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  اند ترجمه و تلخيص کرده دانشمنداني که تفسير طبري را
  ∗شادروان نذير احمد

ن يدر ا يا دهيعد ١ريم است، چنانچه تفاسيار قديبس يرنگاريت تفسيروا يدر زبان فارس
ان يالب جامعنام  ي بهر طبريبن جر محمدر ياز آن جمله است تفس. زبان نوشته شده است

در  ياند، طبر  دهيبرگردان يفارس به ءالنّهر و خراسان آن راماورا يکه علما رالقرآنيتفس يف
ترجمه شد،  يفارس به ق ٣٦٥و  ٣٥٠ يها ان ساليرش ميق درگذشت و تفس ٣١٠سال 
. درآمد يدر قالب فارس ير عربير تفسيباً چهل سال پس از وفات آن مفسر شهيا تقريگو
ر بخارا منصور بن يش اميپرا ن مجلّدات يشامل چهل مجلّد بود، چون ا ير عربيتفس

ار دشوار ين مجلّدات بسيال کرد که استفاده از ايآوردند، او خ) ق ٣٥٠-٣٦٥(نوح 
 يفارس به اياز دانشمندان آن دوره طلب داشت و استفتا کرد که آ ياست، پس او مجلس

 يفارس به د کهيجه رسين نتيق بديق و تدقير؛ پس از تحقيا خير نوشتن جائز است يتفس
مردمان  يو زبان مادر يميار قديبس يزبان يرا که فارسينوشتن درست است؛ زر يتفس

را در  يطبر ير عربيشان تفسيدند و اياز علما را برگز يآن سامان است، پس جماعت

                                                      
  .دانشگاه اسالمي عليگرهبخش فارسي استاد و رئيس اسبق   ∗
تفسير کمبريج که در قرن پنجم نوشته شده : قرار زيرند فارسي بازمانده به تفسيرهاي قديمي که به  .١

 سال اهتمام دکتر جالل متيني در ق به ٦٢٨از روي نسخه مکتوب و دو جلد آخر آن است 
اي از دو جلد اول کشف نشده، تفسير  ش از طرف بنياد فرهنگ انتشار يافته است، نسخه ١٣٤٩

ش و عکس نسخه  ١٣٤٧ن در سورآبادي تأليف ابوبکر عتيق سورآبادي در قرن پنجم، جزوي از آ
ش از طرف بنياد فرهنگ تهران چاپ شده است، تفسير پاک بخشي از تفسير قديمي، در  ١٣٤٥در 

ش بنياد فرهنگ ايران آن را چاپ کرده است، تفسير کهن، بنياد فرهنگ بخشي از اين تفسير  ١٣٤٤
.ش انتشار داده است ١٣٥١را در 
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 يع از ابتدايوقا يان چهارده مجلّد حاوياز آن م. ندص کرديست مجلّد ترجمه و تلخيب
  :ر استيقرار ز به ن ترجمهيمقدمه ا. بود )ص(امبر اکرمينش تا درگذشت پيآفر
ه، ياهللا عل رحمه ير الطّبريبن جر ١محمدت ير بزرگ است از رواين کتاب تفسيا«

اوردند از بغداد، چهل مصحف ين کتاب را بيراست، و ا يزبان در به ترجمه کرده
ملک  ٢دير سديام ياوردند سويدراز بود، ب ياسنادها ي بهزبان تاز به بود نبشته

اهللا عنهم  يل رضيابوصالح منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماع مظفّر
، و چنان يزبان تاز به ن کتابين و عبارت کردن ايبس دشوار بود بدو خواندن ا

 ماوراءالنّهر گرد کرد ي، پس علمايزبان فارس به ن را ترجمه کننديخواست که مر ا
نداند از  يرا که تاز ين کسآ يپارس به قرآنر يکه روا باشد خواندن و نبشتن تفس

غامبر را يچ پيه. ٣»بِلسان قَومه اوما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّ«: قول خداوند که گفت
ن زبان يگر آن بود که اي، و ديشان، تا بدانستنديزبان قوم ا به م مگرينفرستاد
السالم همه  هميل عليم باز دانستند، از روزگار آدم تا روزگار اسماعياز قد يپارس

 که سخن گفت يو اول کس يسخن گفتند يپارس ي بهغامبران و ملوکان زمنيپ
رون يه و آله و سلّم از عرب بياهللا عل يغامبرِ ما صلّيل بود و پياسماع يزبان تاز به

است  يت ما زبان فارسين ناحيزبان عرب بدو فرستادند، و بد به قرآنن يآمد و ا
د، پس ملک مظفّر ابوصالح بفرمود گرد کردن ان و ملوک جانب ملوک عجم

بن الفضل االمام، چون  محمدماوراءالنّهر از شهر بخارا چون ابوبکر  يعلما
ه و چون يه، چون ابوبکر احمد بن حامد الفقيل الفقيبن اسماع محمدابوبکر 

 محمداوردند از بلخ چون ابوجعفر يذالعلما، و ببِهجِ يل بن احمد السجستانيخل
ه، و ابوالجهم خالد بن يبن مندوست الفق يعن باب الهند و الحسن عل يعل بن

                                                      
هاي او از والدت تا وفات  يسنده بزرگ بود، گويند که اندازه نوشتهفقيه و دانشمند و مورخ ايراني نو  .١

.اند ورق هر روز حساب کرده ١٤
، او بر وفات برادرش عبدالملک که ١٦٤، ص االخبار زينلقب او سديد بود،  اماسيد، : نسخه اصل  .٢

، االخبار زين. (ق وفات يافت ٣٦٥ق واقع شده است، بر تخت نشست و در شوال  ٣٥٠شوال  ٨در 
)١٦٤و  ١٦١ص 

  .۴، آيه )۱۴(ابراهيم   .٣
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 يجاب و فرغانه و از شهريشهر سمرقند و اسپ گونه از المتفقه، و هم از آن يهان
رون آمد ين کتاب که راست است، بس بيها بدادند بر ترجمه ا که بودند همه خط

زبان  به ران او وين و وزها و بزرگا د ملک مظفّر بر دست کسير سديفرمان ام
شان از ين مردمان و علما تا ايا يالخاصّه سو خاصّه او و خادم او ابوالحسن فائق

ن کتاب را ترجمه کند و اقتصار يار کردند تا ايش هر کدام داناتر اختيان خويم
دند، از آن جمله چهارده يست مصحف گردانين را بيکردن بر متون اخبار و ا

ن جهان يغامبر ما از اياز اول عالم تا آن وقت که پ قرآن ريمصحف بنهادند تفس
ن چهارده مصحف فرو نهاده آمد يخته شد، تا اياز آسمان گس يرون شد و وحيب

غامبر يباشد، پس از وفات پ قرآنر يک، تا جمله همه تفسيم هفت ين يکيهر 
ن جهان يا از ير الطّبريبن جر محمده و آله و سلّم تا آن وقت که ياهللا عل يصلّ
گر يصد و چهل و پنج بود از هجرت، پس شش مصحف ديرون شد، اندر سيب

 يها و قصّه قرآنر يست مصحف تمام شد و تفسين همه بيم تا ايفرونهاد
ن روزگار يران مؤمنان که بودند تا بديام يها غامبران که بودند از پس او و قصّهيپ

ف يرِ هفت مجلّد بر آن تألن همه را انديم همه گفته شود و ما اياد کرديکه 
  .»ف را واهللا الموافق للصوابيم تخفينسخت کرد

انجام  به را ير طبرير که کار ترجمه تفسيک امين مقدمه نام هفت دانشمند و يدر ا
  :اند از شان عبارتياند، مندرج است و ا رسانده

  .بن الفضل االمام ١محمدابوبکر  .۱
  .هيل الفقيبن اسماع محمدابوبکر  .۲
  .هير احمد بن حامد الفقابوبک .۳
  .يل بن احمد السجستانيخل .۴

شان در ادامه ين چهار دانشمند از بخارا دعوت شده بودند و سه دانشمند که نام ايا
  :شود از بلخ نسبت داشتند يآورده م

                                                      
اول نيامده، دو فقيه درج کرده است، نامِ ) ١ ج( تاريخ ادبيات در ايراناي که آقاي صفا در  در مقدمه  .١

.نيز فقط نام دو دانشمند از بخارا درج شده است) ٣٨٥ ، ص٥ ج( فرهنگ معينو در 
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  ).باب الهند١از ( يبن عل محمدابوجعفر  .۱
  .هيبن مندوست الفق يعل ٢ابوالحسن .۲
  .المتفقه يخالد بن هان ٣ابوالجهم .۳
انتخاب  يواسطه او فرمان برا ر منصور بود و بهيالخاصّه خادم ام ابوالحسن فائق .۴

  .مترجمان نافذ شده بود
از دانشمندان از  يشان مضبوط است، گروهيکه نام ا ين دانشمندانيعالوه ا به

گر دعوت شده بودند؛ اما نامشان در مقدمه يد يچاب و فرغانه و شهرهايسمرقند و اسپ
  .ستينترجمه درج 

ر که نامشان در مقدمه درج است، ما فقط درباره يک اميان هفت دانشمند و يدر م
در ادامه  يادداشت مختصريآن  يم، و از رويدار ير اطّالعيک اميسه دانشمند و 

  :ميآور يم
ل بوده يخ بزرگ و امام جليش): ق ۳۸۱: وفات( بن الفضل االمام محمدابوبکر  .۱

اش که ابوبکر  ان اساتذهيخ بوده، در ميرا مولّد شک بخاينزد يه کمارياست، قر
، و يوض نموده، پدرش ابوحفص و عبداهللا السبزمنياز محضرشان کسب ف محمد
دور و  يها ع شد و تشنگان علم از خطهيخ شايبودند، در آخر حال شهرت ش محمد
از اشخاص  يبرخ يراب شدند، سمعانيوض سيخدمتش آمده از چشمه ف به دراز
بن  محمدز احفاد و اوالدش را ذکر نموده است، از آن جمله است عثمان بن ر ايشه

ق در  ۴۲۶والدت در  يبن الفضل بن جعفر بن جاد البخار محمداحمد بن ابوبکر 
  .ق ۵۰۸بخارا و وفات در همانجا در 

بود و  يفاضل بزرگ يم الفضليز بن عثمان بن ابراهيعبدالعز محمدابو يپسرش قاض
  .ق در بخارا فوت شد ۵۳۳ق بهره وافر داشته، او در از علم اخال

  .ش درگذشت  ۵۴۹ب بخارا بود که در سال يبن الفضل خط محمدبرادرش ابوبکر 

                                                      
  .از بلخ: موخّرالذّکر  .١
.فقيه حسن بن علي مندوسي: عينفرهنگ م  .٢
.الهند بابابوالجهم خالد بن هاني المتفقه از   .٣
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ک بار ابوبکر يند يگو يدرج است، م يتيحکا يبگفت طبقات القادر هيهبفوائدالدر 
ن يف بردند، در ايخان تشر يبن الفضل فرغانه رفتند و در مجلس قاض محمد

ر يخان در وعظ و تذک يبزرگ شرکت داشتند، قاض ياز علما يمجلس گروه
و قول  محمد به وسفيابو يخان قول قاض يقاض يان سخنرانيمشغول بودند، و در م

ح يبن الفضل فوراً تصح محمدابوبکر . وسف انتساب دادندي يقاض به را محمد
ن آمدند و يياز منبر پا شان شدند کهير ايخان چنان تحت تأث ينمودند، چنانچه قاض

گر يد يبن الفضل شخص محمدر از ابوبکر يشان بغيچون او را معلوم شد که ا
  .د نه منيالفور گفت که شما سزاوار منبر هست يست، فين

 يرا که مؤخّرالذّکر از قاضيست؛ زيدرست ن محمدابوبکر  به ن داستانياما نسبت ا
در  محمدش از دو قرن است، ابوبکر يباتشان تفاوت يان حيخان متقدم است و در م

ل است که ين دليهم به .ق  ۵۹۲خ يخان در تار يق درگذشته است و قاض ۳۸۱سال 
بن الفضل  محمدابوبکر  به خان ينوشته است که مالقات قاض هيهبفوائدالصاحب 
 محمدم بن يبن ابراه محمدنام ابوبکر  به از احفادش يکي به ست، بلکه اويممکن ن
 يعنيق درگذشته،   ۵۴۹بن فضل شده باشد که در سال  محمدمد بن ابوبکر بن اح
  .خان يش از قاضيباً چهل و سه سال پيتقر

ل بن يل بن احمد، خليالعلما خل ١ذبِهنام کاملش جِ: يل بن احمد السجستانيخل .۲
بود،  يا السجستاني يد السجزيبن عبداهللا ابوسع يل بن موسيبن خل محمداحمد بن 
ار دوست داشته و در ياحت را بسيدا کرده، سيالعاده پ دستگاه فوق يقه اسالماو در ف

احت نموده، در يگر کشورها سيره و ديفارس، عراق، خراسان، حجاز، شام، الجز
بهره وافر داشته و در  يافته، از شاعريق وفات   ۳۶۸آخر در سمرقند در 

-۳۶۵(منصور بن نوح دو قطعه از اشعارش نقل شده است، در عهد  هيالجواهرالمض
ل است که در مقدمه ترجمه او را در ين دليهم به در بخارا ساکن بود و) ق  ۳۵۰
  .اند بخارا آورده يف علمايرد

                                                      
.و دانشمند بزرگ معني ناقد جهبذ به  .١
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ي دعوت شده بودند، دانشمند ير طبريترجمه تفس يکه برا يان دانشمندانيدر م .۳
ن نام در يا. داشت ينسبت م الهند باببود که در بلخ از  يبن عل محمدنام ابوجعفر  به

ها مانند  خ و تذکرهينام کتب توار ي بهام دانشمندين اير درج است و در ايترجمه تفس
؛ ۶۸  ص ۲ ، جهيالجواهرالمض، ۱۷۹  ، صهيهبالفوائدال؛ ۲۹۵  ص، ۲  جاللباب، 

افته ين مأخذ ير آنها مذکور است، نام کاملش که در ايغ  و ۴۷  ، صنيالسماءالمؤلّف
صاحبِ ترجمه در کتاب . عمر است محمدبداهللا بن بن ع محمدشود ابوجعفر  يم

. ن مأخذ استيتر ابوجعفر مهم يد درباره زندگانيشده و شا يز معرفين فضائل بخل
، با وجود يدرج است و در مقدمه ترجمه عل خ عبداهللايتاراگرچه نام پدر در کتب 

ت بر اس يباشد، حدس بنده مبن يکي يار قويظن بس به ن تفاوت هر دو شخصيا
  :ريقرائن ز

  .است يکيه ابوجعفر يو کن محمدنام هر دو  )۱
ق  ۳۶۲ محمدخ و تذکره درگذشت ابوجعفر يهر دو همعصر بودند، در کتب تار )۲

و ) ق ۳۶۵وفات (ر منصور بن نوح يطور مؤخّرالذّکر معاصر ام نيدرج است و بد
 .بود محمدنام ابوجعفر  به ريدانشمند مذکور در ترجمه تفس

داشت و  يدر بخارا سکونت م محمدمذکور است که ابوجعفر  بخل فضائلاز  )۳
از  درگذشته است، و نقش او) در عهد امير منصور بن نوح(ق   ۳۶۲همانجا در سال 

 .هند سپرد خاک کردند ةازروبلخ آوردند و در گورستان خانواده در د به بخارا
اد شده و در دوازده يها از نسبت هند  ها و تذکره خيمذکور در تار محمدابوجعفر  )۴

ابوجعفر  يهندوان در بلخ گورستان خانواده نشان جلوه شده، در مقدمه ترجمه فارس
  .است الهند باب يترجمه فارس دروازه هنداند،  بلخ انتساب داده الهند باب به را محمد

مذکور در ترجمه  محمدن است که ابوجعفر يشده حدس بنده ا بنابر قرائن گفته
اند، در حصت  يکيخ يگر کتب تاريو د فضائل بخلمذکور در  محمدجعفر ر و ابويتفس
ر ذکر شده يکه در ترجمه تفس يد که اسم پدر عليجه خواهم رسين نتين حدس ما بديا

شود؛  يده ميتکرار د د غلط باشد و نام او عبداهللا باشد که در کتب مختلف بهياست، شا
عبداهللا  يجا محمد بهاسم پدر ابوجعفر  ست، ممکن استيها پاک ن ر از غلطيترجمه تفس
شود، مثالً در  يافته ميمقدمه اختالفات نسخ  يها در نسخه. درج شده باشد ياشتباهاً عل
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ابوجعفر  يجا به و آن دروازه هندکه دکتر صفا استفاده کرده است، نسبت  يا نسخه
در نسخه رامپور بن مندوست آمده و  ينام الحسن بن عل به گريهمراه دانشمند د محمد
ف دکتر يتأل رانيات در ايخ ادبيتاربن من دوست و در  ين دانشمند الحسن بن علينام ا

ز ين نيفرهنگ معن صورت در يمذکور است و هم يمندوس يصفا اسمش الحسن بن عل
نسخه مقدمه فقط نام پنج دانشمند را  ين دکتر صفا از رويشود، همچن يده ميد
نکه در نسخه يز نقل شده است و حال اين نيفرهنگ معدر  ها ن ناميسد و همينو يم

ن ين حدس بنده ايرامپور نام هفت دانشمند چنانکه قبالً اشاره شده، مندرج است؛ بنابرا
  .يد عبداهللا باشد نه عليبا محمداست که نام پدر ابوجعفر 

نجا افته و همايق والدت  ۳۰۰در بلخ در سال  محمدخ ابوجعفر يش فضائلگفته  به
بخارا رهسپار شده و  به ده، پس از آنياتمام رسان به الت خود رايافته، و تحصينشو و نما 

  .ات گفته استيبدرود ح يسالگ ۶۲ق در سال  ۳۶۲ن در يدر همان سرزم
ن يت اياز روا فضائل بلخدر . ه بوديبزرگ، محدث و فق يعالم محمدابوجعفر 

ت ياز روا يث سمرقندير ابوالليه شهيفقث مندرج است، محدث و يدانشمند چند احاد
ن يا االخداء اصحابث يالخصوص حد ياند عل ث نقل کردهيچند احاد محمدابوجعفر 

فاتحه  يهر شنبه برا يو به دانشمند مقبول خواص و عوام بود، بعد از وفاتش معتقدان
هده ع به دروازه هندروند، در دوران اقامت بلخ محافظت  يارت گورش ميخواندن و ز

ث يند که ابوالليگو يث چه نوع بوده است، مين حديم که ايدان يابوجعفر بود، اما ما نم
ار متأثّر يده و از علم و اخالقش بسيرا د محمدن دروازه ابوجعفر يبر هم يسمرقند
  .گشته بود

ر دعوت شده بودند ابوالجهم خالد ياز بلخ که در ضمن ترجمه تفس يگريدانشمند د .۱
چ يالتتمش بدون ه نامه دهخدا لغتدر . ميندار يچ اطّالعيبود، درباره او ه يبن هان
  .ه باشدين مقدمه ترجمه که نحن فيمأخذش هم يظن قو به ل درج شده است،يتفص

ه بود که در يسامان ياز امرا يکيالخاصّه  قيابوالحسن فا: الخاصّه قيابوالحسن فا .۲
  ، نوح بن منصور)ق ۳۵۰-۳۶۵(منصور بن نوح  يران سامانيا يها دوره

عبدالملک بن نوح ) ق ۳۸۷-۳۸۹(ابوالحارث منصور بن نوح ) ق ۳۸۷-۳۶۵(
دا کرده و نظم و نسق امور سلطنت در دست خود يالعاده پ شهرت فوق) ق ۳۸۹(
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 اکثر بالد خراسان بوده، و ياو تا چهل سال وال يالفوط قول ابن به درآورده بود و
 ياو را حبش يبود، اما بعض يرش عبداهللا الرومسنده نام پدين نويگفته هم به

تش ابوالحسن نوشته شده و يو کن ١دالدولهيلقبش عم اآلداب مجمعدهند، در  يم قرار
ر منصور اهدا شده بود، ياز طرف ام» الخاصّه«ن کتاب مذکور است که لقب يدر هم
- ۴۱  ص( يقهيابوالفضل ب. گفتند يل هميد که او را جليآ يبرم يهقيخِ بيتارو از 
  :سدينو يم) ۶۴۰

پدر در  يجا ي بهو نشستن و …ابوالحارث منصور را بر تخت ملک نشاندند«
شابور و ين به بود، و بکتوژون سپهساالر بود ةئن و ثالث مايرجب سنه سبع و ثمان

ن حال مقرر گشت، خاستن گرفت با ير محمود را ايام …ر محموديبرخالف ام
از بخارا قصد  يد و وير خراسان بناليام به د ويرسقصد بکتوژون کند، بکتوژون بت

مرو بودند پس  به چند يروز …بود يالخاصّه با و قيمرو کرد با لشکرها و فا
ن پادشاه جوان است يبکتوژون در سر فائق را گفت که ا. دنديسرخس کش يسو
تر شد نه من مانم و نه  يدارد و چندان است که او قو ير محمود ميل با اميو م
شناسد و  ير حق خدمت نمين امي، اين است که تو گفتي، فائق گفت همچنتو
دست او بدهد چنانکه  به ستم که مرا و تو رايمن نيمحمود و ا به تمام دارد يليم

مرا گفت  ين، روزير محمود سبکتگين اميپدر ا به جور رايس يپدرش داد بوعل
درست آن  يت رأ، بکتوژون گفيليل کردند، و تو نه جليچرا تو را لقب جل
م، فائق يرا از برادرانش بنشان يکيم و ياز ملک کوتاه کن ياست که دست و

عمل  ين رأين است، چنانچه بر ايدرست ا يو رأ يکو گفتيگفت سخت ن
دند و بخارا يل کشير ابوالحارث منصور را در سرخس در چشمش ميکردند، و ام

عبدالملک بن نوح  يو يجا به از نوزده ماه نبود و ٢شيب يفرستادند و مدت و
ن سال يد و هميفقط چند ماه طول کش يرا بر تخت نشاندند؛ اما مدت امارت و

                                                      
 امافايق اين لقب از طرف خليفه بغداد يافته بود، ) ١٧٧ ترجمه، ص( آثارالباقيهگفته البيروني در  به   .١

.آيد نظر نمي اين درست به
.٦٤١، ص تاريخِ بيهقي  .٢
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اگرچه در عهد . ديان رسيپا به فائق هم بمرد و دولت سامانق  ۳۸۹ ١در شعبان
ست که يده بود، اما معلوم نيهم رسان ي بهاسيالخاصّه اقتدار س  منصور بن نوح فائق

ق  ۳۶۵مت مأمور بود، اما چون پسرش نوح بن منصور در سال او که بر چه خد
بر تخت نشست، او را حاجب مقرر نمود، و ابوالقاسم تاش را حاجب بزرگ، در 

  .»است ينيميخ يتار
ک منصور بن ين از مماليفائق داد و او همچن ي بهحاجب) نوح بن منصور(ر يپس ام

حقوق  به افته ويقف مشهور اختصاص مقامات مذکور و موا به نوح بود و در آن حضرت
ر يست؛ اما امين يذکر حاجب ارياالخ نيزل حمد متذرع و متدرع شده در يد و وساياک

الخاصّه و  فائق به شيخو يکارها): ۱۶۵  ص(آرد  يم يزيش سپرد، گرديخو ينوح کارها
جور يسر ابوالحسن ير چنان قوت گرفت که همراه امين اميجاً ايتدر. الحاجب سپرد تاش
  )۱۶۷-۱۶۶ص . (آمده االخبار نيزرا قتل نمودند؛ در  ير ابوالحسن عتبيوز

فائق نوشته بود و قصه آن سقط گفت و  ي بهن عتبير ابوالحسن گله ابوالحسيو ام
را  يکياز غالمان ما  يله آن بسازم، پس گروهياستخفاف کردن، فائق گفت من ح

 ٢ين عتبيشان مر ابوالحسيبداد، تا ا يالرا م يکيما ترس و هر  يفت از غالمان خدايفر
  .کارها مضطرب گشت …را بکشتند

ه تاش يعهد اتحاد بستند و عل يجوريجور و ابوالحسن سيس يپس از آن فائق و ابوعل
  )۱۶۷ن، ص يز. (شابور شکست دادندين به ۳۷۷برخاستند و باآلخر موخّرالذّکر را در شعبان 

شابور تاش را، يافت، آخر بر آن قرار گرفت که ني شيو فائق افزا يطور غلبه ابوعل نيبد
  )۱۶۷ن، ص يز. (س و قهستان ابوالحسن را باشديرا و بادغ يبلخ فائق را، هرات ابوعل

 يق بمرد و پس از آن نوح بن منصور ابوعل ۳۷۸در  يجورير ابوالحسن سيام
 ب کرد، فائقملقّ» عمادالدوله«لقب  به ق او را ۳۸۱را سپه ساالر مأمور کرد  يجوريس
ضاً، يا. (او سپرده بازگشت به لک خان آمد و خان بخارا رايبخارا رفت و برنهار ا به

 ر نوح مجبور گشت وير نوح را کمک نفرستاد، باآلخر اميه خان اميعل يابوعل) ۱۶۸  ص

                                                      
. ١٧٣، ص االخبار زين؛ ٦٤٢، ص تاريخِ بيهقي  .١
  .االخبار زين؛ ١٦٧ثير، حاشيه، ص ابن ا ٣٧٢در سال   .٢
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ق   ۳۸۳ن در يو فائق با لشکر نوح و سبکتک ين کمک طلب کرد، ابوعلير سبکتکيام به
ر يو فائق بر لشکر ام يجوريس يق ابوعل ۳۸۵در سال ) ۱۶۹ ص. (جنگ نمودند

نگذشت  يريار را گرفتار نمودند، اما ديان بسيمحمود زدند و او را شکست دادند، لشکر
 يگران ابوعليفون و دير فريستان و امير سير محمود با کمک خلف بن احمد اميکه ام

مأمون  يو پس از چند را محبوس کردند يو فائق را شکست دادند و ابوعل يجوريس
  )۱۷۰ ص. (رون آورديد بيرا از ق ير گرگانج ابوعليام

 يجا به ق فوت شد و پسرش ابوالحارث منصور بن نوح ۳۸۷ر نوح در شعبان يام
بود و  يم البرغشيبن ابراه محمدر او ابوالمظفر ياو بنشست، او هنوز بالغ نشده بود، وز

 يابوالحارث بکتوژون را سپهساالر يندراند، پس از چ يگر کارها همه فائق هميد
را از وزارت معزول کردند، بعد از آن  يق ابوالمظفّر برغش ۳۸۸خراسان داد، در 

وزارت  به را يد و الحموليقتل رس به ابت بنشاندند، او زودين به را يابوالقاسم برمک
) ۱۷۱-۲  ص(دادند،  يش نرفت پس وزارت را ابوالفضل خنامتيپ يبنشاندند، از او کار

 ينيميخ ير که در تاريد از واقعه زيالخاصّه در دور ابوالحارث چقدر افزوده با غلبه فائق
ن فارغ کرد و کار بساخت، ير محمود دل از شغل غزنيچون ام: اس کرديدر جهت ق

ر ينساوباورد رفت و ام يد، سويايبرن يشابور نهاد، بکتوژون دانست با وين ي بهرو
شدند و ابوالحارث را خلع کردند و در  يکيبکتوژون و فائق ابوالحارث قصد او کرد، 

ل يد چنانکه تفصيديل کشيم ةئن و ثالث مايسرخس در دوازدهم صفر سنه تسع و ثالث
  .ن واقعه در فوق نقل شدهيا

پس بکتوژون و فائق گرد آمدند و برادر ابوالحارث عبدالملک بن نوح را بنشاندند، 
نه خواستن ابوالحارث با بکتوژون و فائق و يک به و آمد تامر به ر محمودين موقع اميدر ا
ن شرط که يا به د و صلح کردنديان شديان حرب کند، رسوالن در ميگر غداران و طاغيد

ن موقع استفاده ير بازگشت، بکتوژون و فائق از اير محمود را باشد و اميهرات و بلخ ام
ن بود، يحمود برادرش نصر بن باقرالدر محمود زدند، سپهساالر لشکر مينموده بر بنه ام

 را بشکست، بکتوژون ياو بازگشت و حرب کرد و بکتوژون و فائق و همه لشکر طاغ
ق،  ۳۸۹در شعبان . ن سپرديآفر جان به ن حال جانيو فائق در ا يبدحال به بخارا رفت به
تا او را  ر عبدالملک پنهان شديق، ام  ۳۸۹قعده يلک خان در بخارا داخل شد در ماه ذيا
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گفته ايلک او را بند نهادند سوي اوزگند بردند، و عبدالملک بن نوح  گرفتند و بازآوردند، به
  )۱۷۲-۳ص . (شد يان سپريان در حبس بمرد و دولت سامانيان سامانين فرمانروايآخر

درج کرده است  ياز ابومنصور ثعالب يا قطعه ينيميخِ يتاردر  يعتب يترجمه فارس
ق فوت شده  ۳۸۹تا  ۳۸۷ران و پادشاهان که در دو سال يعه ذکر امقط). ۱۵۲- ۵ ص(

 يز نموده و او را از بديبود، طرز خوب نموده، و در آخر آن قطعه ذکر درگذشت فائق ن
 يبد به زيپردازان آن دوره بود، ن از فتنه يکيکه مانند فائق  يجوريس ياد کرده، ابوعلي

  :شود ياز مت آغين بيقطعه مذکور بد. مذکور شده است
  يصيح م للموت و القتل صائح  امل ترمذ عـامني امـالک عصـرنا   

مرگ و قتل  ي بهگر ادزننده و نوحهيکه مدت دو سال است که فر ينيب يا نميآ(
  )زد؟ ياد ميبر پادشاهان روزگارِ ما فر

  :نوشته است يجوريس يابوعل يت براين دو بيا
  ها ابـو  و کان غال يف االرض خيبط

  
   ان طوحتــه الطــوائح علــي ايل

  و عن له طـري مـن الشـوم بـارح      معارضه نـاب مـن الشـر اعصـل      
روزگار  يايرفت تا آنکه در معرض بال ين ميکور کور آدر زم يو ابوعل(

شر و بال دندان کج خود را در ] نابودکننده او را دور انداخت يايبال[قرارگرفت 
  ).گشتفروبرد و مرغ شوم و نامبارک بر او ظاهر  يو

  :اد کرده استي يبد به تين بيفائق را در
  فقاظ و مل يندبه يف االرض نائح  و فائق ابوب قد جـب عمـره  

در  يده شد و مرد و کسيکه رشته عمرش بر) سلالنّ مقطوع(المجبوب  و فائق(
  ).او نوحه و ماتم نکرد ين برايزم يرو
بزرگ بوده و مجلسش مجمع  يالخاصّه دانشمند معلوم شد که فائق اآلداب مجمعاز 
ق در   ۳۵۰خ ياو در تار. ت بودنديت ثقايشان مصروف در رواين بوده است و ايمحدث

ق در مجلس او شرکت کرد و  ۳۵۵در  شابوريخ نيتارسنده يث امال کرد و نويبخارا حد
  :ديمالحظه کن. از امهات کتب استفاده کرد
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الس النظر و عقد له االمالء ببخاري و مل يزل عنده جممع اهل احلديث للروايه و جم«
و انتقيت عليه الفوائد من اصوله ببخاري سنه مخس و  ةسنه مخسني و ثالث مائ

  )۹۳۶، ص اآلداب مجمع. (»مخسني
  :ايش يافتار افزيچنانکه گفته شد غلبه فائق در دور امارت ابوالحارث منصور بس

لمظفّر از خوف فائق در ي حادث شد و ابواتميان فائق و وزير ابوالمظفّر وحش«
ر ابوالحارث معتصم شد و فائق کس فرستاد يت امذم به خت ويگر سراي امارت

ر ابوالحارث جواب سخت داد و يبت کرد، املتحکم و تغلّب او را مطا و از سر
خ يش گرفت، مشايپرک تُار يرون آمد و عزم ديامارت ب يت از سرايکراه فائق به
ر ابوالحارث را با سر رضا آوردند و يرخاستند و امن بيالب تاصالح ذا هبخارا ب

 ابوالمظفّر را از بهر مصلحت وقت و ختندين وحشت برانگآ زاقائق را 
، ينيميخ يتارترجمه . (»دادند يابوالقاسم برمک به و وزارت ندجوزجان فرستاد به

  )۱۶۸  ص
خود  ينثا يزيانگ پرور در افساد و فتنه ن مرد فتنهيلت ايگونه فض نيبا وصف ا

و ابوالقاسم و بکتوژون  يابند فائق و ابوعليمفسدان  يها يزيانگ نداشت چندان که فتنه
  .شد يق سپر ۳۸۹زوال موجب شد، و باآلخر در  به دولت آل سامان رو
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