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ــا حــدودی مربــوط بــه منابعــی  ی بــه همــراه داشــته باشــد. چنیــن وضعیتــی، ت نتایــج در خــور
گــون نوشــته شــده و در عصــر حاضــر هنــوز  گونا کــه زمــان ســلجوقیان بــه زبــان هــای  اســت 
کتابخانه هــای خصوصــی  کــه امــروزه در  یــادی  امــکان تصحیــح و نشــر نیافته انــد. منابــع ز
و نســخ خطــی یافــت می شــوند هنــوز بــه طــور جــد مــورد امعــان نظــر قــرار نگرفته انــد. اثــری 
یــخ  تار از  مهــم،  بســیار  منبــع  یــک  تحقیــق  و  تحلیــل  معرفــی،  شماســت،  ی  رو پیــش  کــه 

کنــون ناشــناخته مانــده اســت. کــه تا ســلجوقیان اســت 
ــرا بــه زبــان  یــان حســن یــزدی آن کــه مؤلــف دوره تیمور یــخ  بخــش ســلجوقیان جامــع التوار
کتــاب اســت تصحیــح و  کــه مرتبــط بــا موضــوع  ی  فارســی نگاشــته اســت، بــا تطبیــق آثــار
عــاوه بــر چــاپ آن بــه زبــان فارســی، در نســخه دیگــری بــه زبــان ترکــی اســتانبولی هــم چــاپ 
گردیــد، بــه محتــوای  گردیــد. در بخــش بعــدی، پــس از آنکــه زندگــی مؤلــف اثــر بیــان  خواهــد 
اثــر و اهمیــت آن پرداختــه خواهــد شــد؛ بدینوســیله اهمیــت دوره ســلجوقیان بیــش از پیــش 
گردیــده و خصوصیــات نگارشــی و زبانــی اثــر در تطبیــق آن بــا دیگــر نســخ خطــی مــورد  عیــان 
گرفــت. در ترجمــه و تصحیــح دقیــق متــن، همــه منابــع و نســخ خطــی  یابــی قــرار خواهــد  ارز

پیشگفتار
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گرفته انــد. در بخــش دوم، تفــاوت نــگارش ایــن نســخه بــا نســخه هــای دیگــر  مــد نظــر قــرار 
گردیــده  تشــخیص داده شــده و ایــن تفاوت هــا در پاورقــی هــر صفحــه بطــور دقیــق مشــخص 

اســت.  
در تحقیــق، تصحیــح و نشــر ایــن اثــر محققیــن ارجمنــدی نقــش داشــته اند. ابتــدا الزم 
کــه بــه ســال 2007 مــرا در  می دانــم از مرحــوم پرفســور دکتــر ایــرج افشــار )خدایــش بیامــرزد( 
کنــم. ایشــان اطاعــات ذی قیمتــی در خصــوص مؤلــف  خانــه خــود در تهــران پذیــرا شــد، یــاد 
کــه در  اثــر و نیــز خــود اثــر ارائــه فرمودنــد. از جنــاب عبــداهلل نجفــی )کتابخانــه ملــی ایــران( 
کنــم. از آقــای دکتــر عبدالحســین اللــه  تهیــه نســخه تهــران اثــر، مســاعدت فرمودنــد تشــکر مــی 
کردنــد  کمــک هــای ارزشــمندی  کــه در تصحیــح متــن  عضــو هیــات علمــی فرهنگســتان هنــر 
و نیــز از اســتاد عزیــزم، جنــاب آقــای پرفســور دکتــر مصطفــی چیچیکلــر تشــکر می کنــم. از 
کتــاب  کــه از همــان مراحــل اولیــه  گودنلــی  بــرادر دانشــمندم جنــاب آقــای پرفســور عثمــان اوز 
کتمــان ناپذیــر  کنــارم بــوده و بــا راهنمایــی هــای سودمندشــان نقشــی  تــا آخریــن مرحلــه آن 
کنــم. و در پایــان از اســتاد راهنمایــم پرفســور  در تهیــه اثــر داشــته انــد صمیمانــه تشــکر مــی 
کــه بــا اطاعــات ارزشمندشــان مــرا در ایــن امــر  کمــال تشــکر را دارم  دکتــر م. ســعید پــوالد 

ی فرمودنــد. ــار مهــم ی
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