاب ،بیتردید اسامی
و ترجمههای بسیاری از بزرگان محلی خوارزم در آن گردآوری شده بود که در حال حاضر اطالعی از ایشان در دست نیست.
اما همانگونه که پیشتر تشریح شد ،ترجمههای مستند تعدادی از آنها در منابع واسطه آمده است .فهرست حاضر به اسامی این
افراد اختصاص دارد تا ضمن تکمیل خالصه پیشگفته ،آشنایی بیشتر با اصل کتاب و اهمیت آن حاصل آید .در تهیهی این
فهرست از شیوهی تنظیم مطالب در خود تاریخ خوارزم تبعیت شده است که ب ا معرفی افراد موسوم به محمد آغاز و در مورد
سایرین ،ترتیب الفبایی در آن رعایت شده بود .مترجمانی که در این فهرست با ستاره مشخص شدهاند ،اهل زبان و ادب عربی
هستند.
 .4السبکی ،ج ،9ص /005ش.916
 .9الذهبی ،سیر ،ج ،06ص /049ش.91
 .9الرافعی ،ج ،0ص.054
 .1السبکی ،ج ،6ص /97ش.601
 .6الفاسی ،ج ،0ص /444ش.41
 .7السبکی ،ج ،9ص /005ش.911
 .5همان ،ج ،6ص /95ش.604
 .4یاقوت ،معجماألدباء ،ج ،1ص /0461ش.590
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 .4محمدبنجعفربن أحمدبن عیسى ،ابوعبداهلل ابنبنت عبداهلل ابن أبى القاضى.0
 .01محمدبن سعیدبن محمدبن عبداهلل ،ابوأحمد المعروف بابن القاضی.4
 .00محمدبن أبى سعید الفراتى.9
 .04محمدبنعباسبن أرسالن العباسی الخوارزمی ،ابومحمد.9
 .09محمدبنعبدالرحمنبن أحمدبن علی النسوی ،ابوعمر.1
 .09محمدبنعبدالکریمبن أحمد الشهرستانی ،ابوالفتح.6
 .01محمدبنعبداهللبنالحسن البصری ابن الَلبَان الفرضی الشافعی ،ابوالحسین.7
 .06محمدبنعلیبن أحمدبنهرون العمرانی المکی ،ابوعلی
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 .07محمدبنعلیبن عبداهللبنیاسر ،االنصاری الجیانی ،ابوبکر.4
 .05محمدبن أبیالقاسمبنبابجوک الخوارزمی البقالی المعروف باألدمی ،ابوالفضل.
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باباأللف
00

 .0أحمدبنابراهیم األدیبی الخوارزمی .

 .0السبکی ،ج ،9ص /044ش.044
 .4همان ،ج ،9ص /069ش096؛ ابنالشهبة ،ج ،0ص /016ش.56
 .9همان ،ج ،9ص /499ش.061
 .9همان ،ج ،7ص /019ش.459
 .1همان ،ج ،9ص /49ش.990
 .6یاقوت ،معجمالبلدان ،ج ،9ص999؛ الذهبی ،سیر ،ج ،41ص /454ش49؛ السبکی ،ج ،6ص /091ش619؛ الصفدی ،ج،9
ص /444ش.0940
 .7الذهبی ،سیر ،ج ،07ص /407ش.047
 .5یاقوت ،معجماألدباء ،ج ،1ص /0460ش594؛ الصفدی ،ج ،9ص /045ش.0704
 .4الذهبی ،سیر ،ج ،41ص /114ش.941
 .01ابن الساعی ،ص 090؛ الذهبی ،تاریخ االسالم ،ج ،04ص  /451ش71؛ ناصرالدین الدمشقی ،ج ،0ص176؛ القرشی ،ج،9
صص /949-944ش.4177
 .00یاقوت ،معجماألدباء ،ج ،0ص /051ش.14
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 .4أحمدبنالحسین البیهقی الخسروجردی.0
 .9أحمدبنعبدالرحمنبن األشرف البکری المروزی ،ابوبکر.4
 .9أحمدبنمحمدبن حمدیجالحمدیجی ،ابوسعید.9
 .1أحمدبنمحمد السهلی الخوارزمی ،ابوالحسین.9
 .6أحمدبنمحمد الصخری ،ابوالفضل.1
 .7إسماعیلبنالحسنبنمحمدبن أحمد الجرجانی الطیب العلوی الحسینی ،ابوأبراهیم.6
بابالحاء
 .الحسنبنعلیبنالحسنبنعلیبنعمر االنصاری االندلسی البطلیوسی ،ابوعلی.
 .4الحسنبنالمظفر النیسابوری ،ابوعلی
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باب العین
 .0عبدالوهاببنعاصم.4
 .4علیبنعراق الصناری الخوارزمی ،ابوالحسن.01

 .0الذهبی ،سیر ،ج ،04ص /909ش.011
 .4السمعانی ،المنتخب من معجمالشیوخ ،ج ،0ص /045ش.99
 .9یاقوت ،معجماألدباء ،ج ،4ص /144ش 141و ج ،0ص /040ش.94
 .9همان ،ج ،4ص /119ش054؛ ابن العدیم ،ج ،9ص0015؛ الصفدی ،ج ،5ص /47ش.0440
 .1یاقوت ،معجماألدباء ،ج ،4ص /111ش050؛ الصفدی ،ج ،5ص /41ش.0441
 .6السمعانی ،التحبیر ،ج ،0ص /41ش05؛ همو ،المنتخب من معجمالشیوخ ،ج ،0ص /956ش.090
 .7الذهبی ،سیر ،ج ،41ص /100ش.947
 .5یاقوت ،معجماألدباء ،ج ،9ص /0106ش.911
 .4العسقالنی ،لسانالمیزان ،ج ،9ص /57ش.069
 .01یاقوت ،معجماألدباء ،ج ،9ص /0541ش.740
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بابالمیم
 .0محمودبنمحمد الترجمانی.0
 .4محمودبنجریر الضبی.4
 .9مکلبةبنملکان الخوارزمی.9

منابع
 آل داود ،سید ع« ،آل عراق» ،دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،4صص.71-65 ــــــــــ « ،آل مأمون» ،دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،4صص.094-091 ابن األثیر الجزری ،عزالدین ابوالحسن علیبنأبیالکرم0951( ،ق) ،الکامل فیالتاریخ ،دارصادر ،بیروت.
 ابن اسفندیار ،بهاءالدین محمدبنحسن ،)0941( ،تاریخ طبرستان ،بهکوشش عباس اقبال،کاللهی خاور ،تهران.
 ابنالجوزى ،ابوالفرج عبدالرحمنبنعلى ،)0904( ،المنتظم فى تاریخاألمم والملوك،بهکوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا ،دارالکتب العلمیة ،بیروت.
 ابن حبان البستی ،محمدبن حبانبن أحمد0909( ،ق) ،صحیح ،بهکوشش شعیب األرنؤوط ،چ،4مؤسسهالرساله ،بیروت.
 ابن حجر العسقالنی ،أحمدبنعلی ،)0916( ،لسانالمیزان ،مؤسسةاألعلمی للمطبوعات ،بیروت. ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،تبصیرالمنتبه بتحریر المشتبه ،بهکوشش محمدعلی النجار و مراجعةعلی محمدالبجاوی ،المکتبة العلمیة ،بیروت ،بیتا.
 ابن خردادبه ،ابوالقاسم عبیداهللبنعبداهلل ،)0554( ،المسالک و الممالک ،بهکوشش م .ی.دخویه ،بریل ،لیدن.
 .0ابن الفوطی ،ج ،4ص /961ش.0699
 .4همان ،ج /495 ،9ش.4166
 .9العسقالنی ،لسانالمیزان ،ج ،6ص /51ش.917
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 ابنالساعی ،علیبنأنجب0991( ،ق) ،الدرّالثمین فی أسماء المصنفین ،بهکوشش احمد شوقیبنبین و محمد سعید حنشی ،دارالغرب ،تونس.
 ابن شهبة الدمشقی ،تقیالدین ابوبکربنأحمد0945( ،ق) طبقاتالشافعی ،بهکوششعبدالعلیمخان ،دایرهالمعارف العثمانیة ،حیدرآباد.
 ابنالعدیم ،کمالالدین عمربناحمد ،بغیةالطلب فی تاریخ حلب ،بهکوشش ش .زکار ،چ،4دارالفکر ،بیروت :بیتا.
 ابن عساکر ،ابوالقاسم علیبنالحسن ،)0411( ،تاریخ مدینهی دمشق ،بهکوشش محبالدینابوسعید عمربنغرامه العمری ،دارالفکر ،بیروت.
 ابنالفقیه ،أبوبکر أحمدبنمحمد الهمدانی ،)0551( ،مختصر کتاب البلدان ،بهکوشش م .ی.دخویه ،بریل ،لیدن.
 ابن ماجه ،محمدبنیزید القزوینی0979( ،ق) ،سنن ،بهکوشش محمد فؤاد عبدالباقی ،دارالفکر،بیروت.
 -ابن ناصرالدین الدمشقی ،شمسالدین محمدبنعبداهلل ،)0449( ،توضیحالمشتبه فی ضبط أسماء

الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم ،بهکوشش محمد نعیمالعرقسوسی ،مؤسسهالرساله ،بیروت.
 ابوداود السجستانی ،سلیمانبناألشعث0901( ،ق) ،سنن ،بهکوشش سعید محمد اللحام،دارالفکر ،بیروت.
 ابوعوانة ،یعقوببناسحاق االسفرائنی ،)0445( ،مسند ،بهکوشش أیمنبنعارفالدمشقی،دارالمعرفه ،بیروت.
 ابویعلى الموصلی ،أحمدبنعلی التمیمی0919( ،ق) ،مسند ،بهکوشش حسین سلیم أسد،دارالمأمون للتراث ،دمشق.
 أحمدبنحنبل الشیبانی ،مسند ،مؤسسهی قرطبة ،القاهره ،بیتا. اذکایی ،پرویز )0977(01 ،و « ،)0977(00خاندان شاهیهی خوارزم» ،ایرانشناخت ،صص-096 050و صص.090-004
 -ــــــــــــــ « ،کتاب المسامرهی بیرونی» ،آیینهی میراث ،)0975(5-7 ،صص.97-91
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 البغدادی ،محمدبنعبدالغنی ،)0901( ،تکملةاإلکمال ،بهکوشش عبدالقیوم عبد ریبالنبی،جامعهی أمالقری ،مکه.
 البغوی ،ابومحمد الحسینبنمسعود ،معالم التنزیل (تفسیر الغوی) ،بهکوشش خالد عبدالرحمنالعک ،دارالمعرفه ،بیروت ،بیتا.
 بهرامیان ،علی« ،)0951( ،تبصرهالعوام» ،دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،09صص،954-955تهران.
 البیرونی ،ابوریحان محمدبناحمد ،)0449( ،اآلثار الباقیة عن القرون الخالیه ،بهکوشش ا.زاخائو ،لیپزیگ.
 ـــــــــــــــــــ  ،)0444( ،تحدید نهایات األماکن لتصحیح مسافات األماکن ،بهکوشش پ.بولجاکوف و امام ابراهیم احمد ،دانشگاه فرانکفورت ،فرانکفورت.
 ـــــــــــــــــــ  ،)0971( ،الصیدنة فیالطب ،بهکوشش عباس زریاب ،نشر دانشگاهی ،تهران. بیهقی ،ابوالفضل محمدبنحسین ،)0916( ،تاریخ بیهقی ،بهکوشش علیاکبر فیاض ،چ،4دانشگاه فردوسی ،مشهد.
 بیهقی ،علیبنزید ،)0960( ،تاریخ بیهق ،بهکوشش احمد بهمنیار ،چ ،9علمی ،تهران. الترمذی ،محمدبنعیسى ،الجامعالصحیح (سنن الترمذی) ،بهکوشش أحمد محمد شاکر ودیگران ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،بیتا.
 -الجاحظ ،ابوعثمان عمروبنبحر0909( ،ق) ،التبصرة بالتجارة فی وصف ما یستظرف

فیالبلدان مناألمتعة الرفیعة واألعالق النفیسة والجواهر الثمینة ،بهکوشش حسن حسنی
عبدالوهاب التونسی ،مکتبهی الخانجی ،القاهره.
 جوینی ،عطاملک ،تاریخ جهانگشا ،بهکوشش محمد قزوینی ،اوقاف گیب ،لیدن ،صص-0404.0447
 الحارثبن أبی أسامة ،)0444–0909( ،بغیةالباحث عن زوائد مسندالحارث ،بهکوشش حسینأحمد صالح الباکری ،مرکز خدمهالسنه والسیرة النبویه ،المدینهی المنوره.

 / 069تاریخ خوارزمِ محمودبنمحمد خوارزمی :تاریخ محلی با رویکردی فرهنگی -دینی

 حاجی خلیفه ،مصطفیبنعبداهلل ،)4101( ،سلمالوصول إلی طبقاتالفحول ،بهکوششاکملالدین احسان اوغلی ،مرکزاألبحاث و الفنون و ثقافة اإلسالمیة ،استانبول.
 ــــــــــــــــ  ،)0454( ،کشفالظنون ،دارالفکر ،بیروت. الحاکم النیسابوری ،أبوعبداهلل محمدبنعبداهلل0900( ،ق) ،المستدرك علىالصحیحین ،بهکوششمصطفى عبدالقادر عطا ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 ـــــــــــــــــــ  ،)0971( ،تاریخ نیشابور ،ترجمهی محمدبنحسین خلیفهی نیشابوری،بهکوشش محمدرضا شفیعی کدکنی ،آگه ،تهران.
 -الحبال ،إبراهیمبنسعیدبنعبداهلل0915( ،ق) ،وفیاتقوم منالمصریین ونفر سواهم من سنة

 ،5 3بهکوشش محمودبن محمدالحداد ،دارالعاصمة ،الریاض.
 رازی ،)0909( ،تبصرةالعوام فی معرفة مقاالت األنام ،بهکوشش عباس اقبال ،بینا ،تهران. ( ،)0964حدود العالم منالمشرق إلیالمغرب ،بهکوشش منوچهر ستوده ،طهوری ،تهران. حمداهلل مستوفی ،تاریخ گزیده ،بهکوشش عبدالحسین نوایی ،امیرکبیر ،تهران. حسنزاده ،اسماعیل( ،تابستان« ،)0940تحلیل انتقادی روایتهای واقعهی یورشغز به خراسان(195ق)» ،فصلنامهی علمیو پژوهشی مطالعات فرهنگی ،نشریهی انجمن ایرانی تاریخ ،س،9
ش ،04صص.10-41
 -الخطیبالبغدادی ،ابوبکر أحمدبنعلیبن ثابت0944( ،ق) ،تاریخ مدینة السالم (تاریخ بغداد)،

بهکوشش بشّار عوّاد معروف ،دارالغرب اإلسالمی ،بیروت.
 الذهبی ،شمسالدین محمدبناحمد0949( ،ق) ،تاریخاإلسالم ،بهکوشش بشار عواد معروف،دارالغرباإلسالمی ،بیروت.
 ـــــــــ  ،)0909( ،سیر أعالمالنبالء ،بهکوشش شعیب األرناؤوط ،محمدنعیم العرقسوسی،مؤسسةالرساله ،بیروت.
 ـــــــــ  ،)0457( ،المشتبه فیالرجال :أسمائهم و أنسابهم ،بهکوشش علیمحمد البجاوی ،چ،4الدارالعلمیه ،دهلی.
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 ـــــــــ 0915( ،ق) ،المقتنى فی سردالکنى ،بهکوشش محمدصالح عبدالعزیز المراد ،الجامعهیاإلسالمیه ،مدینه.
 الرافعی ،عبدالکریمبنمحمد ،)0457( ،التدوین فی أخبار قزوین ،بهکوشش عزیزاهللالعطاردی ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 الزمخشری ،ابوالقاسم محمودبنعمر ،)4119( ،دیوان ،بهکوشش عبدالستار ضیف،مؤسسهالمختار ،قاهره.
 ــــــــــــــ 0904( ،ق) ،ربیعاألبرار و نصوصاألخبار ،بهکوشش عبداألمیر مهنا،مؤسسهاألعلمی ،بیروت.
 السبکی0909( ،ق) ،تاجالدینبنعلیبنعبدالکافی طبقاتالشافعیة الکبرى ،بهکوششمحمود محمدالطناحی و عبدالفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزیع.
 -السخاوی ،شمسالدین محمدبنعبدالرحمن0917( ،ق) ،اإلعالن بالتوبیخ لمن ذمّ

اهلالتاریخ ،بهکوشش فرانز روزنثال ،مؤسسهالرساله ،بیروت.
-

السمعانی،

ابوسعد

عبدالکریمبنمحمد،

(0919-0911ق)،

األنساب،

بهکوشش

عبدالرحمنبنیحیی المعلمی الیمانی و دیگران ،مکتبهی ابن تیمیه ،قاهره.
 ــــــــــــ 0941( ،ق) ،التحبیر فی معجمالکبیر التجبیر فیالمعجم الکبیر ،بهکوشش منیرهناجی سالم ،رئاسه دیوان األوقاف ،بغداد.
 ــــــــــــ  ،)0446( ،المنتخب من معجمالشیوخ ،بهکوشش موفقبنعبداهللبنعبدالقادر،جامعهاإلمام محمدبنسعود اإلسالمیة ،الریاض.
 السیوطی ،عبدالرحمنبنالکمال جاللالدین ،)0449( ،الدر المنثور ،دارالفکر ،بیروت. الصریفینی ،ابوإسحق إبراهیمبنمحمد0919( ،ق) ،المنتخب من سیاق تاریخ نیسابور،بهکوشش محمدکاظم المحمودی ،جماعة المدرسین فیالحوزه العلمیه ،قم.
 الصفدی ،صالحالدین خلیلبنأیبک0941( ،ق) ،الوافی بالوفیات ،بهکوشش أحمد األرناؤوطو ترکی مصطفى ،دار إحیاء التراث ،بیروت.
 -الطرائفی خوارزمی ،صدراألفاضل القاسمبنالحسین ،الیُمنی فی شرحالیمینی ،نسخهی خطی.
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 الفارسی ،ابوالحسن عبدالغافربنإسماعیل ،)0959( ،المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور،بهکوشش محمد کاظم المحمودی ،میراث مکتوب ،تهران.
 الفاسی ،محمدبناحمد الحسنی0975( ،ق) ،العقدالثمین فی تاریخالبلد األمین ،بهکوششمحمد حامد الفقی ،بینا ،قاهره.
 ،)0954( -فهرستوارهی دستنوشتهای ایران ،بهکوشش مصطفی درایتی ،کتابخانهی موزه و

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،تهران.
 القرشی ،محیالدین عبدالقادربنمحمد0909( ،ق) ،الجواهرالمُضیّة فی طبقاتالحنفیه،بهکوشش عبدالفتاح محمد الحلو ،چ ،4هجر للطباعة و النشر.
 القرشیالمصری ،ابوالقاسم عبدالرحمنبنعبداهلل0906( ،ق) ،فتوح مصر وأخبارها ،بهکوششمحمدالحجیری ،دارالفکر ،بیروت.
 کاظمبیکی ،محمدعلی (پژوهشو بازسازی) ،)0941( ،أخبار والة خراسان ،میراث مکتوب،تهران.
 ـــــــــــــــ (« ،)0944مالحظاتی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخنگاری محلی در خوارزم»،سدههای 1-9ق ،آینهی میراث ،ش ،10صص.050-070
 کرامتی ،یونس« ،)0959( ،بیرونی و تاریخ» دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،09تهران،صص.910-911
 مالکبن أنس األصبحی0949( ،ق) ،الموطأ ،بهکوشش سلیمبن عیدالهاللیالسلفی ،مجموعهیالفرقان التجاریة ،دبی.
 المسعودی ،ابوالحسن علیبنالحسین0917( ،ق) ،التنبیه و األشراف ،بهکوشش عبداهلل اسماعیلالصاوی ،دارالصاوی ،القاهرة.
 مسلمبنالحجاج القشیری النیسابوری ،صحیح ،بهکوشش محمد فؤاد عبدالباقی ،دار إحیاء التراثالعربی ،بیروت.
 المقدسی ،ابوعبداهلل محمدبناحمد ،)0467( ،أحسنالتقاسیم فی معرفهاألقالیم ،بهکوشش م.ی .دخویه ،چ ،4لیدن.
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 بنیاد فرهنگ، بهکوشش مدرس رضوی، تاریخ بخارا،)0910( ، ابوبکر محمدبنجعفر، النرشخی.ایران
 بهکوشش، القند فی ذکر علماء سمرقند،)ق0941( ، نجمالدین أبوحفص عمربنمحمد، النسفی. تهران، میراث مکتوب،یوسف الهادی
. بیروت، دارالفکر، تهذیباألسماء واللغات،)0446( ، محیالدینبنشرف، النووی بهکوشش محمد، تاریخ آل سلجوق، جامعالتواریخ،)0956( ، رشیدالدین فضلاهلل، همدانی. تهران، میراث مکتوب،روشن
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