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خالف دیدگاه رایج، که ایالت آذربایجان را فاقد  بر
داند و شروع آن را به محلی در قرون اولیه مینگاری تاریخ

نگاری محلی دهد، آغاز تاریخادوار متأخرتر نسبت می
زمان با سایر مناطق روی داده است. در آذربایجان هم

ای به تواریخ های گذرا و پراکندههای موجود اشارهفهرست
نگاری محلی این ایالت از محلی آذربایجان شده است. تاریخ

توحات شروع شده و طی قرون بعدی، با فراز و اخبار ف
یافته، ولی اکثر این آثار در حوادث ایام از هایی تداوم نشیب

اند. در این میان، عوامل تأثیرگذار بر تکوین و تداوم بین رفته
ها؛ اشتراکات و نگاری محلی آذربایجان در برخی مؤلفهتاریخ

ش حاضر تالش دارد افتراقاتی با سایر مناطق ایران دارد. پژوه
ای، سیر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه

گیری تا شروع نگاری محلی آذربایجان، از ابتدای شکلتاریخ
نگاری معاصر، را بررسی و ضمن شناسایی علل و تاریخ
های آن با سایر مناطق را روشن های تأثیرگذار، تفاوتزمینه

نگاری محلی در ال بیابد که تاریخکند و پاسخی برای این سؤ
های توجه به آذربایجان از چه زمانی آغاز شد و علل و زمینه

 آن کدامند؟

 
آذربایجان، تاریخ محلی، مزارنگاری، دورة : های کلیدیواژه

 ایلخانان، دورة صفوی

Contrary to common view which believes that 

Azerbaijan state lacks local historiography or 

attributes its formation to later eras, this state has 

experienced existing such works since the initial 

endeavors for writing local history simultaneously 

with other regions. In the surviving lists, it can be 

seen some scattered and temporary references to 

such histories which begin with conquests news 

and continues over the centuries by ups and 

downs; however, most of these works have been 

lost or destroyed during the events. Meanwhile, the 

influencing factors on writing the local history in 

Azerbaijan have some similarities and differences 

with other regions in some components. In the 

current study, it is tried to study the Azerbaijanian 

local historiography trend since its formation until 

the foundation of contemporary historiography by 

the method of descriptive analysis and the use of 

documentary evidence. In addition to clarifying of 

which causes, grounds and differences with other 

regions, the study is trying to find an answer to the 

basic question that since when local historiography 

in Azerbaijan has been started and which causes 

and contexts led it to have got the attention. 
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 . مقدمه1

عنوان سومین شیوة نگارش نگاری محلی، بهتاریخ

ای، عبارت از تاریخ، بعد از تواریخ عمومی و سلسله

ثبت وقایع یک شهر و یا ایالت خاص است. در 

نگاری محلی در خصوص زمان و مکان تکوین تاریخ

های متفاوتی تبع آن در آذربایجان، دیدگاهایران و به

توان آنها را به دو طورکلی میشود که بهمشاهده می

ای از پژوهشگران، شرق ایران عده .دسته تقسیم کرد

 و سده چهارم هجری را مکان و زمان آغاز این شیوه

تر دانند. در مقابل، برخی دیگر زمان آن را پیشمی

های مکتب عراق را شروع این نگاریبرده و تک

 ؛101-78 ص: 1631 ،دوریاند )نک: روند دانسته

. بر اساس 1(.36-55 ص: 1681 ،زادهی و عالمسجاد

های چندی به انجام رسیده و این دو دیدگاه پژوهش

کتب و مقاالتی به رشته تحریر در آمده است. در 

نگاری محلی، یافته در مورد تاریخهای انجامپژوهش

                                                                      
 نظرانصاحب انی، می در ایرانمحل در خصوص زمان آغاز نگارش تواریخ. 1

یی در هاشهیربتوان  رسدینمشود. به نظر نمی مشاهده چندانی نظراتفاق

ایران پیش از اسالم برای آن یافت و پیدایش و رواج چنین شیوة 

نگاری در دورة اسالمی بوده است. اکثر پژوهشگرانی که در این زمینه تاریخ

 دانندیمنگاری محلی سده سوم هجری را آغاز تاریخ اندپرداختهبه مطالعه 

: 1611ی، نلیز و احمدی اختیاری و ؛ چلونگر10: ص 1616، : ثواقب)ر.ک

ی از نظر اوهیش(. از دیدگاه این پژوهشگران چنین 10-85ص ، 6ش ، 1س 

 گرفتهشکلمکانی ابتدا در مناطق شرقی ایران یعنی خراسان و سیستان 

 . باو بعدها در سایر ایاالت گسترش یافته است (176/ 1: 1635، روزنتال)

ی ایرانی بوده هاحکومتی اولین ریگشکلتوجه به اینکه خراسان محل 

نهضت شعوبیه  متأثر ازبرخی پژوهشگران عرب تاریخ محلی ایران را 

مقابل عدة دیگری معتقدند که  . در(131-151ص : تای، بینیترح)دانند می

کتاب  عراق مانندهای مکتب اخباریون نوشته توانیمبا مقداری تسامح 
و... را سرآغاز ابوعبیده معمر بن مثنی  خراسان فتوح ابومخنف و خراسان

-11: ص 1671، یینوا لونگر،چ )ر.ک: قنوات، آوردچنین حرکتی به شمار 

ی چنین دیدگاهی، بسیاری از این منابع تازگجذابیت و اندک  باوجود(. 11

، لذا به نظر اندبودهدارای حجم اندک و در برگیرنده دوره کوتاهی  عمدتاً

نگاری محلی به های تاریخویژگی با بتوان آنها را منبع یا کتاب رسدیمن

 .شمار آورد

نگاری توجه چندانی به پیدایش و سیر تطور تاریخ

به عمل نیامده است.  محلی آذربایجان در قرون اولیه

در اکثر تحقیقات موجود تنها آثار مزارنگاری 

روضه و  الجنانالجنان و جناتروضاتهمچون 
 تاریخ دارالسلطنه تبریزو منابع متأخر مانند  اطهار

که  مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است

ها جهت نگارش تاریخ محلی آذربایجان، اولین تالش

زمان با سایر مناطق ایران آغازشده ولی به تقریباً هم

  .دست ما نرسیده استعلل مختلف، اکثر آنها به

با نگاهی به فهرست کتب و مقاالت موجود، 

نگاری در تاریخ شود که تاکنون در موردمشخص می

ایالت آذربایجان پژوهش مستقلی به عمل نیامده و 

این امر تاحدود زیادی از عدم توجه مناسب به تاریخ 

وجود، در با این . و فرهنگ منطقه ناشی شده است

ای ها اشارات گذرا و پراکندهبرخی از این پژوهش

آمده است. عملبه منابع تاریخ محلی آذربایجان به

نگاری و  یافته بر جریان مزاریقات انجامبیشتر تحق

منابع دوره قاجار تمرکزیافته و توجه جدی به 

نگاری محلی تا سدة هفتم به عمل نیامده است. تاریخ

صورت بسیار جزئی و بدون اولین بار روزنتال، به

نگاری در سدة ذکر منبع، به وجود یک اثر تاریخ

(. 110/ 1: 1637چهارم اشاره نموده است )روزنتال، 

اشاره گذرای وی طی دهه اخیر در رساله دکتری 

 نگارینقد و بررسی تاریخ»عبدالرحیم قنوات با نام 

تکمیل « هفتم ق ةاسالمی تا سد ةمحلی ایران در دور

ی اخیر به زیور طبع آراسته شده است. هاسالو طی 

، اثر یعقوب آژند و نگاری در ایرانتاریخ در کتاب

، تالیف ناجی و دیگران، نگارانیختاریخ و تارکتاب 

تنها به اثر نادر میرزا توجه شده است. همچنین در 

سیر »رسالة دکترای علی ساالری شادی، با نام 

نگاری به زبان فارسی در ایران از آغاز تا پایان تاریخ
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و  نقد» برخی مقاالت از جمله و «عصر ناصری
از ) رانیای محلی نگارخیتاربررسی مزار نویسی در 

 ه.نیمه دوم سده هشتم تا نیمه دوم سده دوازدهم 
نگرش بر » ، تألیف منتظرالقائم و دیگران، و«(ق

، «ی محلی ایرانسینوخیتارجایگاه و اهمیت سنت 

اثر ثواقب، منابع مزارنگاری آذربایجان و ویژگی آنها 

بررسی شده است. در پژوهش حاضر کوشش بر آن 

محلی در آذربایجان، نگاری است سیر تکوین تاریخ

گیری تا پایان عهد مظفری، با روش از ابتدای شکل

ای بررسی ـ تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه توصیفی

ها و شود و عالوه بر روشن نمودن علل، زمینه

های آن با سایر مناطق پاسخی به سؤاالت زیر تفاوت

 بیابد:

نگاری محلی در آذربایجان از چه زمانی تاریخ

های توجه به آن کدامند؟ ز و علل و زمینهآغا

نگاری محلی های تأثیرگذار بر تکوین تاریخمؤلفه

آذربایجان چه اشتراکات و افتراقاتی با سایر مناطق 

 ایران دارد؟

رسد منابع تاریخ محلی آذربایجان در به نظر می

ها همچون خاستگاه مؤلفان و نوع برخی مؤلفه

هایی با سایر مناطق های محلی تفاوتحمایت سلسله

ها تأثیر چندانی در تکوین و داشته ولی این تفاوت

 تداوم نگارش تاریخ محلی نداشته است.

 

ی نگارخیتار. نگاهی گذرا به موانع و مشکالت 2

 محلی آذربایجان

ی موانع و مشکالت سیاسی و اجتماعی اپارهوجود 

در برخی مقاطع زمانی، موجب عدم اهتمام جدی به 

نگاری محلی آذربایجان شده است. با تشکیل تاریخ

جزئی از قلمرو  هامدتخالفت عباسی، آذربایجان تا 

و از سوی والیان اعزامی از  رفتشمار می عباسیان به

ید . این وضعیت موجب گردشدیمبغداد اداره 

 قرارحوادث آن در پیوند با وقایع مرکز خالفت 

د و در منابع تاریخ عمومی نسبت به ثبت اخبار ریگب

و حوادث آن اقدام شود و برخی پژوهشگران 

آذربایجان را فاقد مسئلة خاص برای بازگویی در 

: 1676ساالری شادی،) یک تاریخ محلی بدانند

خالف  . البته بررسی بیشتر سیر وقایع و منابع(118

 . دهدیمی را نشان نظرچنین 

ی شرق ایران مانند طاهریان، هاحکومتهمچنین 

؛ اندبودهصفاریان و سامانیان دارای خاستگاه محلی 

 ازلذا عالیق محلی ایشان عامل مهمی در حمایت 

مورخان بوده است. در مقایسه با شرق ایران، در 

و  نداشتهآذربایجان حکام منطقه خاستگاه محلی 

. بر این اندبودهو دیلمی  ، کردی اولیه عربهالهسال

اساس عالیق محلی نیز که بتواند بر روند تکوین و 

باشد، مشاهده  رگذاریتأثی محلی نگارخیتارتداوم 

ی نگارخیتاری ریگشکل. از سوی دیگر در شودینم

محلی، به شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک 

(. در ایالت 11: 1616ثواقب،) ستا دهش توجه

رونقی  هامدتآذربایجان شهر و شهرنشینی تا 

 .همچون خراسان، جبال و فارس نداشته است

این وضعیت در عدم توجه جدی به  ادیز احتمالبه

 نبوده است. ریتأثیبمحلی  تاریخ

یی ایشان نیز تمرکزگرای و لخانیا ةسلسلتشکیل 

در مورد )نهاد ی محلی تأثیر منفی نگارخیتاربر 

-116 :1611مرتضوی، : رکتاریخ نگاری این دوره 

 (.  مرکزیت آذربایجان در دورة مغول سبب شد،160

جزئی از کل قلمرو  عنوانبهاین والیت  خیتار

کنار آن، مرکزیت  . درایلخانی در نظر گرفته شود

سیاسی سبب توجه و مهاجرت اهل علم بدان و 

 به توان پرداختنی قشری اجتماعی دارای ریگشکل
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یی هر چند هاتالشبا این فرایند  نگاری گردید.تاریخ

اندک در نگارش تاریخ محلی به عمل آمد که، 

از اهمیت بسیاری برخوردار است.  ،ضعف وجود با

و  هاآشوبدر دورة فترت بین مغول تا صفویه 

نگاری موجب عدم توجه جدی به تاریخ هایریدرگ

ة صفویه نیز اجازة ظهور محلی گردید. تشکیل سلسل

 رسمی تاریخ محلی را نداد. 

 

ترین عوامل تأثیرگذار بر تکوین . مهم3

 نگاری محلیتاریخ

های نگارش تواریخ محلی در خصوص علل و انگیزه

شده و هر یک از پژوهشگران نظرات متفاوتی ارائه

وجود شرایط . دانندعواملی را در تکوین آن مؤثر می

ای چندی مانند رقابت بین شهرها، همناسب و انگیزه

حب وطن و نیز عوامل سیاسی، اداری، اقتصادی و 

نگاری محلی تأثیرگذار مذهبی در تکوین تاریخ

ترین آنها پرداخته خواهد اند که در ادامه به مهمبوده

شد. بررسی این عوامل و مقایسة آن با شرایط 

تواند ما را در رهیابی به موجود در آذربایجان می

نگاری محلی آن یاری علل و چگونگی تکوین تاریخ

  .نماید

 

 . گسترش شهرها و رونق شهرنشینی1-3

ای افول، شهر و از سدة سوم هجری و پس از دوره

شهرنشینی رونق خود را از سر گرفت. این وضعیت 

دارای نقش بوده و  1در نگارش برخی تواریخ محلی

                                                                      
ها پس از فتوحات، در نتیجة برخی پژوهشگران معتقدند تا مدت .1

وطنی اسالمی، توجه ویژه احساسات ناشی از جهانعلل چندی، به

نگاری محلی از سوی افراد بومی فراهم الزم جهت پرداختن به تاریخ

 .10: ص 1616)ثواقب،  نشده است

شده سبب توجه جدی به تاریخ تعدادی از شهرها 

همچنین استقالل . (631: 1176مصطفی، ) است

نسبی این شهرها در برخی مقاطع، زمینة مناسبی 

لمبتون، ) وجود آورد جهت توجه به وقایع آنها به

(. آغاز رقابت بین شهرها نیز عامل مهمی 118: 1670

لو و رحیم) رودشمار می در تألیف تواریخ محلی به

ونگر، نوایی، ؛ رجائی، چل3: 1676ساالری شادی، 

(. کوشش جهت گردآوری اخبار 60-61: 1610

افتخارات شهرها و ارائة اطالعاتی از وضعیت آنها را 

ای از توان در حکم موتور محرک آغاز چنین شیوهمی

نگاری دانست. این عوامل موجب گردید تاریخ

های الزم جهت نگارش تواریخ شرایط و انگیزه

: 1673نسب،رضوی و جابری )محلی فراهم شود 

(. حال سؤال این است که آیا شهر و شهرنشینی 110

عنوان موضوعی جهت های چهارم و پنجم، بهدر سده

پرداختن به تاریخ آنها، در آذربایجان دارای رونق 

نوعی بازتاب بوده است؟ تواریخ نیمة شرقی ایران به

 روندزندگی شهری این قرون به شمار می

ناوین مانند تاریخ . برخی ع(10: 1671باسورث،)

بخارا و تاریخ نیشابور نیز مؤید همین مسئله است. 

ولی وضعیت شهر و شهرنشینی ادوار اولیه در 

آذربایجان تاحدودی با مناطق مرکزی و شرقی 

 رسد.متفاوت به نظر می

شهر و شهرنشینی در آذربایجان از قدمت زیادی 

: 1665برخوردار است )برای نمونه ر.ک: کارنگ، 

زمان با ورود اسالم، به عللی نه ( ولی هم186-186

چندان روشن، دچار افول شده است. در منابع فتوح 

 عنوان کرسی ایالت یاد شده استاز اردبیل به

(. تبریز از عهد روادیان با برخی 658: 1668بالذری،)

 اقدامات عمرانی در مسیر رشد قرار گرفت )همان:

اغه نیز در دورة (. مر118: 1681ابن فقیه،  ؛636
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 اموی و نیمه اول دوره عباسی شهری آباد بوده است

(. 113-118: 1681فقیه،  ؛ ابن631: همان بالذری،)

غیر از این سه، شهرهای دیگری نیز در آذربایجان 

ها ( و بررسی63: 1653یعقوبی،)وجود داشته است 

شهرهای آذربایجان، دهندة آن است که بیشتر نشان

در چهار قرن اول، نسبت به شهرهای مناطق مرکزی 

 با. اندبودهو شرقی ایران از اهمیت کمتری برخوردار 

جهت ثبت  هاتالشوجود در همین دوره اولین  ینا

وقایع آذربایجان توسط رواد ازدی صورت گرفت. 

از ثبت  احتماالًاگرچه اثر وی در دست نیست ولی 

ای در کنار روند رو به رشد شهر و لهافتخارات سلس

 بوده است. متأثرشهرنشینی در منطقه 

 

 های محلی . حمایت حکومت2-3

، زمینة توجه و 1های محلیدر پی تشکیل حکومت

حمایت از نگارش تواریخ محلی به علل چندی 

قنوات، ؛ 651، 655: 1176مصطفی، ) فراهم گردید

ردی برخی از (. جنبة کارب10: 1671، یینوا لونگر،چ

ویژه جهت گردآوری اطالعات الزم برای این آثار، به

(، یکی از 176: 1670آژند،) دریافت خراج و مالیات

عوامل مهم حمایت حکام از نگارش چنین 

هایی بوده است. برخی از این آثار تاریخ کتاب

ای بوده و با حمایت و تشویق دربارها جهت سلسله

های دن نام و پیروزیثبت افتخارات و جاودانه نمو

و اساساً بازگوکنندة افعال  حکام تألیف شده

: 1686کوب، زرین)باشند فرمانروایان این مناطق می

                                                                      
نظران نگارش چنین ای از صاحباحتماال به همین علت عده .1

های گسترده با منابعی را نوعی واکنش در برابر تمرکزگرایی حکومت

، همان، اند )رک: ناجی و دیگراندیوانساالری متمرکز به شمار آورده

 (.16: ص 1611میثمی،  ؛116 ص

(. با توجه 11: 1611؛ میثمی، 176: 1671؛ آژند، 66

رسد این عامل در نظر می گفته، بهبه مطالب پیش

توجهی نگاری محلی دارای نقش قابلتکوین تاریخ

 بوده است. 

های حامی مورخان در شرق، بومی سلسله

که اند، درحالیخراسان، سیستان و ماوراءالنهر... بوده

در همین دوره وضعیت در منطقة آذربایجان تفاوت 

اساسی با این مناطق داشته است. در دورة خلفا و 

عهد اموی و دورة اول عباسی، آذربایجان توسط 

 شد. والیان اعزامی از دربار ایشان اداره می

یابی قدرت در اولین فردی که در صدد دست

بالذری، همان: ) آذربایجان برآمد، وجناء ازدی بود

هایی (. سپس حکومت118: 1681ابن فقیه،  ؛636

(، ساجیان 676/ 1: 1681یعقوبی، ) 1مانند روادیان

(، دیسم بن ابراهیم 3316/ 15: 1685طبری، )

)ابن حوقل، الکردی، ساالریان )مسافریان، کنگریان( 

، اتابکان و (108/ 10: 1681؛ ابن اثیر، 661/ 1: 1167

: 1661؛ نیشابوری، 116 ،167/ 16 :همان)احمدیلیان 

در دورة سالجقة  در آن به حکومت پرداختند. (85

 بزرگ، آذربایجان جزئی از قلمرو ایشان بود، لذا

تاریخ منطقة ذیل تاریخ سالجقه و جزئی از 

وده و حوادث آن در تواریخ نگاری ایرانی بتاریخ

است ی سالجقه گزارش شده اسلسلهعمومی و 

با یورش مغول و . (666-161: 1616ی، : صدقرک)

آذربایجان تحت سقوط خوارزمشاهیان و اتابکان، 

 .حاکمیت ایلخانان در آمد

یک از این با توجه به مطالب بیان شده، هیچ 

                                                                      
 ه داردقطران به ریشة عربی ایشان در یکی از اشعار خود اشار .2

  :1631 ،)قطران تبریزی «بهر آنکه گهر زی عرب کشد سوی اّب ز»

 .61ص 



 11های محلی ایران، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           111

ن، های مستقر در شرق ایراها، مانند قدرتسلسله

که وجود، چنان این با اند؛خاستگاه محلی نداشته

ـ یعنی از سدة  مطرح خواهد شد، در دورة ایشان

ـ منابع چندی در حوزة تاریخ  چهارم تا ششم هجری

آمده است. بر این محلی آذربایجان به رشتة تحریر در

اساس، بایستی به این نکته تأکید نمود که بومی بودن 

دلیل کافی در توجه به  توانیک سلسله را نمی

حمایت  ولی عدم. شمار آوردنگارش چنین منابعی به

صورت طبیعی بر تداوم آن تأثیر منفی الزم نیز به

 نهاده است.

 

 . تمایالت محلی و حب وطن3-3

عنوان عامل پیوند نظران حب وطن را، بهصاحب

انسان با زادگاهش، در نگارش تواریخ محلی دارای 

ند. تمایالت محلی و طبیعی به داننقش مهمی می

شهر و زادگاه، و تفاخر به محل، و تالش جهت 

های یک شهر یا ناحیه، عامل مهمی نشان دادن برتری

 نگاری بوده استدر ظهور و رشد این نوع از تاریخ

؛ ثواقب، 176: 1671؛ آژند، 175: 1635روزنتال، )

توان در (. آثار چنین تمایالتی را می15-13: 1616

صورت مستقیم یا نگاری محلی، بهابع تاریخمن

عالیق محلی سبب شد . غیرمستقیم، مشاهده نمود

های محل زندگی ای جهت شناساندن ویژگیعده

خود به نگارش تاریخ شهر و والیت خود اقدام کنند 

توان آثار (. بر این اساس می13-16: 1671طیبی، )

ی توجه به احوال مدنی و فرهنگی زادگاه و ایالت

ساالری شادی، ) خاص را در این منابع مشاهده کرد

بررسی اخبار و اطالعات موجود . (116: 1676

دهندة آن است که اکثر نویسندگان تاریخ محلی نشان

با توجه به اینکه اکثر  .اندآذربایجان غیربومی بوده

اند، از منابع تاریخ محلی از بین رفته یا مفقود شده

بر نویسندگان تواریخ محلی میزان تأثیر این مؤلفه 

 آذربایجان اطالعی در دست نیست.
 

 . جایگاه نویسندگان4-3

ی محلی وجود قشری که، بنا نگارخیتاردر تکوین 

ی مختلف، اقدام به چنین مهمی هازهیانگبه دالیل و 

نمایند الزم و ضروری است. با بررسی آثار و منابع 

موجود، دو گروه عمدة علما و دیوانیان )ادیب 

ی، نگارخیتارمنابع  دآورندگانیپدمورخان(، در میان 

تفاوت . دینمایم توجهجلببیش از سایرین 

ی هازهیانگی اجتماعی ایشان، موجب تنوع هاگاهیپا

: 1676لو و ساالری شادی، رحیم) ش شده استنگار

6). 

 ندفقیه مورخان( اولین قشری هست) ینیدعلمای 

 قابلبارز،  صورتبهمحلی،  نگارانخیتارکه در میان 

عامل اقدام  نیترمهمهستند و انگیزة مذهبی  مشاهده

 :1676 ،ساالری شادی)ایشان در نگارش بوده است 

خ محلی در ایالت . بیشتر نویسندگان تواری(111

از  نشاناین وضعیت  اند.خراسان از طبقة علما بوده

در خراسان دارد.  رگذاریتأثی قشر اجتماعی ریگشکل

چنین قشری  هامدتایالت آذربایجان تا  درولی 

بود. با بررسی کتب ن مشاهدهقابلمحسوس  صورتبه

و  االنساب ،االدباءمعجم ،انیاالعیاتوفرجالی مانند 

در خصوص علما و دانشمندان و  که1ییهافهرست

اهل علم با پسوندهای مربوط به شهرهای آذربایجان 

ی مختلف، تا سدة ششم هجری، انجام هارشتهدر 

شد تعداد این افراد بسیار اندک بوده و بسیاری از 

مراکز علمی همانند  ژهیوبهایشان نیز در سایر ایاالت، 

                                                                      
ی گرد آوری شده از دانشمندان و علمای آذربایجان هافهرستدر  .1

 این نقص را مشاهده نمود. توانیم
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ن علت نگارش تاریخ . به همیاندبودهبغداد، ساکن 

محلی توسط فقیه مورخان در آذربایجان، نسبت به 

مناطقی مانند خراسان، با چند قرن وقفه صورت 

 3اولین نمونة چنین آثاری در قرن . گرفته است

اهلل نعمةالدین ابوالخیر ی توسط مختصهجر

ابن ) استسلماسی فقیه به رشتة تحریر در آمده 

 .(150-161/ 5: 1686فوطی، 

تة دوم، نویسندگان دارای جایگاه دیوانی بوده دس

و انگیزة آنها ناشی از مسائل اداری و شناسایی و 

ی جغرافیایی ایالت و یا شهر خاصی هایژگیومعرفی 

(. در منطقة 116: 1676ساالری شادی، ) استبوده 

آذربایجان تا دورة اتابکان، چنین قشری که به 

 .شودینمنگارش تواریخ محلی اقدام نماید مشاهده 

 الشعرای دولتشاه سمرقندیةتذکراساس اطالعات  بر

مبنی بر حضور برخی شاعران در دربار اتابکان 

آن و اشاراتی که در  نامهمرزبانآذربایجان و ترجمة 

به ایجاد محیطی علمی در تبریز و حضور عالمان و 

که از  رسدیمفرهیختگان در آن شده است، به نظر 

این دوره قشری که توان پرداختن به نگارش چنین  

)رک:  استآثاری را داشته باشد در حال ظهور بوده 

، 180، 167، 116، 71: 1671سمرقندی،  دولتشاه

برای مثال، (. 600-118: 1636؛ وراوینی، 171

هجری از  8 قرنو اوایل  3 قرنیاقوت در اواخر 

فردی به نام یعمر بن حسن بن مظفر که از منشیان و 

نویسد که پسر وی نیز ادیبان بوده یاد نموده، می

نام عبدالوهاب، همانند پدر به دانش و بالغت  به

(. 631/ 1: 1670یاقوت حموی، ) ه استبودآراسته 

مرکزیت سیاسی و اداری  در دورة مغول، به علت

مرور تعداد بسیاری از علما و دانشمندان و تبریز، به

های معروف علم و ادب، در آذربایجان ساکن چهره

به حضور امام فخر رازی،  سفینة تبریزشدند. در 

شده است جهت فراگیری علم در تبریز، اشاره 

(. در چنین محیطی 511-567سفینه تبریز، همان: )

کار نگارش تاریخ شده و مورخانی بهای دست عده

چندان  ـ از مورخان نه چون احمد بن محمد تبریزی

 ـ النوادرتاریخق و نویسندة  7معروف قرن 
و  (61تا: ؛ تربیت، بی607/ 1تا: خلیفه، بیحاجی)

ـ از شاعران مورخ قرن هشتم و 1الدین شامینظام

شامی، )اوایل قرن نهم، متولد شنب غازان تبریزـ 

( از این والیت ظهور کردند. باوجود آنکه 7: 1636

یک از افراد یادشده به نگارش تاریخ محلی  هیچ

اند ولی آذربایجان اقدام نکرده و سهمی در آن نداشته

گیری قشری اجتماعی این وضعیت نشان از شکل

دارد که توان پرداختن به چنین اقدام مهمی را 

 اند. داشته

 

 لی در آذربایجاننگاری مح. سیر تاریخ4

رسد که اگرچه در نگاه اول چنین به نظر می

نگاری در آذربایجان دیرتر از سایر مناطق تاریخ

موردتوجه قرارگرفته، ولیکن اخبار و اطالعات 

دهد. در ادامه سیر موجود خالف آن را نشان می

نگاری در این ایالت بررسی تکوین و تداوم تاریخ

 خواهد شد.

 

 فتوح آذربایجان. منابع 1-4

با توجه به دیدگاه جدیدی که در ابتدای مقاله بدان 

نگاری اشاره شد، منابع فتوح سرآغاز توجه به تاریخ

محلی در آذربایجان بوده است. به عقیدة برخی 

                                                                      
، به نام سلطان ریاض الملوک فی ریاض السلوکاز دیگر آثار او،  .1

، به نام سلطان احمد، بیوراسف بلوهر واویس، و تلخیصی از کتاب 

 .7، ص  1636توان برد. نظام الدین شامی، را می
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 م) پژوهشگران، فردی به نام ابوعبیده معمر ابن مثنی

( کتابی در فتح آذربایجان به رشتة تحریر 110

ابن اعثم در نگارش اثر خود از آن آورده که  در

(. 160-111/ 1: 1675جعفریان، ) استفاده کرده است

خالف این نظر، در بررسی خبر فتوح آذربایجان،  بر

کرات از ابوعبیده یاد کرده، ولیکن اگرچه ابن اعثم به

اعثم کوفی، ابن) کندای به چنین اثری نمیاشاره

فردی به نام (. ابن خیاط نیز از 117-166/ 1: 1111

: 1115خلیفه ابن خیاط، ) ابوخالد یاد نموده است

قول او، برخی پژوهشگران نتیجه ( و از نحوة نقل16

اند که وی کتابی در مورد فتوحات دورة اموی گرفته

هجری(، با گرایش به  117 الی 61 های)بین سال

 اخبار منطقة شمال غرب و آذربایجان داشته است

ولی سؤالی که در اینجا  (.656: 1611عزیزی، )

توان این آثار را شود این است که آیا میمطرح می

نگاری و حتی رسالة کوتاهی به شمار منبع تاریخ

آورد؟ با توجه به اینکه اصل این منابع از بین رفته و 

دهنده کل اثر شده نشانآنچه در سایر کتب منعکس

ک واقع نزدینیست، اظهارنظر در مورد آنها چندان به

رسد بتوان چنین اوراق و یا به نظر نمی. نخواهد بود

رساالتی را که احتماالً شامل چند صفحه و حداکثر 

نگاری اند، در شمار منابع تاریخرسالة کوتاهی بوده

توان نگارش چنین آثاری وجود، می این جای داد. با

ضرورت توجه به دهندة احساس نیاز بهرا، نشان

 تاریخ منطقه دانست.

 

نگاری آذربایجان از سده چهارم تا پایان . تاریخ2-4

 دورة ایلخانان

ای از پژوهشگران که آغاز با توجه به دیدگاه عده

نگارش تواریخ محلی را سدة چهارم هجری 

نگاری محلی آذربایجان اند،  شروع تاریخدانسته

زمان با سایر مناطق ایران روی داده است. در هم

اشاره  ، بهخ لمن ذم اهل التاریخاالعالن بالتوبیکتاب 

و در چند کلمه، از اثری در مورد تاریخ آذربایجان 

الهیجاء در نیمة دوم قرن چهارم، نوشته ابن ابی

( و روزنتال، بدون 161: 1173)سخاوی،  شده یاد

روزنتال، ) هیچ توضیحی، به تکرار آن پرداخته است

یادشده کیف و محتوای اثر  (. از کم و110/ 1: 1637

اطالعی در دست نیست ولی، با توجه به جایگاه 

ای بوده زیاد جزء تواریخ سلسلهاحتمال نویسنده، به

و تاریخ مبهم و آشفتة این دورة آذربایجان را تحت 

قنوات، : جهت اطالع بیشتر رک) پوشش داشته است

فوطی از فردی به نام (. اندکی بعد ابن113: 1616

ثنی تبریزی، ملقب به ابوالفضل اسماعیل بن م

(، با عنوان صاحب 570فخرالدین )متوفی بعد از 

کرده، ولی در سایر  )آذربیجان( یاد تاریخ آذربایجان

/ 6تا: الفوطی، بیابن) یابیمای به آن نمیمنابع اشاره

از محتوای این کتاب اطالعی در دست . (118-117

های خطی موجود در نیست و در فهرست نسخه

شود. پسوند نام ها اثری از آن مشاهده نمیکتابخانه

دهنده آن است که نویسنده، یعنی کلمة واعظ، نشان

وی از ادیبان و سخنوران زمان خود بوده است. 

ق در تبریز 566صدرالدین خجندی که در سال 

حضور یافته، در ابیاتی چند به مدح وی پرداخته و 

 است مانند و یگانه زمان معرفی کردهاو را فردی بی

جا(. با توجه به پایگاه اجتماعی و الفوطی، همانابن)

توان وی را از ادیب مورخان اطالعات موجود می

 دانست.

سخاوی از اثر دیگر وی با عنوان تاریخ مراغه یاد 

کرده که حاجی خلیفه آن را در فهرست خود ثبت 

کرده است. از محتوای این اثر نیز، همانند آثار 

م: 1173سخاوی، ) دست نیست یادشده، اطالعی در
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در همین قرن، از . (606/ 1تا: بی خلیفه، حاجی ؛131

اهلل بن  نعمةالدین ابوالخیر فرد دیگری به نام مختص

ق( یادشده است که 560 محمد سلماسی فقیه )حدود

وجود  تاریخ آذربایجانکتابی به خط وی و به نام 

به (. نظر 150-161/ 5: 1686فوطی، ابن)داشته است 

توان وی را در ردیف فقیه مورخان پسوند فقیه، می

جای داد. با توجه به اینکه زمان حیات این دو 

نزدیک به هم بوده، این احتمال وجود دارد که اثر 

اسماعیل بن  تاریخ آذربایجانیادشده رونوشتی از 

 (.661: 1616قنوات، : رک)مثنی باشد 

در پی تشکیل حکومت ایلخانی، با توجه به 

ای و ـ اداری تبریز، تواریخ سلسله رکزیت سیاسیم

به اعتقاد  اند.عمومی خالء تواریخ محلی را پر نموده

ای این نظران، تواریخ عمومی و سلسلهبرخی صاحب

 روندنوعی تاریخ محلی منطقه به شمار میدوره به

(. اگرچه این منابع برای 118: 1676ساالری شادی، )

باشند لی حائز اهمیت میهای محجبران خالء تاریخ

توان آنها را در شمار تواریخ محلی ولیکن نمی

 دانست. 

باوجود تمرکز سیاسی این دوره و توجه زیاد به 

صورت بسیار ای، بهتحریر تواریخ عمومی و سلسله

محدود به نگارش تاریخ محلی اهتمام شده است. 

سفینه تبریز و تاریخ واقعه کبری و مصیبت عظمای 

االسالم تبریز هرچند از نظر حجم و اشتمال به قبة

توان آن باشند ولی میموارد تاریخی بسیار اندک می

نگاری محلی با اندکی افول به شمار را تداوم تاریخ

بن  آورد. سفینة تبریز، گردآوری ابوالمجد محمد

مسعود تبریزی، اگرچه از لحاظ اطالعات تاریخی 

شمار  بهنسبت به حجم کتاب، اثری تاریخی 

نگاری آن را جزء منابع تاریختوان و نمی 1رودنمی

ة گردآورنددانست ولی اطالعات آن برای دورة 

(. به 1671کتاب اهمیت بسیاری دارد )سفینه تبریز، 

اطالعات تاریخی اثر بیشتر جنبة استفادة  رسدیمنظر 

شخصی داشته که با اهداف نویسندگان تواریخ محلی 

ة رسالاز اواخر دورة ایلخانی، . قابل انطباق نیست

موجود  تاریخ واقعه کبری تبریزکوتاهی، با عنوان 

الدین طارمی، است. این رساله را یکی از اقران نجم

که در فن انشاء دارای مهارت بوده،  به رشتة تحریر 

در آورده است. از این اثر دو نسخة خطی در دست 

ق، توسط 781نسخه در سال  نیترمیقداست که 

اهلل بن معروف تهیه شده است. این اثر به همراه یبغ

رک: کربالئی ) استچاپ رسیده  به روضات الجنان

 (.  360-351/ 1: 1661تبریزی، 

 

ی محلی آذربایجان، از سقوط ایلخانان نگارخیتار. 3-4

 تا جنبش مشروطیت

در دورة زمانی سقوط ایلخانان تا بر آمدن صفویان، 

اثری در ارتباط با تاریخ محلی آذربایجان در دست 

نیست. در پی وحدت ایران در دورة صفوی و 

 تیحما عدمی محلی، به علت هاحکومتفروپاشی 

یی، توجه به تواریخ محلی در اکثر تمرکزگراالزم و 

شادی،  )رک: ساالریایاالت رو به کسادی نهاد 

ی وجود دو اثر از دورة ول(. 115-113: 1676

ة آن است دهندنشانصفوی، در ارتباط با شهر تبریز، 

ی محلی نگارخیتارکه برخالف سایر مناطق ایران که 

                                                                      
آنچه در این اثر در مورد تبریز و آذربایجان نوشته شده، بیش از  .1

صورت بسیار خالصه که به شودینمیک صفحه از کتاب را شامل 

تاریخ تبریز از زمان احداث آن تا دوره مغول را با اشکاالتی ثبت 

 .661، ص 1671وده است. سفینه تبریز، نم
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رو به افول گراییده، در آذربایجان این روند تداوم 

 یافته است.

اول،  عباسشاهدر میانة این دوره، یعنی عصر 

 روضات الجنان و جنات الجنانتألیف  با، کربالییابن

رود، به شمار می که در زمرة منابع مزارنویسی به

. نگارش این اثر را 1تداوم این روند یاری رساند

بایستی ناشی از تغییرات اجتماعی و مذهبی این 

. دانستی صوفیانه هاقتیطردوره و افول تدریجی 

ی نیز با نگارش روضه اطهار مالحشری بعد اندک

ادامه  هاییتفاوت( راه وی را با اندک 1681)حشری،

هرچند این دو کتاب با توجه به تعریف 1 داد.

ی قرار نگارخیتاردر زمره منابع 6نگاریتاریخ

از معدود منابع تاریخی تبریز  حالنیباا، رندیگینم

. نکته مهم اینکه دنرویمدوره صفوی به شمار 

تصنیف این دو کتاب سبب شده برخی پژوهشگران 

ی محلی آذربایجان را عهد نگارخیتارآغاز  اشتباهبه

 (.67: 1670(،1آژند)) صفوی بدانند

زمینه را جهت خلق یکی از بهترین  هاتالشاین 

نگاری محلی ایران در آذربایجان های تاریخنمونه

                                                                      
ی را مزارنگارنظران کوب و عده دیگری از صاحبمرحوم زرین .1

نوشتن شرح » اندآوردهای از تواریخ محلی به شمار جزء و شاخه

از آنجا که به منطقه خاصی محدود شده و در میان  ،حال اموات

گ آن های آمده اطالعات زیادی در باب تاریخ و فرهنسرگذشت

 «.شوندیمی از تواریخ محلی محسوب جزئ ،یافت توانیممنطقه 

 ؛67، ص 1610ی، نوائ ،گرنچلو ؛ رجائی،57، ص 1686کوب، زرین

 .131، ص 1611، القائم منتظر

چند نکته » آبادی،عزیز دولت: در مورد تفاوت دو کتاب رک .2

دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، مجله «دربارة روضه اطهار

 .151-166 ص، 1665 ،87 ش ،تبریز

نگاری را باید در معنای بسیار خاص و اصطالحی منابع تاریخ .3

 نگاری است.منابعی دانست که موضوع آن منابع اختصاصاً تاریخ

 

 

ور نادر میرزا پس از دوره قاجار آماده نمود. با ظه

چند قرن تکاپو، تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز 

ق( به رشتة 1157-1185شاه )در عهد مظفرالدین 

نگاری محلی آمد که از آثار ارزشمند تاریخ تحریر در

. نادر میرزا در اثر خود عالوه بر رودیمبه شمار 

موقعیت  ، بهپرداختن به تاریخ شهر تا دوره قاجار

سیسات تأجمعیت، محالت و  ،افیایی و اقلیمیجغر

و سایر ابنیه  مدارس ، مساجد،هاقناتشهری همچون 

(. غیر از اثر 1686نادر میرزا، است )توجه نموده 

ای با عنوان تاریخ از همین دوره رساله گفتهشیپ

قدیم آذربایجان نوشته احمد بن محمد کریم نایب 

این رساله در (. 1611تبریزی،) الوالیه در دست است

و نوع  ، محتوامقایسه با اثر نادر میرزا از نظر حجم

نگارش بسیار کم اهمیت تر است. با این پیشینه در 

پی تحوالت دوره مشروطه توجه به تاریخ محلی و 

ی در آذربایجان از شتاب سینوحالشرحنیز رجال و 

 بیشتری برخوردار گردید.

 

 . نتیجه5

برخالف دیدگاه رایج که با توجه به آنچه مطرح شد، 

نگاری محلی در آذربایجان را حداکثر تا شروع تاریخ

دورة صفویه پیش برده و مزارنگاری را سر آغاز آن 

ای در نیمه ، از لحاظ زمانی شروع چنین شیوهدانسته

زمان با سایر مناطق روی داده دوم سده چهارم و هم

ی کتب است. بر این اساس تقریباً در اکثر ادوار تاریخ

چندی پیرامون تاریخ آذربایجان به رشته تحریر در 

اتفاق آنها در سیر حوادث بهقریبآمده، ولی اکثریت

از سوی دیگر نگارش . اندزمان مفقود و یا نابودشده

تاریخ ایالت در ذیل تواریخ عمومی در برخی ادوار، 

نگاری محلی تأثیر منفی نهاده است. از نظر بر تاریخ

ای و از نظر نگاری، تاریخ سلسلهتاریخنوع و شیوه 
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نگاری جایگاه نویسندگان، دیوانیان آغازگر تاریخ

اند که بعدها افرادی از علما محلی در آذربایجان بوده

نگاری محلی اند. تاریخبه این جرگه واردشده

ها دارای آذربایجان از لحاظ، زمینه علل و انگیزه

ی است. رونق اشتراکات و افتراقاتی با مناطق شرق

شهرنشینی و گسترش شهرها در این ایالت نسبت به 

مناطق شرقی اندکی دیرتر اتفاق افتاد.  از سده چهارم 

برخی شهرها مانند تبریز اهمیت یافته شروع به رشد 

نگاری آذربایجان که توسط نمودند و اولین اثر تاریخ

رواد ازدی خلق شد با رشد نسبی شهرنشینی 

است. از سوی دیگر نوع حمایت ارتباط نبوده بی

عنوان عامل تأثیرگذار بر نگارش های محلی بهسلسله

تاریخ محلی، در آذربایجان نسبت به شرق ایران 

نظر به اینکه هیچ یک  .هایی بوده استدارای تفاوت

های حکومتی در آذربایجان قبل از روی از سلسله

اند، بایستی کار آمدن صفویه خاستگاه محلی نداشته

حمایت ایشان را غیر از حب وطن و تنها در راستای 

ای به شمار آورد. بر این اساس ثبت افتخارات سلسله

نگاری گیری تاریخشکل از میان عوامل تأثیرگذار بر

کننده به توان عاملی تعییننمی محلی، حب وطن را

 شمار آورد. 

 

 منابع
ی در نگاریخرتا، «ی محلی ایراننگارخیتار» ،(1670) عقوب،ی ،آژند
 تهران، ،یعقوب آژند فیتألو  ترجمه ،مجموعه مقاالت() رانیا

 اول. چ گستره،

، «ی محلی ایراننگارخیتارسیری در » ،(1670) ،(1)عقوبی ،آژند

 .67-51 صص ،66-65 ش ،ماه تاریخ و جغرافیا کتاب

 ،کامل بزرگ اسالم و ایران خیتار ،(1670) ن،یعزالد ،ابن اثیر

 خلیلی و ابوالقاسم حالت، تهران، مطبوعاتی علمی. عباس

 قیتحق ،الفتوح کتاب ،(1111) ،ی محمد احمداب ،یالکوفابن اعثم 

 .داراالضواء روت،یب ،علی شیری

مجمع (، 1686، )ابن الفوطی، کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق
، تهران، محمد الکاظم قی، تحقاآلداب فی معجم االلقاب

 فرهنگ و ارشاد اسالمی. وزارت

الجزء الرابع تا(، بی، )ابن الفوطی، کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق
، به کوشش من تلخیص مجمع اآلداب فی معجم االلقاب

 مصطفی جواد، دمشق، وزارت الثقافه و االرشاد القومی.

، روتیب ،ةاالرضصور ،(1167) ،بن حوقل محمد ،ابن حوقل

 دوم. چ ،دارصادر

 ،حکیمی محمدرضا ،البلدان ،(1681) ،فقیه، احمد بن محمدابن 

 اول. چ ،فرهنگ ایران ادیبن تهران،

 ،انوشه حسن ،غزنویان خیتار ،(1671) فورد،یکلباسورث، ادموند 

 .ریرکبیام تهران،

 ،توکل محمد ،البلدان فتوح ،(1668) ،یحیی احمدبن ،بالذری

 اول. چ نقره، تهران،

تاریخ قدیم (، 1611) ،نایب الوالیه() میکرتبریزی، احمد بن محمد 
 .نایب ز،یتبر ،جانیآذربا

بنیاد  ،تبریز ،دانشمندان آذربایجان تا(،بی) ،یمحمدعل ،تربیت
 .کتابخانه فروشی

، المورخون و التاریخ عندالعربتا(، بی، محمد احمد، )ترحینی

 ، دارالکتب العلمیه و دارالریف.روتیب

نگرشی بر جایگاه و اهمیت سنت » ،(1616) ،ثواقب، جهانبخش

 ،ی محلی ایرانهایختار پژوهشنامه، «ی محلی ایرانسینوخیتار

 .5-60 صص ،1 ش ،دوم سال

 خداسیاسی اسالم سیره رسول  خیتار ،(1675) رسول، ،جعفریان

 چهارم. چ ،ما لیدل قم، ،ص()

الظنون عن اسامی  کشف ،تا(بی) ،ی بن عبداهللمصطف ،حاجی خلیفه
 ، دار احیاء اتراث العربی.روتیب ،الکتب و الفنون

، تصحیح و اطهار ، روضه(1681، )ینمحمدامحشری تبریزی، مال 

 ی، تبریز، ستوده، چ اول.آباددولتاهتمام عزیز 

تحقیق  ،تاریخ خلیفه بن خیاط (،1115ابوعمر، ) خلیفه ابن خیاط،

 دارالکتب العلمیه. بیروت، فواز،

ی عراق در قرن سوم نگارخیتارمکتب » ،(1631) ،.آآ ،ریدو

و  ترجمه ،مجموعه مقاالت() اسالمی در نگاریختار، «هجری

 اول. چ ،تدوین یعقوب آژند

، تذکره الشعراء (،1671) دولتشاه سمرقندی، دولتشاه بن بخشیشاه،

 به اهتمام و تصحیح ادوارد براون، تهران، اساطیر.
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 ،(1610) ،یمرتض ،ینوائ ؛یمحمدعل چلونگر، ؛یالمهد عبدرجائی 

و  یختار، «ی آنهامؤلفهی محلی عصر قاجار و نگارخیتار»
 .11-51 صص ،76-73 ش ،چهل و سوم سال ،فرهنگ

ی نگارخیتارسیر » ،(1676) ،یعل ،ی شادیساالر وسف؛ی ،رحیم لو

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  دانشکده، «محلی ایالت فارس
 .1-11 صص ،60 ش ،اصفهان

 ،(1673) ن،ینسر ،ی نسبجابر ؛ابوالفضل دیس ،رضوی

 ش ،1 سال ،یهمسکو، «ی محلی در دوره ایلخاناننگارخیتار»

 .110-160 صص ،8

، اسداهلل آزاد، ی در اسالمنگارخیتار ،(1635) ،روزنتال، فرانتس

 .1 ج ،مشهد، آستان قدس رضوی

، اسالم ی درنگارخیتار ،(1637) ،روزنتال، فرانتس

 .1 ج ،اسداهلل آزاد، مشهد، آستان قدس رضوی

 تهران، ،ایران بعد از اسالم خیتار ،(1686) ن،یعبدالحس کوب،نیزر

 .8 چ ر،یرکبیام

نگاری به زبان فارسی در سیر تاریخ» ،(1676، )یعل ،ساالری شادی
جهت دریافت  رساله، «ایران از آغاز تا پایان عصر ناصری

راهنمایی دکتر یوسف رحیم لو،  به درجه دکتری تاریخ

 تاریخ. ، گروهدانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

 ،(1173) ،عبدالرحمن بن محمد شمس الدین بن محمد ،سخاوی

 ترجمه ،روزنتال فرانز ،بالتوبیخ لمن ذم اهل التاریخ االعالن

 الرساله. موسسه روت،یب ،صالح احمد العلی

 ،ی به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزیگردآور ،سفینه تبریز

(، با مقدمه عبدالحسین 1671) ق، 811-816کتابت  خیتار

ی، چاپ عکسی از روی نسخه پورجوادحائری و نصراهلل 

خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی، تهران، مرکز نشر 

 دانشگاهی،

ور، ، از روی نسخه فیلیکس تاظفرنامه ،(1636) ،شامی، نظام الدین

 اول. چ بامداد، جا،یب ،با مقدمه و کوشش پناهی سمنانی
 ،در ایران عصر سلجوقی نگاریخیتار ،(1616) ناصر، ،صدقی

 تاریخ اسالم. پژوهشکده تهران،

، ابوالقاسم پاینده، طبری خیتار، (1685، )بن جریر ، محمدطبری

 پنجم. ، چتهران، اساطیر

، «ی محلینگارخیتارسیری در » ،(1671) ،محمد دیس ،طیبی

پژوهشگران فرهنگ شورای پژوهشی اداره کل  فصلنامه
 صص ،1 ش ،اول سال ،فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

101-11. 

و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه  نقد ،(1611) ن،یحس ،عزیزی
حوزه و  پژوهشگاه قم، ،قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایران

 اول. چ ،دانشگاه

 ،(1671) ،یمرتض ،یینوا ؛یمحمدعل چلونگر، م؛یبدالرحع ،قنوات

چهل و  سال ،و فرهنگ خیتار ،«ی محلی ایراننگارخیتارآغاز »

 .1-67 صص ،76 ش ،دوم

ی محلی ایران در دوره نگارخیتار، (1616، )میعبدالرح ،قنوات

حوزه و  ، تهران، پژوهشگاهاسالمی تا سده هفتم هجری

 اول. ، چدانشگاه و سمت

قدیمترین ماخذ که نام تبریز در آن » (،1665) کارنگ، عبد العلی،

 صص ،1 ش ،دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز یهنشر، «برده شده

186-181. 

روضات الجنان و جنات (، 1661) ،حسین حافظ ،کربالئی تبریزی
، با مقدمه و تکمله و تصحیح و تعلیق جعفر ج 1،الجنان

 ترجمه و نشر کتاب. بنگاه تهران، ،سلطان القرائی

، «ی در ایرانسینوحالشرحادبیات » ،(1670) آن، لمبتن،

 ،یعقوب آژند ترجمه ،مجموعه مقاالت() رانیای در نگاریختار

 اول. چ گستره، تهران،

، روتیب ،التاریخ العربی و المورخون(، 1176) شاکر، ،مصطفی

 للمالئین. دارالعلم

، محمد نگاری فارسیتاریخ (، 1611میثمی، جولی اسکات، )

 دهقانی، تهران، ماهی، چ اول.

(، مسائل عصر ایلخانان، تبریز، دانشگاه 1611مرتضوی، منوچهر، )

 تبریز، چ دوم.

، تصحیح تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز(، 1686، )نادر میرزا

 غالمرضا طباطبائی مجد، تبریز، ستوده.

 .تهران، کالله خاور ،نامه سلجوق، (1661) ن،یرالدی، ظهنیشابوری

، ترجمه کتاب مرزبان بن نامهمرزبان(، 1636) ،وراوینی، سعد الدین

رستم بن شروین، تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، 

 دوم. چ ،تهران

 ،ی منزوینقیعل ،البلدان معجم ،(1670) ابوعبداهلل، ،یاقوت حموی

 اول. چ ،میراث فرهنگی سازمان تهران،

، تاریخ یعقوبی (،1681) ابی یعقوب،یعقوبی، احمد بن 

 چ ششم. محمدابراهیم آیتی، تهران، علمی و فرهنگی،

 ،آیتی میمحمدابراه ،البلدان ،(1653) ،بن اسحاق احمد ،یعقوبی

 اول. چ ،ترجمه و نشر کتاب بنگاه تهران،
 


