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 چکیده
ق(. ندام 911دد90 حددودو از دهقانان بنام خراسان بودند ) یهجر نینخست یهاسده یرانیا یهاکامكاران از خاندان
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Abstract 

The Kamkars were an Iranian family in the first centuries AH and one of the 

renowned peasants in the Khorasan region (c. 309-31 AH). The appellation of this 

family comes from and is attributed to Kamkar, the Marvi peasant and one of the 

sons of Yazdgerd III, the last Sassanid king (632-651 AD). Some members of this 

family held positions in the administration system of Taherians (255-259 AH), 

Saffarians (247-339 AH) and Samanids (261-395 AH). The present study investigates 

their national and military positions by adopting a descriptive-analytical approach. 

This family, ruling over parts of Khorasan, was the commander in chief of the 

Khorasan Army. A prominent figure of this family was Ahmad ibn Sahl ibn Hashim 

(d. 307 AH). His father and brothers were also secretaries and astronomers. Aside 

from their political-military role, this family played a crucial role in the preservation 

of Iranian science and culture by patronizing authors and scientists. 
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            00      یسوم و چهارم هجر ۀخاندان کامکار: کارگزاران خراسان در سد یتبارشناس   9911بهار و تابستان  

 مقدمه

در دورۀ ایران باستان بو اترادی اطالق  و معمولا  0واژۀ خاندان بو معنای دوده، تبار، خانمان، قوم و قبیلو است
و بو صورت موروثی از جایگاه والیی برخدوردار  نام زاده شدهشده است کو در یک خانواده ممتاز و صاح 

یک نیای مشترک، دارای زندگی اقتصادی و سیاسدی اند؛ ولی در واقع، اعضای خاندان عالوه بر داشتن شده
هدای در میان آثدار مورخدان ندام خانددان شداهی و خانددان 6اند.های مشترک بودهمشترک، تعهدات و آیین

شود. هات خاندان از دورۀ مداد و هخامنشدی حكومتگر پیش از اسالم، تحت عنوان هات خاندان دیده می
قتصادی ایران باستان حضور داشتند و با اسامی گوناگون تا پایدان دورۀ همواره در ساختار سیاسی، نظامی و ا

قددرت  9ساسانی با تسلط بر منابع قدرت و ثروت حضور خود را در کنار خاندان شاهی تدداوم بخشدیدند.
 4گذاری و برکناری شاه دخالت مستقی  داشتند.ای بود کو در تاجبرخی از آنان بو اندازه

های دورۀ ساسانی، از جملو خاندان شاهی، بو دلیب گوناگون ان، سرگذشت خاندانبا ورود اسالم بو ایر
ای از ابهدام تدرو رتدت و همچون تغییر ساختار سیاسی، تغییر نام بسیاری از آنان بو نام عربی و ... در هالدو

، پژوهش حاضر های دورۀ ساسانیانرو کرد. تأمب در سرانجام خاندانها را با مشكب روبوتبارشناسی خاندان
م( 218دد208را پیش رو قرار داد تا اعضای خاندان کامكار را کو نس  خود را بدو یزدگدرد سدوم ساسدانی )

 رساندند، معرتی کند و مناص  کشوری و لشگری آنان را مورد مطالعو و بررسی قرار دهد.می
 حال زندگی احمدسدۀ چهارم هجری شرح ویژه های نخستین، بوهای تاریخی مورخان سدهدر گزارش

ق(، نوادۀ کامكار بیش از سایر اتراد ایدن خانددان مدورد توجدو بدوده اسدت. از آن 030بن هاش  ) سهب بن
 2ق(، ابوریحدان بیروندی023)آغداز نگدارش کتداب:  2ق(، ثعدالبی088)د. 5اند آثار ابوزیدد بلخدیجملو

-و ابدن ق(، 203)د. 1اثیدرابن ق(،338)پایان نگارش کتاب:  8گردیزی ق(،380تا  091)نگارش کتاب: 

هدای مربدوط بدو ق(. اطالعات مربوط بو کامكار و اعضای خانددان او، از میدان گزارش232)د. 01خلدون

                                                 
 .0/282ش(، 0911کوشش جعار شهیدی و دیگران )تهران: دانشگاه تهران، ، بونامهلغتاکبر دهخدا، . علی0
 .89د0/82(8ش(، )1020، ترجمۀ حسن انوشو )تهران: امیرکبیر، تاریخ ایراندر «. جامعو و قانون ایرانی: قانون خانواده»ریخانیان، پ. آ. 6
 .29(، 1008)تهران: تتحی،  های حکومتگر ایران باستانخاندانمهرآبادی، . نكد : میترا 9
های حکومتگر ایران خاندانمهرآبادی، ؛ 2/492(، 0921)تهران: توس،  ن انتقال از عصر اسالمیتاریخ و فرهنگ ایران در دورا. نكد : محمد محمدی مالیری، 4

 .29، باستان
 م(.8331تحقیق محمد مصری )قاهره: معهد المخطوطات العربیو، ، بومصباح األبدان و األنفسسهب بلخی، ابوزید احمد بن . 5
 ق(.1383الدین )بیروت: دارالكت  العلمیو، ، گردآورنده ابراهی  شمس3، جلد حاسن اهل العصریتیمه الدهر فی ممحمد ثعالبی، بن  عبدالملك. 2
 ش(.1022، ترجمۀ اکبر داناسرشت )تهران: امیرکبیر، آثار الباقیهاحمد بیرونی، بن  محمد. ابوریحان 2
 ش(.1020یای کتاب، تصحیح عبدالحی حبیبی )تهران: دن، بوتاریخ گردیزیگردیزی،  ضحاکبن  عبدالحی. 8
 ق(.1021الجزء الثامن )بیروت: دارصادر، الکامل فی التاریخ، اثیر، محمد ابنبن  علی. 1

 ش(.1020، جلد سوم، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی )تهران: وزارت ترهنگ و آموزش عالی، بدالعخلدون، محمد ابنبن  عبدالرحمان. 01
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 0اندد.بن هاش  نوشدتوسهب بن  سهب بو دست آمده است. باسورث و خطیبی دو مقالو دربارۀ احمدبناحمد
پرداختو و شرح وقایع زنددگی او را کوتداه بیدان کدرده  باسورث بو طور مختصر بو معرتی احمد و خانوادۀ او

است، خطیبی نیز نس  او را تا نیای چهارم معرتی کرده و حوادث روزگار او را در دورۀ صااریان و سامانیان 
نگارندگان با توجو بو مندابع موجدود بدو ای بو سرگذشت خانوادۀ او کرده است. بو اختصار بیان کرده و اشاره

خاندان کامكار و اصب و نس  آنان را معرتدی کدرده و مناصد  کشدوری و لشدگری و قلمدرو طور متمرکز 
 اند.جغراتیایی ایشان را مورد کنكاش قرار داده

 
 ق(901ـ99. خاستگاه خاندان کامکاران )حدود 9

م( بودندد. بدو 218دد208زادگانی از نسب یزدگرد سدوم ساسدانی )بر اساس متون تاریخی، کامكاران دهقان
اسدت. وجدود ایدن  6اثیر نام این خاندان برگرتتو و منتس  بو کامكار پسدر یزدگدرد سدومۀ گردیزی و ابنگات

گردیدزی از آندان بدا  9خاندان در تاریخ ایران با دهقانی بو نام احمد بن سهب بن هاش  پر رنگ شده اسدت.
 4اه و مناصبی بودند.یاد کرده و گاتو است کو آنان در نزد طاهریان دارای جایگ« کامكاریان»عنوان 

آوری مالیات را بر عهده دهقانان در اوایب دورۀ اسالمی، همانند اواخر دورۀ ساسانی وظیاۀ اصلی جمع
داشتند و ادارۀ امور نواحی تحت اختیارشان نیز بر دوش آنان بود. از دهقانان با عناوینی همچدون شداهزاده، 

شدد. آندان در قدرن اول هجدری، همانندد رزبدان یداد مدیزاده، ترمانده سپاه و مارباب، والی محلی، نجی 
-اجدادشان زندگی اشراتی و مناص  حكومتی و عالوه بر آن، نقش ترهنگی داشتند و پس از تشكیب سلسلو

های محلی در شرق ایران بو عنوان کسانی کو از تاریخ و ترهنگ ایران باسدتان آگداهی داشدتند، در خددمت 
هدای بدر اسداس مدتن کتداب 2قانان کامكار بود کو خاستگاه او شهر مرو بود.یكی از این ده 5امیران بودند.

اندد، ایدن حموی، کو نوادۀ کامكار را با نام احمد بن سهب بن هاش  مروزی ذکر کردهابوزید بلخی و یاقوت
 2خاندان مقام و منزلت خود را بیش از سو سده در این شهر حاظ کردند.

                                                 
1 .C.E. Bosworth, “AḤMAD B. SAHL B. HĀŠEM”, Encyclopeadia Iranica, 2011, 1/643-644  

، زیر نظر محمدکاظ  موسوی بجنوردی )تهران: مرکز دایرة المعارف بدزر  اسدالمی، 2، جدایرة المعارف بزرگ اسالمی، «احمد بن سهب»خطیبی،  ؛ ابوالاضب
 . 008ش(، 1000

ش، 1002تصدحیح هاشد  محددث، تهدران: امیرکبیدر، ، بومجمع  األناعا ای، انكارهعلی شببن  یزدگرد بن شهریار بن خسرو )نبیرۀ خسرو پرویز( )محمد. 6
811.) 

 .32، الباقیه آثار؛ بیرونی، 9/882؛ 2/112الکامل فی التاریخ، اثیر، ؛ ابن008همان،  گردیزی،. 9
  .122ش(، 1093بیگی )تهران: میراث مكتوب، ظ کوشش محمدعلی کا، بواخبار والة خراسان؛ حسین بن احمد السالمی و دیگران، 008همان،  گردیزی،. 4

5. A. Tafazzoli, “DEHQĀN”. in Encyclopædia Iranica. 1994, 7/223-6. 
 .2/112اثیر، همان، . ابن2
 .181ش(، 1021، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی )تهران: سروش، معجم األدباءحموی، عبداللو یاقوتبن  ؛ یاقوت21 ،مصالح األبدان و األنفس. بلخی، 2
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 کامكار، سرخاندان 
هدای ندام کامكدار در مندابع بدو شدكب 0مرو و در میان مرویان از مقام والیی برخوردار بدود. کامكار دهقان

آمده است. با توجو بو نسبی کو در منابع بدرای  4«کامكاو»و  9«کامكان بن یزدگرد بن شهریان» 6،«کامگار»
رود کدو او مده، احتمال میآ 5تبار اسالمیكی از پیشوایان ایرانی ،نعمان بن ثابت ،سهب و ابوحنیاوبن  احمد

( پسر شهریار پسر خسروپرویز ساسانی بدوده اسدت. در مندابع بدو طدور ق90د00حكد : پسر یزدگرد سوم )
توان بو چند نكتو برای امكان وابستگی او بدو یزدگدرد خاص بو نس  خود کامكار اشاره نشده است؛ اما می

یعنی یزدگرد سوم اواخر سلطنت و حیاتش را در مرو هر دوی ایشان در مرو بودند؛  كوتوجو کرد: نخست این
یزدگرد سوم زندانی داشدت کدو در  كو( و کامكار نیز دهقان نامی مرو بوده است. دوم این2ق01د10گذرانده )

ترند، دختر شیرویو، مادر تیروز؛ دوم زنی کو ترید یا شاهکت  تاریخی از سو تن از آنان یاد شده: نخست شاه
بنابراین، ممكدن اسدت کدو یزدگدرد سدوم، در مددت زمدان  2بستۀ او بود و سوم زنی از مرو.ابتدا وزیرش دل

گریزش، زنان دیگری نیز اختیار کرده و کامكار حاصب زمان اقامدت یزدگدرد در مدرو باشدد. تعدداد پسدران 
 ، خلیاو المنج  ندیابن 8هایی کو یزید بن ولید،سازییزدگرد سوم بو طور کامب آشكار نیست؛ اما از نس 

کرده بودند و نس  خود را بدو  1ق( و ناصرالدین سبكتكین، مؤسس سلسلو غزنوی831مكتای باللو )متولد 
تام بدو اسد  توان گات کو او دارای چندین پسر بوده است. سوم وجود گلی سرخاند، مییزدگرد سوم رسانده

و  06ندگان زیدادی از جملدو تردوسدیشاعران و نویسد 00اند.نسبت داده 01کامكاری است کو آن را بو کامكار
اند. سوزنی در یكی از شعرهایش تحدت های نخستین بو این گب اشاره کردهسوزنی سمرقندی در همان سده

 09عنوان ملک الدهاقین چنین سروده است:
                                                 

 .823ش(، 1090)تهران: امیرکبیر،  تاریخ سامانیان؛ جواد هروی، 2/112، همان، اثیر. ابن0
 .008همان،  گردیزی،. 6
 .3/002ق(، 1091)بیروت: دار احیاء التراث العربی،  خلدونتاریخ ابنخلدون، محمد ابنبن  . عبدالرحمان9
 .0/833ق(، 1333نجای،  مرعشی اللو العظمیتحقیق محمد أبوالاضب إبراهی  )ق : مكتبة آیة ، بوغهالبالشرح نهجالحدید، ابیعبدالحمید ابن . 4
، ترجمدۀ مددرس گیالندی )تهدران: ترجمع  خصعال وعدو بابویدو، علی ابن بن  ، نكد : محمد«نعمان بن ثابت بن مرزبان بن کامكار بن یزدجرد بن شهریار». 5

 الفهرسعتندی ، اسحاق ابن بن  محمد؛ 808تا(، )نجف: مطبعو المرتضویو،بی تنقیح المقال فی علم الرجالاللو مامقانی، ؛ عبد8/898ش(، 1028جاویدان، 
 .9141، 5/9199ش(، 0984)تهران: نامن،  فرهنگ فارسی معینمعین، ؛ محمد 001د000 ش(،0942)تهران: بانک بازرگانی ایران، 

 . 4/89(، تانا، بیتحقیق محمدابوالاضب ابراهی  )بیروت: بی، بوالطبری تاریخجریر طبری، بن  محمد. نكد : 2
 .822(، 1018)شهریور  3، سال اول، شمارۀ مهر، «زنان و ترزندان یزدگرد سوم»نایسی، . سعید 2
ان: وزارت ترهندگ و آمدوزش عدالی، ، ترجمدۀ عبدالمحمدد آیتدی )تهدرالعبعرخلدون، عبدالرحمان بدن محمدد، پسر مخدج پسر یزدگرد و زن مروی او )ابن. 8

 .0/108ش(، 1020
 .822، «زنان و ترزندان یزدگرد سوم»نایسی، . 1

 .002، 16ش(، 0920، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی )تهران: نشرنی، اخبارالطوالداود دینوری، بن  . در دوران ساسانی کامگار نامی متداول بود )نكد: احمد01
 .2/112، تاریخالکامل فی ال، اثیر. ابن00
 .1/218ش(، 1009)تهران: قطره،  شاهنامه فردوسیابوالقاس  تردوسی،  . نكد :06
. او این قطعدو را در مددح حضدرت 833ش(، 1002حسینی )تهران: امیرکبیر، تصحیح ناصرالدین شاه، بودیوان حکیم سوزنی سمرقندیسوزنی سمرقندی، . 09
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 ها بسی بود، نو همو همچو کامگارمهتر بسی بود نو همو چون تو کامران/گب
 /تا نیكخواه بوی بدرد، بدسگدال خدارباش 0در باغ مهتری چون گب کامگار

رسد سوزنی، در این بیت با تلمیح، بو شخصی بو نام کامكدار اشداره داشدتو کدو دور نیسدت بو نظر می
گوندو بدو نظدر و همچنین گاتو در بزرگی و مهتری مانند گب کامكار باش. شاید این 6همان پسر یزدگرد باشد

کند؛ اما بایدد دوم قراینی هستند کو تلمیح مصرع اول را رد می برسد کو کلمات بو و خار در مصرع دوم بیت
رود. محمدی بدر ایدن عقیدده خواهی و بدسگالی برای انسان بو کار میتوجو داشت کو صات مهتری، نیک

ای اشاره کرده کو برای مخاطبان زمدان خدویش رخددادی آشدنا بدوده است کو سوزنی در بیت دوم بو حادثو
اش بو سهب آورده و مشخص است کو برای مردم زمانوبن کو ابوریحان بیرونی از احمد مانند مثالی  9است؛

-طور کامب آشنا بوده است )نكد : ادامۀ مقالو(. مورخان و نویسندگان و شاعران بسیاری در گذشتو کوشدیده

ی بدرای بیدان سراینویسی و داستانهای داستانی ارائو کنند و از خصوصیات داستاناند حوادث را در صورت
رویدادها و زندگانی اتراد تاصلو زیادی پیدا شان بهره گیرند. این حكایات از ُبعد حقیقی هاینیات و اندیشو

 اند.کنند و گاه بو آن حقیقت بسیار نزدیکنمی
 

 ـ فرزندان و نوادگان کامکار2

بن هاش  بن ولید بن جبلو بن »ب سهبن ها در نس  احمد از ترزندان کامكار بو جز جبلو و مرزبان کو نام آن
نعمان بن ثابت بن مرزبان بن کامكار بدن یزدجدرد بدن »و ابوحنیاو  4«کامكار بن یزدگرد بن شهریار پادشاه

آمده، اطالع چندانی در دست نیست؛ از خاندان او نیز نوادگان هاش  بن ولید بدن  5 ق(113د23« )شهریار
 2اند.کامكاری یا کامكاریان بو خود اختصاص داده جبلو بن کامكار بخشی از تاریخ را بو نام

 
 
 
 

                                                                                                                   
 علی )ع( سروده است.

 (. 48، تهرست لغات، دیوان حکیم سوزنی سمرقندیسوزنی سمرقندی، را گویند ). پادشاه صاح  اقبال 0
 برند کو منسوب بو پیامبر اکرم )ص( است. امروز نیز چنین اس  و صاتی را برای گب رز صورتی )گب محمدی( بو کار می. 6
 .108(، 1093)تابستان  8، سال شش ، شمارۀ پارسینام  اد  کهن، «روایتی نو از تدوین حماسۀ ملی )شاهنامو(»محمدی و دیگران، . علی 9
 .32، آثار الباقیه؛ بیرونی، 2/112الکامل فی التاریخ، ، اثیر. نكد : ابن4
 ق درگذشتو است.089بابویو در سال . قابب توجو است کو ابن 808، تنقیح المقال فی علم الرجال؛ مامقانی، 898، ترجم  خصال ودو بابویو، نكد : ابن. 5
 . 2/112 اثیر، همان،؛ ابن32، آثار الباقیه؛ بیرونی، 008، تاریخ گردیزی گردیزی،. 2
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 ـ سهل پسر هاشم1ـ 2
تضدب،  سهب پسرانی بدو ندام محمدد، 6و در عل  نجوم تبحر داشت. 0سهب بن هاش  از نوادگان کامكار بود

( 9حسین و دختری بو نام حاصو داشت. پسران سهب بو جز احمدد، در جندگ تعصدبی )قدومی د جنداحی
پسران سهب همچون بسیاری از دهقانان آن دوره، مشخص نیست. آیا و کشتو شدند و دلیب آن اعراب، در مر

برای حاظ جان و مال و ملک خویش در مقابب گروهی از اعراب ایستادگی کردند و جان خدود را از دسدت 
در دادند؟ آیا شورشی محلی رخ داد؟ و یا یک درگیری و حادثو بود؟ آنچو مسدل  اسدت زمدانی احمدد، بدرا

با توجو بدو جایگداه  4خواهی برادرانش، هزار نار را با خود همراه کرد )نكد : ادامۀ مقالو(.تر، بو خونکوچک
توان گات: مر  برادرانش حاصب زد و خورد تصادتی با گروهدی از برادرانش و تعداد نارات همراه احمد می

 شان بوده است.ندان و مخالااناعراب نبوده است؛ بلكو نشان دهندۀ یک درگیری جدی میان این خا
 ـ محمد پسر سهل2ـ 2

لید  صدااری )حكدد : بدو دسدتور عمدرو بدن  5محمد بن سهب بن هاش  مانندد پددر دبیدر و مدنج  بدود.
گونو روی داد کو ابوطلحدو م( امارت شهر مرو را بو دست گرتت. این واقعو بدین938د 209ق/829د821

لید  مدال کرد. عمروقدرت در بلخ، هرات، نیشابور و مرو عصیان برای بو دست آوردن  2شرک بن  منصور
ق( و خود بو سیستان بازگشت. ابوطلحدو 822د820) 2بسیاری بو او بخشید و امارت خراسان را بو او سپرد

خشدمگین  طاهر خطبو خواند. عمدروبن  از نیشابور بو مرو رتت و برخالف انتظار عمرولی ، بو نام محمد
شناختو شدده  دهد پسر سهب برای عمرو کامالا مرو را از او گرتت و بو محمد داد. این نشان میشد و امارت 

 8ق بر این منص  باقی بود.801سهب تا شعبان سال بن بود. محمد 
 
 

                                                 
 .32، آثار الباقیه؛ بیرونی، 2/112، ، هماناثیر. ابن0
 .008، «احمد بن سهب»خطیبی، . 6

3. “factional strife” (Bosworth, “AḤMAD B. SAHL B. HĀŠEM, 643).  
 .000همان،  گردیزی،. 4
 .008 همان،. 5
؛ محمدد بدن جعادر 320، العبعرخلددون، ؛ ابن0/022، اثیر، همانبنوشرک  سو برادر بودند: ابراهی ، ابوحاص و ابوطلحو منصور ترزندان مسل ، رکد : ابن . 2

 .892ش(، 1020تصحیح محمدتقی مدرس رضوی )تهران: توس، ، بوتاریخ بخارانرشخی، 
الشعرای بهار )تهران: پدیدۀ خاور، تصحیح ملک، بوتاریخ سیاتانسهب روایت شده است، نكد : بن  ن اشاره بو محمد. این رویداد در کتاب تاریخ سیستان بدو2

0922 ،)640. 
والة  اخبعار؛ السالمی، 21، مصالح األبدان و األنفس ؛ بلخی،181، معجم األدباءحموی، ؛ یاقوت32، آثار الباقیه؛ بیرونی، 2/112 ،0/022 ،، هماناثیر. ابن8

اثیر اطالعات خود را در این زمینو از این منبع رسد گردیزی و ابن؛ در مستخرجات این کتاب نام محمد بن سهب بن هاش  دیده نشد؛ اما بو نظر می111، خراسان
 اند.گرتتو
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 ـ فضل و حسین پسران سهل3ـ 2
و جز این، دربارۀ آن ب 0سهب نیز دبیر و منج  بودند.بن  سهب دو برادر دیگر احمدبن  سهب و حسینبن  تضب

کشتو شدن برادران  9در مرو کشتو شدند. 6«اندر تعص  عرب»سهب دانی  کو بو همراه محمد بن دو تنها می
تدا  820هدای سدهب بدین سدالبدن  گردد؛ زیرا محمددهد. باز می820د 801های احمد بو بازۀ زمانی سال

 03ق حكومت کرد. این حادثو در دهدۀ 820ال هد. امارت مرو را بر عهده داشت و عمرولی  نیز تا س801
روی داده است؛ زیرا چند سال صرف بالندگی احمد شده، سپس مددتی عامدب مدرو بدوده و پدس از کسد  

زمدان بدا همدو، هد ایدنخواهی برادرانش کدرده اسدت؛ بداقدرت، زمانی را صرف گردآوری نیرو برای خون
بو دستور عمرولی  دستگیر شد )نكدد : ادامدۀ  5مرو بر ری و ابوجعار غوری بر 4حكومت ابوجعار صعلوک

 مقالو(. 
 ق(030)د.ـ احمد پسر سهل 4ـ 2

احمدد بدن »اندد: ترین اتراد خاندان کامكار بود. نس  او را چنین آوردهاحمد بن سهب بن هاش ، از مشهور
، «جبلدو»ندام  2وندیدر اثر بیر 2«.سهب بن هاش  بن ولید بن جبلو بن کامكار بن یزدگرد بن شهریار پادشاه

-بدن  احمدد 1اثیر،و ابن 8تصحیف ناسخان بوده است. بنا بو گاتۀ گردیزی نوشتو شده کو احتمالا « حملو»

 جیرنج )گیرندگ( 00او از جملو دهقانان و نجبای ایرانی د ساسانی 01سهب از نوادگان یزدگرد سوم بوده است.

یصر روم، بو روش سزارین بو دنیا آمده و در گاتار خدود سهب مانند قبن  احمد 0های بزر  مرو بود.از دیو 06
                                                 

 . 008، «سهببن  احمد»؛ خطیبی، 008همان،  گردیزی،.  0
چو نگرم کو هر سو بدو »چرا طالع پسران خود را نمی بینی، تا بدانی عاقبت ایشان چیست؟ او در پاسخ گاتو بود: دانست پرسیدند کو از سهب کو عل  نجوم می. 6

 (.0/321، العبرخلدون، ؛ ابن008، تاریخ گردیزی ،گردیزی« )یک روز کشتو خواهند شد، اندر تعص  عرب
 .2/112 اثیر، همان،همانجا؛ ابن گردیزی،. 9
ق( بدو 910دد615(. ابوجعار ُصعلوک بدو دسدتور ابونصدر احمدد سدامانی )081، حواشی و تعلیقات، تاریخ بخارا، مرورودی )نرشخی . برادر حسین بن علی4

 (.2/119الکامل فی التاریخ، اثیر، )ابنق( 612حكومت ری رسید )
 .0/321خلدون، همان، ؛ ابن003همان،  ؛ گردیزی،2/119 ، همان،اثیر. ابن5
، مجمع  األناعا ای، علدی شدبانكارهبن  ؛ یزدگرد بن شهریار بن خسرو خود نبیرۀ خسرو پرویز بود )محمد32، آثار الباقیه؛ بیرونی، 2/112 ، همان،اثیر. ابن2
 (.811ش(، 1002تصحیح هاش  محدث )تهران: امیرکبیر، بو
داده و موضوع بو تاریخ ایران یا تاریخ این خاندان مربوط نبوده ها را شرح میسهب را با نس  کامب آورده کو مبدأ تاریخبن  بیرونی در جایی از کتابش نام احمد. 2

دهد کو تاریخ و شرح حال او و نیاکدانش هندوز در کدالم و اذهدان سهب نشان میو از دورۀ حیات احمد چندین دهو گذشتو است. توضیح یک خطی از احمد بن 
 شنا بوده است )بیرونی، همانجا(.مردم یا حداقب بزرگان اهب قل  از جملو ابوریحان آ

 .008همان،  . گردیزی،8
 جا.، هماناثیر. ابن1

 کار برده است )نكد : گردیزی، همانجا(.را بو« نبیرۀ یزدجرد شهریار»سهب بوده است؛ اما گردیزی در مورد او عبارت بن  . یزدگرد سوم جد شش  احمد01
 همان.. 00
های بزر  و پدرارزش و زیبدا و بازارهدایی بدزر  و آبداد و پرجمعیدت کرانۀ رودخانۀ آنجاست ... بو روزگار آبادیش خانو های مرو در دونام شهرکی از بخش». 06

هعای جغرافیعای تعاریخی سعرزمین؛ گای لسدترنج، 112، معجم األدباءحموی، )یاقوت« جا و مرو ده ترسنگ در راه هرات و مروروذ و پنج ده بودداشت. میان آن
نوشدتۀ او، از (. سمعانی نیز آن را آبادی بزرگی در مرو شبیو بغداد دانستو است. بو382ش، 1090ترجمۀ محمود عرتان، تهران: علمی و ترهنگی،  ،خالفت شرقی
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  6کرد.بو آن مباهات می
در  9ابتدا عامب عمرولی  در مرو بود.در طول حیات خود دارای چندین منص  حكومتی بود. او  احمد

خواهی برادرانش گردآوری کرد. عمرولی  با شدنیدن ایدن خبدر از قددرت گدرتتن آن زمان سپاهی را بو خون
 د بیمناک شد؛ از این رو، خواهان تسلی  وی شد؛ احمد را دستگیر و در سیستان زندانی کرد؛ اما احمداحم
سهب بو کمک خواهرش، حاصو، از حمام زندان گریخت و زمانی را بو طور ناشناس در سیستان گذراند بن 

ه نگدذارد و کادش لی  کرد و عمرو بدو شدرط آنكدو احمدد کدالتا ابوجعار صعلوک شااعت او را نزد عمرو
شود احمد نزد ابوجعار صدعلوک بدو از سویی گاتو می 4نپوشد، پذیرتت؛ احمد نیز آن وعده را اجابت کرد.

احمد بعد از عاو عمرو از سیستان بو سدوی مدرو حرکدت کدرد و  5ری رتت و سپس امیر شااعت او را کرد.
ر اسددماعیب بددن احمددد سددامانی ابددوجعار غددوری خلیاددۀ عمددرو را دسددتگیر و زندددانی کددرد. سددپس از امیدد

 8«و دانستو و زیرک 2مردی با رأی... و گربز»اسماعیب او را  2ق( امان خواست و بو بخارا رتت.891د809)
های مهمی انجام داد و هر روز عزیزتدر شدد. در زمدان امیدر جا تتحیاتت و با کرامت پذیرتت. احمد در آن

  1ق( بو نیشابور رتت.001د031مان امیر سعید )جا بود؛ اما در زق( هنوز همان031د891شهید )
سهب در دورۀ سامانی، پیش از هر مقامی سدمت ترمانددهی جندگ را در سدپاه رود احمد بن گمان می

بن  بر عهده داشت. هنگامی کو منصور از سوی اسماعیب بو حكومت ری رسید، احمد 01منصور بن اسحاق
همچنین هنگدامی کدو احمدد بدن  00نترل شهر را در دست بگیرد؛سهب را بو ترماندهی سپاه خود برگزید تا ک

علی مرورودی، بن  ق لشكری بو سیستان ترستاد، سردارانی همچون او، حسین892اسماعیب در آغاز سال 

                                                                                                                   
ق، 1028مانیدو، تصحیح عبدالرحمن بن یحیی معلمی، حیدرآباد: دائرة المعدارف العث، بواألناا اند )عبدالكری  بن محمد سمعانی، آن عالمان بسیاری برآمده

0/310 .) 
 جا.اثیر، همانجا؛ ابنگردیزی، همان. 0
 بیرونی، همانجا.. 6
 خلدون، همانجا.؛ ابن2/02، ، هماناثیر. ابن9
 . 000همان،  گردیزی،. 4
 .2/119، اثیر، همان؛ ابن008همان، . 5
 .0/321خلدون، همان، ؛ ابن003همان،  جا؛ گردیزی،همان ،اثیر. ابن2
محمدحسین بن ُبز بو معنی مكار، محیب، دلیر، شجاع، زیرک، دانا و بزر  است و حكمت دو سو دارد: کو یک سو، گربزی، طرف اتراط در حكمت است ). ُگر2

 .280 ش(،1023)تهران: نیما،  فرهنگ فارسی برهان قاط برهان،  خلف
 .000همان،  گردیزی،. 8
 .100، اخبار والة خراسان؛ سالمی، 1391، األدباءمعجمحموی، ؛ یاقوت003همان، . 1

م حكومدت سیسدتان یاتدت )ر.ن. 918ق/899(؛ او در سدال 819، تاریخ سعامانیانمنصور بن اسحاق بن احمد بن اسد، امیر سامانی در نیشابور )هروی، . 01
 (.012، حواشی و تعلیقات، تاریخ بخارا ،؛ نرشخی113ش، 1009، جلد چهارم، ترجمۀ حسن انوشو، تهران: امیرکبیر، تاریخ ایران، «سامانیان»ترای، 

ب؛ بدو نقدب از 2لی، اسدتانبول، بدر  ، کتابخاندۀ للدو6128، نسخۀ خطی شمارۀ جوام  الِفَقر و لوام  الفکراللو بن عبدالحمید الكرمانی، . مجدالدین تضب00
 .083، تاریخ گردیزی گردیزی،؛ 029د026، اخبار والة خراسانسالمی، 
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این رویداد در تاریخ سیستان  6م( شرکت داشتند.913ق/892در این تتح ) 0ظار، سیمجور دواتیبن  محمد
 ها پس از بو قتب رسیدن احمدآن 9سهب ذکری بو میان نیامده است.بن  همراهی احمد نیز آمده است؛ اما از

ق با نصر بن احمد سامانی همپیمدان شددند. در ابتددای حكومدت او بسدیاری از 031اسماعیب بو سال بن 
امیر نصر  از این رو، 4علی مرورودی کو در هرات قیام کرد.بن  والیان خودسری آغاز کردند؛ از جملو حسین

ق اولین عامب امیر نصر 032سهب را مأمور کرد تا قیام وی را ترو نشاند و موتق شد. احمد بو سال بن  احمد
سدپس بلدخ را گرتدت و علدو  5در هرات شد. بیست روز هرات را در محاصره داشت تا آن را بو صلح گشود،

پذیرد کو نپدذیرتت؛ بندابراین، ابوالقاسد  ق( خواست کو وزارتش را ب088مقام یاتت. او از ابوزید بلخی )د.
بلخی کعبی، متكل  معتزلی ایرانی را بو عنوان وزیر خود انتخاب کرد و بو ابوزید )جاحظ خراسان( منصد  

بدو  2علی مدرورودیبن  ق برای مقابلو با حسین032الول سال در ربیع 2دبیری داد و او را منشی خود کرد.
سدپس مدرو را از چنگدال  1و امارت نیشابور یاتت؛ 8رد و خود در نیشابور ماندنیشابور تاخت و او را اسیر ک

 و در زمان امیر نصر سامانی بو اوج قدرت رسید.  01علی مرورودی خارج کردبن  حسین
و ندام امیدر نصدر را از خطبدو  00احمد از قدرت خود استااده کرد و در نیشابور علد  طغیدان براتراشدت

یی کو بو احمد جهت سرکوبی حسین مرورودی داده بود، عمب نكدرده بدود؛ احمدد هاانداخت زیرا بو وعده
م( ترستاد و درخواست کدرد 989د939ق/010د892باللو )ای نزد خلیاو المقتدراتزون طلبی کرد و نماینده

 مداح»)پیشتر امیر احمد بن اسماعیب دربارۀ او یادآور شده بود کو  06تا ترمان حكومت خراسان را بو او دهد

                                                 
تعاریخ اللو صداا، اش امیر نصر بود )ذبیحور دواتی، بزر  خاندان سیمجور، غالم امیر اسماعیب بن احمد سامانی و سردار پسرش احمد و نوهابوعمران سیمج. 0

 (.839ش، 1002، تهران: تردوس، ادبیات در ایران
 .09د2/02الکامل فی التاریخ، ، اثیر. ابن6
 .911، (0922)تهران: پدیدۀ خاور،  تاریخ سیاتان. نكد: 9
م بو امارت سیستان رسیده بودندد. گاتدو 910ق/031ابتدا ابومنصور اسحاق و سپس سیمجور دواتی د سپهسالر سامانی کو خاستگاه غالمی داشت د در سال . 4

 (.3/113، «سامانیان»؛ ترای، 819، تاریخ سامانیانشود حسین مرورودی بو همین دلیب از سامانیان دلخور شده بود )هروی، می
ش(، 1002تحقیق محمد کاظ  امام )تهران: دانشگاه تهران، بوروضات الجنات فی أوواف مدینة هرات، الدین محمد اسازاری، ؛ معین008همان،  گردیزی،. 5
1/023. 
 .181، معجم األدباءحموی، یاقوت. 2
ق کو در خراسان پیش آمده اشاره نشده اسدت )نكدد : 912دث سال ق آمده و بو حوا914علی مرورودی تا سال بن  های حسین.  در تاریخ سیستان شرح جنگ2

 (.915، تاریخ سیاتان
 .21، مصالح األبدان و األنفس؛بلخی، 0/321، العبرخلدون، ؛ ابن119د112و  02، 2/20الکامل فی التاریخ، اثیر، ، ابن008، تاریخ گردیزی گردیزی،. 8
نگدار، )تهدران: بدر  هعای محلعی ایعرانتاریخ سکه در دودمعان؛ سعید سلیمانی، 0/321، العبرخلدون، ؛ ابن2/119اثیر، همان، ؛ ابن003همان،  گردیزی،. 1

 .111ش(، 1092
 .92، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر. ثعالبی، 01
 .821، تاریخ سامانیانهمانجا؛ هروی،  گردیزی،. 00
 .033، تاریخ بخاراجا؛ نرشخی، لدون، همانخ؛ ابن119و  2/110، اثیر، همان؛ ابن003همان،  گردیزی،. 06
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(. صداا گاتدو اسدت کدو او 0«سهب را از درگاه او دوری نشاید، زیرا در این هنگام آشوبی برپا خواهد کردبن 
سهب از نیشابور بو سوی جرجان لشدكر کشدید و بدا حداک  آن، بن  احمد 6ادعای پادشاهی ایران را داشت.

ر شد و حصار استواری بنا کدرد. جنگید و بر آنجای چیره شد. او در جرجان دژی ساخت و مستق 9قراتكین،
علدی را بدا بدن  احمد با تالش و تدبیر وزیدرش، ابوعبداللدو جیهدانی، حمویدوبن  خبر بو بخارا رسید؛ نصر

حمویدو دسدت بدو  كدوحمویو در مرورود منتظر احمد ماند ولی او نیامد؛ تا این 4سپاهی بو جنگ او ترستاد.
سهب نامو بنویسند و ابراز وتداداری کنندد و بن  ران سپاهش بو احمدحیلو زد و دستور داد تا تعدادی از سال

سهب تری  خورد و از مرو بدو بن  بگویند حمویو را بو او تحویب خواهند داد؛ سالران چنین کردند و احمد
ق( و سپاه احمد شكست خدورد. او 030سوی حمویو تاخت. دو سپاه در مرورود بو سوی یكدیگر تاختند )

ای مبارزه کرد کو اسدبش نیدز تدوانش را از دسدت داد و از اسد  اتتداد؛ ناچدار زنهدار نگ بو اندازهدر این ج
م 983ق/030الحجدو سدال خواست و اسیر شدد و بدو بخدارا ترسدتاده شدد و در زنددان بخدارا بدو مداه ذی

   5درگذشت.
از جنس نقره و طدال در های بلخ، اندرآبو، نیشابور و پنجهیر خانوهایی از ضرابسهب سكوبن  از احمد
کو نام او مضاف بر نام خلیاو و امیر سامانی، بر سكو ضرب شده است. ضدرب سدكو بدو ندام  2دست است

اند کو میزان قدرت و اسدتقالل ها، یكی از شواهد تاریخیخانوامیران و کارگزاران و گسترۀ جغراتیایی ضراب
نام ترمدانروای  حق ضرب سكو نداشت و معمولا  دهد. تا قرن سوم هجری کسی جز خلیاوآنان را نشان می

ق بو ترمان خلیاو در مساجد لعندت 801شد. عمرو لی  کو در حدود سال ها ضرب نمیمحلی روی سكو
هدا ندام کار توسط اسماعیب سامانی دنبال شد. در روی سكوشده بود، اقدام بو ضرب سكو کرد و بعدها این

هدای جا مشخصات سو نمونو از سدكودر این 2شد.ای محلی حک میپشت آن نام ترمانرو خلیاو و معمولا 
سهب آورده شده کو عالوه بر نام خلیاو و حاک  محلی، نام او نیز بر پشت سكو حک شدده اسدت: بن  احمد

و پشدت « المقتدرباللو/نصر بن احمد»...ق، نوشتار روی سكو نام خلیاو 038سكۀ نقره ضرب بلخ بو سال 
المقتدرباللو/ »... ق نوشتار روی سكو 030سكۀ نقره دیگر ضرب اندرابو، بو سال  8ت؛اس« احمد»...سكو 

                                                 
 .2/183، ، هماناثیر. ابن0
 .830(، 1029)تابستان  2، شمارۀ شناسیایران، «شرایط اجتماعی و سیاسی ایران بعد از سقوط شاهنشاهی ساسانی»اللو، صاا، ذبیح. 6
 پاورقی(. 003همان،  قراتكین )گردیزی،بن  منصور. 9
 جا. همان گردیزی،. 4
اثیدر رسدد کرمدانی، گردیدزی و ابننام احمد بن سهب آمده است و بو نظر میاخبار والة خراسان، همانجا؛ در مستخرجات کتاب  ، همانجا؛ گردیزی،اثیر. ابن5

 (.191د108، اخبار والة خراساناند )نكد : سالمی، اطالعات خود را در این زمینو از این منبع گرتتو
 . 120و  122، 121های شمارۀ ؛ سكو110د112ن، نكد : سلیمانی، هما.  2
 .689(: 0921)پاییز و زمستان  21و  28های ، شمارهمشکوة، «ضرب سكو در خالتت اسالمی». جهانبخش ثواق ، 2
 .112سلیمانی، همان، . 8
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سكۀ دیگر از جدنس طدال، ضدرب نیشدابور، بدو سدال  0؛«سهببن  احمد»...و پشت سكو « نصر بن احمد
 6اسدت.« سدهببدن  احمدد»... و پشت سدكو « المقتدرباللو/نصر بن احمد»...ق، نوشتار روی سكو 032

سدهب و آغداز حكمراندی نیمدو مسدتقب او حدداقب از سدال بن  طال و نقره نشان از قدرت احمد ضرب سكۀ
ق صورت گرتتدو باشدد؛ 032ق تحت لوای امیر سامانی و خلیاو دارد؛ شاید ضرب سكۀ طال در سال 038

سدت زیرا در آن سال احمد آشكارا نسبت بو امیر سامانی تمرد کرده و از خلیاو حكومدت خراسدان را درخوا
 ها پیداست کو هنوز اس  امیر نصر سامانی را از خطبو نیانداختو است.کرد؛ اما از اسامی روی سكو

 سهلبن  ـ کارگزاران احمد1ـ 4ـ 2
 آزادسرو

سدهب در بدن  یاد کرده است کو همراه احمد« آزادسرو»تردوسی در داستان رست  و شغاذ از پیری دانا بو نام 
 9رسیده است:م نریمان میمرو بوده و نژاد او بو سا

 سهب بودی بو مرویكی پیر بد نامش آزاد سرو/کو با احمد 
ق(، نخستین یدا یكدی از نخسدتین 030شدۀ رست  توسط آزادسرو )پیش از مر  احمد در اخبار تدوین

پیداست کدو  4های ملی ایران بو زبان پارسی دری بوده کو بو دست تردوسی رسیده است.های داستانتدوین
سدهب نیدز حدامی آن بدوده بدن  ر این دوره بو زبان پارسی و تاریخ ترهنگی ایران اهمیت داده شده و احمددد

   5است.
 ق(913ابوالقاسم کعبی )د.

سدهب بدود و ندزد او بدن  ابوالقاس  عبداللو بن احمد بن محمود کعبی بلخی از بزرگان معتزلو و وزیر احمد
تعاریخ  ،مفعاخر خراسعانو محاسعن آل طعاهر هدای مؤلف کتاباو صاح  دیوان شعر و  2کرد.کتابت می

 8اثر دیگر او نام برده است. 69ندی  از و ابن 2و تاسیری دوازده جلدی بود نیشابور
 

                                                 
 همان.. 0
 .110 ،همان. 6
 .1/012، شاهنامهتردوسی، . 9
هدا و هدای ملدی تدا نظد  شداهنامویران بعد از سقوط شاهنشاهی ساسدانی و اثدر آن در ترجمدو و تددوین روایدتشرایط اجتماعی و سیاسی ا»اللو صاا، ذبیح. 4

 . 221ش(، 1021)تهران: عل ،  روایت شاهنامه به نثر؛ ایرج گلسرخی، 830(: 1029)تابستان  2، شمارۀ شناسیایران، «های قهرمانیداستان
 .9/882الکامل فی التاریخ، ، اثیر. ابن5
 .1391، األدباءمعجمحموی، یاقوت؛ 04، 06، الفهرستندی ، . ابن2
تصدحیح هاشد  محددث )بیدروت: مرکدز پژوهشدی میدراث ، بوترجم  تقویم التعواریخخلیاو، ؛ مصطای بن عبداللو حاجی4/295، األناا . نكد: سمعانی، 2

گاه، ، ترجمۀ کری  کشاورترکاتان نامه؛ واسیلی بارتولد، 682ش(، 0984مكتوب،   .6/59ش(، 0922ز )تهران: آ
 . 09د06، الفهرستندی ، . نكد: ابن 8
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ید بلخی )  ق(955ـ  592ابوز
سهب بلخی دبیر و منشی احمد کامكاری بود. او در علوم جغراتی، ریاضی، کالم، تلسداو، بن  ابوزید احمد

هدای خدود از روش تالسداو و در نوشدتو  و طبیعیات، علوم اوایب و علوم اسدالمی متبحدر بدود؛ نجوم، ط
علی مرورودی و ابوعلی جیهدانی بن  بارها از حسین 0کرد و مردی نیكو اعتقاد بود.اصحاب عقب پیروی می

او نام بدرده اسدت. از  ندی  از بیش از چهب اثراحمد سامانی، صلو دریاتت کرده بود. ابنبن  وزیر امیر نصر
  6پزشكی است.با موضوع پزشكی و روان مصالح األبدان و األنفسجملو آثار او 

 ـ حفصه دختر سهل پسر هاشم5ـ 2
سهب بود. نام حاصو در تاریخ دو بار آمده است: بدار اول مربدوط بدو بن  حاصو دختر سهب و خواهر احمد

درآورد کو احمد  9اش، ُسبَكری،خواهرش را بو ازدواج غالم لی  بو احمد دستور داد تازمانی است کو عمرو
آن را اجابت نكرد. عمرو پس از این ماجرا او را بدو سدوی مدرو ترسدتاد. احمدد بیمنداک شدد کدو عمدرو از 
خواهرش انتقام بگیرد؛ بنابراین، چنین حیلو کرد کو حاصو در خدمت دختر عمرو باشد. همچنین ندام او را 

توان دید. زمانی کو احمد در زندان بود، حاصو توسط عمرو می 4ن سیستان اتكندن احمددر ماجرای بو زندا
از دختر عمرو خواست تا دستور دهد احمد را بو گرمابو بارستند و دختر عمرو نیدز چندین کدرد. حاصدو از 

 5ترصت استااده کرد و احمد را با تغییر قیاتو تراری داد.
 ـ ابوالقاسم پسر حفص6ـ 2

اش معدروف بدود. ایدن او بو نام مادری 2سهب بود.بن    بن حاص، پسر حاصو و خواهرزادۀ احمدابوالقاس
ذکدر »، در بخش الکامل از او در 2نشان از اهمیت و شهرت حاصو دارد. ابوالقاس  از سرداران خراسان بود.

یكدی از ترزنددان سخن بو میان آمده اسدت. او از لیلدی بدن نعمدان دیلمدی، سدالر « وقایع لیلی بن نعمان
و لیلی ه  مقدم او را برای تزونی شمار سپاهیانش برضد سامانیان  8ُاطروش، حاک  جرجان، زنهار خواست

ای بوده است کو لیلدی بدو تشدویق او و اهمیت و مقام ابوالقاس  بو اندازه 1و تسلط بر نیشابور گرامی داشت.

                                                 
 .668ندی ، همان، . ابن 0
 .80ش(، مقدمۀ مصحح، 1008تصحیح غالمحسین صدیقی )تهران: انجمن آثار ملی، ، بوقراض  طبیعیاتسینا، حسین بن عبداللو ابن . نكد: 6
 (.612د642، تاریخ سیاتان)نكد :  سبكری و عمرو لی  نامی از این دو برده نشده استذیب حوادث  تاریخ سیاتانگاتنی است کو در .  9
 (.9/485، العبرخلدون نام احمد بن سهب را در این قسمت با نام کامكار آورده است )ابن«. کامكار خلیاۀ عمرو بن لی  در مرو بود. »4
 .000د008، تاریخ گردیزی گردیزی،. 5
 . 0/322خلدون، همان، ؛ ابن2/183التاریخ،  الکامل فی، اثیر. ابن2
 .33تا(، ، با گردآوری ویلارد مادلونگ )بیروت: ترانزشتاینر، بیاخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیالن. 2
 جا.، هماناثیر. ابن8
 .820 تاریخ سامانیان،هروی، . 1
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 0ق(.032هب بو نیشابور لشكر کشید )سبن  قاس  داعی کمی پس از مر  احمدبن  ترمان حسن
 

 نتیجه

هدای حكدومتگر ایدران بو دنبال سقوط ساسانیان و دگرگونی ساختار سیاسی، دامنۀ قدرت و مكنت خانددان
باستان تغییر کرد. آنان با توجو بو شرایط سیاسی و نظامی حاک ، برای حاظ مناتع جانی، مالی و حكدومتی 

ای ای پذیرای مهمانان ناخواندده شددند و صدلح کردندد؛ عددهد. عدههای مختلف عمب کردنخود، بو گونو
های نخسِت تتوح تا شدروع ها از همان سالای ه  مهاجرت. بسیاری از این خاندانایستادگی کردند و عده

هایی را برای ورود بو دسدتگاه حكدومتی انجدام دادندد. خانددان کامكدار نیدز یكدی خالتت عباسیان تالش
های نخسدتین شان تالش کردند. در سدهو اجدادیبودند کو برای نگهداری ِملک و ُملک آبا هایی ازخاندان

سو شهر مرو، نیشابور و هرات از اهمیت خاص سیاسی برخوردار بودند کو از قضا سرنوشت این خاندان با 
و او بدر اسداس  تبار منسوب بو کامكار، دهقان مدرو، اسدتآن شهرها گره خورده بود. نام این خاندان ایرانی

ثابدت بن  سهب و نعمانمنابع و تحقیقات، حیات تاریخی داشتو است. همچنین با توجو بو نس  احمد بن 
نامۀ یاد شده نیدز محتمب است کو او پسر یزدگرد سوم پسر شهریار بوده باشد. احتمال جعلی بودن دو نس 

اگر ایدن شدجره  ز اعتبار بالیی برخوردارند و ثانیاا اند اکت  تاریخی کو آن را روایت کرده ک  است؛ زیرا اولا 
 كدوتوانست بو یكی از پسران مشهور یزدگرد همچون پیروز نسبت داده شود. اینسازی بود، میحاصب نس 

ای دیگر برای ایرانی بدودن ایدن خانددان شمار آمده، شاید نشانونس  این خاندان تقط در چند منبع انگشت
های اعراب کت  متعددی نگارش شده است. اعضای این خاندان پدس از ساب خاندانباشد؛ زیرا دربارۀ ان

ورود اسالم، صاح  مقام و منص  سیاسی، نظامی، علمی و ترهنگی شدند. مناص  حكومتی اتدراد ایدن 
 831خاندان بدین قرار بود: کامكار حاک  و مرزبان مرو بود. نوادگدان او در دسدتگاه حكدومتی طاهریدان )

منصدد  بودنددد؛ امددا اطالعدداتی از مقددام آنددان در دسددت نیسددت. در دورۀ صددااریان صدداح  ق( 819ددد
سهب هاش  و سو پسرش تضب، حسین و محمد بو مقام دبیری رسیدند. محمد بن بن  سهب ق(090د830)

لی  یكی پس از دیگری صاح  امارت مرو شدند. در اوایدب بن  سهب در زمان حكومت عمروبن  و احمد
سهب بو خدمت امیران سامانی اسماعیب، احمد و نصر درآمد. ابتدا مقام ترماندهی بن  مانیان احمددورۀ سا

های ابتدای حكومت امیر نصر های مختلف را بر عهده گرتت. سپس بو مقام سپهسالری رسید تا قیامجنگ
ایدت امدارت سامانی را سرکوب کند. بعد از آن عامب هرات و بلدخ و صداح  دربدار شخصدی شدد. در نه

های نقره و طال ضرب کرد. پدس از آن علد  طغیدان نیشابور را بو دست گرتت و بو اوج قدرت رسید و سكو

                                                 
 . 2/181، ، هماناثیر. نكد : ابن0
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برداشت و نام امیر نصر را از خطبو انداخت و از خلیاو مقتدرباللو امارت خراسان را درخواسدت کدرد؛ امدا 
و قدرت در این خاندان تروکش کدرد و عاقبت در زندان امیر نصر درگذشت. بر اساس منابع موجود با مر  ا

ای از اعضدای خانددان از سرنوشت این خاندان پس از ابوالقاس  بن حاص اطالعی در دست نیست. عدده
مند بودند، منج  بودندد. ایدن تبحدر بدا های دورۀ ساسانی کو بو عل  نجوم عالقوکامكاری همچون خاندان

خاندانی بودن برخی از های انتقال علوم در آن دوره و تاحدودی، انحصاری و درونراهتوجو بو محدود بودن 
تواند احتمال وابستگی این خاندان را بو ساسانیان تقویت کند. در میان منابع از مقام علمی احمدد علوم می

القاسد  کعبدی و ابوزیدد کارگزاران او مانند آزادسدرو، ابو كوسهب اطالعی وجود ندارد؛ اما با توجو بو اینبن 
داده و حدامی و همنشدین بلخی، همو از عالمان مشهور بودند، پیداست کو بو علدوم مختلدف اهمیدت مدی

 دانشمندان بوده است.
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