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 ينرشخي يا برسخ <مؤلف تاريخ بخارا کیست

   علي بھرامیان ترجمه   بشار عواد معروف 

   چکیده
جعفر   ابوبکر محّمد بن  به  است  ، منسوب است  عمر در دست  زفر بن  محّمد بن  قلم  به  آن  فارسي  تلخیص  اکنون  بخارا که  تاريخ

  از منابع  در برخي.  است  نبرده  بخارا نام  از اثر او در تاريخ  ، ولي از او ياد کرده  االنساب  در کتاب  سمعاني  که) ِق ٣۴٨ـ  ٢٨۶(  نرشخي
و   است)  ھجري  چھارھم  سده  ھاي نیمه  متّوفي(  ابوبکر منصور برسخي  از آنھا تألیف  يکي  که  است  بخارا آمده  چند اثر در تاريخ  نام

  . دانست  شخص  را از اين  نرشخي  به  منسوب  بخاراي  چند، تاريخ  و دلیلي  قرينه  با استناد به  توان مي
  . ، منصور برسخي بخارا، نرشخي  تاريخ:  کلید واژه

  
  اسالمي  شرقي  ھاي زمین  در باب  تحقیق  از آثار مھم، )٣۴٨ـ  ٢٨۶(  جعفر نرشخي  ابوبکر محمد بن  به  بخارا ، منسوب  تاريخ  کتاب
نخواھد   شود، پر بیراه  شمرده  در ماوراءالنھر و خراسان  سامانیان  دولت  در باب  و پژوھش  تحقیق  براي  کتاب  ترين و اگر مھم  است

احمد   نصر بن  بن  ، ابومحمد نوح ساماني  رمانروايف  و به  نگاشت  عربي  زبان  ِ، به ٣٣٢  را، در حدود سال  کتاب  ، اين مؤلف. بود
  مطالب  درآورد، اما برخي  پارسي  به ۵٢٢  را در سال  ، آن بخاري  نصر قباوي  محمد بن  ابونصر احمد بن). ١(کرد   تقديم) ٣٨٣  متوفي(

. ِ رسانید ٣۶۵  را تا سال  کتاب  افزود و حوادث  نجار بدانُغ  ي[ بخارا]   تاريخ  از کتاب  کرد و ِنکاتي  حذف  ديد، از آن خود مجاز مي  را که
، ) ٢(  مازه  عبدالعزيز بن  عمر بن  عبدالعزيز بن  الدين  صدر الصدور برھان  مختصر کرد و به ۵۴٧را در   عمر آن  زفر بن  محمد بن  سپس

  از کتاب  را که  حوادث  اي او پاره.  داشت  شھر، تقديم  ندر آ  مرکزي  آسیاي  قراختايي  حاکمان  بخارا و نايب  مذھبان  سرور حنفي
،  ديگري  رسد، شخص نظر مي  به. افزود  متن  بود، به  برگرفته) ٣(محمد نیشابوري   بن  عبدالرحمن  اثر ابوالحسن  العلوم  خزائن

. ِ رسانید ۶١۶بر بخارا در   مغوالن  سلطة  زمان  را به  ثافزود و حواد  آن  به  آورد و مطالبي  عمل  به  در کتاب  ھايي و دگرگوني  تغییرات
اند  افزوده  برآن  و مطالبي  اختصار کرده  گوناگون  ، اشخاص ما رسیده  دست  به  اينک  را که  فارسي  ، متن گفت  توان ، مي بنابراين) ۴(

  ).۵(  است  نبوده  کتاب  عربي  در اصل  که
ما   دست  ، به ياد کرديم  که  در قالِب کنوني  ھم  ، آن فارسي  و جز ترجمه  رفته  از میان  کتاب  عربي  صلا  که  است  تأسف  کمال  مايه

  مدخلي  ھمچون  و اين  شده بخارا آغاز مي  قاضیان  در باب  با فصلي  کتاب  شود که مي  ، روشن مانده  باقي  که  از آنچه.  است  نرسیده
  #. است  آمده مي  در پي  آن  و اقتصادي  جغرافیايي  از اوضاع  نسبتًا مفصل  ھايي آگاھي  سپس.  است  بوده  کتاب  براي
،  م ١٨٨٣  شفر، در سال  را خاورشناس  فارسي  از متن  بخشي:  است  قرار داشته) ۶(خاورشناسان   بخارا از ديرباز مورد توجه  تاريخ

، ھرگز  ترجمه  اين  ، ولي کرده  ترجمه  فرانسه  زبان  را به  متن  اين  است  او گفته. ردمنتشر ک  م ١٨٩٢  را در سال  کامل  متن  و سپس
  روس  کرد و زير نظر خاورشناس  ترجمه  روسي  زبان  را به  کتاب  ، ھمین استاد لیکوشیِن روسي  م ١٨٩٧  در سال. نرسید  چاپ  به

.  است  شده  طبع  در ايران  رضوي  مدرس  کوشش  به  ش ١٣١٧/   م ١٩٣٩ز در نی  فارسي  متن. رساند  چاپ  بارتولد، در تاشکند به
  )٧(منتشر شد   م ١٩۵۴  سال  ھاروارد به  دانشگاه  در چاپخانه  استاد ريچارد فراي  قلم  ، به ھم  انگلیسي  ترجمه

  زودي  اند و به کرده  ترجمه  عربي  زبان  بخارا را به  تاريخ،  مبشر الطرازي  و نصراهللا  عبدالحمید بدوي  دکتر امین  ، استادان فاضل  دوستان
  پیشتر، استاد و دوستم  من.[ .  رسید ـ م  چاپ  به  در قاھره) ؟(  م ١٩۶۵  در سال  ترجمه  اين]خواھد شد   آراسته  طبع  حلیه  به

  کتاب  اين  انتساب  ترديد خود در صحت  را در جريان  شناس  و دانشمند ايران) ٨(  شريعت  دانشکده  ، رئیس القیسي  دکتراحمد ناجي
اند، آنھا  کرده  ترجمه  عربي  را به  کتاب  مذکور که  دو استاد مصري  به  اي او در نامه.  بودم  قرار داده  جعفر نرشخي  ابوبکر محمد بن  به

  شد و من  بیشتري  ھاي ، خواستار آگاھي ما برآنیم  آنچه  اثبات  براي  اي در نامه  عبدالمجید البدوي  استاد امین. کرد  را از نظر ما آگاه
  . و نزد او فرستادم  سطور را نوشته  اين

  چھارم  سدة  ھاي تقريبًا در نیمه  ، درگذشتة است  ، ابوبکر منصور برسخي کتاب  مؤلف  که  است  اين  ام يافته  دست  بدان  من  آنچه
  تواريخ  بخارا، يعني  ھاي بايد تاريخ مي  ، نخست شويم  امر نزديک  حقیقت  به  که  باشیم  ر خواسته، اگ نظر من  به.  قمري  ھجري
،  ايم داشته  ھا تکیه بدان  نخست  که  اي ادّله  ما را به  موضوع  اين.  قرار دھیم  و تحقیق  ، را مورد بررسي) local history(   محلي

  :گويد  در االنساب»  بخاري»  بتنس  ذيل  سمعاني. کند مي  راھبري
  ).٩(  ذلک  في  و أحسن  البخاري  الغنجار الحافظ  سلیمان  ابي  محمد بن  تاريَخھا ابوعبد اهللا   وصّنف
  : است  بخارا آورده  از تواريخ  در سخن  الظنون  نیز در کشف  خلیفه  حاجي

  عبدالّله  و البي  مائة  و أربع  عشرة  إثنتي  سنه  المتوفي  بغنجار البخاري  لمعروفمحمد ا  احمد بن  محمد بن  عبدالّله  بخارا ـ البي  تاريخ
  #)١٠. ( مائة  و ثالث  عشرة  إثنتي  سنة  المتوفي  البخاري  سلیمان  أحمد بن  محمد بن

  ).١١(  است  ِ بوده ٣١٢  ، متوفي حمد بخاريا  محمد بن  ابوعبداهللا  آن  مؤلف  که  بخارا ياد کرده  تاريخ  سمرقند نیز از يک  تاريخ  مؤلف
،  شده  مذکور ملتبس  بر مؤلف  موضوع  خواھد رسید که  نتیجه  اين  را بنگرد، به  خلیفه  مذکور در حاجي  نظر، متن  با دقت  اگر کسي

  :ھستند  شبیه  انساب  سلهدر سل  شود و ديگر اسامي مي  دو مربوط  آن  نیاي  نام  به  ، فقط دو مؤلف  میان  زيرا اختالف
    غنجار بخاري  به  محمد معروف  احمد بن  محمد بن  ابوعبداهللا
    بخاري  سلیمان  احمد بن  محمد بن  ابوعبداهللا
  اکنونبود،   سمرقند نشده  در تاريخ  فرد دوم  از تاريخ  و اگر ذکري  است  بوده  جدِّ غنجار، سلیمان  نام  که  است  کرده  تصريح  سمعاني
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نیز در   سخاوي. آنھا دو نفرند  که  نداريم  ھنوز شک  ھمه  با اين. غنجار  ابوعبداهللا: نفر ھستند  يک  دو در واقع  اين  که  گفتیم مي
  )١٢(  ياد کرديم  از آن پیشتر  که  غنجار است  تاريِخ تألیف  ھمان  و آن  بخارا ياد کرده  تاريخ  از يک  ، فقط  ذّم التاريخ  لمن  بالتوبیخ  االءعالن
.  است  غنجار داشته  بخاراي  بر تاريخ  در ذيل  ، کتابي)ِ ۴٣۶در   متوفي) (١٣(  محمد مامايي  احمد بن  دھد که مي  نشان  مطلبي

آخرھا   و في  فیناالل  بین  و المیم  المفتوحین  المیمین  بین  بااللف: نويسد مي  االنساب  در کتاب»  المامايي»  نسبت  ذيل  سمعاني
  ماما الحافظ  بن  عبداهللا  أحمد بن  محمد بن  حامد أحمد بن  أجداد أبي  لبعض  ماما و ھو إسم  الي  النسبة  ھذه  الیاء آخر الحروف

  بھا، سمع  توفِّي  أن  ، إلي البخاري  سکن  طلبه  حريصًا علي  الحديث  حافظًا متقنًا مکثرًا من  ، کان إصبھان  أھل  من  االصبھاني  المامايي
  .لغنجار  بخاري  لتاريخ  منھا الزيادات  التصانیف  و صّنف

  :گويد»  الکمساني»  نسبت  ھمو ذيل
  زيادات  في  الحافظ  ماما االصبھاني  أحمد بن  ذکره...  الکمساني  المثني  بن  يوسف  محمد مجاھد بن  أحمد بن  أبو جعفر عبدالجّبار بن

  )١۴( ٣٩٣  سنه  ـ في  بخاري  علینا ـ يعني  قدم  أبوجعفر الکمساني:  ل، فقا التاريخ
از او   کند که ياد مي  جناح  سعید بن  نام  به  و سمرقند ، اثر مؤّلفي  بخاري  از تاريخ  بیھق  نیز در تاريخ  بیھقي[ زيد  بن  علي  ابوالحسن]

  )١۵. ( دانیم نمي  چیزي
  #:کند ياد مي  چنین  بخارا اين  يخاز تار»  برسخي»  ذيل  سمعاني

  بخاري  قري  من  قرية  إلي  النسبة  ، ھذه و کسر الخاء المعجمة  المھملة) ١۶(  السین  الواو و فتح  و سکون  بواحدة  الباء المنقوطة  بفتح
و المشھور إلیھا أبوبکر منصور   یةالبران  من  إنصرافي  في  بھا ساعة  أقمت.  بخاري  من  فرسخین  علي  و ھي  لھا برسخان  يقال

،  البصیري  أبوکامل  ـ ھکذا ذکره  المذھب  شافعي  أصم  ، کان منصور البرسخي  العالء بن  أبورافع  و إبنه  بخاري  تاريخ  صاحب  البرسخي
  سھل  نصر أحمد بن  أبي  عن  الضوء و يروي  محمد بن  صاحب  حامد الکرمیني  و أبي  محمد الخّیام  بن  خلف  صالح  أبي  عن  يروي

  )١٧. ( البصیري  منه  سمع  المتوکل  بن  سھل  أحاديث  البخاري
  : است  آورده»  برسخان»  ذيل  ياقوت
منھا أبوبکر منصور   فرسخین  علي  بخاري  قري  من  ، قرية إلیھا برسخي  و النسبة  و خاء معجمة  المھملة  و ضّم السین  بالفتح

  )١٨. ( االصم  الشافعي  العالء الفقیه  أبورافع  و إبنه  بخاري  تاريخ  بصاح  البرسخي
  : است  گفته»  برسخي»  ، ذيل  در اللباب  ياقوت
لھا   يقال  بخاري  قري  من  قرية  إلي  النسبة  ھذه.  و کسر الخاء المعجمة  المھملة  السین  الّراء و فتح  و سکون  الباء الموحدة  بفتح

  االصم  الشافعي  منصور الفقیه  العالء بن  أبورافع  و ابنه  بخاري  تاريخ  صاحب  منھا أبوبکر منصور البرسخي  فرسخین  علي  برسخان
)١٩.(  

  ؟ کیست  ابوبکر منصور برسخي  اما اين
او را   درگذشت  ، تاريخ داشتم  يبدانھا دسترس  که  در مآخذي  و نتوانستم  مرد نیافتم  از اين  مفصلي  احوال  شرح  تأسف  با کمال  من

  و تاريخ  است  نشده  از او يادي  در آثار شافعیان  بود، ولي  مذھب  شافعي  فرزندش  گرچه  که  است  اين  دانیم مي  آنچه  ھمه .  بیابم
، )ِ ٣۶١در   متوفي(  محمد الخّیام  بن  لفاز خ  منصور برسخي  عالء بن  که  داريم  آگاھي  اندازه  اين  البته.  دانیم او را نیز نمي  درگذشت

  سده  شود نیمه مي  که  پدر را نیز تحديد کنیم  حیات  دوره  توانیم ، مي پسر را تقريبًا معاصر پدر بدانیم  کرد؛ و اگر شیخ مي  روايت) ٢٠(
  .  قمري  ھجري  چھارم
  #: است  ھا بودهبخارا اين  بر تاريخ  آثار مشتمل  که  بگويیم  توانیم مي  اکنون

  . ھجري  سده چھارم  تقريبًا در اواسط  متوفي  ، اثر ابوبکر منصور برسخي  بخاري  تاريخ. ١
  .۴١٠تقريبًا در   ، متوفي غنجار بخاري  به  معروف  سلیمان  احمد بن  محمد بن  ، اثر ابوعبدالّله  بخاري  تاريخ. ٢
  تاريخ  ھمان  کتاب  اين  بر اينکه  با وجود ترديد ما مبني  البته(ِ  ٣١٢در   ، متوفي احمد بخاري  محمد بن  ، اثر ابوعبدالّله  بخاري  تاريخ. ٣

  ). غنجار است  بخاراي
و   کرده مي  ، زندگي)ِ ۵۶۵در   متوفي(،  بیھقي  از ابوالحسن  پیش  ، که جناح  سعید بن  نام  به  و سمرقند ، اثر مؤّلفي  بخاري  تاريخ. ۴

  . است  نداشته  بخارا اختصاص  تاريخ  به  اثرفقط  اين  که  ست بديھي
او   و کتاب»  نرشخي»  اين  دھند؛ پس نمي  دست  شھر به  اين  از ديگر تواريخ  ديگري  آگاھي  مآخذ ھیچگونه  شد که  تا اينجا مالحظه
  ؟ و او کیست  از کجا پیدا شده

او را   حال  شرح.  ، بیشتر است دانستیم  منصور برسخي  در باب  از آنچه  گرچهـ   است  اندک  مرد بسي  ما از اين  ھاي آگاھي
  : است  آورده»  نرشخي»  ، ذيل  در االنساب  ، باز ھم سمعاني

و ...  بخاري  قري  من  قرية  و ھي  نرشخ  إلي  النسبة  ، ھذه و کسر الخاء المعجمة  المعجمة  الشین  الّراء و فتح  و سکون  النون  بفتح
  أبي  عن  يروي  بخاري  أھل  من  النرشخي[ کذا ]   يزع  بن  شريک  بن  الخطاب  زکريا بن  جعفر بن  و أبوبکر محمد بن... إلیھا  المنتسب

  ).۵۵٨  برگ( ٣۴٨صفر   في  و توفي ٢٨۶  ولد سنة. جعفر و غیرھما  بن  و عبداهللا  الحريث  بکر بن
  حذف  که  است  تراجمي  مرد از جمله  اين  احوال  شرح  ، ولي)٢٢٢/ ٣  ج(  را آورده  نسبت  اين  گرچه  ويشخ  اللباب  اثیر در تھذيب  ابن

جعفر   ما از ابوبکر محمد بن  ھاي آگاھي  ھمه  اين.  است  نیاورده  میان  به  يادي  ديه  از اين  البلدان  نیز در معجم  ياقوت.  است  کرده
  اند که نداده  نشان  توجه  موضوع  اين  اند، به کرده  را نقل  از نرشخي  سمعاني  ترجمه  جديد نیز که  قانمحق  بود و ھمة  نرشخي
  زدني  مثال  اي کتابخانه  سمعاني  آنکه  ؛ حال است  نداده  مرد نسبت  اين  به  ديگري  کتاب  ھیچ  بخارا و نه  در تاريخ  کتابي  ، نه سمعاني
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٣ 
 

  از جھان  منطقه  اين  به  عھد خود نسبت  مردم  ، شايد آگاھترين سمعاني  بر اينکه  افزون.  است  را بسیار ستوده  نآ  و ياقوت  داشته
  #.بود  اسالم

ر ناچیز و نظ  دھیم  ، دلیر کرد، شرح مقاله  در اين  نظر مطرح  به  ما را در رسیدن  که  اي وادّله  اختصار اسباب  به  توانیم مي  اکنون  بنابراين
  : داريم  بیان  خود را چنین

  بخارا ، نوشته  در تاريخ  اند، از کتابي امور داشته  گونه  مآخذ در اين  جمیع  در مالحظه  که  کوششي  ، با ھمه از مورخان  ھیچیک. ١
،  است  نبوده  شده  فراموش  محّدثيجز   نرشخي  نظر ما، اين  به. اند ِ، ياد نکرده ٣۴٩  در سال  ، متوفي جعفر نرشخي  ابوبکر محمد بن

بود،   او بدانجا منسوب  که  نیز از ديھي  حموي  و ياقوت  نیاورده  سمعاني  از االنساب  خويش  او را در تھذيب  احوال  اثیر، ترجمه  زيرا ابن
  . است  ياد نکرده

  خود تأکیدي  بود و اين»  بخاري  تاريخ  صاحب«او   اند که فتهاند، گ کرده  ارائه  ابوبکر منصور برسخي  از احوال  شرحي  که  مآخذي  ھمه
اثیر   و ابن  است  نیفزوده  چیزي  سمعاني  بر مطالب  ، ياقوت وانگھي. اند شناخته را مي  آن  و ايشان  مشھور بوده  کتاب  بر اينکه  است

  بر قول  مطلبي  از افزودن  حاکي  اي اشاره  و در آن  است  رکمستد  و ھم  تھذيب  واحد، ھم  اثیر در آن  ابن  کتاب  آنکه  نیز؛ حال
  بخاراي  تاريخ  ھمچون  کتابي  پاي  به  آن  اند و شھرت نکرده  نقل  چندان  کتاب  متأخر از اين  اما چرا مؤّلفان. شود نمي  ديده  سمعاني

  و جنبه  نبوده  حديث  در علوم  آثار رجالي  بخارا از جمله  تاريخ  کتاب  که  سبب  نظر ما، بدين  ؟ به است  نرسیده  غنجار و مانند آن
  .کند مي  غنجار را نیز روشن  بخاراي  از تاريخ  تراجم  نقل  ، کثرت موضوع  اين.  است  داشته  غلبه  بر آن  سیاسي

  .ھر دو ابوبکر ھستند  دو نفر که  ھاي کنیه  میان  کامل  شباھت. ٣
  .ھا متفاوتند نقطه  دارد و فقط  نیز تشابه  الخط رسم   از حیث  دو تن  اين  نسبت. ۴
  سده  را در نیمة  ابوبکر برسخي  مرگ  و ما تاريخ  ِ درگذشته ٣۴٨در   جعفر نرشخي  اند، زيرا ابوبکر محمد بن ھر دو معاصر بوده. ۵

  . زديم  حدس  قمري  ھجري  چھارم
  .اند بودهبخارا   به  نزديک  دو ديه  ھر دو اھل. ۶
  اشتباھي  نظر ما چنین  ، به ھمچنین. آنھا دارد  و انتساب  کنیه  سر در تشابه  ، نخست دو تن  اين  در باب  ما، اشتباه  ترجیح  بنا به. ٧

  است  وجود داشته  اي و شايد نسخه  ما نرسیده  دست  به  کتاب  عربي  اصل  که  مشھور است.  است  داده  دور روي  زماني  در مدت
  #. است  ابوبکر نرشخي  او ھمان  که  برده  بعدھا گمان  و کسي»  ابوبکر برسخي  ، تألیف  بخاري  تاريخ« : اند بوده  کرده  کتابت  بر آن  که

  رخمو  ، او در نامه کردم  ارسال  عبدالمجید البدوي  استاد دانشمند دکتر امین  براي  اي را در نامه  موضوعات  اين  من  وقتي
ھرگز   ولي  کردم مي  پژوھش  باره  بايد در آن پیشتر مي  که  از اموري  اي ، او در برابر پاره نامه  در اين. داد  پاسخ  من  به  م ١٠/١٩۶۶/١۵
  کرده  و شرکت  يھمکار  اينچنین  بحث  با ما در اين  نامه  کناد ـ در اين  حفظ  ـ خدايش  وي. گشود  ، راھي بودم  نکرده  روي  سوي  آن  به

  :گويد و مي
بوديد،   فرموده  ارسال  القیسي  برادر دکتر احمد ناجي  از طريق  که  اي شما، در نامه  جامع  و تحقیق  بحث  از مطالعه  و بعد، من
و   عمق  از حیث ، حقیقت  کشف  براي  که  و غیرتي  ايد، و اخالص کار برده  به  که  کوششي  به  شما باتوجه  بحث.  شدم  خوشوقت

  استاد نصرالّله  و ھمکارم  من  اينھا تشکر و سپاسگزاري  ھمة.  است  استفاده  ايد، واقعًا قابل داده  خرج  مآخذ، به  دقیق  مالحظة
  به  تان عهو مراج  عالي  جناب  منطقي  ھاي و مدتھا بر استدالل  خوانديم  شما را با دقت  ما پژوھش. انگیزد را برمي  مبّشر الطرازي
  رسیديم  بدان  که  اي نقطه.  بازگرديم  کتاب  مؤّلف  مھم  موضوع  تا بار ديگر به  داشت  ما را بر آن  موضوع  اين.  کرديم  درنگ  مآخذ گوناگون

، از  کتاب  اين  ترجمانو م  ناشران  بود که  افکند، اين  و ترديد بر ما سايه  شد تا شک  موجب  آنچه. گرديد  و شگفتي  حیرت  مايه  بسي
  و رموز اشاره  ھا با حروف نسخه  اين  و به  داشته  تکیه  آن  خطي  ھاي از نسخه  بر شماري  ھمگي  ، که و ايرانیان  خاورشناسان

  زيبارويي  ھمچون  ، حقیقت ھر حال  به. اند نیافته  دارد، چیز ديگري  شھرت  بدان  اينک  جز آنچه  کتاب  ھاي ، در نسخه اند، ھیچیک کرده
ما ...  است» القتاد  خرط»  مثل  مصداِق ھمان  اين  ، گرچه را برگرفت  پرده  بايد اين و ناچار مي  کشیده  حجاب  در پرده  رخ  که  است
  بیشتر آنچه  از ھمهاند، و  داشته  دسترسي  بدان  و مترجمان  ناشران  را که  ھايي نسخه  کتابت  و تاريخ  پرداختیم  پژوھش  به  دوباره

،  خطي  نسخه ٣٨  ، از میان نسخه  ترين کھن  کتابت  تاريخ  شد که  روشن.  قرار داديم  ، مورد مالحظه است  داده  دست  به  استاد فراي
  با خود گفتیم.  ستبسیار متأخر ا  مؤّلف  زمان  به  نسبت  تاريخ  شود، اين مي  مالحظه  و چنانکه ٢١گردد  باز مي  میالدي ١۵  سده  به
  رسید که  ذھنم  به  اي نکته. باشد  دور اتفِا افتاده  ھاي درگذشته  [مؤّلف  به  کتاب  در انتساب  اشتباه  يعني]  موضوع  اين  بعید نیست  که

،  البغدادي  جعفر الکاتب  بن  اثر قدامة  الکتابة  و صنعة  الخراج  از کتاب  اي نسخه  بر ور نخست  من: دارد  مذکور شباھت  با موضوع
  بن  الفرج  البي  الکتابة  و صنعة  الخراج  کتاب«:  ديدم  عبارتي  ، چنین استانبول  کوپرلي  موجود در کتابخانة) ِ ٣٣٧تقريبًا در   متوفي(

  #، )ِ ۵٩٧در   متوفي(  است  جوزيال  ابن  او ھمان  که  برده  و گمان  را ديده  ابوالفرج  ديگر، کنیه  يا فردي  کاتب  ؛ يعني» الجوزي
  توان مي  اند، چه داشته  مشترک  و اسامي  کنیه  دو نفر معاصر که  درباره  پس.  دو بسیار است  آن  میان  زماني  فاصله  که  در حالي

باشد،   داشته  از کتاب  اطالعي  کمترين  که  بیشتر ـ و ھر کس  و نه  نمونه  ـ فقط  است  ساده  اي ذکر شد، نمونه  آنچه  ؟ البته گفت
  که  المتنّبي  ديوان  شرح  کتاب.  خطا نیست  کنندة  توجیه  موضوع  اين  ، ولي شده  و ترجمه  بارھا چاپ  کتاب  اين  گرچه. رسد مي  بدان

  عکبري  عبداهللا  بن  حسین  بن  عبداهللا ابوالبقاء  به  است  بوده  ، منسوب شده  ديگر ـ چاپ  ـ و بارھا در جاھاي  ِ در کلکته ١٢۶١  سال  به
  حماد نحوي  بن  عالن  بن  علي  ابوالحسن  الدين  شاگرد او، عفیف  تألیف  کتاب  اين  که  در حالي) ِ ۶١۶  متوفي(،  االصِل بغدادي

  مؤّلف  که  نگذاشت  ديگر باقي  نو برھا  فرض  براي  خود جايي  جواد با پژوھش  مصطفي  و استاد عالمه  است) ِ ۶۶۶  متوفي(  موصلي
  . است  عّالن  ابن  کتاب  آن
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۴ 
 

  باشد و به  داده  نسبت  جعفر نرشخي  ابوبکر محمد بن  بخارا را به  تاريخ  صراحت  به  که  را نیافتیم  کسي  کھن  ، ما از مورخان بنابراين
او   به  کتاب  اين  و انتساب  درگذشته  قمري  ھجري  چھارم  سده  مهدر نی  که  ست  ابوبکر منصور برسخي  کتاب  ما، مؤّلف  نظر ترجیحي

  . است  ، اولي طِر علمي  به  با توجه
  

  ھا نوشت پي
  
  .Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, supp.1.211:  کنید به  نگاه. ١
عبدالعزيز از مشاھیر   ، و اين و پیشگامي  و دانش  سروري  مشھور به اند و در بخارا بوده  مذھب  حنفي  ھاي از خانواده  برھان  آل. ٢

  . است  را آورده  از اخبار وي  و بخشي  از او ياد کرده  الحکايات  در جوامع  عوفي.  است  ايشان
از  ١٧٨، ١۵۵  ص  االلباب  لبابدر .  ۵٩٧ـ  ۵٩۶  ، ص عوفي  االلباب  بر لباب  استاد سعید نفیسي  و تعلیقات  فارسي  متن  کنید به  نگاه

  . ھست  عبدالعزيز ذکري
  خود را به  ، نسخة محفوظ  علي  دکتر حسین  دوستمان(بخارا   تاريخ  انگلیسي  بر ترجمة  استاد ريچارد فراي  مقدمة  کنید به  نگاه. ٣

  #). داد و از او سپاسگزاريم  ما امانت
  ). رضوي[   مدرس]   چاپ(  رسيفا  ، از متن۴٢، ٣١  ص:  کنید به  نگاه. ۴
  استاد بارتولد در مقدمة:  کنیم مي  ، اينھا را معرفي ايشان  از میان  اند که پرداخته  کتاب  اين  به  و محققان  از پژوھشگران  شماري. ۵

  ، از متن١/٢١١،  ضمیمه(  عربي  ادبیات  در تاريخ  ؛ بروکلمان) انگلیسي  ترجمة(  مغوالن  تا يورش  ارزشمند خود ترکستان  کتاب
  استاد مدرس  ؛ و مقدمة) انگلیسي  از متن ۴/٨۴۶  ج(»  نرشخي»  عنوان  ، ذيل  اسالم  المعارف ، در دائرة ؛ استاد مینورسکي) آلماني
  . و ديگران  انگلیسي  بر ترجمة  استاد ريچارد فراي  ؛ مقدمة فارسي  بر چاپ  رضوي

شھر   از آن  م ١٨٣٢در   که  بخارا را وقتي  تاريخ  از کتاب  اي نسخه  بود که  کسي  نخستین)  Alexander Burnes(   الکساندر برنس. ۶
(   ، خانیکف روس  بعد، استاد خاورشناس  سال ٩. سپرد  لندن  آسیايي  پادشاھي  انجمن  کتابخانة  را به  آورد و آن  دست  ديدار کرد، به

N.V.Khanikov ) ،3 لرچ  استاد خاورشناس  ھمچنین. سپرد  پترزبورگ  سنت  کتابخانة  را به  آورد و آن  دست  را به  از کتابديگر   نسخة  
 )P.Lerch (به  خود را از استانبول  سپرد، اما استاد شفر گويا نسخة  پترزبورگ  سنت  آسیايي  موزة  را به  از کتاب  اي ، نیز نسخه  

  آمريکايي  خاورشناس.  يافت  انتقال  پاريس  ملي  کتابخانة  او به  ديگر کتابھاي  ھمراه  که  است  اي سخهن  ھمان  بود، و اين  آورده  دست
از (بخشید   آمريکايي  خاورشناسان  انجمن  کتابخانة  بود، به  در بخارا يافته  را که  از کتاب  اي ، نسخه) E.Schuyler( شويلر   ُاجین

  ). انگلیسي  ةبر ترجم  استاد فراي  مقدمة
  .رسید  دکتري  مقام  به  م ١٩۴۶  در سال  فارسي  در متن  با تحقیق  استاد فراي. ٧
  .بود  ادبیات  استاد دانشکدة  ھنگام  او در آن. ٨
  . است  بوده.ِ    ه ۴١٠  سال  غنجار حوالي  ، مرگ) يماني  معلمي  از چاپ ١٠٧  ص/  ٢  ج(=  ۶٨  برگ. ٩

  ).١٩۴٠  چاپ( ٢٨۶  ص/  ١  ج. ١٠
  حاضر به  ، زيرا در حال کرديم  نقل  استاد فراي  مقدمة ٨  شماره  را از حاشیة  موضوع  ، اين۴٠  ، برگ۶٢۴٨  شمارة  پاريس  نسخة. ١١

  #. نداشتیم  دسترسي  خطي  نسخة
  ). العلي  دکتر صالح  و ترجمة  روزنتال  فرانتس  کوشش  به( ٢۵٢  ص. ١٢
  . است  شده  تصحیف»  الماجاني»  به  نسبت  اين  در االءعالن. ١٣
  ھست  بعدي  ھاي در کتاب  از آن  ھايي نقل  ، ولي است  دچار شده  سرنوشتي  چه  به  دانم نمي  و اکنون  رفته  غنجار از میان  کتاب. ١۴

از   و ديگران  و ذھبي  و ياقوت  سمعاني.  تاس  بوده  از آثار رجالي  نظرم  مشھور و به  کتابي  که  گفت  توان اينھا مي  و از روي
  .اند کرده  نقل  کتاب  از اين  اند که کساني  مشھورترين

  ). ش ١٣١٧،  احمد بھمنیار، تھران  کوشش  ، به فارسي  متن( ٢١  ص. ١۵
را با   آن  ضبط  ياقوت  ، ولي کرده  ضبط  عالمت  ، با گذاشتن ضّم سین  را به  برسخان  و او کلمة  و اللباب  کتاب  در اصل  است  اينچنین. ١۶

  .تر بود عالم  که  کنیم را تأيید مي  ما سمعاني  ، ولي آورده  سین  ضم  ، به نگاري  حروف
  ).در حیدرآباد  معلمي  ، از چاپ١۶۴ـ  ١۶٣  ، ص٢  ج(=  ۵۵  برگ. ١٧
  . است  گرفته  را از سمعاني  مطلب  ، او اين نظر من  ، به و وستنفلد آلماني  ، از چاپ۵۶۵  ص/  ١  ج. ١٨
  .١١٣  ص/  ١  ج. ١٩
  .١/٣٩٨  ، ج  اثیر، اللباب  ؛ ابن٢١۴  ، برگ  ، االنساب سمعاني. ٢٠
  .۵١٧  ، با شمارة پاريس  نسخة. ٢١
  
 })١٣٨٣پايیز ( ٢۶شماره » آينه میراث«به نقل از مجله {


