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  نشریه علمی علم و تمدن در اسالم              
                                                                                              2032تابستان/ دوازدهم/ شماره )دوره جدید( ومس سال

                                     
        
     

: 20.1001.1.26764830.1401.3.12.2.2 
  

 کاث جغرافیای تاریخی
 1حبیب زمانی محجوب

   (01-32) 
 چکیده

کاث، شهری واقع در شرق رود جیحون، قصبه خوارزم و پایتخت باستانی و نخستین مرکز سیاسی، اجتماعی 
. این شهر به همراه ُجرجانیه )ُگرگانج، اورگنج(، ایالت خوارزم را شدیتصادی منطقه خوارزم محسوب مو اق

های درخشان تمدن اسالمی در شرق جهان اسالم بدل کردند. کاث در قرون اولیه اسالمی به یکی از کانون
انیه جای کاث را به تدریج از اهمیت و جایگاه آن کاسته شد و جرج، ولی بهشدیشهری مهم محسوب م

عنوان کرسی خوارزم گرفت. اینکه عوامل رونق و اهمیت کاث چه بود و چرا اعتبار و نقش را از دست داد 
است که این مقاله در پی بررسی آن است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی، و با تکیه بر منابع  یامسئله

دیرباز کاث، به دلیل مرکزیت والیت خوارزم،  که از دهدیهای این پژوهش نشان میافتهای است. کتابخانه
شهری معتبر و پر رونق بود. بازارهای آباد و دادوستد وسیع با ترکان نشان رونق تجاری این شهر، و فراوانی 

دوست آل عراق بر این ویژه در دوران حکومت خاندان دانشعالمان و دانشمندان نشان رونق علمی آن، به
های مکرر رود جیحون اث تا سده چهارم هجری نپایید و از این زمان بر اثر طغیانسرزمین، بود. شکوفایی ک

تر از آن رونق ُجرجانیه )به عنوان مرکز جدید خوارزم(، کاث از اهمیت و هایی از کاث، و مهمو خرابی بخش
 اعتبار افتاد و رو به انحطاط نهاد.

 .م، تمدن و آل عراقکاث، خوارزم، جرجانیه )گرگانج(، عل های کلیدی:واژه 
 
 
 
 

                                                                 
. استادیار گروه تاریخ و تمدن اسالمی، پژوهشکده الهیات و معارف اسالمی، پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق )ع(، قم، 1

  H.zamania@isri.ac.irایران.
نوع مقاله: پژوهشی 21/37/2032تاریخ پذیرش:  23/33/2032تاریخ دریافت:   
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 مقدمه
، بی نا؛ 200و  237: 2377ابن حوقل، ؛ 022: 2، ج 2372مقدسی، کاث قصبه والیت خوارزم )

نخستین ( و Bosworth, 1997:753؛ 329: 2، ج 2316( و پایتخت باستانی )بارتولد، 329: 2362
 (23: 2309اء، شد. )ابوالفدمرکز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه خوارزم محسوب می

گونه که بایدوشاید به آن پرداخته با تمام اهمیتی که کاث در وقایع دوره اسالمی داشته است، تاکنون آن
(، Bosworth, 1997) المعارف اسالمدرباره کاث، به غیر از مدخل دائرهطوری که نشده است. به

ها و مقاالتی که درباره خوارزم تابتاکنون کتاب و مقاله مستقلی نگاشته نشده است. هر چند در عمده ک
 اند.اند، مطالبی درباره کاث بیان کردهتدوین شده

( در مقاله 2392اند: صالحی و قلی زاده )اند، عبارتمنابعی که جسته و گریخته به کاث پرداخته
پس از بیان تاریخ سیاسی خوارزم تا دوره « اسالم جهان اقتصادي جغرافیاي در خوارزم جایگاه»
اند، مطالب معدودی درباره تجارت خارجی أمونیان، که به تاریخ دوره اسالمی کاث نیز اشاراتی کردهم

 جغرافیای»( در مقاله 2317) یگی. خسروبشودیاند که نامی از کاث در آن دیده نمخوارزم آورده
ن تا دوره افزون بر جغرافیای خوارزم، به تفصیل تاریخ خوارزم را از عصر باستا« خوارزم تاریخی

خوارزمشاهیان بررسی کرده است. عمده مقاالتی هم که درباره آل َافریغ )آل عراق( تدوین شده، با توجه 
اند، البته در این مقاالت پیشینه کاث و به این که کاث مرکز این حکومت بود، اشاراتی به کاث داشته

ث پس از آن مورد بررسی قرار نگرفته تاریخ کاث تا پایان دوره آل افریغ )آل عراق( بررسی شده و حواد
« آل عراق»( در مدخل 2371داود ) و آل« خاندان شاهیه خوارزم»( در مقاله 2366است. )اذکایی )

 قرن یک در تازه یآل عراق؛ پژوهش»( در مقاله 2392اند. هروی )تاریخ کاث را بدین نحو نوشته
م را در دوره آل عراق واکاوی کرده است و تاریخ سیاسی خوارز« خوارزم بر سامانیان تابع حاکمیت

اطالعات خوبی در این زمینه ارائه داده که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. با مرور پیشینه 
و شایسته است  شودیتحقیق گویای این است که هنوز خأل تحقیق درباره شهر بااهمیت کاث احساس م

تمدنی این شهر مورد بررسی قرار گیرد که این نوشتار در پی پاسخ وجوه اهمیت این شهر به ویژه اهمیت 
 است. گردیده ینبه همین دغدغه، تدو
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 ها و وجه تسمیهنام
ای خوارزمی، به معنای حصاری است که در دشت برپا کاث )ّکث، کت، کات، کاژ، کذ و کد( واژه

( به نوشته 02: 2366اذکایی، ؛ 329: 2، ج 2316؛ بارتولد، 23: 2321شود. )ابن ارسالن خوارزمی، 
( 026: 0یاقوت، واژه کاث در زبان خوارزمی به معنای دیواری در صحراست. )یاقوت حموی، بی تا، ج 

( و 2202: 3، ج 2920گویا چون در شرق جیحون شهری همجوار کاث نبود )ابن عبدالحق بغدادی،
نام بر آنجا، اطالق  ین( ا026: 0تا، ج عمده شهرها در غرب جیحون قرار داشتند، )یاقوت حموی، بی 

 شده است.
های گوناگون ضبط شده در منابع تاریخی و جغرافیایی کاث، به عنوان مرکز خوارزم، به عناوین و صورت

؛ ابن 206: 2؛ طبری، بی تا، ج 17: 2376؛ بالذری، 26: 2363است، مانند: پیل یا فیل )ابن خردادبه،
؛ 396: 0(، منصوره )یاقوت حموی، بی تا، ج 26: 2319)بیرونی،  یر(، ف263: 0، ج 2969اثیر، 

؛ مستوفی قزوینی، 291-296، 12: 2371(، کات یا کت )جیهانی، 221: 2373مستوفی قزوینی،
(؛ شهرستان 267و  263: 2، ج 2337؛ یزدی، 023: 2، ج 2329؛ ابن بطوطه، 221: 2373

؛ 230: 2372(، و خوارزم. )ابن رسته، 236: 2309؛ ابوالفداء، 027: 2و ج  03: 2، ج 2372)مقدسی،
 (291-296: 2363؛ قزوینی، 396: 2؛ یاقوت حموی، بی تا، ج 70: 2232ابن فضالن، 

بارتولد با استناد به بیرونی معتقد است بخش کهندژ )داراإلماره( کاث به فیل یا فیر موسوم بوده 
( کشف مسکوکاتی 206: 2ری، بی تا، ج ؛ طب26: 2319؛ بیرونی، 333: 2، ج 2316)بارتولد،1است.

دهد آنجا مرکز خوارزم و مقر خاندان سلطنتی خوارزمشاهی از روزگار امویان در دارالضرب فیل نشان می
( پس از تهاجم مسلمانان به این منطقه و فتح فیل توسط ُقتیبه بن 067: 2376بوده است. )لسترنج، 

؛ 262: 2372و  396: 2)یاقوت حموی، بی تا، ج  مسلم باهلی، این بخش به منصوره شهرت یافت.
 ( در واقع منصوره نام اسالمی قلعه فیل بوده است.067: 2376؛ لسترنج، 221: 2373مستوفی قزوینی،

: 2362)بی نا، « کاژ»نویسنده نامعلوم کتاب حدودالعالم من المشرق الی المغرب، کاث را به شکل 
( در شاهنامه نیز یک بار از فردی به 212: 2371جیهانی، ضبط کرده است. )« کات»( و جیهانی، 329
 (092: 2317)بیورد( کاتی در داستان کاموس ُکشانی یاد شده است. )فردوسی،  یروزنام پ

                                                                 
. کهندژ فیل یا فیر از همه دژها و باروها بلندتر بوده که پس از ویرانی توسط آب جیحون، بقایای اندکی از آن باقی بود که توسط 1
 (203: 2366قدیم کاث را نمایان ساخت. )اذکایی،  ، باستان شناس روسی، مورد کاوش قرار گرفت و آثاری از تمدن«تولستوف»
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: 2373در منابع و تحقیقات جدید، گاه از والیت خوارزم تحت عنوان کاث یاد شده است. )رنجبر، 
( ابن رسته کاث را خوارزم خوانده و نوشته 362 :2021؛ ابن وردی، 067: 2376؛ لسترنج، 221

: 2372است:"رود جیحون به ناحیت خوارزم وارد شده و از شهر خوارزم عبور کرده است.")ابن رسته، 
رفته، 1ش از بخارا به کاث و بعد به گرگانج )جرجانیه( 333ق/  339( ابن فضالن نیز که در سال 230

( برخی نیز، خوارزم و کاث را در کنار یکدیگر 70: 2232ن، کاث را خوارزم خوانده است. )ابن فضال
 (202: 2371اند. )ثعالبی، ذکر کرده

 
 موقعیت جغرافیایی

دقیقه بود.  37درجه و  02درجه و عرض جغرافیایی  12کاث در اقلیم پنجم، به طول جغرافیایی 
؛ 027: 2، ج 2372)مقدسی،  یحونشهر در سمت راست )شرق( ج ین( ا262: 2، ج 2922)بیرونی، 

( و در فاصله شش منزلی پایین دریاچه 223: 2309؛ ابوالفداء، 09: 2321ابن ارسالن خوارزمی، 
( فاصله کاث تا خیوه یک منزل و تا جرجانیه سه منزل 211: 2377خوارزم قرار داشت. )ابن حوقل، 

: 0وی، بی تا، ج ؛ یاقوت حم291: 2371؛ جیهانی،200: 2377فرسخ( بوده است. )ابن حوقل،  23)
 (799: 2؛ ادریسی، بی تا، ج 026

( به نقل ابن بطوطه، در زمان سفرش به کاث، 221: 2373کاث شهری سردسیر بود. )مستوفی قزوینی، 
: 2، ج 2329کردند. )ابن بطوطه، روی آن بازی می یهااستخر بزرگ شهر چنان یخ زده بود که بچه

های کوچک بسیاری در این شهر جاری حون از کاث رودخانه( به دلیل عبور نهرهای منشعب از جی023
ها رود َجردور )خرکور( بود که بازار و شهر را از هم ترین آن( که معروف230: 2372بودند )ابن رسته، 

 (236: 2377؛ ابن حوقل، 237: 2306. )اصطخری، ساختیجدا م
: 2306اند. )اصطخری،اندهاصطخری و ابن حوقل طول و عرض شهر را سه فرسخ در سه فرسخ خو

( مسجد جامع پشت کهندژ و در میان بازارها قرار داشته 236: 2377؛ ابن حوقل،237
مسجد  یک( نزد333: 2، ج 2316( و کاخ مستحکم خوارزمشاه )بارتولد،027: 2، ج 2372)مقدسی،

انی کهندژ ( منابع جغرافیایی از ویر237: 2306، ی؛ اصطخر212: 2371جامع بوده است. )جیهانی، 

                                                                 
لفظ . نام این شهر در دوران باستان گرگانه بود که اعراب آن را به جرجانیه )یا گرگانج( تعریب کردند. از دوره مغوالن گرگانج را اورگنج ت1

 کردند و امروزه نیز، به همین نام مشهور است.
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حوقل، ؛ ابن232: 2306اند )اصطخری، در سده چهارم هجری، در نتیجه طغیان جیحون، سخن گفته
 (060: 2376( که دیگر بازسازی هم نشد. )لسترنج، 236: 2377

 
 توابع کاث

که بیشتر شهرهای مرزی با ُغزان )ابن حوقل،  بردیمقدسی از چندین شهر به عنوان توابع کاث اسم م
( و دارای دژ بودند؛ این شهرها عبارت بودند از: َهیطله، َغرَدمان، ایخان، َاردخیوه، نوکفاغ، 231: 2377

( 022-026: 2، ج 2372ُکرَدر، َمزداخکان، جشیره، َسدور، زردوخ و دیه براتکین و َمدکمینه. )مقدسی،
هر کدام از همدیگر  چهار شهر اردخیوه، غردمان، ایخان و نوکفاغ در ساحل شرقی جیحون واقع و فاصله

ترینش به کاث، َغردمان، و دورترینش نوکفاغ ( نزدیک233: 2، ج 2372یک منزل بوده است، )مقدسی،
( بارتولد نیز، در بیان منازل اطراف جیحون در ایالت خوارزم تا خیوه، از این 013: 2376بود. )لسترنج، 

ترین شهر ، بزرگی( مقدس339-302: 2ج  ،2316. )بارتولد، بردیها اسم مشهرها و مکان امروزی آن
که در وسعت به اندازه جرجانیه بود و دورش دوازده هزار دژ و روستا داشت.  داندیکاث را مزداخکان م

: 2306براتگین )اصطخری، یا( 200: 2377حوقل، )ابن ین( قریه قراتگ026: 2، ج 2372)مقدسی،
و بازار بزرگ داشت  بردندیاز آن جا سنگ ساختمان م( از قرای بزرگ و دور از کاث بود که 231و  232

قریه پنج روز تا کاث و یک روز تا دریاچه  ین( ا026: 2، ج 2372که مسجد جامع در آن بود. )مقدسی،
ای به نام َبرقان را از توابع دهکده یاقوت( 333-332: 2، ج 2316خوارزم فاصله داشته است. )بارتولد،

 (33: 2372شده و به صورت کشت زاری درآمد. )یاقوت حموی،  یرانو کاث شمرده که در زمان وی،

 
 (941: 1731نقشه منطقه خوارزم )لسترنج، 



 2032 دهم / تابستاندر اسالم / سال سوم /  شماره دواز علم و تمدن 

  
 

11                                                                                                    
 

 

 کاث در عهد باستان
-2933مارکوارت ) یوزفاطالعات بسیار کمی درباره کاث در دوره پیش از اسالم موجود است. 

. کندیدر بهرام گور، منسوب م( بنای کاث )پایتخت خوارزم( را به َنرسی، برا2170/2339-2203
سال قبل از  326) یالدیم 330( بارتولد تاریخ ساخت کهنِدژ کاث را سال 222: 2363)مارکوارت، 

توان قدمت بسیاری برای این رو، نمی( ازاین23: 2321هجرت پیامبر اکرم )ص( نوشته است، )بارتولد، 
-یه خوارزم، روایتی عجیب و شبیه به هم میشهر قائل شد. مقدسی، یاقوت و قزوینی، در باب وجه تسم

دهد چهارصد نفر از نوکران یا محبوسین مملکت خویش را به آورند که یکی از پادشاهان دستور می
یابند جایگاهی بسیار دور با فاصله صدفرسنگی از شهرهای آباد تبعید نمایند و با این ویژگی محلی می

؛ قزوینی، 392: 2؛ یاقوت حموی، بی تا، ج 023: 2 ، ج2372گفتند. )مقدسی،که آن را کاث می
2363 :291) 

بارتولد، با استناد به گفته بطلمیوس، معتقد است در دوره سلطه یونانیان بر این منطقه، خوارزمیان در 
و این با موقعیت کاث قابل تطبیق است )بارتولد،  کردندیکرانه شرقی اوکسوس )جیحون( زندگی م

مسکون بوده است.  یاگرفته است که کاث پیش از اسالم نقطه یجهن اساس، نت( و بر همی23: 2321
 (26: 2321)بارتولد، 

 
 کاث در دوره اسالمی

پس از اسالم و آغاز فتوح مسلمانان، کاث نیز، همانند سایر شهرهای ایالت خوارزم توسط ُقَتیُبه بن ُمسلم 
یخی از کاث نامی برده نشده و در همه جا ش فتح شد، هرچند در منابع تار 93ق/ 93باِهلی در سال 

( در 63: 2336؛ گیب، 93: 2؛ طبری، بی تا، ج 127: 2376سخن از فتح خوارزم است. )بالذری،
؛ 263: 2316)هروی،  کردندیاز آل َافریغ بر خوارزم حکمرانی م یزمان فتوح مسلمانان، ملوک

( و سپس 227: 2366تبار )اذکایی، نای اشکان( و فردی به نام َازکاجوار دوم به مع300: 2312باسورث، 
( عمده 26: 2319پیکر فرزند َازکاجوار خوارزمشاه بوده است. )بیرونی، َاسَکجموک به معنای ُسکایی

فتوح خوارزم به مرکزیت کاث در دوره َاسَکجموک رخ داد؛ چراکه وی در نتیجه شورش برادرش ُخرزاد، و 
تسلیم ُقَتیُبه شد. پس از فتح خوارزم، والیان عرب در بخش شمالی  عدم توان برای رؤیارویی با اعراب،

آن یعنی جرجانیه مستقر شدند و بخش جنوبی خوارزم به مرکزیت کاث، با اختیاراتی محدود، در دست 
ها شده بود، دل نشانده عربامرای محلی آل افریغ باقی ماند اما مردم منطقه از شاه خود که دست
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از پیروی کارگزاران قتیبه سربرتافتند و از اسالم بازگشتند؛ در نتیجه قتیبه برای بار دوم  خوشی نداشتند؛ لذا
( به 221: 2366به این منطقه لشکر کشید و این بار َاسَکجموک را به عنوان خوارزمشاه برگزید. )اذکایی، 

رنامه ملوک آل افریغ، ترین مرجع اطالعاتی تبایاستناد اطالعات ارزشمند بیرونی در آثار الباقیه، اصل
)بارتولد،  یهپس از َاسکجموک خوارزمشاهیان افریغی، در رقابتی تنگاتنگ با امرای عرب در جرجان

( در اوائل سده سوم هجری ملوک 26: 2319( بر این منطقه حکم راندند. )بیرونی، 232: 2، ج 2316
( و این در تغییر اسامی امرا و 272: 2366)اذکایی،  یرندپذیَافریغی خوارزم، ولو به ظاهر، اسالم را م

انتخاب اسامی اسالمی توسط آنان مشخص است. نخستین شاه افریغی مسلمان عبدالله بن پرکسیاَثه به 
 معنای پسر شاه است.

. به نقل منابع در دوره عباسیان یابندیاز اواخر سده سوم هجری سامانیان بر منطقه ماوراءالنهر سلطه م
اریان و طاهریان بر سر تسلط بر خوارزم فراوان بود و همین امر رافع ابن َهرثمه، ها میان صفکشمکش

والی خراسان را که از اداره این منطقه ناتوان شده بود، وادار ساخت والیت خوارزم را به اسماعیل سامانی 
به را  1ش عراق بن منصور 262ق/  210( اسماعیل در سال 093: 2، ج 2372واگذار کند. )مقدسی، 

؛ سیدی، 21: 2321عنوان نماینده خود به خوارزم فرستاد و وی در شهر کاث مستقر شد. )بیرونی، 
2311 :02) 

عراق بن منصور که لقب خوارزمشاه یافت، قدرت و نفوذ زیادی در خوارزم یافت و در عمل به استقالل 
سامانی از او انتظار ارسال خراج که هرچند سیادت سامانیان را پذیرفته بود، اما امرای  یارسید، به گونه

: 2، ج 2372؛ مقدسی، 222: 2362. )بی نا، کردندینداشتند و تنها به دریافت هدایایی چند بسنده م
 (223: 2392است. )هروی،  نیامده منابع در منصور بن عراق از خبری ( افزون بر این هیچ093

ش بر کاث حکمرانی  333ق/  303ل پس از عراق بن منصور فرزندش محمد به قدرت رسید و تا سا
 منصور بن عراق بن محمد تکریم و استقبال کرد. ابن فضالن در زمان وی از خوارزم بازدید کرده و مورد

اوضاع  دهندهنشان خوارزم در رایج مغشوش و تقلبی هایدرهم از فضالن ابن گرفته است. گزارش قرار
 (72و  72-77: 2232)ابن فضالن، است.  عراق بن محمد دوره در اقتصادی نابسامان

احمد بن محمد بن عراق شاهد اختالف میان سامانیان و آل عراق  یددر دوره جانشین محمد، ابوسع
ها و نوعی سرکشی و خودمختاری امرای کاث در حذف نام امرای سامانی از سکه اشیجههستیم که نت

                                                                 
 گویند.یز، می. به همین دلیل آل افریغ را آل عراق ن1
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مشهور ابوسعید تغییر ترتیب گاه شماری  ( از دیگر اقدامات223: 2392برابر سامانیان بود. )هروی، 
 (362: 2319ش است. )بیرونی،  336ق/ 306خوارزمی در سال 

آخرین حاکم از آل عراق، ابوعبدالله محمد بن احمد است که بیرونی در ذکر زنجیره تباری او با لقب 
جیحون،  شرقی محاک به خوارزمشاه لقب زمان این ( تا26: 2319. )بیرونی، کندیاز وی یاد م« شهید»

 جرجانیه )گرگانج( در مرکزیت به جیحون غرب حاکمیت و شدیداده م بود، مستقر کاث شهر در که
 .بود اختیار مأمون بن محمد )مؤسس آل مأمون(

ش ُبغراخان ترک قراخانی با حمله به بخارا آنجا را تصرف کرد و نوح بن منصور  363ق/  312در سال 
جنوب خوارزم گریخت. در این زمان بحرانی و محنت هم ابوعبدالله  یهاسامانی به اجبار به دشت

بدو »خوارزمشاه )والی کاث( و هم محمد بن مأمون )والی جرجانیه( از امیر سامانی حمایت کردند و 
( و سپاهیان قراخانی در 230: 2236جرفادقانی، «)پسندیده تقدیم داشته یهاها کرده و خدمتتقرب

ان بخارا را ترک گفتند و امیر سامانی به بخارا بازگشت. امیر نوح سامانی به پاس نتیجه بیماری بغراخ
خدمتی والیان خوارزم، نساء را به مأمون بن محمد و َابیَورد را به حوزه فرماندهی ابوعبدالله خوش

سیمجور ( ابوعبدالله در ستاندن َابیَورد با استنکاف ابوعلی 230: 2236خوارزمشاه افزود. )جرفادقانی، 
والی خراسان روبرو شد، در نتیجه ابوعبدالله در پی انتقام از ابوعلی سیمجور برآمد و لذا هنگامی که 

بر « هزاراسب»از سوی خوارزمشاه با دو هزار سوار و پیاده در  یابوعلی آهنگ جرجانیه داشت، لشکر
( وقتی 372: 2327یهقی، ؛ ب360: 2373ابوعلی سیمجور شبیخون زده و وی را اسیر کردند. )گردیزی، 

این خبر به مأمون بن محمد امیر جرجانیه رسید، به واسطه تعصب قدیم میان اهل جرجانیه و کاث، به 
و برای گسترش قلمرو خویش به کاث حمله کرد و پس از دستگیری و بهانه رهانیدن ابوعلی سیمجور 

ادت آن خاتمه داد. )جرفادقانی، کشتن امیر آن )ابوعبدالله خوارزمشاه( به عمر این حکومت و سی
 آل قلمرو ضمیمه عراق آل قلمرو ابوعبدلله قتل ( با231: 9، ج 2969؛ ابن اثیر، 232-221: 2236

( و 221-229: 2، ج 2316رسید )بارتولد،  محمد بن به مأمون خوارزمشاه باستاني و لقب مأمون شد
دوگانه  سیاسي نظام مچنین، با این رویدادگاه خوارزم نیز، از کاث به جرجانیه انتقال یافت. هتخت

 .شدند خوارزم سیاسي قدرت مأمونیان یگانه و کرد تغییر خوارزم
 031ش مأمونیان بر کاث و کل منطقه خوارزم سلطه داشتند تا آنکه در سال  363ق/ 312از سال 

م و کاث در ش با حمله محمود غزنوی، و قتل ابونصر منصور بن علی بن عراق، اداره خوارز 397ق/
حکمرانی  ترتیب، ( بدین367: 2236اختیار آْلتوْنتاش، حاجب بزرگ محمود، قرار گرفت. )جرفادقانی، 



 کاث یخیتار یایجغراف

 

               19          

 

 936: 2327؛ بیهقی، 212: 2373رسید. )گردیزی،  آلتونتاشیان و به درآمد مأمونیان دودمان از خوارزم
 (932و 
 

 افول کاث
ر منطقه خوارزم داشت، از سده چهارم هجری بر اثر ها اعتبار اقتصادی و سیاسی و تمدنی دکاث که قرن

مکرر رود جیحون  هاییانتغییرات محیطی و جغرافیایی دچار افول شد. در سده چهارم هجری بر اثر طغ
از کاث، به ویژه کهندژ و قلعه اصلی، این شهر رو به انحطاط نهاد. )جیهانی،  ییهاو خرابی بخش

و ابن حوقل از خرابی و ویرانی کهندژ و  ی( اصطخر23: 2321؛ ابن ارسالن خوارزمی، 212: 2371
. )اصطخری، دهندیکاث بر اثر سیالب حاصل از طغیان رود جیحون خبر م یهامسجد جامع و دروازه

( به هنگام بازدید مقدسی، از کاث، کهندژ شهر بر اثر آب 237: 2377؛ ابن حوقل، 237-232: 2306
کردند. )مقدسی، تر از جای پیشین بنا میهای خود را عقبزیر خانهجیحون ویران شده بود و مردم ناگ

 (027: 2، ج 2372
مقدسی، که در نیمه دوم سده چهارم هجری کاث را دیده است، مردم کاث را زمخت و بداخالق )ابن 

ها و عدم ( و بدخوراک خوانده و از کمبود امکانات شهری مانند مشعل کوچه72: 2232فضالن، 
 (027: 2، ج 2372. )مقدسی، گویدیاشت و نظافت در این شهر بزرگ و پرآب سخن مرعایت بهد

به عقیده ابن حوقل پس از ویرانی کاث مردم شهر جدیدی در سمت شرقی شهر کهنه ساختند که تا 
( و مردم شهر نو را شهرستان خواندند )مقدسی، 237: 2377جیحون فاصله بیشتری داشت )ابن حوقل، 

( یاقوت از این شهر با 060: 2376( که وسعتش به اندازه نیشابور بود. )لسترنج، 022: 2، ج 2372
 (323: 2. )یاقوت حموی، بی تا، ج کندیعنوان نوزکاث یاد م

؛ 237: 2377)ابن حوقل،  مکرر جیحون و احیای جرجانیه هاییانکاث که از اواخر سده چهارم با طغ
( مرکزیت و اهمیت 230: 2372؛ ابن رسته، 396: 2 ؛ یاقوت حموی، بی تا، ج26: 2319بیرونی، 

که ادریسی، در  شودی( و چنان ویران مBosworth, 1997: 754) ،دهدیسیاسی خود را از دست م
در سمت شرق جیحون عمارتی  نویسدیو م کندیسده ششم هجری، از آن با عنوان قریه کیث یاد م

هفتم نیز، کاث همچنان بی اهمیت بود و به همین  ( در سده799: 2وجود ندارد )ادریسی، بی تا، ج 
 (062: 2376دلیل از حمله مغول در امان ماند. )لسترنج، 
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 یانپس از حمله مغول و فتح منطقه خوارزم، نواحی جنوبی آن با کاث و خیوه جزئی از قلمرو ُجَغتائ 
از  -دمان صوفیش دو 639ق/ 672( در سال 072: 2، ج 2313)خانات ُجَغتای( شد. )حافظ ابرو،

در خوارزم پدید آمد و حسین صوفی مؤسس این دودمان، کاث و خیوه را از  -خاندان ُقنغرات )بنی ُایناق(
( حکومت دودمان صوفی دیری نپائید، و تیمور موفق شد 22: 2321جغتائیان منتزع ساخت. )بارتولد، 

ه کاث، را مسخر سازد. )یزدی، ش خوارزم و توابع آن، از جمل 621ق/  612پس از چند یورش در سال 
 (072-079: 2، ج 2313؛ حافظ ابرو،303: 2337؛ معین الدین نطنزی، 266-261: 2، ج 2337

کاث در سده هشتم هجری، و زمانی که ابن بطوطه از آنجا گذر کرده است، تنها یک آبادی کوچک میان 
یاد کرده است. )ابن بطوطه، « وشهری کوچک ولی نیک»بخارا و خوارزم بود. وی از این جا با عبارت 

( در پایان سده هشتم و به هنگام حمله امیرتیمور نیز، کاث هنوز شهر نسبتًا مهمی 023: 2، ج 2329
 (062: 2376بود. )لسترنج، 

شدن سبب خشکاز سده یازده هجری مردم ناگزیر کاث را، که در کرانه راست جیحون قرار داشت، به
خان )والی خوارزم( دستور داد دوباره کاث را بر جانب چپ و، انوشرجیحون، ترک گفتند؛ ازاین

 :Bosworth, 1997؛ 21 :2321تر از اورگنج، بنا کنند. )بارتولد، سی کیلومتر پایین یباً جیحون، تقر
754) 

)نام دیگر پوریای ولی( شهرت یافت  یبا شهرت نام پوریای ولی در خیوه نام کاث به شهباز ول
، نام این شهر را در آثار کنندیتلفظ م« خ»را « ه»ها ( ولی به دلیل این که روس032: 2360)وامبری،

اند، اند. مترجمان ایرانی آثار روسی نیز، آن را به شیخ عباس ولی ترجمه کردهنوشته« شخ بأس ولی»خود 
شیخ »ریه کاث، در روزگاران متأخر، به ق هاییرانه( چنان که به نوشته بارتولد و22: 2311)سیدی، 

( هرچند لسترنج در 23: 2321؛ بارتولد، 332و  303: 2، ج 2361موسوم بود. )بارتولد، « عباس ولی
( به تحقیق 060: 2376دهد )لسترنج، یقرن نوزده میالدی/ سیزده هجری از باقی بودن شهر کاث خبر م

قدیم، بقایای یک دژ بارتولد در قرن بیستم میالدی شهری به نام کاث وجود نداشت و در مکان کاث 
( امروزه در حدود شهر کاث قدیم و 332: 2، ج 2316کوچک و مناره و حصار باقی بود. )بارتولد، 

شهباز ولی، شهر کوچکی به نام بیرونی وجود دارد که در ساحل راست جیحون، مقابل ینگی اورگنج بر 
با محل پیشین شهر کاث  رسدیساحل چپ، در استان خوارزم کشور ازبکستان قرار دارد که به نظر م

که زاده بیروِن شهر « ابوریحان بیرونی»( این نامگذاری به احترام 22-22: 2311مطابق باشد. )سیدی، 
 (262: 2311کاث بوده، صورت گرفته است. )سیدی، 
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 جایگاه اقتصادی و تجاری
؛ 232: 2306، در بیشتر منابع از کاث با عنوان شهر بزرگ ناحیه خوارزم یاد شده است )اصطخری

( که همین بیانگر رونق اقتصادی این شهر بود. با 020: 0تا، ج ؛ قلقشندی، بی223: 2309ابوالفداء، 
-ای قرار داشت که از شمال به خزرستان میآنکه کاث از جاده اصلی ابریشم دور بود، ولی سِر گردنه

( برخی از مسیرهای 272: 2363پیوست و همین سبب رونق بازرگانی شهر بود. )فرانک و برانستون، 
-و به موازات جیحون تا طاهریه می شدیشد؛ مسیری که از بخارا شروع متجاری به خوارزم محدود می

رسید. در هزاراسب این مسیر آمد، سپس به جکربند و از آن جا به درغان و در نهایت به هزاراسب می
ارتخشمین و اندرستان و َزَمخشر تا به  شد: جهت شرقی: که از خیوه وتجاری به دو طریق منشعب می

( 223: 2321ارسالن خوارزمی، آمد. )ابنرفت؛ جهت غربی: که از هزاراسب به کاث میجرجانیه می
ها را رفتند که شرح برخی از آنهای تجاری از کاث به بالد خزر و سرزمین صقالبه و ترکان غز میکاروان

 (71 :2232ابن فضالن، اش آورده است. )ابن فضالن در سفرنامه
بهترین وصف اقتصادی کاث توسط نویسنده حدودالعالم صورت گرفته که کاث را درگاه ترکستان و غور 

: 2362و بارگاه )بارانداز( ترکان و ترکستان و ماورءالنهر و خزران و جای بازرگانان خوانده است. )بی نا، 
ه )نوعی پشتی یا بالش(، َقژی( رو373-329 یا ابریشمی(، کرباس و نمد و  یااَکند )جامه پنبه، َمَخدِّ

( توصیف ابن حوقل از 373: 2362)نوعی پنیر( از تولیدات و صادرات کاث بوده است. )بی نا،  ینُرخب
 (236: 2377. )ابن حوقل، دهدیوجود بازارهای آباد و رونق دادوستد پرمنفعت در کاث خبر م

ون و تسلط مأمونیان بر کاث در سده چهارم، رونق اقتصادی جیح هاییانبا ویرانی کاث در نتیجه طغ
: 2376شهر نیز فرونهاد و جرجانیه جایگاه اقتصادی و تجاری کاث را از آِن خود کرد. )قفس اوغلی، 

های تجاری شد که از پس از عبور از این منطقه، از مقصد نهایی کاروان یه( به نوشته باسورث، جرجان02
و همین عامل انحطاط اقتصادی کاث  رفتندیو به ولگا و جنوب روسیه م شتندگذیُاُغز م یهادشت

 (27: 2، ج 2316گشت. )باسورث، 
 

 جایگاه علمی
فرهنگ و تمدن اسالمی در  یهااین منطقه به واسطه وجود عالمان و دانشمندان فراوانش یکی از کانون

اسطه ادیبان و دانشمندان و قاریان . مقدسی از گرانمایگی کاث به وشدیشرق جهان اسالم محسوب م
، 2372خواندن در عراق، هم مانند ندارند. )مقدسی،آوازی و درستکه در خوش کندییاد م یابرجسته
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ش در بیرون از  322ق/ 372( نامدارترین دانشمند کاث، ابوریحان بیرونی است که در سال 027: 2ج 
دوست آل در کاث تحت حمایت خاندان دانش ییرون( ب0: 2322توابع کاث به دنیا آمد. )دهخدا، 

عراق، به ویژه ابونصر از شاهزادگان آل عراق بود. ابونصر منصور بن علی بن عراق الجعدی مشهور به 
دانان و منجمان بزرگ عصر خویش در سده ( از ریاضی67: 2939بطلمیوس ثانی )عروضی سمرقندی، 

ر خود بود و پیشرفت علم مثلثات در حوزه تمدن چهارم هجری است. وی در فنون ریاضی یگانه عص
-271: 2366ابونصر عراق و استادش ابوالوفای بوزجانی است. )اذکایی،  یهااسالمی مرهون تالش

های هندسه، مثلثات، ها در دانشرساله و کتاب در دست است که عمده آن 22( از ابونصر حدود 279
؛ سجادی، 236: 2، ج 2371؛ صفا، 21-32: 2372 نجوم، هیئت و علوم مشابه آن است. )بیرونی،

وی در مجموعه رسائل ابی نصر منصور بن عراق الی البیرونی چاپ  یها( بیشتر رساله326: 2363
م( چنان که بیان شد ابونصر عراق سمت استادی بر ابوریحان  2901شده است. )ر.ک. ابونصر عراق: 

گفته و از کتب و تألیفات ایشان در آثار خود بهره برده بیرونی داشت و بیرونی مکرر در تمجید وی سخن 
 (273: 2319است. )بیرونی، 

ش در کاث بود؛ در این سال با تهاجم مأمونیان به کاث، و قتل ابوعبدالله  363ق/  312بیرونی تا سال 
: 2972محمد بن احمد آخرین خوارزمشاه آل عراق و حامی بیرونی، وی کاث را ترک کرد. )بیرونی، 

ش به کاث بازگشت ولی چون حمایتی از سوی آل  362ق/  316در سال  یرونی( ب69-13و  223-239
 مأمون ندید، کاث را به مقصد ری ترک گفت.

هرچند باقی دانشمندان کاث به شهرت بیرونی نیستند، ولی تعدادشان فراوان است و این گویای رونق 
یف َبرقان، از توابع کاث، از یکی از علمای بزرگ علم و تمدن در کاث بوده است. یاقوت حموی در توص

که  کندیآنجا به نام امام حافظ ابوبکر احمد بن محمد بن احمد بن غالب الَبرقانی الخوارزمی یاد م
( برقانی فقیه، حافظ، ادیب، شاعر و محدثی 33: 2372شیخ و استاد ابوبکر خطیب بود. )یاقوت، 

( مطهر بن 22: 2021از دنیا رفته است. )ابن عبدالرحمن،  ش 022ق/ 022توانمند بود که در سال 
سدید بن محمد بن علی بن احمد بن عبدالله بن ابی الفضل النوزکاثی دیگر عالمی است که یاقوت از 

که در علم حدیث سرآمد بوده و به یاقوت اجازه نقل حدیث داده است. )یاقوت حموی،  کندیآن یاد م
 (323: 2بی تا، ج 

احمد بن سعید بن موسی بن احمد بن کعب بن زهیر العقیلی الکاثی معروف به ابوعبدالله محمد بن 
الکعبی، خطیب و قاضی شهر کاث و از فضال و فقهای برجسته خوارزم بود که به نوشته ُسبکی، منزلش 
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( 93-90: 0، ج 2023از دنیا رفته است. )سبکی،  ش 076ق/  012خانه علم و دیانت بود. وی در سال 
محمد بن ابراهیم بن الحسین بن َأحمد بن عبدالله الشنشدانقي الکاثي نیز از علمای معروف خوارزم بود 

ش از دنیا رفت و به گفته سبکی پس از امام اسماعیل درغانی در علم و دانش،  013ق/  091که در سال 
 (220: 0، ج 2023. )سبکی، رسیدیکسی به مرتبه او نم

دانان منسوب به کاث است که از شیمی لملک الصالحی الخوارزمی الکاثیابوالحاکم محمد بن عبدا
 علم  الِصناعة در هفت باب راجع بهَعْین الَصْنَعة و َعْون ای به ناممی زیست. وی رساله بغداد در

فارسی و  یهااثر علمی درباره آالت کیمیاگری است و بعدها به زبان ینترنوشت که ارزنده کیمیا
 (231: 2377؛ آرام، 309: 2، ج 2371انگلیسی ترجمه شد. )صفا، 

که در قرن پنجم  بردیمحمد بن علی بن ابراهیم الهراشی الکاثی نام م زرکلی از ادیبی به نام ابوعبدالله
هجری می زیست و آثاری مانند شرح دیوان متنبی و کتابی در تصریف و رسائل و نظم داشت. )زرکلی، 

 (272: 6بی تا، ج 
-می ابن حجر عسقالنی از عالم حنفی مذهب به نام جابر بن محمد الخوارزمي با لقب افتخارالدین یاد

 629ق/ 602. وی در بغداد و دمشق و مصر حدیث فراگرفت و در سال رسیدیکند که نسبش به کاث م
(استقبال گرم طالب و علما از ابن 2232: 3ش در قاهره درگذشت. )ابن حجر عسقالنی، بی تا، ج 

و  گر رونق علم و دانش در سده هشتم هجری در کاث دارد. علمای کاث از چنان نفوذبطوطه بیان
به دیدار ابن بطوطه  کنندیجایگاهی برخوردار بودند که امیر شهر را با گروهی از درباریان وادار م

 (023: 2، ج 2329بشتابند. )ابن بطوطه، 
 

 نتیجه گیری
کاث شهری در شرق رود جیحون بود، این شهر قصبه خوارزم و پایتخت باستانی و نخستین مرکز 

. با آغاز فتوح مسلمانان، کاث نیز همانند شدیخوارزم محسوب م سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه
هجری فتح شد. پس از آن، آل  93سایر شهرهای ایالت خوارزم توسط قتیبه بن مسلم باهلی در سال 

افریغ و سپس آل عراق )شاهیه(، آل مأمون، آلتونتاشیان، جغتائیان، دودمان صوفی و تیموریان بر عمده 
 لی و قسمتی از شهرهای جنوبی خوارزم، به مرکزیت کاث، امارت داشتند.اراضی و شهرهای شما

قرار داشت که از شمال به خزرستان  یاشهر کاث با آن که از جاده اصلی ابریشم دور بود، ولی سِر گردنه
و همین سبب رونق بازرگانی شهر بود. رونق تجارت سبب رشد علمی و فرهنگی  پیوستیو ترکان غز م

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7
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ده بود؛ لذا شاهد برخاستن عالمان و دانشمندان بسیاری از این سرزمین هستیم که سرآمد کاث نیز، ش
آنها ابوریحان بیرونی است که تحت حمایت خاندان دانش دوست آل عراق رشد و نمو یافت. امیر 
ابونصر منصور بن علی بن عراق )ریاضیدان و منجم(، برقانی خوارزمی )فقیه، حافظ، ادیب و شاعر(، 

)خطیب و فقیه(،  یر بن سدید بن ابی الفضل النوزکاثی )محدث(، ابوعبدالله الکعبی الکاثمطه
دان( و ابوعبدالله محمد بن علی )شیمی ابوالحاکم محمد بن عبدالملک الصالحی الخوارزمی الکاثی

 بن ابراهیم الهراشی الکاثی )ادیب( از جمله دانشمندان منسوب به کاث هستند که هریک در اعتالی
های مکرر از قرن چهارم بر اثر طغیان فرهنگ و تمدن اسالمی در این سرزمین نقش آفرین بودند.

)به عنوان مرکز جدید خوارزم( و  یهتر از آن رونق جرجانهایی از کاث، و مهمجیحون و خرابی بخش
اط نهاد به تغییر مسیرهای تجاری به سمت جرجانیه، شهر کاث از اهمیت و اعتبار افتاد و رو به انحط

کوچک بدل گشت و در سده سیزدهم هجری نیز، از نقشه  اییهطوری که از سده یازدهم هجری به قر
 جغرافیای منطقه خوارزم حذف شد.

 
 کتابنامه

 (. علم در اسالم، تهران، سروش.2377آرام، احمد )
دائره المعارف بزرگ ، دائره المعارف بزرگ اسالمی، تهران، مرکز «آل عراق(. »2371آل داود، سیدعلی )

 .2اسالمی، ج 
 .0و  9(. الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ج 2969اثیر، عزالدین علی بن محمد )ابن

(. من تاریخ خوارزم، 2321) محمد محمود بن محمد بن العباسالدین ابیابن ارسالن خوارزمی، مظهر
 تحقیق محمود محمد خلف، بیروت، دارالکتب العلمیه.

(. سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر 2329بطوطه، محمد )ابن 
 کتاب.

الدین احمد بن علی )بی تا(. تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، ابن حجر عسقالنی، ابوالفضل شهاب
 تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت، المکتبه العلمیه.

االرض(، ترجمه و توضیح جعفر شعار، ابن حوقل )ایران در صوره (. سفرنامه2377ابن حوقل، محمد )
 تهران، امیرکبیر.
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(. المسالک و الممالک، تهران، چاپ حسین 2363) ابن خردادبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله
 چانلو.قره

 ر.چانلو، تهران، امیرکبی(. االعالق النفیسه، ترجمه حسین قره2372ابن رسته، احمد بن عمر )
(. َمراِصُداالّطالع عن أسماء االمِکنه و البقاع، 2920الدین عبدالمومن )ابن عبدالحق بغدادی، صفی

 .3چاپ علی محمد البجاوی، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، ج 
(. حدیث الزهدی، تحقیق حسن بن محمد بن علی شباله 2021ابن عبدالرحمن، ابی الفضل عبیدالله )

 ضواء السلف.البلوط، ریاض، ا
 (. سفرنامه ابن فضالن، ترجمه سید ابوالفضل طباطبائی، تهران، شرق.2232ابن فضالن، احمد )

(. خریده العجائب و فریده الغرائب، تحقیق انور محمود زناتی، قاهره، 2021ابن وردی، سراج الدین )
 مکتبه الثقافه الدینیه.

بلدان، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، بنیاد فرهنگ (. تقویم ال2309الدین اسماعیل )ابوالفداء، عماد
 ایران.

 (، رسائل ابی النصر الی البیرونی، حیدرآباد دکن.2901ابونصر عراق )
 ادریسی، شریف )بی تا(. نزهه المشتاق فی اختراق اآلفاق، قاهره، مکتبه الثقافه الدینیه.

-212، ص 23ه ایران شناخت، شماره ، مجل«خاندان شاهیه خوارزم(. »2366اذکایی، پرویز )پاییز 
237. 

(. مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه 2306اصطخری، ابواسحق ابراهیم. )
 ونشر کتاب.

 (. گزیدة مقاالت تحقیقي، ترجمة کریم کشاورز، تهران، امیرکبیر.2321بارتولد، واسیلی والدیمیرویچ )
گه.2316بارتولد، واسیلی والدیمیرویچ )  (. ترکستان نامه، ترجمة کریم کشاورز، تهران، آ

اسالمی جدید: راهنمای گاهشماری و تبارشناسی،  یها(. سلسله2312باسورث، ادموند کلیفورد )
 ترجمه فریدون بدره ای، تهران، مرکز بازشناسی اسالم و ایران.

، تاریخ ایران کمبریج «ری(هج 720-393) یرانتاریخ سیاسی و دودمانی ا(. »2316باسورث، ک. ا. )
 از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی ایلخانان، زیر نظر ج.آ. بویل، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر.

 (. فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران، نقره.2376بالذری، احمد بن یحیی بن جابر )
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ن شاه، تصحیح مریم میراحمدی (. حدودالعالم من المشرق الی المغرب، ترجمه میرحسی2362بی نا )
 و غالمرضا ورهرام، تهران، دانشگاه الزهرا.

(. التفهیم الوائل الصناعه التنجیم، تصحیح جالل الدین همایی، تهران، 2372بیرونی، ابوریحان )
 بابک.

 (. تحدید نهایات االماکن، به کوشش بولگاکف، قاهره.2372بیرونی، ابوریحان )
 . آثار الباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران، امیرکبیر.(2319بیرونی، ابوریحان )
 (. القانون المسعودی، حیدرآباد دکن، دائره المعارف العثمانیه.2922بیرونی، ابوریحان )

 فردوسی. دانشگاه مشهد، فیاض، علی اکبر تصحیح بیهقی، تاریخ (.2327ابوالفضل ) بیهقی،
. لطائف المعارف، ترجمه علی اکبر شهابی، مشهد، (2371ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد )

 آستان قدس رضوی.
(. ترجمه تاریخ یمینی، چاپ جعفر شعار، تهران، بنگاه 2236جرفادقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر )

 ترجمه و نشر کتاب.
(. اشکال العالم، ترجمة عبدالسالم کاتب، چاپ فیروز منصوری، 2371جیهانی، ابوالقاسم بن احمد )

 هد، آستان قدس رضوی.مش
 (. زبده التواریخ، تهران، چاپ کمال حاج سیدجوادی.2313حافظ ابرو، عبدالله بن لطف الله )

 یها، فصلنامه پژوهش«خوارزم تاریخی جغرافیای(. »2317زمستان  و خسروبیگی، هوشنگ )پاییز
 .79-90ص ص، 2اسالم، ش  و ایران تاریخی

نابغه شهیر ایران ابوریحان محمد بن احمد خوارزمی بیرونی، (. شرح حال 2322دهخدا، علی اکبر )
 تهران، کتابخانه طهوری.

 (. خراسان بزرگ )بحثی پیرامون چند شهر از خراسان بزرگ(، تهران، امیرکبیر.2373رنجبر، احمد )
 .6زرکلی، خیرالدین )بی تا(. االعالم، بی جا، مؤلف، ج 

(. طبقات الشافعیه الکبری، 2023لی بن عبدالکافی )سبکی، تاج الدین ابی نصر عبدالوهاب بن ع
تحقیق عبدالفتاح محمدالحلو و محمود محمد الطناجی، قاهره، هجر للطباعه و النشر و التوزیع و 

 .0اإلعالن، ج 
 .7، تهران، مرکز دائره المعارف اسالمی، ج «ابونصر منصور بن عراق(. »2363سجادی، صادق )

 ای تاریخ خوارزم، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.(. جغرافی2311سیدی، مهدی )
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 اقتصادي جغرافیاي در خوارزم جایگاه(. »2392 تابستان و صالحی، کوروش؛ قلی زاده، محرم )بهار
 .66-73 ، ص2شماره  اول، اقتصادي، سال و اجتماعي تاریخ ، مجله پژوهش نامة«اسالم جهان

 خ ادبیات در ایران، تهران، فردوس.(. تاری2371صفا، ذبیح الله )
طبری، ابی جعفر محمد بن جریر )بی تا(. تاریخ االمم والملوک )تاریخ الطبری(، بیروت، موسسه 

 .2االعلمی للمطبوعات، ج 
(. چهارمقاله، تصحیح محمد بن عبدالوهاب 2939عروضی سمرقندی، احمد بن عمر بن علی )

 قزوینی، تهران، کتابفروشی اشراقی.
 (. جاده ابریشم، ترجمه محسن ثالثی، تهران، سروش.2363نک، آیرین؛ برانستون، دیوید )فرا

(. شاهنامه، بر اساس نسخه ژول مول، به کوشش پروانه طاهری و مونا 2317فردوسی، ابوالقاسم )
 ناصرالمعمار، تهران، شقایق.

ترجمه جهانگیر میرزا قاجار،  (. آثارالبالد و اخبار العباد،2363قزوینی، زکریا بن محمد بن محمود )
 تصحیح میرهاشم محدث، تهران، امیرکبیر.

 (. تاریخ دولت خوارزمشاهیان، ترجمه داوود اصفهانیان، تهران، گستره.2376قفس اوغلی، ابراهیم )
قلقشندی، ابی العباس احمد بن علی )بی تا(. صبح االعشی فی صناعه االنشاء، قاهره، وزاره الثقافه و 

 قومی الموسسه المصریه العامه.االرشادال
(. تاریخ گردیزي )زین االخبار(، تصحیح عبدالحي 2373گردیزي، ابوسعید عبدالحي بن ضحاك )

 حبیبي، تهران، دنیاي کتاب.
(. فتوحات اعراب در آسیای مرکزی، ترجمه حسین احمدی 2336گیب، هامیلتون الکساندر راسکین )

 پور، تبریز، اختر شمال.
های خالفت شرقی، ترجمه محمد عرفان، تهران، (. جغرافیای تاریخی سرزمین2376لسترنج، گی )

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
(. ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، ترجمه مریم میراحمدی، تهران، 2363مارکوارت، یوزف )
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