
 
 
 
 
 
 

 *خاندان بلعميان
 بحث مختصري دربارة ترجمة تاريخ طبري

 
 ياكبر شهابعلي

 
 انيـان و بلعمـانيـد دولت سامـبه عه

 جهان نبود چنين، با نهاد و سامان بود
 )كسائي مروزي(

 

هاي اصلي و علتهاي نخسـتين زبان فارسي و فرهنگ و ادب ايراني از مايه

ن همة . همين عامل موجب پيوند ناگسستني ميابقاء و استقالل ايران بوده و هست

 نع نفـو اقوام ايراني در همة قرون و اعصار بوده و همين عامل نيرومند هميشه ما

 .و تسلط زبان و فرهنگ و سياست و سيادت بيگانگان در كشور ايران شده است

تر اسـت، چـه تر و عميـ نفو  در تاريخ ايران پس از اسالم نمايان اين اثر

شنا به حقاي  دين اسالم شدند و آن آايرانيان باهوش و خردمند پس از آنكه آنكه 

را دين كامـل و جهـاني تشـخيا دادنـد، از روي روبـت و بـا خشـنودي آن را 

                                                           

آ ر رة و شما 412تا  406صا  1349آبان و شمارة  343تا  337، صا  1349مهر يغما، شمارة  .*

 .476تا  470، صا  1349
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گـذاران علـوم و معـارس اسـالمي و پذيرفتند و در مـدت كوتـاهي خـود از پايه

ر مؤسسان فرهنگ و زبان و ادب عربي شدند. حتـي پـس از سـ ري شـدن عصـ

وحشت و تاريك اموي كه هدس آن سلسـله تغييـر و تيريـح احكـام و اصـول 

اسالمي و برگشت به دورة جاهليـت و زنـده كـردن تعصـب نـوادي و بـرخالس 

ايرانيـان  ،صريح گفتة پيغمبر اسالم برتري دادن مردم عرب بر ديگر مردمـان بـود

در مـدت بزرگترين عامل تمدن و فرهنگ دورة طوالني عباسي شدند. چنـان كـه 

كمي خاندانهاي بزرگـي اماـال نوبختيـان و برمكيـان و بلعميـان و دانشـمندان و 

گذاران فرهنگ و زبان عربي اماال سيبويه بيضاوي فارسـي و كسـا ي رازي و پايه

ار و مهيـار ديلمـي و فقهـا و علمـاي بـزر  ديـن اماـال شعراي بزرگي اماال بشّ

ز سرزمين ايران برخاستند و به ميمدبن جرير و شيخ طوسي و هزاران تن ديگر ا

زبان و فرهنگ عرب و تمدن و معارس اسالم بزرگترين خـدمت را اناـام دادنـد 

انگيزي اسـت كـه نياكـان ولي آنچه در اين مقدمه مورد نظر اسـت كـار شـگفت

اند و در آن ادوار و اعصار كه بيشتر كشورها دوست ما اناام دادههوشمند و ميهن

اي خردمندانـه ل خود را از دست دادند آنـان را بـا شـيوهزبان و فرهنگ و استقال

 موجب حفظ استقالل و بقاء زبان و فرهنگ ايراني شدند.

ايرانيان با فرهنگ و خرد در همان هنگام كه از راه ايمان و عقيدت اسـتوار 

گذاري فرهنگ عرب از صرس و نيو و معاني و بدين برگزيدة اسالم در راه بنيان

اير علوم ادبي، همچنين در راه گسترش علوم اسالمي از تفسير و بيان و لغت و س

حديث و فقه و اصول و فلسفه و علم رجال وويـره بزرگتـرين خـدمت ادبـي و 

علمي را اناام دادند، در همان حال در راه گسترش فرهنـگ ايرانـي و تهـذيب و 

از  كار بردنـد چنـان كـه پـستكميل زبان فارسي نيز كمال كوشش و تدبير را بـه
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مدتي زبان فارسي بعد از زبـان عربـي بزرگتـرين و شـيواترين زبـان كشـورهاي 

اكنون در همة كشورهاي اسالمي، پس از زبان عربي زباني كه به اسالمي شد و هم

اندازة زبان فارسي علوم و معارس اسالمي را در بر داشته باشد و كتب و رساالت 

د نـدارد. از ايـن جهـت زبـان و مقاالت گوناگون در آن نوشته شده باشـد وجـو

فارسي وير از جنبة ملي جنبه ديني نيز به خود گرفته و دومين زبان زندة اسـالمي 

 در همة كشورهاي جهان شناخته مي شود. 

با توجه به نفو  و توسعة روزافزون حكومت اسـالمي و روا  و گسـترش 

خـود از زبان و فرهنگ عربي در همـة كشـورهاي اسـالمي و بـا اينكـه ايرانيـان 

 گذاران فرهنگ و زبان عربي بودند و با اينكه بيشتر كشورهايخدمتگزاران و پايه

كم زبان و فرهنگ و مليت خود را از دست دادند وير عرب كه مسلمان شدند كم

ا( )اماال كشورهاي مصر و سوريه و فلسطين و مراكش و تونس و الازاير وويره

هذا حفظ عي ديگر اسالم را پذيرفته بود مو با اينكه ايران زودتر از برخي كشورها

د زبان و فرهنگ ايراني كه منتهي به حفظ مليـت و اسـتقالل كشـور ايـران گرديـ

درواقع از شاهكارهاي بديع نياكـان ماسـت كـه از آن كمـال هـوش و درايـت و 

 خوبي نمايان است.انديشي آنان بهسياست و عاقبت

كـه در دوران نفـو  و تسـلط با اين مقدمة كوتاه معلوم مي شـود كسـاني 

ارسـي فرهنگ و زبان عربي بر كشورهاي وسيع اسالمي در ايران پايه نظم و نار ف

 اند چه ح  بزرگـيو فرهنگ ايراني را بنا نهاده و در اين راه كوشش فراوان كرده

يـم نـان داربه گردن ايران و فرزندان ايران دارند و ما چه وظيفة بزرگي در برابر آ

 ت.نان و نشر آثار و مآثر ايشان اسآآنها كوشش در احياي نام  كه كوچكترين
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ن اين بزرگان براثر حسن تدبير و عالقه بـه زبـان و مليـت و فرهنـگ ايـرا

ريزي كردند كـه فرهنـگ و زبـان و ادب پارسـي چنان شالودة استوار درستي پي

 هاي خود را آواز كرد و بـيش از هـزار سـال صـيتترين دورهبهترين و گسترده

راني شهرت آن جهان را فرا گرفت و گويندگان و نويسندگان به زبان و فرهنگ اي

 اسالمي در تمام قارة وسيع آسيا و در بسياري از نقاط افريقا و در همة كشورهاي

سـيار به فراواني پيدا شدند و درنتياه امروز ما وارث فرهنـگ و تمـدن و زبـان ب

 وني و گسترده هستيم.

رة شكوفا شدن علوم مادي و تاربي اسـت و علـم و در عصر ما نيز كه دو

ان صنعت و تكنولوژي تا بدان درجه پيشرفت كرده است كه بشر پا بر فـراز آسـم

تـرين نهاده و بر روي كرة ماه فرود آمده است باز زبان و فرهنگ هر كشـور بزرگ

 ماية مليت و استقالل وي است.

 ز گوشه و كنار نام وايخ و الي صفيات تاربنابراين ما هرچند بيشتر از البه

گذاران زبـان فارسـي امـروز و مؤسسـان آثار و شرح حال كساني را كه جزء پايه

ت و هستند، بيرون آوريم و خـدما« فرهنگ ايراني»فرهنگ و تمدن وسيعي به نام 

آنان را به مردم امروز ايران معرفي كنـيم، بـاز هـم وظيفـة  هاي ارزندةفشانيجان

 ايم.نان به گردن ما دارند ادا نكردهآح  بزرگي كه خود را در مقابل 

ه از در اين رسالة كوچك دربارة يكي از خاندانهاي بزر  و قديمي ايران ك

ترين خدمتگزاران زبان و ادب پارسي و از مردان سياست و كياست بوده و قـديم

 ي بـهو بزرگترين اثر پارسي دري از آن خاندان براي ما برجاي مانده اسـت، بياـ

 شود.اختصار ايراد مي

* 
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دو در قرن چهارم هاري دو تن از دبيران و نويسندگان نامي ايران كـه هـر

پرور آل سامان را داشتند به نـام سمت وزارت و دبيري ديوان رسا ل امراي دانش

ه و سالها صيت ثار بزرگي از آنان برجاي ماندآاند و شهرت يافته« بلعمي»و نسب 

 دب و درايت آنان زبانزد مردم ايران بوده است.شهرت و داستان فضل و ا

اند. از قراين و شواهد تاريخي چنان بـه دسـت اين دو تن پدر و پسر بوده

 آيد كه هردو در زمان خود مورد اعتماد و وثوق اميران و مردم زمان خود بودهمي

دادنـد. و كارهاي كشور را به حسن رأي و تدبير صواب و دقـت نظـر اناـام مي

اند، جانـب اهـل عر نيز بودهااز اين كه خود دانشمند و نويسنده و شايد ش گذشته

داشـته و در تـرويو و بزرگداشـت فضل و دانش و شعرا و نويسندگان را نگه مي

 اند.كوشيدهآنان مي

ابوالفضل و پسر نيز نامش ميمـد و كنيـتش  (1)پدر نامش ميمد و كنيتش

 اند.بودهابوعلي بوده است و هردو مشهور به بلعمي 

ها دربارة اين دو مرد دانشمند و نويسنده كـه ها و تاريخترين تذكرهقديمي

اي به ايران و براي ايرانيان كـرده و آثـار بي شك خدمات علمي و سياسي ارزنده

اند، از شرح و بسط حـال و خـدمات آنـان و گرانبهايي از خود به يادگار گذاشته

 اند.نان خودداري كردهحتي بسياري از تواريخ از  كر نام آ

اين خود يكي از داليل قـوي اسـت كـه اوراق تـاريخ دربـارة شناسـاندن 

گذشتگان راه انصاس و حقيقت ن يموده و حقاي  و واقعيات را چنـان كـه اتفـاق 

افتاده در خود ضبط نكرده است. چنان كه ما در زمان خود به بسياري از اماـال و 

خوريم، بايد برمي« امنبزرگان گم»رعكس به و ب« مشهور ال اصل له ربّ»مصادي  

ا عان كنيم كه روش روزگار هميشه بر همين نهو بوده و در هـر عصـر و زمـاني 
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اند و اي دريغ! كه برگهاي سـياه و بسيار بوده« فرومايگان نامي»و « بزرگان گمنام»

سفيد تاريخ نيز كوركورانه پيروي از حكم و داوري سطيي مـردم زمـان كـرده و 

جوي حقـاي  شـود و آنكه پيه را شهرت داشته در خود جاي داده است بيهرچ

 (2)سره را از ناسره و درست را از نادرست جدا كند.

ك يـبنابراين كساني كه خواستار حقاي  از صفيات تاريخ هستند نبايد به 

نوشته و يك سند و يك روايت و داسـتانهاي مشـهور بسـنده كننـد بلكـه اوراق 

 هاي مواف  و مخالح همـه را ازرو كنند و اسناد و مدارك و گفته تاريخ را زير و

قـايع زير نظر بگذرانند تا در نتياه از ماموع تاسسات و كاوشها به حقـاي  و و

 نزديك گردند.

و  به فتح اول و سكون دوم و فتح سوم در كتب انساب« بلعم»باري، كلمة 

بت خود دو وجه دربارة نس« انساب». سمعاني در كتاب (3)جغرافيا  كر شده است

 خاندان بلعميان  كر كرده است: يكي آنكه رحاد بن معيـد جـد ششـم ابوالفضـل

ب بن عبدالملك مـروان از جانـ مسلمةميمد بن عبيداهلل بلعمي در زماني كه 

 يافت بود استيال (4)خليفة اموي لشكري به روم كشيد بر شهر بلعم كه از بالد روم

رو احفـاد و و نسـل وي رو بـه فزونـي نهـاد، از ايـنو در همان جا اقامت گزيد 

ال نقل اعقاب او بدان شهر منسوب شدند. اين روايت را سمعاني از گفتة ابن ماكو

 كرده است.

ة وجه ديگر آنكه اين كلمه منسوب است به قرية بلعمان كه در جنوب قري

ه وردبالسگرد از توابع مرو واقع شده بوده است. سـبب تسـميه را بـدين گونـه آ

بن مسـلم وارد مـرو شـد و در  قتيبةاست كه نياي بلعمي در جزء لشكريان 

 بلعمان اقامت جست و از اين رو خاندان وي به بلعمي شهرت يافتند.
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اند. يــاقوت نيــز در بيشــتر مورخــان همــان وجــه اول را درســت دانســته

شـهري اسـت بـه روم و نسـبت »نويسـد: البلدان در  يـل كلمـة بلعـم ميمعام

 «الفضل ميمد بن عبيداهلل بدانااست.ابو

 

 ابوالفضل بلعمي يا بلعمي بزرگ

 بلعمي بزر ، ابوالفضل ميمـد بـن عبيـداهلل را سـمعاني بـه اشـتباه وزيـر

ت هـ( نخستين امير معروس ساماني، نام بـرده اسـ 295اسمعيل بن احمد وفات )

 ده است،برده شدرصورتي كه در اخبار و روايات سامانيان اولين بار كه نام بلعمي 

باشد و چنان به نظر مي رسـد كـه ( مي331-301در زمان امارت نصر بن احمد )

عـروس وزير م (5)بلعمي جانشين نخستين وزير اين پادشاه يعني ابوعبداهلل جيهاني

 . باز سمعاني كـه ابوالفضـل را وزيـر اسـمعيل بـن احمـد(6)سامانيان بوده است

ي را وعيل نامي از او نبرده و همـه وزارت پنداشته، ديگر مورخان در امارت اسم

 329االثيـر جـزري در حـوادث سـال انـد. ابندر زمان نصر بن احمد  كـر كرده

وزير نصـر بـن  (8)و در اين سال ميمد بن عبيداهلل بلعمي»...  (7)نويسدهاري مي

احمد ملقب به سـعيد بـدرود زنـدگي گفـت و وي از خردمنـدان و هوشـمندان 

وعلي از وزارت معزول كرد و به جـاي او ابـ 326او را در سال  روزگار بود. نصر

 «.ميمد بن ميمد جيهاني را برنشاند

و هـم انـدرين مـاه »... االخبـار چنـين نوشـته اسـت: نيز گرديزي در زين

ز ا[ امير سعيد )نصر بن احمد( فرمان يافت و شـغل تـدبير 331]جميدي االخري 

ابـوعلي ميمـد بـن ميمـد الايهـاني  ابوالفضل ميمد بن عبيداهلل بلعمي سـوي

 «.(9)شد
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هاـري )سـال سـلطنت نصـر بـن احمـد( و  317هم او در حوادث سال 

دگي داستان ياويگري ابوبكر طباخ و لشكر كشيدن به جنگ امير ساماني به سـركر

و چـون بـه لـب جييـون »... پسر حسين ين علي مروزي تا لب جييون گويـد: 

كر ه پسر حسين رقعه نوشت؛ پسر حسين ابـوبرسيدند ميمد بن عبيداهلل بلعمي ب

 «طباخ را بگرفت...

مـان باري عالوه بر موارد مذكور كه مشعر به وزارت ابوالفضل بلعمي در ز

 نصر بن احمد است، در مواضع عديدة ديگر و در نوشتة مورخان به ايـن مطلـب

 ساشاره يا تصريح شده است ولي وزارت او را در زمان اسمعيل باز سمعاني كـ

اند درصورتي كه اگـر بلعمـي بـا آن همـه ديگر نگفته است و ديگران از او گرفته

داشت، بـه يقـين شهرت كه در آن عصر داشته است سمت وزارت اسمعيل را مي

اند خاصه مورخان معاصر آنان كه شمارشان مورخاني كه تاريخ سامانيان را نوشته

 بردند.كم نيست نامي از وي مي

اند ولي از شـعري كـه را به وزارت مورخان ياد نكردهسال انتخاب بلعمي 

سال  حسين بن علي )سردار معروس سامانيان كه بر امير نصر ياوي شده بود و به

هـ مغلوب و اسير لشكريان اميـر سـاماني گرديـد( در مـدح و س اسـگزاري  306

توان استنباط كرد كـه ابوالفضـل ابوالفضل بلعمي براي آزادي خود گفته است مي

قل )سال آزادي حسين بن علي( سمت وزارت آل سامان داشته يا الا 306در سال 

 (10)ست.انفو ان و موجهان دربار بوده از صاحب
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 مقام و سيرت ابوالفضل بلعمي

صـر عداب آابوالفضل مردي كاردان و باتدبير و سياستمداربود و از علوم و 

بير كه وي در خرد و تد (11)سمعاني دربارة او نوشته استخود بهرة وافي داشت. 

مـد و دانش و بزرگداشت اهل علم يگانة عصر بود و علوم خود را در مرو از مي

 بن جابر و در جاهاي ديگر از ميمد حاتم بن المظفـر و ابوالموحـد ميمـد بـن

را عمرو بن صالح بن ميمد و اسمعيل بن احمد و ديگر دانشمندان نامي زمـان فـ

 گرفته بود.

شعر و تاليـل شـعرا تـوجهي خـاش داشـت و انعـام و بلعمي نسبت به 

داد. كسا ي مروزي شاعر معروس قرن چهارم در مدح هاي فراوان به شعرا ميصله

 اين خانواده گفته است:

 به عهد دولت سامانيان و بلعميان

 هان نبود چنين با نهاد و سامان بودج

ه كر كردمانيان  از اينكه شاعر در شعر خود خاندان بلعميان را با خاندان سا

 ت و حكومت وقت را به هر دو خانواده نسبت داده است، بزرگي و شهرتلو دو

 خوبي روشن مي شود.و احترام اين خاندان در نزد مردم آن زمان به

از ميان همگي شعرا به رودكي شاعر شيوا و شـيرين سـخن زبـان فارسـي 

 عراي عـرب و عاـمعالقه و عقيدت بسيار داشت و او را بزرگترين و بهترين شـ

هاي بسياري دربارة ايـن وزيـر خردمنـد پنداشت. در مقابل نيز رودكي مدييهمي

ه از سروده و جبران جوايز و الطاس او را كرده است. اكنون جز مختصري پراكنـد

ها در دست نيست، زيرا بيشتر اشعار اين شاعر نامي بر اثر گذشت زمان آن مدييه

 است.و حوادث دوران از ميان رفته 
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 در قصيدة نونيه معروس كه مطلعش اين است:

 مادر مي را بكرد بايد قربان

 بچة او را گرفت و كرد به زندان

برد در آناـا كـه وصـح بزرگـان خراسـان و اميـران و رودكي نامي از بلعمي مي

 كند:نامداران دوران خود را مي

 يك صح ميران و بلعمي بنشسته

 ان و پير صالح دهقانيك صح حرّ

 بلعمـي در زمـان ،ا به مشهور و نگارش صاحبان تذكره و تراجم احـوالبن

رمان كي را فنصر فرمان داد تا كليله و دمنه را از تازي به پارسي برگرداندند و رود

و نقـل  (12)هن را به نظم درآورد. رودكي نيز بنا به گفتة فردوسي در شاهنامآداد تا 

اكنـون  و كليله و دمنة منظومي سـاخت.ديگر مورخان اين امر را به پايان رسانيد 

ها از كليله و دمنـه منظـوم او ها و فرهنگنامهها و تذكرهاي در ديواناشعار پراكنده

باشد كه در كمال شيوايي و رسايي در دست است از ان جمله بيت آواز كتاب مي

 و استيكام لفظ و معني است و تناسب تمام با مقام دارد:

 روزگارهركه ناموخت از گذشت 

 هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار

چنان كه از قرا ن و شواهد تاريخي معلـوم مـي شـود عـزت و شـهرت و 

نيازي رودكي كه برخي چهارصد شـتر بـراي حمـل بـار و بنـة وي آسايش و بي

تا زماني بوده است كه بلعمي سمت وزارت داشته. پس از كنار رفتن  (13)اندنوشته

ت پيشين را ازدست داد و از خاطرها فراموش شد بلعمي، رودكي نيز اعتبار و عز

و روزگاري قرين سختي و تنگدستي بود، چنان كـه خـود در وصـح حـال ايـن 
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دوران و شكايت از اوضاع و احوال زمان و رنو تنگدستي و ضـعح پيـري گفتـه 

 است:

 بسا كه مست درين خانه بودم و شادان

 چنان كه جاه من افزون بد از امير و ملوك

 انم و خانه همان و شهر همانكنون هم

 سوك؟ ،مرا نگويي كز چه شدست شادي

ابوالفضل بلعمي چنان كه جسته و گريخته از گوشه و كنار كتـب تـاريخ و 

آيد عالوه بر مقام تدبير و سياست و فضل و دانش، داراي بياني شيوا و ادب برمي

ي كـه وي نوشـته و ها و توقيعاتاي روان و نافذ بوده است. اين معني از نامهخامه

شـود. ازجملـه توقيعـات او كـه در تأثير نيكو و مطلوب بخشيده است روشن مي

كتب نامي از آن برده است كه بلعمي بـه پسـرش حسـين مـروزي در داسـتان و 

شورش و عصيانگري ابوبكر طباخ نوشته و چنانكه در ساب  بدان اشاره شد مؤثر 

و در ايـن : »... (14)نويسـدمي 321ال االثير در حوادث سـواقع شده است. نيز ابن

سال مرداويو از ري رهس ار گرگان شد و در آن هنگام ابوبكر ميمد بن المظفـر 

در گرگان بيمار بود، چون خبر حركت مرداويو بشنيد، رهسـ ار نيشـابور شـد و 

نصر بن احمد در آن هنگام به نيشابور بود. چون ميمد بن مظفر به نصر پيوست، 

اي بـه به سوي گرگان حركت كرد و ميمد بن عبيـداهلل بلعمـي نامـهامير ساماني 

مطرس بن ميمد وزير مرداويو نوشت و او را به سوي خود خواند. مـرداويو از 

اين خبر آگاهي يافت و مطرس را بگرفت و بكشـت، آنگـاه ميمـد بـن عبيـداهلل 

دانم تو بلعمي رسولي به سوي مرداويو گسيل داشت و چنين به وي پيغام داد: مي

خود خوش نداري نسبت به خوبيهايي كه امير سعيد نصر بـن احمـد دربـارة تـو 
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كرده است ناس اسي كني و پا بر روي ح  گذاري، آنچه تو را برانگيخته است كه 

آهنگ گرگان كني، همانا خواسته و ميل وزيرت مطرس بوده است، چـه آنكـه او 

خود را در دربار تـو بـه مـردم خواست مقام و جاه خود از مردم گرگان بود و مي

ربيعـه دبيـر عمروليـث چنـين گرگان بنماياند، چنان كه از اين پيش احمد بن ابي

كاري كرد: عمرو را بر آن داشت كه آهنگ بلخ كند تا بـه مردمـان آناـا ميـل و 

دانـي. مـن منزلت خويشتن را بنماياند و سراناام وي چنان شد كه تـو خـود مي

ر برابر پادشاهي ايستادگي كني كه گرد او را صد هزار مرد دانم كه دصالح تو نمي

اند. صواب آنست كه گرگـان را از خدمتگزاران و بندگان خود و پدرش فرا گرفته

 ترك گويي و از ري پولي سوي امير فرستي تا با تو بر آن مصاليه كند.

ي لي سـواين نامه در مرداويو مؤثر افتاد و بر وف  آن رفتار كرد؛ از ري ما

ن بـه نصر گسيل داشت آنگاه به گرگان بازگشت و امير نصر گرگان را در برابـر آ

 او بخشيد.

شود. خوبي روشن ميثير كالم بلعمي بهأاز اين داستان و نظاير آن نفو  و ت

صاحب چهار مقالـه نيـز در مقالـة اول از كتـاب خـود از توقيعـات بلعمـي نـام 

 .(15)بردمي

آيد كه بلعمي مانند بيشتر وزراي آن عصـر برمي اي از روايات چناناز پاره

يـز عالوه بر اينكه خداوند قلم و سخن بوده، مرد ميدان رزم و صاحب شمشـير ن

 بوده است.

، در فتنـة حسـن بـن قاسـم داعـي و لشـكر (16)«تاريخ ملوك سامانيان»در 

. »..نويسـد: فرستادن به جنگ شاه ساماني به س هساالري ليلي بن نعمان چنين مي

و امير نصر از اين حادثه خبر يافته حمويه را با لشكري سنگين به دفع او )ليلـي( 
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نامزد فرمود و ميان هر دو فري  در نوقان از اعمال طوس اتفاق مالقات افتاد و در 

اول مياربه لشكر بخارا منهزم شدند، اما حمويه و ميمـد بـن عبـداهلل ]عبيـداهلل[ 

شاه و سـيماور دواتـي پـاي ثبـات افشـرده بلعمي و ابوجعفر صعلوك و خوارزم

 «جنگهاي مردانه كردند و بر س اه ليلي... والب آمدند.

 

 اثار اووفات ابوالفضل بلعمي و

 اند.نوشته 329االثير وفات بلعمي بزر  را در سال سمعاني و ابن

 329سمعاني در انساب نوشته است كه بلعمي در شـب دهـم صـفر سـنة 

 بلعمـي دو سـال پـيش از از اين پيش نيز يـادآوري شـد،چنان كه  (17)وفات كرد

 االثير از وزارت افتاد.بنا به روايت ابن 336مرگش يعني در سال 

اليل و تنام بلعمي سالها پس از مرگش در بخارا ميان مردم زبانزد بود و با 

م( از  1155 -هــ .  550احترام ياد مي شد. تا زمان نسابة شهير سمعاني )تقريبـا  

 اند.كردهقاب و فرزندان وي در بخارا كساني زندگي مياع

ة بلعمـي سـاخته شـده بـوده لاصطخري، از عمارات و بناهايي كه به وسـي

روازة دده است. نام كنـوني ررا در بخارا نام ب« شيخ جليل»است، بناي منسوب به 

 .(18)شيخ جليل در بخارا نيز گويا منتسب به همين وزير است

 

 بن محمد بلعميـ ابوعلي محمد 2

سمعاني كه از مورخان نزديك به زمان ابوعلي بلعمي است هيچ از او و از 

نـام بـرده « اميـرك بلعمـي»وزارت او در انساب نامي نبرده است. المقدسي او را 
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شود كه در زمان بلعمي پسر، براي تميز پدر از پسـر، است )از اين سند معلوم مي

 اند(.بردهبلعمي دوم را با لقب اميرك نام مي

( 350-343باري ابوعلي بلعمي در اواخر پادشاهي عبـدالملك بـن نـوح )

لقب و سمت وزارت يافت و با اين منصب و شغل در مدت پادشاهي منصور بن 

 .(19)( برقرار بود350-365نوح )

 (20)االثير و گرديزي انتخاب ابوعلي را به وزارت در نتياة نفو  ال تگـينابن

اند. گرديـزي در اي كه آن دو تـن بـاهم كـرده بودنـد، نوشـتهدهو قرارداد و معاه

و ال تگين گفت انـدر كـار يوسـح بـن »... چنين نوشته است:  349حوادث سال 

ن بـاسي  )وزير( به ميضري)؟( تا وزارت از او باز ستدند و به ابـوعلي ميمـد 

تـداي وزارت توان استفاده كرد كـه اباز اين روايت مي...« (21)ميمد البلعمي دادند

گين و و ميان ال ت»بوده است. نيز گرديزي نوشته است:  349ابوعلي درحدود سنة 

علم و ابوعلي عهد بود كه هردو نايـب يكـديگر باشـند و بلعمـي هـيچ كـار بـي

 «.مشورت ال تگين نكردي

ز از هنگامي كه منصور به تخت امارت و پادشاهي نشست، بلعمي خود را ا

كمـك ال تگـين نگـه توانست مقام خـود را بيز آن پس ميال تگين كنار كشيد و ا

آمدهايي كه ميان او و منصور واقـع گشـت، و در دارد، زيرا ال تگين درنتياة پيش

 .(22)تواريخ به تفصيل نقل شده است، منفور و مغضوب منصور واقع شده بود

ل به روايت المقدسي، ابوعلي در ابتدا معزول، پـس از آن دوبـاره بـه شـغ

ي وزير پيش اميرك بلعمي بود و س س عتبي و دوباره بلعم»رت منصوب شد: وزا

 .(23)«و بار ديگر عتبي شد
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س  كر رجوع امير رضي )نوح بن منصور( و بخارا، پـ»: در تاريخ عتبيدر 

 وو امير رضي ابوعلي بلعمي را معتمد »... نويسد: خان از آناا ميبغرااز بازگشت 

ي از اندة امارت خود را در ضـبط آورده ولـي ابـوعلوزير خويش قرار داد و باقيم

زهـم اتدبير و نظم امور عاجز آمد زيرا نظام كارها بكلـي مختـل و شـيرازة امـور 

گسيخته و خزانه از وجوه سـيم و زر تهـي شـده بـود و گـروه زيـادي از مـردم 

 اي بـه عبـداهللمهاجرت كرده بودند... پس چون امير كار را چنان ديد فرمود نامـه

كردنـد  زيز )وزير ساب  كه به خوارزم تبعيد شده بود( نوشتند و به بخارا طلبشع

 «.تا وزارت را دوباره بدو تفويض كنند

البلعمي و اعتمدالرضي ابا علي»متيني شارح كتاب مذكور در شرح عبارت: 

ي صدراالفاضل)؟( گفته اسـت كـه و»چنين تفسير ناروايي كرده است: « ةللوزار

ن بن عبداهلل وزير اسمعيل بن احمد ساماني اسـت و چنـان گمـاابوالفضل ميمد 

كنم كه وي وزارت امير سعيد )نصر بن احمد( را نيز داشـته اسـت. رحـا بـن مي

ل بن عبـدالملك داخـ مسلمةسعيد كه يكي از اجداد بلعمي بوده در زماني كه 

ح تـا رشـا« آسياي صغير شده بود، بر بلعم كه از نواحي روم بود مستولي شد و...

آخر اين مطلب به شرح احوال بلعمي بزر  پرداخته اسـت و روشـن اسـت كـه 

رده بـشرح مذكور هيچ تناسب و ربطي به متن ندارد زيرا در متن نـام از ابـوعلي 

سال پـس از وفـات بلعمـي بـزر   53يعني  382شده است و اين درحدود سنه 

در پـر به ابـوعلي است. معلوم نيست از چه رو شارح مذكور ابوعلي پسر را تفسي

 .(24)«كرده است؟

رسد آن اسـت انگيز ديگر كه در شرح شارح ميق  به نظر مينكتة شگفت

طور كند، با اينكه همـانيقين بيان مي رطوكه وزارت ابوالفضل را براي اسمعيل به
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كه قبال  بيان شد فقط سمعاني اين مطلب را گفته اسـت ولـي وزارت او را بـراي 

ها و تـواريخ اسـت بـا احمد كه تقريبا  متف  عليه ارباب تذكره امير سعيد نصر بن

 احتمال و گمان بيان كرده است!

رة چنان كه در آواز اين مقاله يادآوري شـد، اربـاب تـذكره و تـاريخ دربـا

اي به زبان و فرهنگ و تمدن ايران كردهو پس خاندان بلعميان كه خدمات ارزنده

اند، كمتر بيث و فيصي خدمتگزار ايران بوده هاي اصيل واز برمكيان از خانواده

اند، شـتهكرده و اخبار و اطالعاتي از زندگي علمي و سياسي آنان براي ما باا گذا

اهلل اينك براي نمونه و اثبات مدعي همة آنچه را مورخ و نويسندة معروس، حمـد

و ا دربارة ابـوعلي بلعمـي و احـوال و اثـار و زنـدگي« تاريخ گزيده»مستوفي در 

اي از ساير تـواريخ و از روش آورم تا نمونهكم و زياد ميآورده است در ايناا بي

 مورخان به دست آيد:

ر الوزير ابوعلي ميمد بن ميمد بلعمي مترجم تاريخ طبري، معاصر منصو»

يـده اين است همگي اطالعاتي كه تاريخ گز (25)انتهي« بن عبدالملك ساماني بود.

لعمـي سندگان، مفسران وويرهم دربارة احوال ابوعلي بدر فصل: احوال علما، نوي

 دهد و قس علي هذا البواقي!به ما مي

ابوعلي بنا برآنچه خود در ترجمة تاريخ طبري اشاره كرده اسـت، در سـال 

رود كـه ايـن از ايران به خار  سفر كرده و به شام رفتـه اسـت. گمـان مـي 330

شرح احوال ايوب پيغمبـر و شـفا مسافرت براي زيارت خانة خدا بوده است. در 

اي كه در وشوي خود در چشمهيافتن وي از بيماريها و جراحات به واسطة شست

و آن ديه امروز به شام »... نويسد: حوالي شام بوده و آشاميدن از آن آب چنين مي

ام. و اندر پيداست. او را قرية ايوب خوانند و من آن ديه و آن چشمه آناـا ديـده
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ب كـه آي آناا نشـود و از آن آب نخـورد و خويشـتن نشـويد بـدان هيچ بيمار

 .(26)«بيماري از وي بشود. و من آناا به سال سيصد و سي بودم

و  و ادب كه معاصر ابوعلي بوده و با وي دوستي و رابطـه لضاز بزرگان ف

( هــ 390يا  383مكاتبه داشته است ابوبكر ميمد بن عباس خوارزمي طبرخزي )

سـتي يي و دواند. در سفري كه ابوبكر به ماوراءالنهر كرد با بوعلي آشنارا نام برده

ار پس ميان اين دو دانشمند و سخندان روابط ادبي و مكاتبه برقـرپيدا كرد و از آن

 (27)شذ.

شهرت بلعمي پسر بيشتر از جهت ترجمة تـاريخ بـزر  عـالم اسـت كـه 

ن جريـر طبـري اسـت. نويسندة آن عالم و فقيه و مورخ و مفسر بزر  ميمد بـ

ه بـاز تازي بـه فارسـي برگردانيـد و  (28)352ابوعلي اين كتاب نفيس را در سال 

 .واسطة اين خدمت گرانبها و اثر سودمند نام خود را در تاريخ جاويد ساخت

ترين نار طـوالني و مفصـل و مـدون فارسـي دري بعـد از اين كتاب قديم

هاي شاهوار زبان ري ديگر از گناينهكه خوشبختانه، برخالس بسيا (29)اسالم است

يـو مو فرهنگ ايراني، دست ستم و تطاول روزگار بدان راه نيافته و خطوطش را 

اي در حيطة تصـرس و و اوراقش را پراكنده نكرده است و اكنون چنان اثر ارزنده

 ودسترس استفادة ماست. البته براثر گذشت زمان و طول مدت تيريح و تبـديل 

قـان ش بسيار در آن راه يافته است ولي با وسـايلي كـه امـروز ميقافزايش و كاه

هاي جهان بدان دسترسي دارند و با ارتباط و اتصال ميان ماامع علمي و كتابخانه

اي اين نقيصه قابل و پيدا شدن نسخ خطي فراوان و سهولت عكسبرداري تا اندازه

 رفع و جبران است.



 144 33/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

تري ايـراد مقالـه شـرح مبسـوطدربارة مزايا و اختصاصـات آن در همـين 

 خواهد شد.

 

 وفات ابوعلي محمد بن محمد بن بلعمي

نـابودن  363االخري االخبار، ابوعلي در جميديبه روايت گرديزي در زين

 در شغل وزارت، بدرود جهان گفت ولي از روايتي كـه ابونصـر عتبـي در تـاريخ

 ي  كـر شـد، چنـانيميني  كر كرده است و قبال  در همين مقالـه بـا شـرح معينـ

ت، ( بـوده اسـ387-365وزير نوح بن منصور ) 383يد كه ابوعلي در سال آبرمي

ب  چه آنكه بغراخان در سال مذكور بر نوح ولبه كـرد و وارد بخـارا شـد و مطـا

لي روايت عتبي در همان وقت، هنگامي كه نوح از بخارا بيـرون شـده بـود، ابـوع

 چنان كه از اين پيش  كر شد. بلعمي را معتمد و وزير خويش گردانيد 

را كـه مستشـرق  386اسـت و تـاريخ را معين نكـرده  وفات ابوعليعتبي 

از  E. Browne (32)و برون  Ethe (31)نام برده و پس از او اته  Rieu (30)معروس ريو

. چـه اشتباه است و ولط به تاريخ ديگـري شـده اسـت اندوي گرفته و نقل كرده

 مربوط به شخا ديگري يعني ابـوعلي (33)يو  كر شده استآنكه عبارتي كه از ر

 .(34)سيماور است نه ابوعلي بلعمي

 

 شعر بلعمي

نسـبت داده شـده اسـت « اسـتاد بلعمـي»در برخي از فرهنگها اشعاري به 

)بـه ضـم اول ـ سـتاره « خسـبي»در معني لغت « فرهنگ جهانگيري»ازجمله در 



 145 خاندان بلعميان

ر وصـح شمشـير گفتـه اسـت، شـاهد مشتري( بيت  يل را از استاد بلعمي كه د

 آورده:

 درنده چو شيران، دمنده چو ثعبان

 درخشان چو خسبي، در افشان چو آ ر

قـوت و  يل لغت شيشله )به كسر شين اول و فتح شين دوم: سسـت و بي

 :(35)كه آن را شيك نيز خوانند( به اين بيت استشهاد جسته است

 لهيچون برافروزي رخ از باده كله سازي 

 هايم شيشلهايم شيك گردد، پايدسته

اگر انتساب اين شعر به بوعلي درست باشـد، دليـل بـر آن اسـت كـه وي 

 ست.اعالوه بر تبير و مهارت در نار زبان دري، در نظم و شعر نيز دست داشته 

را ابـوعلي « اسـتاد بلعمـي»برخي از فضال و ميققان معاصـر، مقصـود از 

قرينه و شاهدي كـه ثابـت كنـد  ن اوراق هنوزاند ولي بر نويسندة ايبلعمي دانسته

يك از دو بلعمي است: بلعمي بزر  يا اميرك بلعمي؟ دردسـت گويندة شعر كدام

ان نيست. بلكه چنان كه از اين پيش اشاره شد، چون بلعمي پدر سرسلسلة خانـد

دبير بلعميان است و مرد سياست و ادب و قلم و شمشير هردو بوده و مدتها با تـ

جاي هبـبه كار دبيري و وزارت سامانيان پرداخته و آثار بزرگي از خـود و كفايت 

د گذاشته بوده است، در كتب ادب و تاريخ كه نزديك به عهد ايـن خانـدان باشـ

 شود.هرگاه نام بلعمي به اطالق برده شود عادت انديشه متوجه بلعمي بزر  مي

 

 تاريخ طبري و ترجمة آن

اكنون در پايان اين گفتار به منظور تكميل فايده؛ مختصري دربـارة دو اثـر 
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بزر  كه افتخار هر دو به دانشمندان و نويسـندگان ايرانـي بسـتگي دارد، بيـث 

 شود:مي

 

 ـ تاريخ طبري و ترجمة آن:1

كتاب تاريخ طبري از كتب بسيار نفيس و سـودمند اسـت كـه مشـتمل بـر 

باشد. اين كتاب از همان آواز كه تـأليح و اسالم ميتاريخ عمومي جهان و تاريخ 

ت و تدوين شده است، مورد استناد مورخان و مرجع استفادة دانشمندان بوده اسـ

مورخان و نويسندگان نامداري ازقبيل: ابوعلي احمـد بـن يعقـوب بـن مسـكويه 

االمم كه از بزرگان فالسفه و مورخان بوده است، هـ( صاحب تاارب 421)وفات 

 هـ( مؤلح كامـل 630عزالدين ابواليسن علي بن ميمد شيباني جزري )وفات و 

وادث التواريخ كه از كتب معتبر و مفصل در تاريخ است و وير آن دو، در  كر حـ

تر از و قضاياي تاريخي بر كتاب تاريخ طبري اعتماد داشته و مطالب خود را بيشـ

ل والملوك و اخبـارهم و مـن تاريخ الرس»صل به نام اند. اين كتاب در اآن گرفته

 .(36)ناميده شده است« كان في زمن كل واجد منهم

رة از مزايا و اختصاصات تاريخ طبري براي ما ايرانيـان آن اسـت كـه دربـا

وفـ   يران برتاريخ قبل از اسالم و دربارة سلسلة پادشاهان ايران از ابتداي تاريخ ا

ها و پادشـاهان و يك از سلسـلهروايت سيرالملوك و ساير مآخذ ايراني و نام هر

ه حوادث زمان آنان به تفصيل بيث كرده است و دربارة تـاريخ ساسـانيان كـه بـ

تر بيان كرده است و مطالب ايـن بخـش روشـنتر و زمان وي نزديكتر بوده مفصل

 سودمندتر است.

مؤلح در آواز كتاب براي اينكه خوانندگان بدانند كـه اسـتناد وي در نقـل 
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به اسناد و مداركي بوده است كـه در آن روزگـار وجـود داشـته  حوادث تاريخي

است و مصنح كمال امانت را در  كر و نقـل آنهـا رعايـت كـرده اسـت، چنـين 

آوريم بـه خوانندة اين كتاب بداند كه استناد ما بدانچه در اين كتاب مي»گويد: مي

من نيز خـود روايات و اسنادي است كه از ديگران پس از ديگري، به ما رسيده و 

رسانم نه آنكـه در آوردن كنم و يا سند و روايت را به ايشان مياز آنان روايت مي

 «مطالب تاريخ استنباط فكري و استخرا  عقلي از خود شده باشد.

ن چون در روايات و داستانهاي تاريخ قديم، بر اثر گذشـت زمـان و از بـي

ر  از عادت و  هـن و خـا رفتن بسياري از اسناد و مدارك، مطالبي وريب و دور

رو مؤلح كه خود نيز متوجه اين معني بوده شود، از ايناز موازين طبيعي ديده مي

ه اگر ناظران و شنوندگان اخبار اين كتاب ب»گويد: است، در مقام اعتذار چنين مي

ها برخوردند كه عقل وجود آنها را انكـار كنـد و سـامعه از برخي داستانها و قصه

گيـري كننـد، چـه آنكـه متنفر شود، نبايد بـه مـن عيباـويي و خردهشنيدن آنها 

ايم اند و ما نيز آنها را چنان كه شـنيدهگونه اخبار را پيشينيان براي ما نقل كردهاين

 «.در كتاب خود آورديم

روش تاريخ طبري در  كر حوادث و وقايع بعد از اسـالم، سـال بـه سـال 

الظنون گفته اسـت: نقل صاحب كشح است از روي تاريخ هاري. ابن جوزي به

ز اتاريخ طبري داراي مالدات بسيار بوده و آنچه به ما رسيده اسـت مختصـري »

 .(37)«مفصل است

اند كـه وي هريـك از كتابهـاي سـودمند و نيز در شرح حال طبري نوشته

بزر  خود تفسير و تـاريخ را نخسـت در سـي هـزار ورق نوشـته بـود و چـون 

آن تعاب كردند و خواستار اختصار شدند، هريك از آن دو شاگردانش از درازي 
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 كتاب را در سه هزار ورق خالصه كرد.

اين كتاب )تاريخ طبـري( از »... االدباء گفته است: ياقوت حموي در معام

نظير است و در اين كتاب بسياري از علوم ديـن جهت شرس و بزرگي در دنيا بي

 .(38)«رسديك به پنو هزار ميو دنيا فراهم شده است و اوراق آن نزد

مناسبت نيست در ايناا مختصري از شخصيت علمي و تاريخي مؤلـح بي

 ردد.گكتاب آورده شود، تا اهميت اين كتاب و ساير آثار سودمند وي بهتر روشن 

در آمل مازنـدران پـا بـه جهـان  224ابوجعفر ميمد بن جرير طبري سال 

ي زندگي گفت، وي را بدان جهت طبـر هـ در بغداد بدرود 310گذارد و در سال 

مرد ايراني از اولـب باشد. اين دانشيگفتند كه منسوب به طبرستان )مازندران( مي

بوده،  علوم و فنون و آداب عصر خود بهره داشت و دربسياري از آنها يگانة زمان

زمـين  ابن خزيمه دربارة او گفته است: مردي دانشمندتر از ابن جرير پا بـر روي

اند: كه در مدت چهل سال هـر روز چهـل ورق رده است. نيز دربارة او گفتهنگذا

نوشت و كتاب نفيس بزر  و تاريخ بزر  او هريك داراي سـي هـزار كتاب مي

اند كه شاگردان طبري اوراق تأليفـات و تصـنيفات او را ورق بود. همچنين نوشته

ه هر قسيم كردند، بتخمين زده بر مدت زندگاني او كه هشتاد و چهار سال است ت

اي روزي چهارده ورق رسـيده اسـت. اگـرهم ايـن تخمـين و تقسـيم تـا انـدازه

 كند.جرير ميآميز باشد، باز حكايت از بسياري مؤلفات و امالي و رسا ل ابنمبالغه

كتاب تاريخ او كه اكنون دردست است و بـه دفعـات بسـيار چـاه شـده 

 صفيه است. 7500است، عدد صفياتش بالغ به 

البيـان از آثار مهم او دو كتاب پرفايده است: يكي تفسير بزر  به نام جامع

، خوشـبختانه ايـن دو اثـر «اخبارالرسل والملوك»و ديگري تاريخ كبير موسوم به 
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در  وپروز سامانيان به زبان فارسي ترجمه شـده نفيس هردو در عهد خاندان ادب

اين دو ترجمه از شـاهكارهاي  زمان ما هردو به حلية چاه آراسته گرديده است.

 (39)مانند زبان فارسي است.هاي بيزبان شيوا و رساي دري و از گناينه

 

 ترجمة تاريخ طبري

هــ . ابـوعلي  352چنان كه ازين پيش بيان شد، تاريخ طبـري را در سـال 

ميمد بن ميمد بلعمي از تازي به فارسي درآورد. مترجم خـود را مقيـد نكـرده 

ل را بكند و هرچه را كـه طبـري در كتـاب يه رعايت كامل اصاست كه در ترجم

آورده است نقل نمايد، بلكه در ترجمة خود نسبت به متن عربـي تصـرفات زيـاد 

روا داشته، گاهي مطالبي حذس و گاهي افـزوده اسـت ازجملـه سلسـلة اسـناد و 

ا آورده شده و مقداري از متن كتاب را فـر (40)روات را كه در كتاب طبري معنعن

گرفته است، حذس كرده، همچنين در فصـول و ابـواب ترتيـب و نظـم اصـيل را 

رعايت نكرده است بلكه تغييراتي در آن داده و در بسياري از موارد بـه مناسـبت 

رو در ترجمة بلعمـي از مطالبي بر كتاب افزوده و يا از آن كم كرده است و از اين

بيـرون از »و « ميمـد جريـر گويـد...و »... شود: گونه عبارات فراوان ديده مياين

اي از داسـتانها و . در پـاره(41)«اين سخن بيرون از علم پسر جرير است»و « كتاب

نمايـد از خـود وجود دارد و دور از عقل و عادت مي حكاياتي كه در اصل كتاب

تأويالت و توجيهات فلسفي براي آنها  كر كرده است. عـالوه بـر ايـن در آوـاز 

از خود افزوده و چنان كه خود در آناا اشاره كرده است: براي  كتاب فصلي چند

به دست آوردن مدت تاريخ عالم، به گفتار و كتابهاي بيشتر ملل و نيـل از اهـل 

ناوم و مسلمان و گبر و جهود و ويره هم نظر انداختـه و بـدانها اسـتناد جسـته 
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 است درصورتي كه در كتاب ميمد جرير اين روايات نبوده است.

اي جنبـة توان گفت كه ترجمة تاريخ طبري تـا انـدازهآنچه بيان شد مي از

تصنيح و تأليح مستقل هم دارد. اين روش در ترجمه مخصوش بلعمـي نيسـت 

هاي اول اسالمي كه كتابهايي را از زبنهـاي بيگانـه خاصـه از بلكه مترجمان دوره

است بلكـه  نبودهاللفظي و خشك اند ترجمة تيتزبان تازي به فارسي برگردانده

اند افزودهكرده و اشعار و اماال پارسي بر آن ميمترجمان از خود نيز تصرفاتي مي

و خالصه آنكه كتـاب زبـان بيگانـه را كـامال  از جهـت لفـظ و معنـي و سـاختن 

اند از اين قبيل كتب است: ترجمة تاريخ طبري، كليلـه و كردهجمالت فارسي مي

نقل شده است( و جـز  بان بومي طبري به فارسي درينامه )كه از زدمنه و مرزبان

الشعراء بهار دربارة ارزش و روش ترجمة تاريخ طبـري چنـين اينها. مرحوم ملك

 (42)نوشته است: 

وتر اين كتاب چنان كه در مقدمة آن اشاره شده است، به فارسي هرچه نيك»

نكـه نـام ترجمه شده است و تمام تاريخ ميمد جرير را شامل بوده است مگـر آ

ك يـروات و اسناد پياپي از آند افكنده شده است و از  كر روايـات مختلـح در 

بر يك  مورد كه در اصل عربي  كر شده مترجم احتراز كرده و از اختالس روايتها،

يـز روايت كه در نزد مؤلح يا مترجم مرجح به نظر رسيده اكتفا جسـته اسـت و ن

ل ز مأخذهاي ديگـر در مـتن كتـاب نقـهرجا كه روايتي ناقا يافته است ان را ا

ن را كرده و اشاره نموده است كه پسر جرير ايـن روايـت را نيـاورده بـود و مـا آ

 نت هرمزآورديم مانند مقدمة مفصلي از بدو تاريخ يا داستان بهرام چوبين در سلط

 «و نظاير اينها...

دربـارة اهميـت و ارزش ايـن كتـاب چنـين « متفكران اسالم»مؤلح كتاب 
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تر و شيواتر عبارات كتاب ترجمة تاريخ طبري فصيح: »(43)هار عقيده كرده استاظ

شـود. هاي نفيس نار قديم فارسي شمرده مياز متن عربي است و يكي از گناينه

اي به حـوادث و بلعمي در مالد اول و قسمتي از مالد دوم كتاب خود تا اندازه

رو خواننـده بـا كمـال ز اينقضاياي تاريخي صورت داستان و قصه داده است و ا

 «پردازد...ميل و روبت به خواندن آن مي

 اين شيوايي و ايااز و رواني ترجمة تاريخ طبري موجب آن شده است كه

هاي ديگـر تـاريخ ترجمة فارسي تاريخ طبري اصل و مرجـع بسـياري از ترجمـه

نـاب اططبري مانند ترجمه به تركي و ترجمه به فرانسه شده است زيرا به واسطة 

و تفصيل تاريخ طبري و زيادي حام آن و اختصـار و شـيوايي ترجمـة بـوعلي، 

 تر است.دومي براي ترجمه به زبانهاي ديگر شايسته

بـر آن شـد كـه ترجمـة  Dubeauيكي از مستشرقان فرانسوي به نام دوبـو 

شـناس ديگـر بوعلي را به فرانسه ترجمه كند و ايـن كـار را شـروع كـرد و شرق

ناـام اكار ناتمام او را دنبال كرد و بـه  M. Zotembergنام زوتامبر   فرانسوي به

 (44)رسانيد و در چهار مالد در پاريس انتشار داد.

اي از ترجمة بلعمـي را از اينك در پايان اين مقاله، براي حسن ختام نمونه

آوريم، تـا آواز كتاب و مقدمة آن كه مشتمل بر نكات سودمند است در ايناا مـي

 ووبي آگاه شـوند كـه زبـان فارسـي بعـد از اسـالم چـه سـاالران و مهتـران خبه

هاي آنـان شـيوايي و گذاراني داشته است، كه پس از هزار سال هنـوز نوشـتهپايه

 فهمند.خوبي معاني آنها را ميزبانان بهرسايي خود را نگه داشته است و فارسي
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 آغاز كتاب:

ا. رار و آفرينندة زمـين و آسـمان س اس و آفرين مر خداي كامران و كامك»

ود و آن كش كه نه همتا و نه انباز و نه دسـتور و نـه زن و نـه فرزنـد، هميشـه بـ

هاي آفرينش او پيداست: آسمان و زمين و شب هميشه باشد و بر هستي او نشانه

 نچه اندروست.آو روز و 

و چون به خود نگاه كني بداني كـه آفـرينش او بـر هسـتي او گواسـت و 

ت. اس وي بر همه بندگان پيداست، و نعمتهاي او بر بندگان او گسـتريده اسـس 

ها كه بر بندگان خويش كرم كرده است. و س اس داريم آن خداي را برين نيكويي

اهلل عليه و اله وسـلم بهتـرين پيغمبـران و گـزين درود باد بر ميمد مصطفي صلي

زر . و درود بـندگان به روز خواه بجهانيان و نازنين همة فرزندان آدم و شفاعت

 ايزد برو باد و بر خاندان وي آن گزيدگان و پسنديدگان.

جعفر ميمد بن جريـر نامة بزر  است كه گرد آورد ابيبدان كه اين تاريخ

وح اهلل ]عليه[ كه در شهر خراسان ابوصالح منصور بـن نـحمةبن يزيد الطبري ر

نامـه را د البلعمي كه اين تاريخفرمان داد دستور خويش را ابوعلي ميمد بن ميم

اني كه از آن پسر جرير است پارسي گردان هرچه نيكوتر، چنان كه اندر وي نقصـ

 نيفتد.

اء پس گويد: چون اندر وي نگاه كردم علمها ديدم و بسيار حاتهـا و آيتهـ

 ندرقرآن و اشعار نيكو و اماال خوب و سرگذشتهاي پيغمبران و ملوك ماضي و ا

 گردانيدم به يدم بسيار. پس رنو بردم و جهد بر خود نهادم و پارسيها دوي فايده

 قوت ايزد عز و جل.

ما خواستيم كه تاريخ روزگار عالم در وي ياد كنيم، آنچه هـركس گفتـه  و
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اند ياد كنيم دريـن كتـاب است از اهل ناوم و مسلمان و گبر و جهود، آنچه گفته

گاه رستخيز كه چند بود و اندر كتاب  به توفي  خداي عز و جل. از روزگار آدم تا

ميمد جرير اين حديث نبود و ما اندر وي باز نموديم تا هركه نگـرد بـه آسـاني 

 دريابد باهلل التوفي  والعصمه.

انـد حكمت ـ بدان كه اهل ناوم ارسطاطاليس و بقراط و استادان كـه بوده

يك به كواكب را هرچنين گويند كه ايزد تعالي چون آفتاب و ماه بيافريد و جمله 

مد، چنان كه زحل ايسـتاده هاي شرس تا فرمان آدند در خانهجاي خود ايستاده بو

ه بود در بر  ميزان به بيست و يك درجه و مشتري در پـانزده درجـه و مـريخ بـ

فتاب به نوزده درجه و حمل و زهره به بيسـت و هفـت آبيست و هشت درجه و 

در  سنبله و مـاه بـه سـه درجـه ثـور و ...درجه، حوت و عطارد به پانزده درجه، 

هاي شرس ايستاده بودند، چون فرمان آمد از ايزد جل و جالله همه در رفتن خانه

 دند. رد نيامآمدند و ابتداي عالم اين بود و از آن گاه باز هرگز ديگر بر آن گونه گ

 السالم از طري  ناوم چنين گويند: ......و از قول ادريس عليه

هنامة بزر  جنين گويند ابن مقفع كه از گاه بيرون آمـدن آدم)ع( و اندر شا

اهلل عليه و اله شش هزار و سيزده سال بـود از بهشت تا به روزگار پيغمبر ما صلي

و پنو هزار و نهصد سال نيز گويند و ايدون گويند كه نخسـتين كسـي كـه انـدر 

مكي ايـدون گويـد و دم بود و او را كيومرث خواندند و ميمد بن البرآزمين آمد 

زادوي بن شاهوي هم چنين گويد: و در نامة بهرام بن مهران اصفهاني هم چنـين 

گويد. و موسي بن عيسي خسروي و پارسيان همـه ايـدون گوينـد و زادوي بـن 

فرخان موبد موبدان آگاهي ديد از وزير موبد شاپور كه از دور آدم همين اسـت و 

كه ما ياد كنيم كه اين پادشاهي اول بـه دسـت اند ايشان هم بدين گفتار گرد آمده
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ايشان بود و كم و بيش سالها ايشان داشتند زيرا كه روزگار دنيـا جـايگير نبـود و 

هرگاه از پيغمبري به پيغمبري افتد يا از پادشاهي به پادشاهي و روزگـار و مـدت 

 د...يد رسم آن پيشين بگردانن پيش فراموش كنند و هركه از پس آاو برآيد و آيي

 اه نبودو گويند زمين بود و آب بود و مردم نبود. و گويند مردم بود و پادش

 و از پس كيومرث صد و هفتاد سال هيچ پادشـاه نبـود در جهـان و آنچـه بودنـد

نشان بودند و نخستين پادشـاهي كـه در جهـان بـود از آن پيشـداديان ولـيكن بي

 (45)پادشاهي از دست ايشان برفت و كس مدتشان نداند...

 
 ها:يادداشت

ن و بودند: اسم، كنيت، لقب. اسم هركس به منظور نام بـرد. مسلمانان والبا  داراي سه نام و شهرت مي1

 اصـطالح شـده اسـت. كنيـه در« نام كوچك»تعيين شخا وي بود و اين همان است كه امروز به 

شـد ماننـد ابـوعلي، ميآوـاز « ام»و در زنهـا بـه كلمـة « ابـن»و گـاهي « اب»مردها اولب به كلمة 

ننـد العربي و ام كلاوم، لقب بيشتر براي احترام و تفخيم و گاهي براي تيقيـر بـود ماابواليسن، ابن

)بيني شتري(. عالمت ادب و احترام چنان بود كه مـردم  لناقةاالسلطنه و انحالدوله، يمينركن

ين بن الر يس ابوعلي حسود مانند: شيخشرا به كنيه بخوانند نه به نام. گاهي هر سه نام باهم  كر مي

 سينا.

 بايد كـردن بـه چشم ترديد نگـاه  با آنكـه فتد شهـرتش اندر افـواه  .2

 مشهور شود دهي كه افتد سر راه  آن شهر كه بر كران بود نشناسند  

 حبيب يغمايي

البلدان، معام والبقاع، چاه سنگي ايران؛ مكنة. ياقوت حموي، مراصداالطالع علي االسماء اال3

 ياقوت، چاه مصر. انساب سمعاني.

 . مقصود از روم در ايناا آسياي صغير است.4

. ابوعبيداهلل جيهاني يكي از وزراي كاردان و دانشمند دورة سـامانيان بـوده اسـت و وزارت نصـر بـن 5
لـد و و مردي دانا بـود و سـخت هوشـيار و ج»... نويسد: احمد داشته است. گرديزي دربارة او مي

ايـن وزيـر باتـدبير دسـتور داد از « فاضل... و او را تأليفهاي بسيار است اندر هـر فنـي و علمـي...
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داري هندوچين و تركستان و ديگر ممالك مااور كتابهـا كـه در آداب و رسـوم و قـوانين مملكـت
ومي وردند و به زبان فارسي ترجمه كردند و از ماموعـة آنهـا قـوانين و رسـآنوشته شده بود گرد 

 ل سامان استخرا  كرد. آمناسب با مييط و اوضاع حكومت 
6 .Encyclopédie de l’Islam , V. 1. Ast, W. barthold 

 . كانل التواريخ، ابن االثير، چاه مصر.7
بيـد . در برخي از كتب براثر تيريح نساخ كلمة عبيد تبديل به عبد شده است ولـي صـييح همـان ع8

ة بلعمـي تبـديل بـه اه مصر عالوه بر اين اشتباه، در اولب مـوارد كلمـاالثير چاست. در كامل ابن
 دار شده است.بلغمي با وين نقطه

االخبار، گرديزي، چاه برلين. درصورتي كه در عبارت متن تيريح و اسـقاط و حـذفي نشـده . زين9
 است زيـرا باشد، يا گرديزي دچار اشتباه و لغزش شده است يا عبارت را وافي به مقصود ادا نكرده

ر و هنوز زنـده بـوده اسـت كـه شـغل تـدبي 331مفهوم عبارت باال اين است كه ابوالفضل در سال 
 329ي كـه خان را در سال وفات بلعمروزارت از او به ابوعلي جيهاني منتقل شده است با اينكه مو

اند. كرده االثير هردو تصريح به وفات وي در آن سالاست اختالس و ترديدي نيست. سمعاني و ابن
ال ساز وزارت افتاد و جيهاني در همان  326االثير نوشته است كه بلعمي در سال عالوه بر اين، ابن

به جاي او نشست. خود گرديزي نيز در چند سطر بعد در سلطنت اميرحميـد نـوح بـن نصـر كـه 
ست وزارت و اميرحميد به خالفت بنشست... و چون به اميري بنش»... نويسد: جانشين نصر شد مي

نـان كـه چ« و شغل تدبير به ابوالفضل ميمد بن احمد الياكم داد كه او را حـاكم جليـل خواننـد...
د از هويداست مفهوم اين عبارت سازش با مفهوم عبارت پيشين وي ندارد زيـرا در آن عبـارت بعـ
اكم مر  نصر شغل وزارت به ابوعلي جيهاني تفويض شده و بر وف  اين عبارت شغل مزبور به ح

زديك به نيزي كه از مورخان دجليل داده شده است. چون اشتباه به اين بزرگي از مورخي مانند گر
يان عبـارت اول چنـد جملـه افتـاده يد كه در مآنمايد، چنان به نظر مي عهد سامانيان است دور مي
ان مير سعيد فرمو هم اندرين ماه ا»به عبارت « و شغل تدبير از ابوالفضل...»است و بنابراين عبارت: 

 پيوسته نبوده است. )والعلم عنداهلل(« يافت
10 Encyclopédie de l’Islam , V. 1. 

 . االنساب، سمعاني، خطي كتابخانة مالس شوراي ملي.11
 همه نامه بر رودكي خواندند گزارنده را پيش بنشاندند  .12
 چنين دُرّ آكنده رابسفت اين ب يوست گويا پراكنده را  
 چو پيوسته شد مغز جان آكند پراكنده، ب راكندحديث   

 )شاهنامة فردوسي(
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االلباب، عوفي، چاه ايـران. هـدايت در مامـع نوشـته الفصياء، هدايت، چاه ايران و لبابمامع. 13

 گزارد.كرد و دويست والم ماهروي خدمت او مياست كه چهارصد شتر حمل بار و بنة وي مي

 ر، مالد اول، چاه مصر.االثيالتواريخ، ابن. كامل14

امـة . عروضي در ضمن اينكه از كتب و رسـا ل و ن13. چهارمقاله، عروضي نظامي، چاه ليدن، ش 15

آورد. عالمة فقيد، مرحوم برد، از توقيعات بلعمي نيز  كري به ميان ميدبيران و منشيان بزر  نام مي

بلعمـي يعنـي  »نويسـد: چنين مي« هحواشي چهار مقال»اهلل عليه در حمةميرزا ميمدخان قزويني ر

وح... ، وي وزيـر منصـور بـن نـ389ابوعلي ميمد بن ميمد بن عبداهلل التميمي البلعمي المتـوفي 

سـامانيه  ساماني بود و پدرش ابوالفضل ميمد بن عبداهلل البلعمي وزير امير اسمعيل مؤسس سلسلة

ة ايـن سـطور بر نويسند« ر مشتبه شوند.وفات نمود و والبا  پدر و پسر به يكديگ 329بود و در سنة 

طور مطلـ  را كه عروضي بـه« بلعمي»اي روشن نيست كه مرحوم قزويني از روي چه سند و قرينه

مند دچـار آورده است، به ابوعلي بلعمي يا بلعمي پسر تفسير كرده است. گويا خود اين ميق  دانش

كـر در هـيچ جـا بـراي بلعمـي پسـر   همان لغزش و اشتباه شده كه بدان اشاره كرده اسـت؛ زيـرا

اسـت؛  بلعمي پدر مكرر در كتب ادب و تاريخ نـام بـرده شـده« توقيعات»نشده ولي از « توقيعات»

ب بـه را منتسـ« بلعمي»عالوه مورخان عموما  به طور صريح يا كتابت اهميت و شهرت اين نسبت 

ترجمـة »بلعمـي اول و نوشـتن م را از جهت انتسابش بـه اند و شهرت بلعمي دوبلعمي اول دانسته

دانند. )رجوع شود به: شرح احوال و آثار ميمد بن جرير طبـري چـاه دانشـگاه مي« تاريخ طبري

اي در گفتـار نباشـد قيد  كر شود و قرينـهتهران به قلم نويسندة اين مقاله( بنابراين هرگاه بلعمي بي

لعمـي اول سابقة شهرت و اهميتي كه ببايد مقصود همان بلعمي اول باشد. زيرا نويسنده به واسطة 

نياز از آوردن قيد دانسته است. عبارت عروضي نظـامي در چهـار مقالـه از داشته، سخن خود را بي

 وو مقامات بديع و حريري و حميدي و توقيعـات بلعمـي و احمـد حسـن »... همين موارد است: 

وعلي بلعمـي اسـت رساند مقصـود ابـاي كه بدر قبل و بعد عبارت نيز هيچ قرينه« ابونصر كندري...

لي ه بـه ابـوعديده نمي شود. بنابراين ظاهر اين است كه بلعمي را به ابوالفضل بلعمي تفسير كنيم ن

 بلعمي.

اشتباه ديگري كه در عبارت نويسندة حواشي چهار مقاله ديده مي شود ايـن اسـت كـه بلعمـي       

يش بيان شد، در روايات و اخبار سامانيان نخستين اند و چنان كه در پبزر  را وزير اسمعيل دانسته

بار كه از وزارت بلعمي نام برده است در زمان نصر بن احمد )نوة اسمعيل( است و هـيچ نـامي از 

بلعمي در زمان اسمعيل آورده نشده است. تنها كسي كه بلعمي را وزير اسمعيل  كر كرده سـمعاني 
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در زمان اسمعيل اسمي نبرده و همگي وزارت او را  است، و چون همة مورخان ديگر از وزارت او

توان گفتة او را كه سند و دليلي هم ندارد بـر گفتـة ديگـران برتـري داد. اند نميدر زمان نصر گفته

بعالوه سمعاني از وزارت بلعمي در زمان نصر هيچ يادي نكرده است درصورتي كه بلعمي تا سـال 

اشته است و شـايد در ايـن مـورد هـيچ اختالفـي ميـان ( يعني مدت درازي وزارت نصر را د326)

مورخان نباشد. خود اين امر هم دليل است بر اينكه گفتة سمعاني دربـارة وزارت بلعمـي در زمـان 

 اسمعيل چندان پايه و اساسي ندارد.

 »...( نيز جملة  يل را 291)مالد اول ش « االلباب عوفيتعليقات لباب»ميق  فقيد نامبرده در       

العـرب و كان ابوالفضل البلعمي وزير اسمعيل بن احمد والـي خراسـان يقـول: لـيس للرودكـي في

 را از انساب سمعاني نقل كرده و متوجه اشكال آن نشده است.« والعام نظير...

مالـد دوم، از عقيـدة اكاـر مورخـان « شناسيسبك»الشعراي بهار در كتاب نفيس مرحوم ملك      

. پـدر او »..لفضل بلعمي را وزير نصر بن احمد دانسته است نـه وزيـر اسـمعيل: پيروي كرده و ابوا

سرش ميمـد )ابوعلي( ابوالفضل ميمد بن عبداهلل ]عبيداهلل[ البلعمي وزارت نصر بن احمد كرد و پ

 .8، ش 2شناسي   سبك« بن ميمد وزارت عبدالملك بن نوح...

شـناس فرانسـوي شرق Defremeri. دفرمـري . اصل اين كتاب تأليح مورخ معروس ميرخوند اسـت16

بـع طقسمتي از آن كتاب را كه مشتمل بر تاريخ ملوك ساماني است، جـدا كـرده و در پـاريس بـه 

 ست.رسانده و خود آن را به فرانسه ترجمه كرده است. ضما م و مليقاتي نيز بدان افزوده ا

 . االنساب، سمعاني.17

18 .Encyclopédie de l’Islam , V. 1.  

19 .Encyclopédie de l’Islam , V. 1. Ast, W. barthold 

ه بن نوح ب . از مردان نامي عهد سامانيان بود و س هساالري خراسان داشت. سراناام در زمان منصور20

ن به جانـب ت 700واسطة تيرگي كه ميان امير ساماني و او واقع شده بود سر به طغيان برداشت و با 

 ين شد.بلخ و از آناا به وزن

 .42االخبار گرديزي، چاه برلين، ش . زين21

در آن روزگار همواره در ميان چهار تن از بزرگان دربار و پيشوايان س اه بر سر مقـام زد و خـورد . »22

بوده است: يكي ابومنصور ميمد بن عبدالرزاق طوسي س هساالر خراسان كه مردي بسيار بزرگـوار 

اشته و در پرورش دانش و ادب كارهـاي بسـيار كـرده اسـت، از آن دوستي مانند ندبوده و در ايران

جمله شاهنامه را نخستين بار به فرمان وي به زبان فارسـي درآوردنـد. ديگـر ال تگـين وـالم تـرك 



 158 33/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

سامانيان كه او نيز س هساالر خراسان شد. سوم ابواليسن سيماور قهستاني كه وي نيـز بـه نوبـت 

الدوله تاش كه او نيز از والمان ترك بـود م ابوالعباس حسامخويش س هساالر خراسان گشت. چهار

)از مقدمة ترجمة تاريخ طبري به اهتمام دكتر ميمد جواد مشكور، چاه « و س هساالر خراسان شد.

 تهران(.

مـد م دكتر مياالقاليم، المقدسي،به نقل از: ترجمة تاريخ طبري به اهتما فة. احسن التقاسيم في معر23

 اه تهران.جواد مشكور، چ

ا آورده . براي رفع هرگونه ترديد و اشتباهي از خواننده عين عبـارت مـتن و تفسـير شـارح در ايناـ24

 شود:مي

 «.ةو اعتمد الرضي ابا علي البلعمي للوزار»متن:       

عبداهلل وزير اسمعيل بن احمد الساماني و كان  قال صدراالفاضل: هو ابوالفضل ميمد بن»شرح:       

 «فيما اظن لالمير سعيد و كان رجاء بن سعيد... ةي الوزارقد تول

 .10. تاريخ گزيده، باب پنام، حمداهلل مستوفي، چاه عكسي ادوارد برون، ش 25

 تاريخ طبري، كتابخانة مدرسة س هساالر. ة. نسخة خطي ترجم26

 . ترجمة تاريخ طبري، به اهتمام دكتر مشكور، چاه تهران.27

 التواريخ است كه اين اخـتالسم به اين ترجمه اختالفاتي است و سندي در ماملو در تاريخ اقدا. »28

كتاب تواريخ ميمد بن جريري الطبري كه از »التواريخ... گويد: سازد. صاحب ماملرا برطرس مي

ين و تازي به پارسي كرده است ابوعلي ميمد بن ميمد الـوزير البلعمـي... در سـنه اثنـي و خمسـ

 ، چاه دانشگاه تهران.19به كوشش ميمد پروين گنابادي، ش بلعمي،  تاريخ « ثالثما ه

( و مقدمـة 343. اگرچه رسالة فقه حنفي تصنيح حكـيم ابوالقاسـم بـن ميمـد سـمرقندي )وفـات 29

كور، ش (، به نقل از ترجمة تاريخ طبري به اهتمام دكتـر مشـ343شاهنامة ابومنصوري )تدوين در 

ترين ناـر است ولي چنان كه در متن تصـريح شـده اسـت، قـديم، مقدم بر ترجمة تاريخ طبري 25

 مفصل و مدون كه باقيمانده است ترجمة تاريخ طبري است.

  Catalogue Brit. Mus., 1, 70 . در30

  Crundriss der Iranhchen philologie, 11, 355 . در31

  .A Bateray history Persia, 1. 356 . در32

  Notices et extraits, 1 V, 363 . در33

34 .Encyclopédie de l’Islam , V. 1. 
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 . ترجمة تاريخ طبري، به اهتمام دكتر مشكور، چاه تهران.35

ز آن بـه . گاهي نويسندگان در كتب خود از تاريخ طبـري بـه التـاريخ الكبيـر تعبيـر و بـه اختصـار ا36

 اند.ياد كرده« اخبار الرسل والملوك»يا « االمم والملوكتاريخ»

 الظنون، چاه تركيه.. حاجي خليفه، كشح37

 االدباء، چاه مصر، جلد ششم.. ياقوت حموي، معام38

ه طبري، چا . براي آگهي بيشتر دربارة طبري و آثار او مراجعه شود به احوال و آثار ميمد بن جرير39

 دانشگاه تهران، به قلم نويسندة اين مقاله.

ده اصـطالح شـ« حديث و روايت»ظ فارسي آن چون در علم . اين كلمه با خشونت و ناهنااري تلف40

 وي كـه خبـر است و در فارسي معادلي ندارد عينا  آورده شد. مقصود از آن آوردن نام سلسله راويان

)از( پـيش از نـام راوي آورده « عـن»باشد و چون در عربي كلمة نان نقل شده است ميآحديث از 

رو الرسول)ش( از اين عن ابن عباس عنابن رافع...  عني ابوعل عنهشام  عن»شده است متال : مي

 اصطالح شده است. معنعن در اخبار و احادياي كه سلسلة روايان  كر شده كلمة

شود آن است كه خبـر و داسـتان و گونه جمالت كه در ترجمة تاريخ طبري ديده مي. مقصود از اين41

ده لعمي است و در كتـاب ميمـد جريـر نبـومطلبي كه بعد از آن جمله آورده شده است از خود ب

 است.

 اسي، چاه تهران.الشعراء بهار، مالد دوم سبك شن. ملك42

43 .Baron Carra de veau. Les Penseurs de l’Islam 

44 .H. Zotemberg, Chrenique de … Tabari 4 vol, Paris 1867-74 ترجمـة تـاريخ  )نقـل از مقدمـة

 طبري به اهتمام دكتر مشكور(.

الي . آنچه در ايناا براي نمونه از نار بلعمي نقـل شـد پـس از مقابلـة دو نسـخة خطـي مدرسـة عـ45

 باشد.س هساالر و دو نسخه چاپي به كوشش مشكور و پروين گنابادي چاه تهران مي

 

 قسمتي از مآخذ و منابع كه در فراهم آمدن اين مقاله به آنها مراجعه شده است

 .جرير طبري، چاه دانشگاه تهران، اثر نويسندة اين مقاله. احوال و آثار ميمد بن 1

  .6االدباء، ياقوت حموي، چاه مصر، جلد . ارشاداالريب الي معرفة االديب معروس به معام2

 . انساب سمعاني، خطي، كتابخانة مالس شوراي ملي.3

 . تاريخ بلعمي، تصييح مرحوم بهار، به كوشش ميمد پروين گنابادي، چاه تهران.4
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 . تاريخ گرديزي، چاه برلين.5

 . تاريخ گزيده، حمداهلل مستوفي، چاه ايران.6

 ، چاه پاريس. Defremeri . تاريخ ملوك سامانيان، تلخيا دفرمري7

 ، چاه تهران.مشكورميمد جواد . ترجمة تاريخ طبري به اهتمام دكتر 8

 . چهار مقاله، عروضي، چاه ليدن.9

 ، چاه مصر.. دا رة المعارس پطرس بستاني10

 .2لد جالشعراء بهار، چاه تهران، . سبك شناسي، ملك11

 النديم، چاه مصر.. الفهرست ابن12

 االعالم، چاه مصر.. قاموس13

 االثير، چاه مصر.التواريخ، ابن. كامل14

 االلباب، عوفي.. لباب15

 الفصياء، هدايت، چاه ايران.. مامع16

 ه سنگي ايران.. مراصداالطالع، ياقوت حموي، چا17

 الاوهر، مسعودي، چاه پاريس.الذهب و معادن. مرو 18

 . وفيات االعيان، ابن خلكان، جلد سوم، چاه ايران.19

20 .Encyclopédie de l’Islam , V. 1. Ast, W. barthold 

21 .Baron Carra de veau. Les Penseurs de l’Islam 

   


