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 چکیده
اسماعیل  بن شدن احمدزیرا پس از کشته ؛ای برای سامانیان دانستمخاطرهق را باید سال پر301سال 

-301نصر بن احمد )(، بزرگ خاندان سامانی و ق301احمد ) بن زمان اسحاق(، همق295-301)

ی نصر نزاع و پیروز نهایت بهکه در استندامارت برخ ادعای به ،(، فرزند خردسال امیراحمدق331

شناسی ، علم سکهباره پراکنده و متفاوت استدر این ریخی کتب تامطالب که ییآنجاخردسال انجامید. از

  قراردهد؛ پس پایه و مایۀ اصلی این مقاله را  پژوهشگراند اطالعات ارزشمندی را در اختیار توانمی

ق در شهر 301تاریخ  دهد که بهویژه دو سکۀ شاخص از امیرنصر تشکیل میشناختی، بههای سکهداده

ازسازی و های شاخص، به باند. این مقاله بر آن است تا عالوه بر معرفی این سکهدهشضرب سمرقند 

نتیجه ؛ درشناختی در کنار متون تاریخی بپردازدهای سکهعلل برخی از حوادث با همراهی داده تعیین

 به را یعباس خالفت دستگاه نگاهو  هاسکه ضارب مسکوکات، نیا ضرب از هدف رینظ یمهمّ مجهوالت

قدرت نصر بر قلمرو دادن تثبیت ها نشانهدف از ضرب این سکهکه د کنمیو معلوم  ،روشن انیمدع

علی یا  بن فاتح سمرقند، حمویه رااین مسکوکات  ،احتمالبه ؛است ویژه سمرقند بودهسامانیان، به

ضرب  )یا پسری از عمرو بن نصر بن احمد( اسماعیل بن محمد نب نصر بن کارگزار تازۀ سمرقند، عمر

 رجح دانسته و حکومت وی را تأیید کرده است.اینکه خلیفه در ابتدا اسحاق را بر نصر ا آخرو  کرده است

 

 احمد. بن اسحاق ،نصر بن احمد ،سمرقند ،سامانیان ،شناسیسکه :هاي کلیديواژه
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 مقدمه .1

 & Morton)مرتون و ادن بررسی کتابچۀ حراجی چندی پیش که از سر کنجکاوی به

Eden) جلب به خود  را اننظرم سامانی نصر بن احمد ای ناآشنا ازم، سکهیمشغول بود

شوند: بندی میها از نظر کمیت در هفت رده طبقهشناسی، سکهدر دنیای سکه .کرد

 های کمیاب، سکه(S) های نسبتاً کمیاب، سکه(C) های رایج، سکه(A) های فراوانسکه

(R)های خیلی کمیاب، سکه (RR)های نایاب، سکه (RRR) فردبههای منحصرسکه، و 

(RRRR) )http://db.stevealbum.com/php/rarity.php(این سکه  نیز کتابچۀ حراجی ؛

 (Unpublished)نشده داده و آن را معرفیهای نایاب قرارسکه در طبقۀاز نظر کمی را 

 & Morton).«ق301سال  شده به ضرب ،یناری از شهر سمرقندد»؛ کردقلمداد می

Eden, 22 April 2013: L.129). 

عدم تا از  میکردجو وجستشناسی در منابع سکه ،سکه اینآشنایی با دنبال  به

-سکه های طالی اسالمی، کتابسکه دربارۀکتاب  ترینکامل. یابیمآن اطمینان  معرفی

تمامی دینارهای  توان گفت بهاست که می (Arabic Gold Coins) های طالی عربی

، جای کتاب ایندر  (دوم) نصرهای امیرا در جدول سکهامّ است،کرده  ان اسالم اشارهجه

در  جوی بیشتروبا جست. (Bernardi, 2010: 1/L.269Qe) خوردمیچشمخالی این سکه به

 دان سکهب کوتاهای اشاره (Checklist of Islamic Coins) های اسالمیفهرست سکه کتاب

 ،سایر منابع مراجعه به. با (Album, 2011: 153) دادمی یابی آنم که خبر از نایرا یافت

پس این امر سبب شد پژوهش ؛ (177: 1394 )عالءالدینی،م ییافت گونهدرهمی نیز از آن

ساختار و  بارۀمطالعاتی در با همراهشناختی ها با رویکرد سکهدربارۀ این سکه بیشتری

 کنیم. آغاز مناسبات سیاسی آن دوره

 ایمرج گستردهوهرج ،ق301 اآلخردر جمادی احمد بن اسماعیل شدنکشته پس از

که  دشتشکیل  دستیابی به امارتقطبی بر سر ای دوجبهه گرفت؛را فراقلمرو سامانیان 

 دیگری و ؛نصر یعنی ،احمد سالۀنشاندن فرزند هشتبرای ارا قطب بخ عبارت بود از:

، (ق295-279) برادر امیراسماعیلانی، نشاندن بزرگ خاندان سام برایقطب سمرقند 

 سود امیرِ نو خارا بر سمرقند، بهقطب ب پیروزیاین نزاع با  ،نهایتکه در اسحاق بن احمد

 .پایان یافت (نصر)

دربارۀ ویژه هاطالعات پراکنده و متفاوتی، ب باره این های تاریخی درکه کتابیآنجایاز

مرج و ودر اوج هرج نصرامیر از آنِ ،(طال و نقره) ییاهسکهدهند، ئه میازمان این رخداد ار

در کنار سایر  سندی ارزشمندعنوان به تواندمی ،سمرقندیعنی  ،در قلمرو قطب مخالف

http://db.stevealbum.com/php/rarity.php
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را روشن  این دوره برخی از نکات تاریک تاریخ گیرد وو مسکوکات دیگر قرار وباتمکت

 سازد.

و  بازسازیبر  ی شاخص،هامعرفی این سکهبر عالوه مسئلۀ کانونی این پژوهش 

سفانه تاکنون تحقیق أگرفته است. متقراربرخی از حوادث این بازۀ زمانی  علل تعیین

ت ه است که بر اهمیّشدهای آن انجام نهای سامانی و زیرمجموعهسکه دربارۀ جامعی

  افزاید.این موضوع می
 

 ق سمرقند301 هايسکه بارةتي دراکلی .2

دوره و پیشین، از طال های همب و مانند سایر حکومتر غالطوها در دورۀ سامانی بهسکه

 ،اوزان دینارهای طال در دورۀ سامانی د.شضرب می )فلس(و مس  )درهم(، نقره )دینار(

، با (ق86-65)مروان  بن پس از دوران اصالحات عبدالملکیعنی های گذشته، مانند دوره

؛ شد، سنجیده میداردگرم  064/0ادل کدام وزنی معکه هر گرین()عشیر/های گندم دانه

 داشتگرم  23/4و وزنی معادل  بوددانۀ گندم برابر می 66 باگونه که هر دینار طال بدین

عادل وزنی مبا اندکی اختالف با معیار روزگار خود،  مطالعهدینار مورد .(2: 1368 )هینتس،

  دارد. گرم 24/4

 هفت اب درهم ده ،نسبتکه به شده میبا دینارهای طال سنجید های نقرهدرهم اوزان

گرم  97/2 که وزن هر درهم بهطوریبه ؛کردز قانونی برابری میارت اوزنی ب نظراز  دینار

سه  نسبت دو به هفت، بودن نسبت ده بهدر اغلب موارد با وجود رسمی ،البته ؛رسیدمی

 که این کاهش وزن بهرسانده میگرم  82/2وزن درهم را به  ،ترتیببدین رایج بود که

با اندک اختالفی با العه نیز مطدرهم مورد .(همان) سبب کسب سود بیشتر بوده است

 دارد. گرم 80/2وزنی معادل معیار روزگار خود، 

با های معاصر خود، های حکومتها در دورۀ سامانی نیز مانند سایر سکهطرح سکه

. در اوایل دورۀ عباسی، استی های خالفت عباستقلیدی از طرح سکهاندکی اختالف، 

، طرح جدیدی برای ق200 سال ا درای بود، امّها بسیار متفاوت و منطقهطرح سکه

ضرب ه بهها با طرحی یکسان و مشابتمامی سکه ،گرفته شد و از آن پسها درنظرسکه

نظر طرح، همانند سایر مطالعه نیز از ۀ مورد. سک(Shams Eshragh, 2010: 204) رسیدند

 .استدورۀ خود های همهسک
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 .(Morton & Eden, 22 April 2013: L.129)ق 301رقند، ، سمنصر بن احمددینار، : 1تصویر 

 

 
 (.177: 1394ق )عالءالدینی، 301، سمرقند، نصر بن احمددرهم، : 2تصویر 

 

 ها:طرح این سکه هایا نگاشتهو امّ

 .)نام امیر محلی( احمد بن نصر /نام خلیفۀ وقت()باهلل المقتدر اهلل/ رسول محمد/ هلل/ سکه: روي

لوکره المشرکون  و کله الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله اهلل رسول محمد حاشیه:
 .(33)توبه: 

 پشت سکه: ال اله اال/ اهلل وحده/ ال شریک له.

ة سن (خانهضراب)بسمرقند  )مبلغ اسمی(هذا الدینار/ الدرهم  ضرب اهلل بسم حاشیۀ داخلي:

 )تاریخ(.احدی و ثلثمائه 

 .(5-4)روم: اهلل  هلل االمر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون بنصر حاشیۀ خارجي:

 

 ساماني امارت گیريشکلسمرقند در جايگاه  .3

 امین ،خلیفه ،(ق198) بغداد بر استیالء و (ق207-205) ذوالیمینین طاهر سپاهیان پیروزی با

 های ایرانیخاندان اساسی و اولیه کمک با (ق218-198) مأمون و شد کشته نیز (ق193-198)

های از خاندان برخی نیز مأمون بنابراین، ؛زد تکیه خالفت منصب بر خراسانی، ویژهبه و
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: 1380)هروی،  فراوان تکریم کردهای پاس خدمات و حمایت صاحب قدرت و نفوذ را به

 سامان یاد کرد. بن سامان، فرزندان اسد از آل باید هاجملۀ این خاندانکه از (130-131

 ؛پرداخت سامان آل از ییدلجو به ،(ق203 تا) داشت اقامت خراسان در کهمادامی مأمون

خراسان منصوب  حکومت به را (ق205-202) عباد بن غسان کرد، بغداد عزم چون ،بنابراین

 مناصب ارجمند سرافراز سازدبه را سامان  بن او تأکید کرد که اوالد اسد هو ب ساخت

سال  به غسان پس ؛((416و  78: 1400 زامباور،) سند در ق217-213 ،خراسان در ق202-205)

 اصفهانی،) فرستاد النهرماوراء و خراسان از ایناحیه به را اسد فرزندان از یکهر ،ق204

 .1(14: 1315 گردیزی، و 90: 1317 ی،النرشخ؛ 212: 1346
 

 نـوح را داد مأمون به سمرقنــد
 

 چـــو احمد ز فرغانه بـــودی فتوح 
 

 دی با سپاهــاشناس یحیی ب به
 

 راهـر اندر هــد مهتــو الیاس شــچ 
 

 (4/47: 1387 قزوینی،)مستوفی       
 

واگذار  (ق227-203 ،؟191)اسد سامانی  بن نوح سمرقند به ،منابع تاریخی بههتوجّبا

ترتیب به آمده،دستنوح بهی که از یهاترین سکهمسکوکات، قدیمی گواهیبر  اا بنامّ، دش

ق بوده 216-214، و بنکث 208، خجند 205 ، سمرقند203تاریخ  م بهفلسی از خوارز

با  ق191به تاریخ اسروشنه  خانۀضراباز  ای نیزسکه ،؛ البته(Album, 2011: 152) است

پس  ؛(42: 1383 )قوچانی، نوح باشدتواند از آن امیریکه م نام علی و نوح نیز دیده شده

 بن ا عزل لیثامارت خوارزم گمارده شده و سپس ب توان نتیجه گرفت که نوح ابتدا بهمی

ه بر این عالو .(296: 1363 گردیزی،) سمرقند فرستاده شده است به (ق205-؟)سعد 

ضرب در شهر نوکث  ق205ل سا با نام غسان و لیث به که استفلسی  دیگر ،مثالشاهد

 .(206: 1393 بیدی،باغی)رضایده است ش

نظامی در  -ترتیب، نخستین فرد از خاندان سامانی که موقعیت ممتاز سیاسیبدین

با آغاز زمامداری امارت طاهری  بود. نوحسمرقند کسب کرد،  منطقۀ ماوراءالنهر و شهر

این حمایت از سوی  .دکرگذشته ابقاء نوح و سایر برادرانش را در مناصب  ،طاهر (ق205)

را بر  فرزندان اسد که فرزندان طاهر نیزنحویبه ؛امرای طاهری نیز تداوم یافت دیگر

حکومت  بر همچنان نوح کردند. حمایت آنان از ،بخشیده والیت همچنان ماوراءالنهر

-213)ری طاهر طاه بن ق درگذشت و پس از مدتی عبداهلل227سال  سمرقند بود، تا به

 واگذار کرد (ق250-204)و احمد  (ق241-204)برادرانش یحیی  قلمرو او را به ق(230

 2 (.15: 1315 گردیزی، و 91-90: 1317 ؛ النرشخی،212: 1346 )اصفهانی،
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ی روشنچندان  تصویر بود، یافته را چاچ و اسروشنه والیات حکومت که اسد بن یحیی

، ق241سال  زمان درگذشت او به سمعانی به ،بینیناننهاده است؛ درجایهدر تاریخ ب

 .(3/201: 1408)کند اشاره می بر خراسان (ق248-230)عبداهلل  بن طاهر مقارن با امارت

، امارت برادران بیشتر از برادران خود روزگار گذراند اسد سامانی بن احمد ،سرانجام

حکومتی  ماوراءالنهر، منطقۀ اسالمی اریخت در بارنخستین برای و افزود خویش قلمرو بر نیز را

 سمرقند، در احمد ،مسکوکات شواهد بر ناب کرد. ایجاد زمامدار و امیر یک امارت تحت واحد

 نصر ی که نام پسرش،هایسکه است؛ دهکر اقدام سکه ضرب به ،ق245-244 هایسال بین

توان نتیجه گونه میبدین ؛(Album, 2011: 153) شودمی دیده آنها بر نیز( ق250-279)

 در است. دادهبه پسرش نصر  نیابت از خویش را بهامارت سمرقند  که امیراحمد گرفت

 (طاهر دوم) امیر طاهری دید،صالح به را امر این و است شده تأیید مدعا این نیز تواریخ

 .(214: 1342 الحسنی،مجدی و 2/354 :1380 خواندمیر، ؛6/2814 :1380 میرخواند،) انددانسته

بر  (ق259-248)طاهر طاهری  بن محمد ۀبا اجاز ،نصر پس از درگذشت پدر نهایتدر

در این شهر تا  و مرکزیت حکومت خود درآورد د را بهسمرقن ،قلمرو او استیالء یافت

حاکمیت خود ادمه داد و پس از انقراض آن دودمان،  به (ق259) پایان روزگار طاهریان

بر  ،ق261سال  به (ق279-256)اهلل جانب خلیفه المعتمدعلیه از واسطبا امارت یافتن بی

 اصفهانی، ؛15/6446: 1369 طبری،) شددامنۀ نفوذ و اقتدار او در منطقۀ ماوراءالنهر افزوده 

 3 (.94و  91: 1317 ی،النرشخو  212و  209: 1346

 

 بخارا پايگاهي تازه براي سامانیان .4

های ومرج و تنشخراسان و ماوراءالنهر دچار هرجبا سقوط طاهریان، بسیاری از نواحی 

 نظامی گسترده در -سو و مجادالت سیاسییکفقدان حاکمیت مرکزی از  که فراوان شد

. (209: 1346)اصفهانی،  وجودآورداین شرایط را به ،دیگرسوی  از اسالمی خالفت شرقی بالد

 .(93-92 :1317 ی،النرشخ) بود خاراب ،ماند بهرهبی استوار یحکومت از که یهایسرزمین از یکی

د و پس از پنج کراز خوارزم عزم بخارا  ،ق260ل سال طائی در اوایطاهر  بن حسین

تسلط کامل یافت. سپاهیان  آنجا بخارا گذشته بود، بر هایدروازه روز که از رسیدنش به

این  همّهای مبسیاری را کشتند و بخش ؛وی از هیچ جنایتی در شهر خودداری نکردند

ا پس از پراکندگی وعدۀ بخشش فریب داد، امّ اطائی مردم را ب آتش کشیدند.شهر را به

را شورشی عظیم جماعت فراوانی را کشت. مردم خشمگین بخا و ، نقض عهد کردآنها

 .(92-91: همان)روزی را در جنگ گذراندند ند و چند برپاکرد
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د، ناگزیر شبانه از آنجا شبوس ام افتاد و محد طائی در کوشک خود بهسرانجام 

آورده بود، با خود ببرد. پس از فرار  گریخت و حتی نتوانست پولی را که از مردم گرد

ابوعبداهلل فقیه،  بزرگان بخارا بر ،نهایت. در(92: همان) یافتها همچنان دوام وی، فتنه

 نصر .طلبیدند نصر یاری، از امیرپیروی از رأی اوآمدند و بهگرد مشهور  فرزند ابوحفص

: 1382اثیر، ابن و 93: همان) بخارا فرستاد بهمنظور بدینبرادر خود، اسماعیل را  نیز

و قرار بر آن  پیشواز او آمدند ، بزرگان شهر بهکرمینه رسید اسماعیل چون به .(10/4340

 بن نام حسین . در همین زمان شخصی بهعهدۀ امارت بخارا درآید کردند که وی به

اسماعیل با  ،نهایتدر .خوارجی بر بخارا استیال یافت و مدعی حکومت بر آن شدد محم

د که او امیر بخارا شد و قرار بر این خوارجی منعقد کر وساطت ابوعبداهلل فقیه، پیمانی با

، خطبه ق260اولین روز آدینۀ رمضان در بخاریان سرانجام  .وی باشد جانشینو حسین 

را از خطبه  (ق265-247) لیث بن و نام امیر صفاری، یعقوب دنصر خواندنم امیرنا به

 خود را نقض ودرنگ عهد ی، بشدنیز چون بر شهر کامالً چیره  اسماعیل .بینداختند

این ت شد و اماربخارا  داراسماعیل زمام ،ترتیباین. بهکردخوارجی را دستگیر و زندانی 

 .(94-93: 1317 ی،النرشخ)د آورارمغانرا برای خاندان سامانی بهسرزمین 

لیث  یعقوبچون  ؛اندای دیگر روایت کردهگونهی دیگر از منابع این رخداد را بهبرخ

اهلل، خلیفۀ وقت د، المعتمدعلیکربر خراسان دست یافت و حکومت طاهریان را منقرض 

یفه یافت، خل منشور وی چون نام نصر صادر نمود؛ و مارت ماوراءالنهر را بهبغداد، منشور ا

د. لشکریان نصر، سردار کنجلوگیری  یعقوبکنار جیحون برد تا از عبور  سپاه خود را به

امیر بخارا از جان خود ترسید، شهر  لذا بخارا درآمدند؛ صفاری را کشتند و باقی لشکر به

د و گریخت. مردم بخارا چند تن را یکی پس از دیگری بر خود امیر کردند و کررا رها 

: 1382اثیر، ابن)بخارا گسیل داشت  برادر خود اسماعیل را به ،که نصرودند، تا آنگاه عزل نم

 .(3/551: 1383 خلدون،ابن و 10/4339-4340
 

 سمرقند و بخارا تقابل .5

 به (نصر)گذشت، وی بدون اجازۀ برادر اسماعیل بر بخارا پس از چندی که از تسلط کامل 

 وجباو م این حرکت .بخارا گذاشتامارت  را به سمرقند بازگشت و برادر دیگر، یحیی

وی  شرطگی سمرقند را به صاحب ،میلیاز روی بی باوجوداین، ؛دشناخشنودی نصر 

گرفت  تصمیم هر دوبارنصاسماعیل سیزده ماه بر این سمت باقی بود، تا امیرواگذار کرد. 

 .(95-94: 1317 ی،النرشخ) بفرستدبخارا  به او را
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باز از وی استقبال  را وارد شد، مردم آن شهر با آغوششهر بخا بهاسماعیل چون 

 لذا ؛بردنمیسرار بود و بخارا در شرایط خوبی بهموقعیت وی در آن هنگام دشو .کردند

هجوم  سپسد؛ و را با حمایت بزرگان بخارا دفع کرآن شهر ه اهزنان بیورش ر ،ابتدا

: همان) را شکست داداز دوهزار مرد جنگی پاهی بیش طاهر طائی با س بن دوبارۀ حسین

 ترتیب، اوضاع را آرام کرد.و بدین (95-96

به ار درهم از درآمدهای بخارا را بایست ساالنه پانصدهزاسماعیل می در همین ایام

های دفع راهزنان و یورش طائی، آن مال خرج سبب هزینه ا به، امّکردسمرقند ارسال می

اسماعیل، مکاتباتی  دیگرسوی از  ؛(97: همان) برادر بپردازد را بهخود  دِیننست و نتوا شد

: 1400)زامباور،  که نایب حکومت خراسان بود، صورت داد (ق279-268)هرثمه  بن با رافع

 نیز مغرضان برخی گرفت؛شد که موردموافقت نیز قرارو خواستار حکومت خوارزم  (78

مدد رافع،  نصر رسانیدند که اسماعیل به گوش هو ب ندی بین دو برادر آوردیبدگو روی به

: 1342 جوزجانی،سراجمنهاج ؛10/4340: 1382 اثیر،ابن)تو را از ماوراءالنهر بیرون خواهند راند 

 4.(377: 1339 قزوینی،مستوفی و 1/204

یابی امارتعهد مالی بخارا از برادرش ناخرسند بود، با تعدم  ازنصر که امیر ،نهایتدر

، دیگر تاب نیاورد و لشکری برای و خبرچینی بدخواهان حکم امیر رافع به ر خوارزماو ب

پذیرفتن امارت  یعنی ،رافعحکم  خوارزم بهبر یافتن ؛ زیرا امارتگرد آورد مقابله با وی

ناپذیری گریزشرایط  ،ترتیببدین ؛ماوراءالنهر امیر نصر، تابعیت از رفتنبیرون و خراسان امیر

دریافت  آمد. اسماعیل بالفاصله پس ازوجودق به272سال در ان دو برادر از جنگ می

 زا و ناحیۀ فرپ رفت و به کردجانب بخارا، آنجا را ترک  خبر حرکت سپاه سمرقند به

: 1383 خلدون،ابن؛ 10/4340: 1382 اثیر،ابن؛ 98: 1317 ی،)النرشخ دکررافع تقاضای یاری 

؛ نصر که بر بخارا تسلط یافته بود، (2/354: 1380 خواندمیر، و 6/2814: 1380 میرخواند،؛ 3/551

سپاهی  ترسید و از سمرقنداسماعیل،  لشکریان ن سپاه رافع بهبا شنیدن خبر پیوست

در بزرگ سپاهی  تدارکبر بخارا و نصر  ۀبا سلط؛ لذا (98: 1317 ی،)النرشخ طلبیدبیشتر 

 یپیکار زمینۀ، از دیگرسو اسماعیلکر لش پیوستن سپاه رافع به، و سوکمنطقه از ی

بود،  ترسیدهصر از همراهی رافع با اسماعیل گونه که نهمانده بود؛ لیکن شبزرگ فراهم 

 ، سردارعلی بن این نگرانی را حمویه شد؛ نگران رافع نیز از پیامدهای بعدی این منازعه

خنان حمویه برای سبود.  دامن زدهاسماعیل، بیر سامانی و از مقربان خاص صاحب تد

 ، رافع بهق273سال ی بهاین رویاروی پایاند. با کرثر افتاد و اسباب صلح را فراهم ؤرافع م
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: 1382 اثیر،ابن؛ 99-98: همان). بازگشتندبخارا  اسماعیل بهسمرقند و  خراسان، نصر به

: 1380یرخواند، م؛ 3/551: 1383 خلدون،ابن؛ 205-1/204: 1342 جوزجانی،سراجمنهاج؛ 10/4340

 (.2/354: 1380 خواندمیر، و 6/2814
 ،ق275سال در سان آتش زیر خاکستر کماکان ادامه یافت، تا این ناخشنودی به

ا ، امّرا مطالبه کردنصر پس از چندی خراج بخارا  گرفت. را دو برادرو دامن  شد ورشعله

ای نامهاج بخارا شده بود، رافع که ضامن خر به نصر و زدباز  سراسماعیل از پرداخت آن 

مؤثر ا ، امّوی گوشزد کرد نصر را بهو تقاضای پیغام داد اسماعیل  رافع نیز به فرستاد،

-99: 1317 )النرشخی،بخارا نیافت  بهکشیدن لشکرای جز نصر چارهنتیجه واقع نشد؛ در

: 1383 خلدون،بن؛ ا205-1/204: 1342 جوزجانی،سراج؛ منهاج10/4340: 1382 اثیر،؛ ابن100

 .(2/354: 1380خواندمیر،  و 6/2814: 1380 ؛ میرخواند،3/551

نزد  . پس از فتح، نصر را بهپیروز شداسماعیل درگرفت و  بزرگجنگی  ،نهایتدر

 او را با اکرام و احترام به و استخو از این پیشامد عذر اسماعیل ؛اسماعیل آوردند

م برادر خطبه خواند و امارت کرد نا ازگشت، بهبخارا ب سمرقند بازگردانید و خود به

 نصر ،ترتیببدین 5؛(68: 1317 فندق،ابن و 14: 1315 گردیزی،؛ 101-100: 1317 ی،النرشخ)

 و سایر برادران و فرزندانش را تحت فرمان او درآورد والیتعهدی برگزید اسماعیل را به

سال  بهدر شهر سمرقند نصر واقعه، چهار سال پس از این  سرانجام .(68: 1317 فندق،ابن)

؛ 15/6650: 1369 طبری،)امارت سامانی رسید امیری  اسماعیل بهق درگذشت و 279

قطب  این ماجرا، بخارا به پس از 6.(212-209: 1346 اصفهانی، و 665و  2/639: 1347 مسعودی،

 داد.ادامه  حیات سیاسی خود همچنان بهنیز ا سمرقند ، امّشداصلی امارت سامانی بدل 
 

 پیشینۀ امیراسحاق .6

 احمد، هفت پسر بهاسد سامانی بود؛  بن یکی از پسران احمد اسحاق بن احمدابویعقوب 

 ؛68: 1317 فندق،ابن) های نصر، اسماعیل، یعقوب، یحیی، اسد، حمید و اسحاق داشتنام

ا ها نصر بود، امّترین آنبزرگ که 7(10/4339 :1382 اثیر،ابن و 12/331: 1412 الجوزی،ابن

اسماعیل تر ، اسحاق را برادر بزرگیحاکم نیشابور؛ ترتیب سنی باقی نامشخص است

و دلیل این  نمایدصحیح نمی گانِ این مقالهنظر نگارند که به (109: 1375) دانسته است

 (نصر) س از پیروزی بر برادر بزرگاسماعیل بر اسحاق پ و ناسزا گفتن گرفتنخشم ،مدعا

ق از ا اسحاندازد، امّزمین می ل در مقابل نصر خود را از اسب بهمانی که اسماعیز است؛

 .(101: 1317 ی،)النرشخآید نمیاسب خویش فرو
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که او از جانب پدر،  است آوردهسمعانی  را اسحاقاقدامات  اشارۀ موجود بر اولین

ین سمت از ا گویدمی ذهبیا امّ ،(3/201: 1408) بخارا بوده است صاحب دیوان مظالم

قلمرو  بههتوجّبا .(23/58: 1413) به اسحاق داده شده بود ،اسماعیل برادرش، جانب

نفوذ این امارت نبوده  د که بخارا تحتشواحمد، معلوم میسیاسی سامانیان در عهد 

در اسماعیل، این شهر فتح و طور که گفته شد، در زمان نصر و با همت ماناست و ه

   ا گفتۀ ذهبی پس سخن سمعانی چندان پذیرفته نیست، امّ ؛گیردمیرقلمرو سامانیان قرا

 ر باشد.معتبتأیید و د موردتوانمی

، پس از صلح نصر و اسماعیل در اولین است بار که نام اسحاق در تاریخ ذکر شدهدگر

 ،، نصرخود این صلح از جانب برادر واسطۀق است که اسحاق به273سال  تقابل به

ق نقش 275 دردر دومین تقابل نصر و اسماعیل کند. بار دیگر اسحاق یخلعت دریافت م

کند؛ نشینی میفرپ عقب آید و بهکارزار برایش سخت می ،ی. در اولین رویاروییابدمی

خواند و میفرپ باز از لشکرش با را اسحاق و کندمی خود آن از را نبرد اسماعیل ،این از پس

صر را با ن ،نهایت نیز پس از پیروزی، دو برادرد. دردهنجنگ را تا پیروزی ادامه می

 .(101-99: 1317 ی،)النرشخگردانند میسمرقند باز احترام بدرقه کرده و به

ضرب  لت فرغانه رسید و بهامارت ایا ق به278 درمسکوکات، اسحاق  با استناد به

 .کرددام اق ق284 در و اوش ق290 و 284 ،278های سال بهیکث سدر اخ یهایفلس

-250)اسد  یروزی اسماعیل بر نصر، چون برادر دیگر،پس از پ که وجود دارداین احتمال 

رای اسماعیل ب ،(99و  97: همان) گرفتدر آن جنگ جانب نصر را  ق در فرغانه(270

 هامیر فرغانه بود، عزل ساخت را که در فرغانه( ق278-270)اسد  بن احمدپسر او،  ،شکیفر

 باید گفت پس از درگذشت در ادامهجا گمارده باشد. پاس خدمت بر آن و اسحاق را به

سال  با نام او به زیرا شده باشد؛واگذار  اسحاق به نیز امارت سمرقندممکن است نصر، 

در  ل داد کهاحتماتوان میدر آخر نیز ده است. شضرب سکۀ فلسی ق در سمرقند 281

-290/294اول  ۀدوراحتمال به)محمد  ،زندشفر اسحاق امارت فرغانه را به ،ق294/ 290

ی هایفلسزیرا باشد؛  واگذار کرده (در فرغانه ق299/301/303-298دوم  ۀدورق در فرغانه؛ 295

 ,Добровольский) ه است.شدیکث ضرب سق در اخ299 و 294 یهاسال به از او نیز

1967: 88; Fedorov, 2004: 121; Album, 2011: 155-156). 

دولت سامانی  به ،احمد اش،برادرزاده تا بود مشغول سمرقند امارت به ماکانک اسحاق

؛ پس عصیان برداشت الکبیر سر بهرسیدن احمد، عامل گرگان، بارسقدرترسید. با به

زیدویه که از  بن ابراهیم ،در همین زمان د.رهسپار شوسرکوبِ وی  برایخواست احمد 
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سمرقند رود و عمویش، اسحاق  تا قبل از هر اقدامی به و خواستمشاوران احمد بود، از ا

و کرد احمد نیز اسحاق را دستگیر  .شودجلوگیری بند کند تا از شورش احتمالی را در 

 در شد و دوباره، اسحاق از بند رها ق298در نهایت پس از سه سال، دربخارا فرستاد.  به

 و 4644و  11/4598: 1382اثیر، ابن ؛17-16: 1315 گردیزی،) رسید امارت به فرغانه و سمرقند

3361991:  ,Azdi-al Zafir Ibn). 8 
 

 در قلمرو سامانیان ومرجهرج .7

احمد بن شدن کشته زیرا ؛ای برای سامانیان دانستمخاطرهرا باید سال پر ق301سال 

ومرج فراوانی در قلمرو سامانیان هرجتا  شدسبب  اآلخر همین سال،در جمادی اسماعیل

مهم نفوذ سامانیان، فردی های ذیای از سرزمیندر این زمان بر هر منطقه؛ دشویدار پد

     بب س امارت، اصلی در فقدان امیر افرادکه همین  ول بودامارت مشغ کلیدی بهو 

 .ندشدسامانی دولت سامانی بی

 یهانیاحمد ج بن ، وزیر او، ابوعبداهلل محمدبخارا به شدن احمدبا رسیدن خبر کشته

پس امیر جدید را  ؛امیری برگزیدند فرزند هشت سالۀ او، نصر را به شهرکمک بزرگان  به

؛ 15/6780: 1369 )طبری، ندکنشهر گرداندند تا مردم با او بیعت  دربر دوش گرفتند و 

پیمان نصر و هم ،گونه بود که بخارابدین 9.(211: 1346 اصفهانی، و 16/6822: 1369 قرطبی،

؛ رو در سمرقند، مردم با امیر شهر خود، اسحاق بیعت کردنداینشد؛ ازکومتش ایادی ح

بزرگ خاندان  ،که اسحاقحالیدانستند، درآنان نصر را در ذات خود کودک می زیرا

 ی،النرشخ؛ 15/6780: 1369 طبری،) بقۀ سیاسی و درایت نظامی بوداسامانیان، دارای س

قلمرو سامانی  سحاق با نفوذ فراوانی که درا 10.(11/4661: 1382 اثیر،ابن و 111-112: 1317

 د.ش (ق320-295)لمقتدرباهلل ارتباط با خلیفۀ بغداد، ا یافت و مترصد ت، طرفدارانیداش

از  ق302 ق از جانب سامانیان،301-298)علی صعلوک  بن محمد ،ق298 دراحمد امیر

فرمان طبرستان داد. محمد با ت ری از قِبَل سامانیان داشت، که اماررا  (جانب عباسیان

موجبات نارضایتی و  کردگرفتن زمام طبرستان، مواجب سران آن دیار را قطع دراختیار

ناصرللحق  بهملقب  (ق304-301) علی علوی بن . در این زمان، حسنآنها را فراهم آورد

 رانجامد. سکره محمد اقدام تحریک آنان علی ، از این نارضایتی بهره جست و بهاطروش()

ری هزیمت شد.  محمد نیز به وطبرستان تسلیم  سراسر، ق301اآلخر در جمادی
 .(97: 1368 حکیمیان،)
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او نیز محمدِ صعلوک رسید،  به ،شدن امیر سامانی، احمدس از اینکه خبر کشتهپ

خلیفه نیز با درخواست او  را خواست.شهر ری  امارتنگاشت و  خلیفۀ بغدادای بهنامه

 ار متون تاریخیندر ک .(16/6827: 1369 )قرطبی، ری را بدو واگذار کرد موافقت و

 علی، به همراه نام خلیفه و بدون آوردن نام امیر سامانی بن محمد نام به نیز ییدینارها

 .(Album, 2011: 159) ده استشضرب  )ری(محمدیه در  ق302 درآمده که دست به
 

نفوذ قرار با مرو سامانی، تحت امارت افرادیطور که گفته شد، سایر مناطق قلهمان

: 1380 هروی،)در نیشابور  (ق302-298)اسحاق  بن منصوراین افراد ترین مّداشت که مه

دی در علی مرورو بن در طخارستان، حسین (ق307-301)سهل مروزی  بن ، احمد(254

 بن چغانیان، حسین در مظفر بن محمد محتاج/ بن مظفر فرغانه، در اسحاق بن محمد ،هرات

و  259، 254: 1380)هروی،  بودند خوارزم در ق(305-280) منصور بن عراق و اسپیجاب در مت

کرمان و سیستان از تحت سلطۀ سامانیان  ،رواین؛ از(Album, 2011: 153,156-157 و 284

؛ 305-302: 1314 سیستان، تاریخ) شدو عامل خلیفۀ عباسی در آنها استوار  بیرون آمدند

 سر بر ای دو قطبیدر آخر جبهه. (3/556: 1383 خلدون،ابن و 4662-11/4661: 1382 اثیر،ابن

و نیشابور  فرغانه، اسپیجاب، هرات سمرقند، هایسرزمین اسحاق، گرفت؛ شکل یابیامارت

 چغانیانهای بخارا، طخارستان، خوارزم، و پیمان ساخت و نصر نیز سرزمینرا با خود هم

  بیعت خود درآورد. را به

دربار خالفت  ی را بهیهایک از مدعیان امارت، اسحاق و نصر، نامهزمان هردر همین 

دست عمران  ند. اسحاق نامۀ خویش را بهشدود و خواستار مشروعیت امارت خ فرستادند

واسطه از ا بدینت تحویل داداحمد  بن حماد بهمرزبانی گسیل داشت و نصر نامۀ خود را 

؛ قرطبی، 15/2780: 1369 )طبری، یابدوقت اطمینان دست خلیفۀ  به نامهعینِ رساندن 

 .(Ibn Zafir al-Azdi, 1991: 343 و 16/6822: 1369
 

)بازسازي وقايع همراه با  بر تختگاه امارت ساماني و سرانجام آن قدرت نزاع .8

 شناختي(هاي سکهداده

 ا پس از مدت کوتاهیامّمبادالت و تجارت بود،  تسهیلسکه،  ضربدر آغاز هدف از 

محض آنکه جمعیتی ؛ یعنی بهشدقالل و ... بدل ت، اسنشانی از قومیت، حاکمیت سکه به

آوردند، برای اظهار وجود و میدست، اندک قدرتی توأم با استقالل بهنسبتاً متشکل

 امارت .(22-21: 1349 )قهرمانی، دندکرضرب سکه مبادرت می دادن اقتدار خویش بهنشان
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ا ناگفته امّ ،اندخارج نبوده این قاعدهنیز از  های اسالمی معاصرشو سایر امارت سامانی

 .است بودهضروری ضرب مسکوکات برای  اجازۀ خلیفۀ بغداد نماند که در آن دوره،

و مشروعیت  ددادن خلیفه به ییهانامه امارت، مدعیان از یکهر ،شد گفته که طورهمان

 مثبت ینظر ست به هر دوتوانمی بغداد هرچند که خلیفۀ ؛شدندخواستار  را امارت خود

و حاکمیت وی را  بودهاسحاق ش بر ابتدا نظر ،احتمال زیاد ا بهامّ داشته باشد، جانبهو دو

خبر رسید که نصر  ،ق302اول محرم  درمتون تاریخی  بههتوجّبا زیرا است؛ دهکرتایید 

برای نصر خلعت و لواء  ، پس آنگاه خلیفهاسیر کرده استبر اسحاق فائق آمده و او را 

 بردی،تغریابن و 23/14: 1413الذهبی،  ؛3/150: 1412 جوزی،؛ ابن14: 1377 )الهمذانی،فرستاد 

 ضرب انواع سکهبرای  ق301سال  اسحاق در نیمۀ دوم شاهد دیگر آنکه .(3/184: 1383

پدر، ز احمایت  ور که امارت نیشابور را داشت، بهو پسرش منصاقدام کرده در سمرقند 

تنها زمانی ا نصر امّ ،(Album, 2011: 153) ه استدرسانضربی را در نیشابور بههایدینار

و  ست دادشکق 301در اواخر سال که اسحاق و لشکریانش را  ضرب کندسکه توانست 

ضرب نصر در آن مقطع کامالً مستقل در واقع یگانه مسکوکاتی که  ؛سمرقند را گشود

 .استبحث مقاله ردهای مود، همین سکهکر

امیر مشروع خود، اسحاق  سمرقندیان براندکی پس از تثبیت قدرت در سمرقند، 

جمع آمدند، سایر طرفداران وی نیز از نقاط نزدیک بدو پیوستند و سپاهی گران را گرد 

محمد الهِلقامی را در سمرقند بر خود . اسحاق صاحب شرطۀ بخارا، عوض بن آوردند

فرزند خود، الیاس وانهاد. لشکر و فرماندهی لشکر را به (630: 1378 )النسفی،خلیفه ساخت 

سوی بخارا روان گردید. به ق301ر نیمۀ دوم شعبان سال اتفاق اسحاق دسمرقند به

علی سپردند. تالقی فریقین در بنحمویهلشکری مهیا کرده و آن را به نیز انبخاری

مقاومت رگرفت؛ لشکر اسحاق تاب نزدیکی بخارا رخ نمود و جنگی سخت در رمضان د

 . سوی سمرقند عقب نشستندسرعت و بهنیاورده، منهزم گشت 

حرکت درآورد و اسحاق نیز مرقند بهرا سوی س شدر ادامۀ این واقع، حمویه لشکر

تودۀ  بر بخارا لشکر نیز بار این درگرفت. میانشان تازه نبردی آراست، دگر سپاهی

. اسحاق شد انجام یبزرگ کشتار و گشت گشوده تغلببه را سمرقند ؛یافت ظفر سمرقندیان

فرغانه بهروی نهانید و پنهان گشت و حمویه در پی یافتن او؛ الیاس، فرزند اسحاق نیز 

تنگ آمد، از حمویه رانجام اسحاق از نهانگاه خویش بهگریخت و در آن مقیم گردید. س

 رسیدن اسحاق به با داشت. گسیل بخاراهب دستگیر ده،دا زنهار را او نیز حمویه خواست؛ امان
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آغوش مرگ را به ق302ماه صفر سال  را در قهندز محبوس ساختند، تا بهبخارا، او 

 11.(19: 1315 گردیزی، و 112: 1317 ی،؛ النرشخ15/6781: 1369 طبری،)کشید 

، هایی که نام امیرنصر را بر خود دارددر ادامۀ گفتۀ باال، باید گفت نخستین سکه

ق پس از گشایش سمرقند، 301ها و دینارهایی است که در واپسین روزهای سال درهم

ها را ضرب کرد؟ برای ضرب شد، امّا چه کسی و برای چه منظوری این سکهدر آن شهر 

این پرسش یک احتمال ضعیف و دو احتمال قوی وجود دارد؛ اولین احتمال پاسخ به 

خانۀ سمرقند نیز ۀ اقتصادی شهر باشد؛ یعنی ضرابمسکوکات در چرختواند نیاز به می

مانند سابق ای فعال بوده تا خانهها، ضرابدر آن سال مانند سایر شهرها در سایر دوره

چون به  ؛نمایدنیاز اقتصادی شهر را برآورده کند، امّا این احتمال چندان درست نمی

. دومین احتمال ود بوده استهای جایگزین و مبالغ مالی در شهر موجکافی سکه ۀانداز

علی سمرقند را  بن حمویه لشکر آنکه از پس یعنی شود؛می مطرح سمرقند فتح با ارتباط در

یافتن خویش را در سمرقند به مردمان این قدرت ضرب سکه،با  )نصر(گشود، امیر بخارا 

همّ تلقی تواند مشهر نشان داد و حجت را بر ایشان تمام کرد؛ چنین احتمالی نیز می

شود، امّا احتمال سوم، ضرب این مسکوکات به دست حاکم جدیدی است که از سوی 

اند، تا با این اقدام تثبیت حکومت نصر دولت بخارا، بر شهر تسخیرشدۀ سمرقند گمارده

یقین باشد. تاریخ بهتواند احتمال قریبنظر نگارندگان، این عقیده میرا اعالم کند؛ به 

 است دانسته «احمد بن نصر بن عمرو از پسری» را سمرقند تازۀ کارگزار نسب نام و طبری

نصر بن محمد بن  بن عمر»نام وی  تاریخ حلبا در ، امّ(15/6781: 1369 )طبری،

 (.279: 1404 الحلبی،)العظیمی ه استشدثبت  «اسماعیل

 

 نتیجه  .9

امارت سامانی  شدن احمد بن اسماعیل، دو قطب متقابل برای تصاحب قدرت دربا کشته

امارت نصر، فرزند خردسال احمد و دیگری قطب پدیدار شد؛ یکی قطب بخارا به 

امارت اسحاق، بزرگ خاندان سامانیان؛ این دو نیز برای تصاحب کامل قلمرو سمرقند به 

سامانی با یکدیگر به جنگ پرداختند که سرانجام در این جنگ، لشکریان سمرقندی 

ستگیر شد و در بخارا محبوس شد. نصر نیز بر تمامی اراضی شکست خوردند و اسحاق د

 امارت سامانی امیر شد.

رو، پیداشدن ازاین است؛ پراکنده و متفاوت باره این در تاریخی متون اطالعات متأسفانه

و دید  بکاهد مجهوالت از توانست زمان، آن به متعلق هم آن شاخص، هاییسکه معرفی و
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هایی پژوهشگران قراردهد. این دو سکه، نمایندۀ دینارها و درهمتری در اختیار منسجم

 ضرب ق به301اند که در قطب مخالف خود، یعنی سمرقند در نصر بن احمد سامانی از

  )نصر( رسانده است؛ در واقع غیر این دو سکه، سکۀ دیگری در این سال با نام امیر نو 

 یا تا امروز کشف نشده است.صورت مستقل در کل قلمرو سامانی ضرب نشده به

ترین هدف آن مهمّدر دنیای گذشته یکی از اهداف ضرب سکه که کمی بعدتر به 

توان نتیجه اقتدار و تثبیت قدرت صاحب سکه بوده است؛ پس می تبدیل شد، نمایش

نصر بن علی یا کارگزار نوین سمرقند، عمر بن بن گرفت که فاتح سمرقند، حمویه 

دادن امارت نصر بر تمامی اراضی سامانی،   ماعیل، مسکوکاتی برای نشاناسمحمد بن 

 اند.رساندهضربویژه سمرقند بهبه

یافتن طرفین ها گشوده شد، مسئلۀ مشروعیتواسطۀ این سکهامّا گره دیگری که به

توانست نظر مثبت و دو از جانب دستگاه خالفت عباسی بود؛ هرچند که خلیفۀ بغداد می

یقین این است که بههریک از این مدعیان داشته باشد، امّا احتمال قریب ای بهجانبه

زیرا اسحاق خلیفه در ابتدا اسحاق را ارجح دانسته و حاکمیت وی را تأیید کرده باشد؛ 

ضرب به  )سمرقند و نیشابور(نفوذش ترین شهرهای ذیق، در مهم301ّدر نیمۀ دوم سال 

خلیفۀ وقت، المقتدرباهلل اقدام کرد، امّا بدان تاریخ در بخارا  نام خود وانواع سکه، به 

ق بود که در 301پس از شکست اسحاق در اواخر  شد وضرب نمینام نصر ای به سکه

 نام او ضرب شد.هایی به ها و درهمسمرقند، دینار
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 سپاسگزاري
 و زبان علمی گروهدانند از سرکار خانم اکرم حسینی، عضو هیئتدر پایان نگارندگان بر خود الزم می

 ارشدکارشناسی سیدعلی سیدموسوی، دانشجوی آقای جناب و مشهد )ع(رضا امام دانشگاه انگلیسی ادبیات

 .شان سپاسگزاری کنندهای فراوانکمک جهتبه نیشابور، دانشگاه شناسیباستان گروه

 

 منابع
 .1382اساطیر،  ،طهران ،11و10جلد آژیر، حمیدرضا ترجمۀ ،کامل تاریخ ،علی ابوالحسن عزالدین اثیر،ابن

محمد رمضانی،  کوشش به ،آشتیانی تصحیح عباس اقبال ،تاریخ طبرستان اسفندیار، بهاءالدین محمد،ابن

 .1320 اور،طهران، کاللۀ خ، 1جلد

 لعدوی،تصحیح احمد زکی ا ،ةفی ملوک مصر و القاهر ةم الزاهرالنجو یوسف، الدینبردی، جمالتغریابن

 ق.1383العامه،  ةیالمصرة سسوالمقاهره،  ،3جلد

تحقیق محمد  ،تصحیح نعیم زرزور، المنتظم فی تاریخ الملوک و االمم ،جوزی، ابوالفرج عبدالرحمنابن

 ق.1412، دارالکتب العلمیه، بیروت ،13و12،10جلد و مصطفی عبدالقادر عطا، عبدالقادر عطا

چاپ سوم، ، 3جلد، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، خلدون(العبر )تاریخ ابن ،خلدون، ابوزید عبدالرحمنابن

 .1383نی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسا طهران،

رناووط تصحیح عبدالقادر اال، ت الذهب فی اخبار من ذهبشذرا، الدین عبدالحیالعمادالحنبلی، شهابابن

 ق.1410 کثیر،دار ابن ،بیروت دمشق و ،4جلد و محمود االرناووط،

 .1317، دانش ،طهران تصحیح احمد بهمنیار، ،تاریخ بیهق ،فندق، ابوالحسن علیابن

کتب دارال، بیروت، 1جلد، البشر(صر فی اخبار المخت ةتتمالوردی )تاریخ ابن ،الدین عمرالوردی، زینابن

 ق.1417العلمیه، 

 تا.بی المصریه، ةالحسینی ةمطبع قاهره،، 2جلد، المختصر فی اخبار البشر، ابوالفداء، عمادالدین اسماعیل
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مۀ جعفر شعار، ترج ،ن )سنی ملوک و االرض و االنبیاء(تاریخ پیامبران و شاها ،اصفهانی، ابوعبداهلل حمزه

 .1346فرهنگ ایران، طهران، بنیاد 

تصحیح  ،التواریخ و االنساب )تاریخ بناکتی( ةفاالولی االلباب فی معر ةضرو بناکتی، فخرالدین داود،ال

 .1348، انجمن آثار ملی ،طهران ،جعفر شعار

چاپ  ،کوشش محمدجعفر یاحقی به ،اکبر فیاضتصحیح علی ،تاریخ بیهقی ،بیهقی، ابوالفضل محمد

 .1383، گاه فردوسیدانش ،مشهد ،چهارم

 .1314، کاللۀ خاور ،طهران ،کوشش محمد رمضانی به ،تصحیح محمدتقی بهار ،تاریخ سیستان

میراث  ،طهران ،چاپ دوم ،تصحیح میرهاشم محدث ،ترجمۀ تقویم التواریخ ،خلیفه، مصطفیحاجی

 .1384، مکتوب

تصحیح  ،نیشابوری حسین خلیفۀ بن ترجمۀ محمد ،تاریخ نیشابور ،نیشابوری، ابوعبداهلل محمد حاکم

 .1375، آگه ،طهران ،کدکنیمحمدرضا شفیعی

کاللۀ  ،طهران ،الدین طهرانیتصحیح سیدجالل ،لب التواریخ ،عبداللطیف بن القزوینی، یحییالحسینی

 .1314، خاور

 .1368، الهام ،طهران ،چاپ دوم ،علویان طبرستان ،حکیمیان، ابوالفتح

تصحیح  ،االخبار و قانون همایونی ةصمآثر الملوک به ضمیمۀ خال ،الدینهمام بن لدیناخواندمیر، غیاث

 .1372، خدمات فرهنگی رسا ۀسسؤم ،طهران ،میرهاشم محدث

 ،تصحیح محمد دبیرسیاقی ،الدین هماییبا مقدمۀ جالل ،حبیب السیر فی اخبار افراد بشر ،ـــــــــــــ

 .1380ر، ن، اساطیطهرا ،چاپ چهارم، 2جلد

 صحیح عمر عبدالسالم تدمری،ت ،تاریخ اسالم و وفیات المشاهیر و االعالم الدین محمد،الذهبی، شمس

 ق.1413-1412رالکتاب العربی، دا بیروت، ،23 و 20جلد

 .1393، سمت ،طهران ،سلجوقیان برآمدن تا آغاز از اسالمی دورۀ در ایران هایسکه ،حسن بیدی،باغ رضایی

 بکحسنمحمد زکی ترجمۀ ،فی التاریخ االسالمی ةکمو االسرات الحا معجم االنساب دوارد فون،ا زامباور،

 ق.1400ت، دارالرائد العربی، بیرو ،و همکاران

بیروت، دارالجنان،  ،3جلد ی،البارود عمر عبداهلل تصحیح ،اباالنس ،عبدالکریم سعدابی السمعانی،

 ق.1408

 دار بیروت،، 6جلدتصحیح احمد االرناووط و تزکی مصطفی،  ،ی بالوفیاتالواف خلیل، الدینالصفدی، صالح

 ق.1420احیا التراث العربی، 

 چاپ ،15، جلدترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،تاریخ طبری )تاریخ الرسل و الملوک( محمد، طبری، ابوجعفر

 .1369سوم، طهران، اساطیر، 

 ق.1404، نابی ح ابراهیم زعرور، دمشق،تصحی ،تاریخ حلبالحلبی، ابوعبداهلل محمد، العظیمی

 .1394، فرهنگسرای میردشتی ،طهران ،های ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیانسکه ،عالءالدینی، بهرام

الفرنسی بدمشق المعهد  دمشق، ،4/1جلد تصحیح عمر سعیدی،، عیون و الحدائق فی اخبار الحقائقال

 ق.1391للدراسات العربیه، 

 ق.1404، حافظ ،طهران ،گیالنی تصحیح مرتضی مدرس ،تاریخ نگارستان ،محمد نب غفاری، احمد



 91/ 1398، بهار و تابستان 1،  شمارة 11يخي، سال پژوهشهاي علوم تار

 .1343، حافظ ،طهران ،تصحیح حسن نراقی ،تاریخ جهان آرا ،ـــــــــــــ

طهران، ، 2و1جلدبادی، نصرآتصحیح سیدمحسن ناجی ،مجمل فصیحی ،محمد بن خوافی، احمدفصیح

 .1386اساطیر، 

سوم، طهران،  چاپ، 16جلد ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده،یخ طبریدنبالۀ تارعد، س بن قرطبی، عریب

 .1369اساطیر، 

 ،1جلد ،تصحیح عبدالستار احمد فراج ،ةففی معالم الخال ةفمآثر االنا العباس احمد،القلقشندی، ابی

 تا،بی ،عام الکتب بیروت،

پژوهشگاه سازمان میراث  ،طهران ،ریهای نیشابور مکشوفه در شهر گنجینۀ سکه ،قوچانی، عبداهلل

 .1383، فرهنگی و گردشگری

 .1349. 35-21 ،92 ش ،9-8 ۀدور ،مردم و هنر ،«(1) آزادگی و قومیت نشان سکه،» ابوالفضل، قهرمانی،

، کتابخانۀ ادب ،طهران ،تصحیح محمد قزوینی ،زین االخبار )تاریخ گردیزی( ،گردیزی، ابوسعید عبدالحی

1315. 

 .1363، دنیای کتاب ،تصحیح عبدالحی حبیبی، طهران ،تاریخ گردیزی )زین االخبار(، ـــــــــــــ

 .1342، سنایی ،طهران ،احمدی احمد تصحیح ،المجالس زینت ،محمد مجدالدین الحسینی،مجدی

 .1318، خاور کاللۀ ،طهران ،رمضانی محمد کوشش به ،بهار محمدتقی تصحیح ،القصص و التواریخ مجمل

 .1339، امیرکبیر، طهران ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تاریخ گزیده ،قزوینی، حمداهلل ستوفیم

 ،طهران، 4جلد ،نظر مهدی مداینیزیر ،انگیز کراچیتصحیح روح ،ظفرنامه )قسم احکامیه(، ـــــــــــــ

 .1387 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بنگاه  ،طهران، 2جلد ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، معادن الجوهر ج الذهب ومرو ،مسعودی، ابوالحسن علی

 .1347، ترجمه و نشر کتاب

، طهران ،5 و 4جلد تصحیح ابوالقاسم امامی، ،تجارب االمم و تعاقب الهممالرازی، ابوعلی احمد، ةیمسکو

 .1377-1376 سروش،

 ابن ،طهران معانی،صحیح احمد گلچینت ،تاریخ مالزاده )مزارات بخارا(، محمود بن الفقراء، احمدمعین

 .1339سینا، 

چاپ دوم، ، 1جلد، تصحیح عبدالحی حبیبی ،طبقات ناصری ،عثمان الدینجوزجانی، منهاجسراجمنهاج

 .1342خ افغانستان، انجمن تاری کابل،

شید تصحیح جم ،االنبیاء و الملوک و الخلفاء ةیرالصفا فی س ةضرو ،خاوندشاه بن میرخواند، محمد

 .1380، اساطیر، طهران، 6جلد کیانفر،

، میراث طهران تصحیح محمدکاظم رحمتی، ،ةالساد ةاالئم فی تاریخة داالفا، بالحق، ابوطالب یحییناطق

 .1387مکتوب، 

تصحیح  ،زفر بن تلخیص محمد ،محمد بن ترجمۀ ابونصر احمد ،تاریخ بخارا النرشخی، ابوبکر محمد،

 .1317، سنایی ،هرانط ،رضویمحمدتقی مدرس

، میراث مکتوب ،طهران ،تصحیح یوسف الهادی ،القند فی ذکر علماء سمرقند ،الدین عمرالنسفی، نجم

1378. 
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روت، بی ،25جلد تصحیح عبدالمجید ترحینی،، االرب فی فنون االدب ةینهااحمد، الدین النویری، شهاب

 ق.1424دارالکتب علمیه، 

پژوهشگاه  ،طهران ،میرهاشم محدث تصحیح عبدالحسین نوایی و ،تواریخفهرس ال ،خانهدایت، رضاقلی

 .1373، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .1380، امیرکبیر، طهران ،)عصر طالیی ایران بعد از اسالم( تاریخ سامانیان هروی، جواد،

 .1377الکاثولیکیه،  بیروت، کنعان، یوسف البرت تصحیح ،الطبری تاریخ ةتکمل محمد، ابوالحسن الهمذانی،

اه علوم پژوهشگ ، ترجمۀ غالمرضا ورهرام، طهران،ها در فرهنگ اسالمیقیاساوزان و م هینتس، والتر،

 .1368انسانی و مطالعات فرهنگی، 
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