
   
  

يخ يختار ا  تار ابخار   بخار
  

  عربي زبانِ  بهيد�خورش۳۲۲سال به ، ينَرشَخ ِرکابوب  فِ�تأل
  يد� خورش۵۰۷سال به، يقباو ابونصِر:ص�تلخبا  فارسي ترجمۀ

  يد� خورش۵۵۷سال به،  ابن عمرزفر  محمدابن:ص�بازتلخ
  

  ۱۳۸۴سال  ، بهيخنج ن�رحس�ام: ش1وآرا ش1را1و
  »خ1تار ران1ا«وبگاه : �کيترونکالنشِر

www.irantarikh.com  





  فهرت مطالب

  ۵..............................................................مقدمه
  ۷...............................................................فصل

  ۷............................................... بخاراِ  ش�دا�درذکرِ پ
  ۱۱................................................بخارا يِدرذکرِاَسام
  ۱۳................................................ بخارايذکِر روستاها

  ۲۴..........................................آن يِبخاراونواح يذکرِرودها
  ۲۶...................................................بخارا يها�ذکرِجا

۲۶...................................................تُ الطَّراز�ذکرِ ب  
  ۲۷....................................................ذکرِ بازاِر ماخ

  ۲۸.................................................ذکرِ کُهندِِژ بخارا
  ۳۱......................... پادشاهان که به بخارا بوده استيذکرِ منزلها

  ۳۴..................................................ان� مولَيذکرِ جو
  ۳۵...................................................ذکر شمس آباد

  ۳۷.............................................. بخاراير کوشکهاذک
  ۳۸....................ند�واِر کنپرک گو�وارِ بخارا که مردمان آن راد�ذکِر د

  ۴۰..................................................ذکِر ربضِ بخارا
  ۴۱..........................................م زدن به بخارا�ذکِر دِرمِ س
  ۴۳........................................ آنيِجِ بخارا و نواحذکرِ خرا

  ۴۴........يبعدازو بودند پادشاه اوکه بود وفرزندانِ بخاراپادشاه به ذکرِخاتون،که
  ۴۹.......................................لشکرِاِسالم بخارابردستِ فتحِ ذکِر

  ۴۹...............................خارااد به ب�داهللا ز�دنِ عب�ذکِر لشکرکش
  ۵۰.............................د ابن عثمان با خاتون�کردنِ سع ذکرِ صلح

  ۵۳..........کردنِ او با خاتون اد به بخارا و صلح�دنِ سلم ابن ز�ذکِر لشکرکش
  ۵۶................................به ابن مسلم�ذکرِ فتحِ بخارا بردستِ قُتَ



۴ خ بخارا1تار
  ۶۰......................................ذکِر ظاهرشدنِ اسالم در بخارا

  ۶۱....................................... مسجدِ جامِع بخارايذکرِ بنا
  ۶۵.................................................د�ذکر نمازگاه ع

  ۶۷......................ان عرب و عجم�ذکرِ قسمت کردنِ شهر بخارا درم
  ۷۴................................ذکرِ کشتنِ طغشاده مسلمانانِ بخارا را

۷۴.................................ار، وکشته شدنِ طغشاده�ذکرِ نصِرس  
هر� ابن شک�ذکرِخروج شُر۷۷.....................)رح( بر ابومسلميخ الم  

  ۸۱.................................دجامگان�اوازسپ ِعواتبا مقَنَّع ذکرِخروجِ
  ۸۸.........................ش را� خويدارِ بندگانِ مقنع خدا�تِ د�حکا

  ۹۰............................................سبب هالک شدن مقنع
  ۹۳.................................................سامان  آلِ تِ�ذکرِوال

  ۹۵...........................ين احمد سامانل اب�ر اسماع�تِ ام�ذکر وال
  ۱۱۳...............................يل سامان�ر احمد ابن اسماع�ذکرِ ام
  ۱۱۴........................يل سامان�ر نصر ابن احمد ابن اسماع�ذکرِ ام
  ۱۱۶.................يل سامان�ر نوح ابن نصر ابن احمد ابن اسماع�ذکرِ ام
  ۱۱۷...............د ابوالفوارس عبدالملک ابن نوح ابن نصر�ر رش�ذکرِ ام
  ۱۱۸.................................ر منصور ابن نصر ابن احمد�ذکر ام
  ۱۱۹..........................ر نوح ابن منصور ابن نصر ابن احمد�ذکرِ ام

  ۱۲۰..................................بودند يدربخاراقاض که يذکرِجماعت



  

  مقدمه

  م�بسمِ اهللاِ الرحمنِ الرح
  

 جهــان  ۀننــد 1ه آفرکــ ۔ جــل جاللــه  ۔  راي تعــال يش خــدا 1ســپاس و ســتا 
ن و � زمـــۀ جـــانوران اســت و دارنـــد ۀدهنـــد ي نهـــان اســت و روز ۀاســت و داننـــد 
  .آسمان است

 يامبران، محمـــد مـــصطف�ـــتمِ پان، خـــا�ـــم آدۀد1ـــت بـــر گز�ـــتحو درود و 
ــ اهللا عليصَـــــلَّ( ــلَّم�ـــ ــو  )ه و ســـ ــ1ـــ ــاع و اشـــ ــ (اِع او�اران و اتبـــ هم �وان اهللا علـــــرضـــ

  .)ن�اجمع
ر که ابـــوبکـــ ١يقبـــاونـــصر  ابـــن محمـــد ابـــن د ابونـــصر احمـــد1ـــن گو�چنــ 

 ابومحمد د�ِر حم�رده است به نام امکف � تأليتابک يجعفر نرشخ ابن  محمد
 و مناقـبِ و  ٢ر بخـارا کـ در ذ )رح(يسـامان ل �اسـماع   ابـن احمـد  ابـن   نصر ابن   نوح
 از مرافــق و منــاِفق و آنچــه  ي وي اســت و در روســتاهايل او و آنچــه در و1فــضا
ت از لتِ بخــــارا آمــــده اســــ�ه در فــــضکــــ يث1 احــــادِرکــــ نــــسبت دارد، و ذيو بــــه

و  .)ن�هم اجمعـ � علـ رضـوان اهللا (ن 1ـ  د ين و علما  �و اصحاب و تابع    )ص(رسول
 از هجـرتِ  ۳۳۲ سـال  در غ�ـ عبـارتِ بل   بـوده اسـت بـه   يعربـ  تـاب بـه  ک ن1ـ فِ ا �تأل
ند، دوستان 1 رغبت ننمايتابِ عربکخواندنِ    مردم به  شتِر�و چون ب  . )ص(ينبو

                                                 
 .انِ کنوني۔ قُبا از روستاهاي فرغانه در قرغ�زست1
۔ بخارا نامي است پارسي، و به نوشتۀ جهانگشاي جو�ني معنا�ش مجمِع عِلم 2

 .است به زبان مغان



۶ خ بخارا1تار
ــن د ــت ازمـ ــد کرخواسـ ــردنـ ــا«ه کـ ــه ک ن1ـ ــاب را بـ ــ تـ ــه يپارسـ ــ ترجمـ ــ فق.»نکـ ر �ـ

 ۵۲۲ االول سـال  يدر جمـاد تـاب را  ک ن1ـ اردم و کـ شان را اجابت    1 ا درخواستِ
ار کـ ه درکـ  بـود  يئ خبرهـا  ِرکـ  ذ ي عربـ  ۀو چـون در نـسخ      .ردمکـ  ترجمـه    يارسپ به

ــ بازبــسته نبــود، و ن ينبــود و درآن مــصلحت  خوانــدنِ آن ماللــت   عــت را از�ز طب�
  .رده نشدک خبرهاِر آن کافزود، ذ يم

قِ 1ـ طر بـه  ۵۷۴ در سـال  محمد ابن زفـر ابـن عمـر،    ن بندگان، 1مترکن  1او  
جـه امـامِ اَجـلِّ     خوا صدِر صُدوِر جهانيِعالجهتِ مجلسِ   رد به کر  کاختصار ذ 

 ي فــــن، حــــسام االَئمــــة�ف االســــالم والمــــسل�ن، ســــ1 والــــدالمِلّــــِة اَعــــزّ، برهــــان
ــرمعة، ظَهــر الخالفــة1رن، ســلطان الــشّ�العــالَم فتــ�، امــام الحن، � الخــافِقَين، م

د �ــمـام الحم الالـصدر ا  ابـن  ز1ن، ذوالمناِقـب والمفـاخِر، عبـدالعز   �م الطَّـرفَ 1رکـ 
 يعمِر الخَلَف فـ  ي فکقَدس اهللا ارواح السلَف و بار ز،  1ن عبدالعز 1برهان الد 

  .ٰىالعِزّ والعلي



  

  فصل

  خارا بِ  ش1دا�پ ِرکذدر
 امــا ١اورده اســت،�ــتــاب نکردفــصل را  ن1ــ ايجعفــر نرشــخ  ابــن محمــد

ده ن آور�تـاب خـزائن العلـوم چنـ     ک در يشابور�نمحمد   ابوالحسن عبدالرحمن 
 ي از وير بـوده اسـت و بعـض   �ـ ت آبگه امـروز بخـارا اسـ     کـ ن موضـع    1ـ ه ا کـ است  

چ �ه هــکــ موضــع چنــان بــوده يزار، و بعــض رغستان بــوده اســت و درختــان و مــ�ـِ نَ
  ســمرقند اســت بــر  يه ســوکــ يئتهــا1وال هکــســبب آن   بــهيافت�ــاب ن1ــ پاوان�ــح
 يد ســمرقند روي بــر ســو .ي آنجــا جمــع شــد   و آن آبيوههــا برفهــا گــداخت  ک

ار جمــــع � بــــس درآن رود آبِخواننــــد،» ٢رودِ ماصــــف« او را هکــــم اســــت �عظــــ
ه کــرون آورد چنان�ــار ب� بـس نــد و ِگــلِکن را ب�ار برفــت و زمـ � و آن آب بــسشـود، 

و » کبتَـ «آورد تـا بـه    يار مـ � بسآمد و گِلِ يار م�آب بس. نده شدکها آ کن مغا 1ا
نـده  که بخـارا اسـت آ  کع ن موض1 و اداشت گر باز1 آن د  و آبِ  ٣د،�رس» فَرب«

 م�ن موضـِع عظـ  1ـ و ا. شـد » رودِ سـغد  «م� عظـ ن راسـت شـد، و آن رودِ    �شد و زم  
  .شد» بخارا«

                                                 
هاي مترجم است که در سدۀ ششم هجري بر کتاب   تمامي ا�ن فصل از افزوده-1

 . ها�ش مورد تأ��دِ منابعِ معتبرِ تار�خي ن�ست ولي برخي از داده. افزوده است
اسپ است که نام د�گرش، اندکي دورتر از بخارا،  بيِ ماه۔ ماصف تلفظِ عر2

  .زرافشان بوده
۔ ا�ن دو روستا بر کرانۀ آمودر�ا در نزد�کي شهِر چارجوي در ازبکستان کنوني 3

 .اند واقع



۸ خ بخارا1تار
ــد   و ــع آمدنـ ــا جمـ ــان از هرجـ ــا خُرمردمـ ــ و آنجـ ــان از يمـ ــت، و مردمـ   گرفـ

ار کار بـــود و شـــ� بـــستْ آب و درختـــان1ـــوالن 1ـــا  بـــهستان آمدنـــد، وکـــجانـــبِ تر
و اول در . ردنـد کقـام  نجا م1تْ خوش آمد، ا  1الن و 1آن مردمان را ا   . ار بود �بس
روزگـار مـردم گـرد آمدنـد و عمارتهـا       دند، و بـه  �ستادند و باشـ   1ـ مه و خرگـاه ا    �خ
ــدک ــردم .ردنـ ــسو مـ ــدند، و � بـ ــيار شـ ــد و ام1 را برگز1کـ ــدنـ ــام او  کر �ـ ــد، و نـ ردنـ
»از روستاها شده بود، و از ين بعض�کلن شهر نبود، و1و هنوز ا . بود» يِواَبر 
و » سـفنه «و  » تراوچه«و  » وردانه«و  » رود ١خرقان«بود و   » نور «1کيجمله    نآ
ــا« ــو د. »سوانه1ـ ــزرگ ه1ِـ ــ بـ ــس کـ ــاه نشـ ــد�کب «يته پادشـ ــود» نـ ــهر. بـ ــ« و شـ  ۀقلعـ

بيوسد«٢.يرا خواندند ي و بود، و شهر  
ن 1ـ ا  بـه ش گرفـت �لـم پـ  بـزرگ شـد و ظ  » يابـرو « برآمـد  يو چون روزگار  

 از ا1ـن  نگران و تـوا ٣دهقانـان . ردکر نتوانستند ش صب� مردم ب  هکت، چنان 1وال
شـهر را   آنردنـد و ک بنـا  ي و طـراِز شـهر    ٤نـد، ستان رفت کـ تر ختنـد و بـه    1ت بگر 1وال
ه دهقانِ کازبهِر آن ردند  ک نام   ٥تکَموچ جـا   از آنهکـ ۔ فه1طا سِ آن�رئ ۔  بزرگ

 و ،د گــوهر بـــو يبـــه زبــانِ بخـــار » کمــو چ«.  نــام بـــود کچمـــورا  يرفتــه بــود و  
ه بـزرگ بـود   کـ  يسکـ  يزبـانِ بخـار    و بـه  . کچمـو  شـهِر    يعنـ 1د،  شهر بـو  » تکَ«
  .» است فالنيگوهر «يعن1 خوانند، کچمورا  يو

س کــ  مهتــرانِ خــود   مانــده بودنــد بــه نــزدِ   بخــارا   بــه ه کــ پــس آن مردمــان  

                                                 
معنيِ مبارک است و فارسي  اند به  و نوشته عربي خَرقان گفته که به» گان خَره «-1

 .است
 .گفتند آن مي به» شهر«۔ �عني 2
 .مالکان دار؛ بزرگ ۔ دهقانان �عني اشرافِ زم�ن3
 .اند ها به نواحي غربي کاشغر خبر داده ۔ منابع چ�ني هم از مهاجرت سغدي4
. خانه؛ مسکن؛ آبادي: کَت. درخشنده: چموک. کَت است ۔ درستش چموک5

 ).درخشش: چمک(



۹  تار1خ بخارا
و آن مهتــران و دهقانــان بــه نــزد    . يجــوِر ابــرو  اد خواســتند از 1ــفرســتادند و فر

 او را  بــــود، وکتــــر» ن1قراچــــور« و نــــام آن پادشــــاه ١،ن رفتنــــدستاکــــپاشــــاه تر
 بــاغو1.  داد خواســتندبــاغو1و از . رده بودنــدکــلقــب » بــاغو1 «يازجهــتِ بزرگــ

ر �چــون شــ . م فرســتاد� عظــيرکنــام داشــت بــا لــش  » شورکــِر �شــ«ه کــپــسر خــود  
رد، و بــاز بفرمــود تــا  کــنــد بگرفــت و بنــد  �ک را در بيآمــد ابــرو بخــارا  بــهشور کــ

ردنـد تـا   ک را درآن جـوال  يردنـد و ابـرو  ک پـر  ٢ سـرخ ِبـتِ کَ بـزرگ از    جوالِ 1کي
ن 1ـ  پـدر نامـه فرسـتاد و ا   ت خـوش آمـد، و بـه نـزدِ     1ن وال 1را ا شور  کِر  �و ش . ردبم
 جواب آمـد  باغو1 و از ٣.بباشدبخارا  به خواست تا    يد و دستور  �ت را طلب  1وال
ت تــا آن کــموچس فرســتاد بــه  کــشور کــر �شــ. دم� بخــشت را بــه تــو 1ــه آن والکــ

 .آوردنـد بخـارا   بـه خته بودند با زنان و فرزنـدان بـاز       1ه از بخارا گر   کمردمان را   
 خـواص بـود،   ۀت آمـده بـود ازجملـ   کـ موه از چکـ ه هرکـ باز مرسوم شـد     گاه  از آن 

شان و 1ـ ختـه بـود، و درو  1ه تـوانگر بـود و دهقـانِ بـزرگ بـود گر            که هر کازبهِر آن 
  .ران مانده بودند�فق

قـوم   ارانِ آنکمانـده بودنـد خـدمت   بخـارا     به هکهرآمدند،  قوم باز   چون آن 

                                                 
در سدۀ ششم هجري شود که مترجم   معلوم مي.۔ ترکستان در ا�نجا کاشغر است1

دستور ترکانِ حاکم بر سغد که ا�ن سرزم�ن را در اوائل سدۀ پنجم هجري  به
اشغال کردند ا�ن بخش را افزوده است تا ب�انگر حضور ترک از قد�م در بخارا 

هاي نخست�ن هجري ه�چ اثري از حضور ترک در  بوده باشد، حال آنکه در سده
که در ا�نجا تُرک دانسته شده تلفظِ �باغو . دست داده نشده است بخارا به
است که نام �ک خاندان تخارستاني بوده، و پس از » گو�ه چپ«شدۀ  تحر�ف

برافتادن شاهنشاهي ا�ران لقب برخي از حکامِ شهرهاي سغد و تخارستان بوده 
عربي  حاکم شهري در وسط افغانستان ن�ز هم�ن لقب را داشته و به. است

 .اند نوشته» غو�ه جب«
  ).پارسي است(زنبور، :  کبت۔2
 .در بخارا ساکن شود: بخارا بباشد به. اجازه طلب�د: ۔ دستوري خواست3



۱۰ خ بخارا1تار
ــو درم. شـــدند ــانِ بزرگـــ  انِ آن�ـ ــوم دهقـ ــود و آنيقـ ــان را   بـ ــداه«دهقـ » ١بخاراخُـ
ــد ــِر آيگفتنـ ــن، ازبهـ ــانکـ ــدۀزاد ه دهقـ ــود، و ضـــ 1 قـ ــ ب٢اع�م بـ ــود، و  او را شتر�ـ بـ

ــبِ ا ــاغلـــ ــان 1ـــ ــن مردمـــ ــدمت٣رانو يدکَـــ ــدک و خـــ ــ. ارانِ او بودنـــ ــ ِر�و شـــ  شورکـــ
و . ردکــبنــا » فــرب«و » ن�متســ«و » ن�ماســت«ه 1ــرد، و دکــســتانِ بخــارا بنــا  شهر

و » گـت ج کاسـ «ه شـد  کـ گـر  1 د، پادشـاهِ   از آن   بعد .ردک يسال پادشاه  ست�ب
و چـون دختـِر   . بـرآورد » ورخَـِشه  «ه1ِـ  د از آن رد، و بعد  کبنا  » رامِشن«و  » شرغ«

از  آوردنــد يئــ تخانــهعــروس آوردنــد، انــدر جهــاِز او ببخــارا  بــهن را � چــپادشــاهِ
  . نهادندرامِشنن بتخانه را به 1ن، و ا�چ

ــه ــاِر خالفـــتِ ام و بـ ــؤمن�روزگـ ــوب�رالمـ ــ ۔ ق1ر صـــدکن ابـ ــهيرضـ ۔  اهللا عنـ
   ٤. نبودم�سبخارا  به  از آنش�و پ.  خالصۀم زدند از نقر�سبخارا  به

ــاج ابــن  روزگــار  و بــه جــه�قُتَ بخــارا گــشوده شــد بردســتِ   وســف1ح ابــن ب 
ــه�قُتَ داشــت ازجهــتِ ٦کودو ســال ملــ ي پادشــاه شــد، و ســ٥غــشادهو ط. مــسلم ب 
و  .دهـــسال پادشـــاه بـــود  ابـــن طغـــشاده   بـــه �قُتَاو پـــسرش  و بعـــد از  .مـــسلمابـــن 

ر �ــه امکــ ]مــازِني [ار�ِر نــصر ســروزگــا شت بــهکــرا در ســمرقند ب ي و)رح(ابومــسلم

                                                 
  .ام�رِ بخارا: بخاراخدا. ام�ر:  خدا-1
 .زم�نهاي کشاورزي و باغستان: ۔ ض�اع2
 .کشاورز: ور ۔ کدي3
هاي شاهنشاهي رواج داشته که در مرو  ۔ �عني سکه زدن مرسوم نبود، ز�را سکه4

 .شده است ده ميز
.) شاه: ده�اخشا. عدالت: ارته. (است» ده�ارته اخشا«۔ طغشاده تلفظ عربي 5

» خشا�ته«�ک واژۀ بس�ار کهن است که در غربِ ا�ران » اَخشا�د«و » ده�اخشا«
ها�ش خود را  دار�وش بزرگ در سنگنبشته. شده است تلفظ مي» خشا�ت�ه«و 
حي شرقي باختر�ه و سغد تا دوقرن شاهان محليِ نوا. نام�ده است» خشا�ت�ه«

 .نوشتند» اَخشَ�د«داشتند، که عربها » اخشا�د«پس از فتوحات اسالمي صفتِ 
 .پادشاهي: ۔ ملک6



۱۱  تار1خ بخارا
  .خراسان بود

اخِ کــ انـدر   داشــت، وکلـ ســال م طغــشاده هفـت  ابـن  انگ ِســيو بعـد از و 
شته شــد هــم در کــز �ــفــه، غوغــا برخاســت و او ن�خلفرمــان   بــهشته شــدکــ ورخَــِشه

خوانـد،   ينار نهاده بود و قـرآن مـ      ک بر ١يئ  اسهرکُماه رمضان    در.  خود کِوشک
  .ردندکرا دفن  ي وکوشکشتند، و هم در آن کب او را حال آن در

 در داشـت و  کلـ  مسـال  طغشاده هفت ابن »ات�بن« برادِر او   اوو بعد از    
  .رده شودکاد 1ن 1 آن بعد از افه، و سببِ�خلفرمان   بهشته شدک ورخَِشهاخ ک

او   رگـــانِ � فرزنـــدان طغـــشاده و خُـــدام و نب  در دســـت بخـــارا  از آنو بعـــد
 از دســـتِ فرزنـــدان کلـــه مکـــ يل ســـامان�اســـماع ر�ـــامروزگـــار   بـــه تـــا،بـــود يمـــ

  .ِر آنکرده شود ذکاد 1 از ا1ن رون شد، و بعد� ببخاراخُداه
ــسن  ــنابوالحـ ــت   ک  دريشابور�ـ ــوم آورده اسـ ــزائن العلـ ــاب خـ ــتـ ــهر کـ ه شـ

  .ان است�حون درم� خراسان است، هرچند آبِ جيبخارا ازجمله شهرها

  ٢بخارا يِِراَسامکذدر
 ار اســت و در� بخــارا بــس يه نامهــاکــد 1ــاحمــد ابــن محمــد ابــن نــصر گو  

ــو ک ــاب خـــ ــ«ش 1تـــ ــت» جگـــــت م�نـــ ــاز در. آورده اســـ ــا و بـــ ــر د1د يجـــ ــگـــ دم 1ـــ
ــوم« ــت بـ ــت» جگـ ــه. آورده اسـ ــا و بـ ــه 1 ديجـ ــر بـ ــاز گـ ــت  يتـ ــته اسـ ــه 1مد« نوشـ نـ

»  التُّجـار نَـةُ 1مد «يتـاز  گـر بـه  1 ديجـا  و بـه . »ن�شارسـتان روئـ    «يعنـ 1» ه1الصُفِر
چ �و هــ. تــر اســت از آن همــه معــروف» بخــارا«و نــام . »شــهر بازارگانــان «يعنــ1

آمــده » فـاخِره «نــامِ بخـارا   يث1و بـه حـد  . ست�ـ ن نــام ن1 خراسـان را چنـد  يشـهر 
  .است

                                                 
 .دفترچه: ۔ کُراسه1
 .هاي مترجم در قرن ششم هجري است  ا�ن بخش از افزوده-2



۱۲ خ بخارا1تار
ت 1ـ  روايث1 حـد يآبـاد   نـوج يو خواجه امام زاهـد واعـظ محمـد ابـن علـ         

  :ه او گفتک )رض(يِر فضائلِ بخارا از سلمان فارسکرده است در ذک
 يئ ِن مشرق بقعه�به زم«:  گفت)ص(ل� جبرئ هک فرمود )ص( رسول
امت �ز قن خراسان رو'ند؛ سه شهر از ا'را خراسان گو ه آنکاست 

د؛ و 'برآ يشان م' از ايارند؛ و نور�اقوِت سرخ و مرجان ب'آراسته به 
ر �بکد و ت�ح و تحم�ار باشند تسب�ن شهرها فرشتگاِن بس'گرد برگرد ا

 ين شهرها را بر عرصات آرند به عِزّ و ناز چون عروس'ا. آرند يم
 هزار ن شهرها هفتاد' را از اي و هر شهر١. برندي شوۀخان ه بهک

د، و به شفاعِت هر �هزار شه  هفتاديِر هر علَم' بود در ز٢علَم
 از يو به هر طرف. ابند' نجات يگو يهزار موِحِد پارس  هفتاديد�شه
ه کش و از پس ده روزه راه بود �ن شهرها از راست و از چپ و از پ'ا

ن 'نام ا! ل�ا جبرئ'«:  گفت)ص(حضرت رسول» .د باشند�همه شه
ن شهرها را به ' از ا'کينام «:  گفت)ع(ل�جبرئ» .يشهرها بگو

 سمران يتاز دوم را به. ردک ش� بيه خوانند و به پارس قاسِِم�يتاز
 فاخره خوانند و به يسوم را به تاز.  سمرقنديخوانند و به پارس

» ل چرا فاخره خوانند؟�ا جبرئ'«:  گفت)ص(رسول» . بخارايپارس
ند به کامت بر همه شهرها فخر �ه بخارا روز قکازبهِر آن«: گفت
فاخِرةَ و طَهِّر  ي فکاَلَّلهم باِر«:  فرمود)ص(رسول» .د� شهِيار�بس

  ».ي اُمتيماً ف� اَعمالَهم و اجعلهم رحِکّ زَ  وٰىقَلوبهم بِالتَقوي
 کيان و بــه اعتقــاد و پــا1ــ بخاريِدلــ ه بــر رحــمکــ اســت ين معنــ1ــو ازبهــر ا

  .دهند ي ميب گواهشان از مشرق تا مغر1ا

                                                 
 .شوهر: شوي .دشتِ محشر: ۔ عرصات1
 .پرچم:  علَم-2



   بخارايِر روستاهاکذ

مکَ   نهير
 بخارا اسـت، و آبِ او از آبِ بخـارا اسـت، و       ي روستاها ۀازجمل نه�رمک

 اســت، و مــسجد  جداگانــه  يرا روســتائ يخــراج او از خــراجِ بخــارا اســت، و و   
نه را �مرکم 1مثَل در قد و به. اند ار بوده�اُدبا و شعرا بس يو و اندر    .جامع دارد 

  .نه چهارده فرسنگ است�رمک و از بخارا تا .اند  خوانده»ک خُرد1ۀدبا«
  

ور   ن
ــا  ــور جـ ــت، و در و ينـ ــزرگ اسـ ــسجدِي بـ ــا   مـ ــت، و رباطهـ ــامع اسـ  ١ي جـ

 آنجـا رونـد، و   ارت1ْـ ز گـر بـه  1 ديها بخارا و جا مردمانِ يهرسال  به .ار دارد �بس
 حـج  لتِ�د فـض ارت نـور رو 1ـ ز ه بـه کـ  يسک و.نندکلف  کار ت ک ن1ارا در ا  اهل بخ 

  .کمتَبرِّ يسببِ آمدن از آن جا  بندند به٢د شهر را خوازه1دارد، و چون بازآ
س از کــر ا� خواننـد، و بـس  »انـوِر بخـار  «گـر  1 ديتهـا 1والن نـور را در  1ـ و ا

  .)ن� اجمع اهللا عنهميرض(اند  آنجا آسوده] در[ ٣ن�تابع
  

و وا   سيط
ــا  ه بــودي مردمــاني، و در واســت» برخــا« او يِنــام اصــل س 1طــواو   انــد ب

 و . داشـته  ي و دو طـاووس مـ  1کـي انه  در خ يسک هر  از تجملْ  نعمت و تجمل، و   
                                                 

 .م قرارگاهِ جهادگران در مرز با کافرانعناي کاروانسرا است و هم هم به: ۔ رباط1
  .خوازه پارسي است و طاق نصرت عربي است. طاق نصرت): خازه(۔ خوازه 2
 .اند نسل دومِ اصحاب پ�امبر که اهل مد�نه و مکه بوده:  تابع�ن-3



۱۴ خ بخارا1تار
 دنـد 1ار د�اند، چـون درآنجـا طـاوس بـس     ده بوده1طاووس ند از ا1ن ش�عرب پ 

، و ]1عنــي شــهري کــه طــاووس دارد  [ردنــدک »س1ذاتُ الطَّــواو«ه را 1ــ آن دنــامِ
 مسجدِ جامع يدر و. دس گفتن1ردند و طواو  کز رها   �را ن » …ذات « از آن  بعد

م آنجــــا بــــازار بــــوده اســــت 1امِ قـــد 1ــــو در ا. م دارد� عظــــ١ياســـت، و شارســــتان 
 ان1ِــرچــه آِخه هرکــبــوده اســت   آن بــازار چنــان  رســمِ و . ده روزرمــاه�فــصلِ ت بــه
ــمع ــود٢وب�ـ ــي بـ ــتور و د از بـ ــر آِخ1رده و سـ ــرگـ ــع باان1ِـ ــه�ـ ــهب همـ ــا  بـ ــازار ن 1ـ بـ

 نــه يرفت1چ شــرط نپـذ � و هـ يسـامان نبــود ان و کــ امردنکـ  رد  و بــاز؛يفروختنـد 
 يش حاضـر آمـد  �س بکبازار ده هزار ن 1ا  بهيسالو هر . فروشنده نه خرنده را   

گــر 1 ديهــاه از فرغانــه و چــاچ و جاکــ؛ چنان٣ حــوائجاز بازارگانــان و اصــحابِ
ه تـوانگر  1ـ ن د1ـ سـبب اهـل ا   ن1و بـد . يار بازگـشتند � بـس   و با منفعـتِ    يامدند�ب

  و بـــر شــــاهراهِ . نبـــوده اســــت يشاورزکـــ شان 1ــــ ايِانگر تـــو  و ســــببِ.انـــد  بـــوده 
  . و تا بخارا هفت فرسنگ است،سمرقند است

  
گَت کاس ج   
 .اند  توانگر بوده مردماني و در و. بزرگ دارد٤يهندِژکُجگَت   کاس

ــِر نبـــوده اســـتيشاورزکـــشان 1ـــ ايِو ســـبب تـــوانگر ــ آن داِع�ه ضـــکـــ آن ازبهـ   ه1ـ
 بازارگــانو همــه  ا و مردمــانِ.ده اســت�ســبــه هــزار جفــت نر۔ ران و آبــادان1ــو۔

 . آنجا بازار بوده اسـت يبهشن زد و هر پنج �ار خ �رباس بس کاند و از آنجا       بوده
ن 1ــموفــق بــاهللا ااحمــد  و ابــو.  اســت٥يســلطان کــۀممل ۀه از جملــه خاصــ1ــو آن د

                                                 
 .مرکزِ اصليِ شهر:  شارستان-1
 .کاال و جنسِ بنجل:  آخِر�انِ مع�وب-2
 .دارندگانِ کاالها:  اصحابِ حوائج۔3
 )نوشته است» ندزقه«و » کُندز«درمتن اصلي . (پادگانِ قد�مي:  کهندژ-4
 .ملکِ خصوصيِ درباِر حاکم:  خاصۀ مملکۀ سلطاني-5



۱۵  تار1خ بخارا
 ي و و١؛ر خراســان بــود�ــه امکــطــاهر  ابــن ه را بــه مقاطعــه داده بــود بــه محمــد 1ــد

 آنجــا يداغــون . و بهــا گرفــتيبخــار ياحمــد داغــون ابــن ســهلفروخــت بــه باز
ــ ــي هگرمابـ ــا ئـ ــ بنـ ــرد و کـ ــه  � عظـــياخکـ ــر گوشـ ــبِ  ۔م بـ ــر لـ ــاخت۔  رودبـ ــا ،سـ  و تـ

  آبِ.نــدخواند» ي داغــوناخِکــ«را  و آن ،اخ مانــده بــودکــ آن �ــۀروزگــار مــا بق بــه
ردکران 1اخ را وک آن رود.  

به بـوده  1ت ضـر جگَـ  کاسـ  را بـر اهـل   ياحمـد داغـون   ابن ن سهل1ا و مر 
ــالاســـت هر ــزار درميسـ ــ، ده هـ ــه قـ ــر خانـ ــ سمت بـ ــ د از آن پـــس.يردنـــدکا هـ ه 1ـ

ــه ــر بــ ــال  1ضــ ــه ســ ــد دوســ ــشتند  ،به بازگرفتنــ ــلطان بازگــ ــه ســ ــ ي و از و٢ و بــ  يار1ــ
ر �ـــ امروزگـــاِر  بـــهرون آوردنـــد�ـــ بئـــي هاحمـــد قبالـــ ابـــن  ســـهلۀ و ورثـــ،خواســـتند

راز شده بود، ن خصومت د  �کد درست، ول  1 د ئي  ه قبال ي و .يل سامان �اسماع
 هزار  و هفتاد به صدي داغونۀه و ورث1 اهل د . شدند يانج� شهر م  و خواجگانِ 

شان 1ـ به از ا1ن ضـر 1ـ تـا ا دنـد  1ه را بخر1ـ ن د1ـ ه ا1ـ ن د1ـ  اهـل ا  ٣.ردنـد کدرم صلح   
  .خاست و آن مال بدادندبر

 شـمس  کملـِ روزگـار    تـا بـه  ، جامع نبـوده اسـت   مسجدِ هرگز ه1د  ن1ا   به و
هکه 1 بوده است از اهل دئي هخان خواج طمغاج ابن  م�براها ابن    نصر کلالم 

 ۀ انبــوه، و ازجملــ  لِ�ــ خ  بــا ه محتــشم بــود  ي، مــرد يخوانــساالر خواندنــد او را 
 ت1ــغا بـه  خـود   مـالِ خـالصِ رد از کـ  مـسجد جـامع بنــا   ي وه، سـلطان بـود  ٤عمـالِ 

  .نه گذارد1 آد و نماِزرد،کم خرج � عظيو، و مال�کن

                                                 
محمد ابن طاهر طاهري . عهدِ خل�فۀ عباسي بود  ابواحمد موفق برادر و وليِ-1

 خورش�دي ام�ريِ خراسان �افت و ۲۴۱تر�ن ام�ر طاهري بود که در سال  ناتوان
 .ازم�ان برداشت او را �عقوب ل�ث

  .مراجعه کردند: بازگشتند. دستگاه دولت:  سلطان.مال�ات: ۔ ضر�به2
 . خودشان باشد از آن هزار درهم بپردازند و زم�نهاي ده۱۷۰۔ تعهد سپردند که 3
  .کارگزار: جمِع عامِل. کارگزاران: ۔ عمال4



۱۶ خ بخارا1تار
 ه نمــاِزکــ خبــر داد »شَــرغ« بِ�ــمــرا خطه کــد 1ــ نــصر گومحمــد ابــن احمــد

 بخـــارا رهـــا ۀو بعـــد از آن ائمـــ جـــامع، ر آن مـــسجدِش نگذاردنـــد انـــد�نـــه بـــ1آد
نـه معطـل   1 آدو آن مـسجدِ . ردند و روا نداشتند تـا آنجـا نمـاز جمعـه گذارنـد             کن

بخــارا  بــهخــان  طغــرل ابــن عمــر ابــن ل�ــخان جبرئ قــدرهکــ يروزگــار بمانــد تــا بــه
 ي چوبهــايو۔  بـود او لقـب  ن�والرتگکـ  بـود و  �ـک بم او طغـرل  و نـا  ۔ر شـد  �ـ ام

رد، و چوبهــا کــران 1ــساالر، و آن مــسجد را و خوانــۀ ورثــازد 1ــآن مــسجد را بخر
 و آن ،» بقـاالن ۀچوبـ « 1ـک رد بـه نزد کـ  بنـا  ئـي  هرا به شهر بخـارا آورد، و مدرسـ   

مدرسـه  بـرد، و آن  ار کـ   آنجـا بـه  ]در [حد ي برد، و مالِکچوبها را در آنجا خرج      
  .بود در آن مدرسه ١ر�ن ام1 اکو خا. ن خوانند�والرتگک ۀرا مدرس
  

  شَرغ
 نِ�چ بـاغ و زمـ  � هـردو هـ  انِ�ـ مو در.  اسـت يرو ه روبـ جگـت  کشرغ به اس 

 و امـروز رود .  خوانند»سامجن«را رود  ه آنکم است � عظ رودِاِالّست � ن يخال
 بـوده اسـت   م� عظـ  يو پلـ  .  خواننـد  »امکـ  حـرام « مردم   يخوانند و بعض    يشرغ م 

  . نبوده استعچ وقت مسجد جام�شرغ هن 1ا  بهو. ه1ان هردو د�ن رود م1بر ا
ن پــل را از 1ــاو افرمــان   بــهمان�ســل ابــن خــان محمــد نالروزگــار ارســ و بــه

 مال ردند از خالصِکو مسجد جامع بنا  . مک مح ت1غا  به پخته ساختند    خشتِ
  .بان1غرهت ج  به فرمود ساختندي رباطجگت ک اسجانب  به.او

 د بــا شــهر مقابلــه توانــ ي بــزرگ اســت، و از بزرگــ يهنــدِژکُه را 1ــو ابــن د
 بـوده  يم بـازار 1شان را در قـد 1ـ ه اکـ رده اسـت  کـ اد 1ـ جعفـر   ابن  و محمد  .ردنک

ــت   و ي دور آمدنــــديتهــــا1وال ده روز از ي زمــــستان هــــر ســــال  انِ�ــــه در مکــــاســ
ن 1 مغــز ي حلــوا شتر�ــ بيو آنچــه از آنجــا خاســت  . يردنــد ک و ســودا  يبازارگــان

                                                 
 .گوِر ا�ن ام�ر: ر خاکِ ا�ن ام�-1



۱۷  تار1خ بخارا
 تـازه،  ي شور و ماهي، و چوبها و ماهي بود ي و قنطار  ،ردهک از دوشاب    يبود

مـا  روزگـار    بهو اما امروز. ي شديبازارگانار �بره، و بس    و ين گوسفند �و پوست 
و آنچـه از آن  . ان آنجـا رونـد  بازارگانـ  يه از شهر و نـواح کنه بازار باشد   1آد هر
  .رباسک باشد و ي برند روتها1وال ان بهبازارگانه امروز کزد �ه خ1د

 )رح(يل سامان�ر اسماع� را امه1ن د1ه ا کجعفر آورده است     ابن   و محمد 
ه کـ  يطرد بـر ربـا  کـ جمله را وقـف    د و آن  1آن بخر  ١اعات و عقاراتِ  �ض ۀ جمل با
 بخــارا، و امــروز آن ربــاط نمانــده    در درون شــهِر ســمرقندۀرده بــود بــه درواز کــ

  .  استز نمانده�است و آن وقف ن
  . بخارا بوده استيها ه1ن د1تر خوشجگت کن اس1ن شرغ و ا1و ا
  

هـِنزند   
نــه  1جــامع، هــر آد  و مــسجد ار� بــزرگ دارد و بــازار بــس  يهنــدژکزندنــه 

نـد  1گو »يج�زنـدن «را  زد آن�ـ  خيو آنچـه از و . ننـد ک و بـازار   آنجا نماز گزارند  
و از آن . دار بـو �بـس و باشـد و هـم   �کـ  هم ن  .ه زندنه 1 از د  يعن1 ،رباس باشد که  ک
ه کـ  آنبهـِر نـد از 1 گويج�را هـم زنـدن    بافنـد و آن   بخارا يها ه1ار د �به بس رباس  ک

 برنــد چــون  تهــا1وال ۀربــاس بــه همــ ک  از آنو. د آمــده اســت1ــه پد1ــدن 1ــا  بــهاول
 بزرگــان و پادشــاهان از ۀو همــ.  آنِر�ــرمــان و هندوســتان و غک و پــارسعــراق و 

  ).عمرها اهللا (با بخرند1 دمتِ�آن جامه سازند و به ق
  

دانه    ور
 بزرگ دارد و استوار، يار و حص  يهندژک بزرگ است و     يه1دوردانه  

 حــاال . پادشـاه  نشـستِ ي جــاي و در و، پادشــاهان بـوده اسـت  ي جـا بـاز  م1از قـد 

                                                 
 .زم�نهاي کشاورزي و ساختماني:  ض�اعات و عِقارات-1



۱۸ خ بخارا1تار
 و .رده استکبنا  ١کمِلشاهپور  او را  و.تمتر از شهر بخارا اس  1 و قد  .ست�ن

 يِبازارگـان روز بـازار بـوده اسـت و     1ـک رهفتـه  وآنجـا ه . ستان اسـت  کسرحد تر 
  .و�ک بوده نيج�زد هم زندن� و آنچه از آنجا خ.شده يار م�بس

  
   اَفشِنَه
ــِشنَه ــتانش ٢افــ ــصار يارســ ــزرگ دارد و حــ ــواح ي بــ ــتوار و نــ ــهي اســ  يو  بــ

قـف  ه و1ـ ن د1ـ  اابـانِ �اع و ب� و ضـ .اشد بروز بازار 1ک و هر هفته  .نسوب باشد م
ــه�تَقُ و . علــمۀاســت بــر طلبــ  رده کــ جــامع بنــا   آنجــا مــسجدِ ]بــاهلي [مــسلم ابــن ب

 مستجاب ي و دعا در و.رده استک بنا  يز مسجد �بن واسع ن   ا و محمد . است
  .نندک ک آنجا روند و تبرو مردمان از شهر. است

  
  دکَبر
ه را 1ــن د1ــو ا. م دارد� عظــيهنــدژک و ســتم و بــزرگ ا1 قــديهــ1دد کــبر

ــه امکــب ســبآن   بــه خواننــد٣»ان1ــ علودِکــبر« ه را 1ــن د1ــ ايل ســامان�ر اســماع�
 و دو دانـــــگ بـــــر ٤،ان1ـــــان و جعفر1ـــــرد دو دانـــــگ بـــــر علوکـــــد و وقـــــف 1ـــــخر
  .ش1 خوۀ و دو دانگ بر ورث،شان1درو

  
مِشن   را
 بخـــارا  اســـتوار اســـت و از شـــهِر يهـــ1 بـــزرگ دارد و ديهنـــدژک راِمـــشن

بــاز  م1قــد و از.انــد ه را خوانــده1ــ بخــارا آن دتابهــاک يو در بعــض .متر اســت1قــد
                                                 

 !).معلوم ن�ست شاپور اول �ا شاپور دوم؟(شاپور ساساني :  شاهپورِ ملِک-1
 . افشنه زادگاه ابن س�نا است-2
 .بوده باشد» برکت«ديِ با�ست تلفظِ سغ ظاهر، مي برکد، به -3
 .اوالد عبداهللا ابن جعفر ط�ار: انجعفر�. اوالد امام علي:  علو�ان-4



۱۹  تار1خ بخارا
 ه بخــارا شــهر شــده اســت پادشــاهانکــ از آنو بعــد. اســتبــوده مقــام پادشــاهان 

ــهزمـــستان ــا  بـ ــه 1ـــدن 1ـ ــ يمـ ــ  و در اســـالم هـــم١.انـــد ده�باشـ  و .ن بـــوده اســـت �چنـ
 .رده اسـت کـ ده و مقـام  �ه باشـ  1دن  1ا   به ده است �رسبخارا    به چون   )رح(مسلمابو

ت 1ـ والن 1ـ ا  بـه هکـ  ياهاب هرگـ � و افراسـ .ه را1ـ ن د1ـ رده اسـت ا کـ اب بنا   �افراس
ان چنـان  �تـب پارسـ  کر و انـد  .ده اسـت �گـر نباشـ  1 ديجـا  ه بـه 1ـ دن 1ا  به آمده جز 

  جـادو بـوده اسـت   ي مرديو و. ته استاف1 يسال زندگان هزار دو يه و کاست  
اوش نـام  �ه سـ کـ شت کـ ش را ب1 دامـاد خـو    يو و .  نـوح بـوده اسـت      و از فرزندانِ  

  . داشت
ن 1ـــا  بـــه خـــون پـــدرطلـــبِ  بـــهيو ؛خـــسرو نـــامک� بـــود ياوش را پـــسر�و ســـ

 و دوسـال  .ردکـ  را حـصار   راِمـشن  ه1ِـ اب د �افراسـ . م� عظ يرکت آمد با لش   1وال
رد کـ  بنـا  يه1 دي وۀ مقابل  و در  ش بنشست 1ر خو ک حصار با لش   خسرو برگردِ ک�

ن 1ـ ردنـد و هنـوز ا  ک او نـام  يِ خوشـ ي بـرا نو رامـش . ردکـ  نـام  نه را راِمـش 1و آن د 
ه کـ نـد  1ن گو�و مغـان چنـ   . نهـاد يئـ   ه آتـشخان نرامش ه1ِو در د. ه آبادان است  1د

  .  بخارا استيها تر از آتشخانه م1آن آتشخانه قد
و گــــــور . شتکــــــاب را بگرفــــــت و ب�ســــــال افراســــــ دوخــــــسرو بعــــــدِک�و 
ــردِر اب�افراســـ ــه درواز  بـ ــارا اســـت بـ ــِر   ٢، معبـــدۀشـــهر بخـ ــ بـــزرگ تَـــلِّآن بـ  هکـ

  .ر است�بک حفص خواجه امام ابوتَلِّوسته به �پ
 آن  و مطربـان . عجـب اسـت  ياوش سـرودها � س شتنکو اهل بخارا را بر    

  . ند1 گو»اوش� سنِک�«سرودها را 
 و اهللا . ســال اســت هــزار ســه خ1ْن تــار1ــه از اکــد 1ــجعفــر گو ابــن و محمــد

  .اعلم

                                                 
 .اند کرده سکونت اخت�ار مي: اند باش�ده ۔ مي1
 .جا�گاهِ رام کردنِ اسب:  معبد-2



۲۰ خ بخارا1تار
خَشِه   ور
متر 1 مثـل بخـارا بـوده اسـت و قــد    ، بـزرگ اســت يهـا 1جملـه د از ورخَـِشه 

 اســتوار داشــته يو حــصار.  بــوده اســت پادشــاهاني و جــا اســتشــهر بخــارااز
 او را  بـوده اسـت    ١يضربـ  و. انـد   ردهکـ ه پادشاهان بارها حصار     ک نانچاست آن 

 يو بـار  انـدرونِ يبار است و و1 را دوازده جوورخَِشه و . بخارا شهر ربضِمثل  
   . استبخارا

 او  و. اويِوئکـ ن  بهيمثَل زدنده کآبادان چنان بوده است    ياخکو در او    
  .اخکآن  ادت از هزار سال است از برآوردن1ِ ز،رده استک بنا خُداهابخاررا 

ــ بــاز خَ.ار� بــسيران و معطــل شــده بــود ســالها  1ــاخ وکــن 1ــو ا ــداه کنَ  خُ
ــداهاه بخارطغــشاد ابــن ات�ــبــاز بن.  شــدران1ــ و بــاز و،ردکــآبــادان   در اســالم خُ
  .شته شدکش آنجا ساخت تا هم درآن 1 خو نشستِيرد و جاکعمارت 
ــامو  ــماع�ــ ــامان�ر اســ ــردمِ)رح(يل ســ ــ آن د مــ ــد وگفــــت 1ــ ــن : ه را بخوانــ مــ

 عمــــارت ي و بعــــض٢،نمکــــ آن بِي درم و چــــوب بــــدهم و ســــاختگهــــزار ست�ــــب
ه 1ـــــآن مردمـــــانِ د. د' جـــــامع ســـــازاخ را مـــــسجِدکـــــن 'ـــــ اســـــت شـــــما ايجـــــابر

 و .د و روا نباشــد1ــا� مــا راســت نه1ِــ جــامع در ده مــسجدِکــ گفتنــد نخواســتند، و
ل �اسـماع  ابـن  احمـد  ابـن  نـصر  ابـن  نـوح  ابـن    دمـ ر اح �ـ وزگـار ام  ر اخ تـا بـه    کن  1ا

 او را هکـ  ياخ را بـه شـهر آورد و سـرائ   کـ  آن ي چوبهـا ي و. بوده يجا بر يسامان
  .  آن مشغول شدحصار بخارا به عمارتِ بردِر بود

 ســال ن1ِ آخــرو چــون بــازاِر .  بــازار اســت يه را هــر پــانزده روز 1ــن د1ــو ا
را نــوروِز    و آند،ننــک نــوروز  روزْ م1کــست و �ــ  ب وننــد،کار روز بــاز  ست�ــباشــد ب

آن   نگهدارنـــد و بـــر   از آنحـــساب را  بخـــارا شاورزانِکـــ و . نـــد 1رزان گوشاوکـــ

                                                 
 .مرکِز خصارداِر شهر:  ربض-1
 .را تعم�ر و بازسازي کنم ۔ �عني آن2



۲۱  تار1خ بخارا
  .روز باشد  مغان بعد از آن به پنجو نوروِز. نندکاعتبار 

  
کب   ندي
ه کـ انـد   ضا نـداده رآن   بهند�کو اهل ب. اند  شهرها گفته  ۀازجملرا   ند�کب

 او بغـداد رفتـه اسـت و    نـد بـه  �ک ازاهـل ب يسکـ و اگر  . دانَه خو 1ند را د  �ک ب يسک
ه کـ نگفتـه اسـت   و  ؛»نـد �کباز «ه کـ  گفتـه اسـت   »؟يجـائ کاز«ه کاند  ده�پرسرا  
   .»از بخارا«

   .ي عالي بزرگ دارد و بناها جامِع مسجدِند�کبو 
  .ار بوده است� بسي رباطهايو بردِر ۲۴۰ سالتا 

ادت از هـــزار 1ــ نــد را ز �که بکـــتــاب آورده اســت   کجعفـــر در ابــن  محمــد 
د نـ �کن ب1ـ  اهکـ  آن بـوده اسـت   و سبب .  بخارا يها  ه1 د رباط بوده است به عددِ    

 يانـد و جمـاعت   ردهکـ  بنـا  ي آنجـا ربـاط  يهـ 1اهـل هـر د  .  است�ک ن ار�بس يجائ
ــشانده و نفقـــ  ــ اۀرا نـ ــشان را از د1ـ ــ1ـ ــتادند يه مـ ــستان . فرسـ ــو زمـ ــتِکـ ــه وقـ  ۀ غلبـ

انـد، و   ردهکـ  يزو مـ ار جمـع آمـده غَـ   �دم بـس  آنجا مريه1شد از هر د    ي م ١افرانک
  .آمده است يش فرود م1 خو به رباطِيهر قوم

 يردنـد کا 1ن و در� چيِبازارگاناند و   بوده بازارگانند جمله   �کو اهل ب  
ه کـ گـرفتنِ آن،   د بـه 1ـ ار رنـج د �مسلم بـس  ابن به�قُتَو . اند ت توانگر بوده  1غا هو ب 
  . ت استوار بود1غا هب

  .استا متر از شهر بخار1و قد. اند ن خوانده� روئانِشهرست او را و

                                                 
 کافران درا�نجا جماعاتِ ترکِ ماوراي س�حون است که همواره به سغد -1

که ا�ران به دست عرب افتاده درا�ن نقطه از مرز شرقيِ  از آنپس. اند تاخته مي
ا�ران مردم روستاها داوطلبانه در نقاطي که درا�نجا ذکر رفت قرارگاهِ نظامي 

اند تا از خزش ترکان به درون سغد جلوگ�ري کنند، و ا�ن وضع تا زمان  داشته
 .ها ادامه داشته است ساماني



۲۲ خ بخارا1تار
  .  آنجا ساخته استت بوده مقام1ن وال1اه در ک يو هر پادشاه

ــ ــا برو از فَـ ــان�نـــد ب�کب تـ ــ و ر؛ اســـت دوازده فرســـنگيابـ گ دارد آن 1ـ
  .ابان�ب

نـد را عمـارت   �ک بش1روزگـار خـو    مان بـه  �سـل  ابـن    خـان محمـد    و ارسالن 
  خاقــــان١.ردنــــدک �ــــک نيرد آمدنــــد و عمارتهــــا گــــيفرمــــود، و مردمــــان در و

  .ام آنجا رودک ، و آبِ حرامم� عظلُّفِکَتَ فرمود با يشتن را سرائ1خو
 ٢ فراخنِ� و آنرا پارگ  م،� عظ يرها�ستانها است و آبگ   �ند ن �ک ب ۀوست�و پ 
ــ ــقرا ٣نـــونکا و ،دخواندنـ ــنو ازمردمـــانِ. ول خواننـــدکـ ــر شـ ه مقـــدار کـــدم � معتبـ

  .نگ استست فرسنگ در فرس�ب
ن  ســامج٤ۀر�ــه آنــرا بحکــ آورده اســت ک و ممالــکال مــستــابِکو انــدر 

 ي آبــو انــدر آنجــا جــانورانِ . د1ــ جمــع آ هــم آنجــا  آب بخــاراو فــضلِ. خواننــد
 از آنجـا  هکـ د 1ـ ا�حاصـل ن   بـه ي خراسان آن مقدار مـرغ و مـاه        ۀ و در جمل   .باشند

  .د1حاصل آ به
ه آب بـه  کـ نـد را چنان  �کنـد ب  نکَ جداگانـه  يخـان فرمـود تـا جـوئ        و ارسالن 

ــ  ي و گـــاهيد� رســـ آنجـــايام گـــاهکـــ  حـــرامه آبِکـــ ؛ او رســـدي عمارتهـــانِ�عـ
  .يد�نرس

و خاقان بفرمود تـا  . ست�وه بلند ن کن  �کوه است و ل   ک يند بر باال  �کو ب 
. چ درز نبـود �ه هـ کـ د آمـد چنان 1ـ ت رسته پد1غا  سنگِ به .ندندکوه  ک در   يجوئ

ه صـرف شـد تـا سـنگ     کخروار روغن و سروارر شدند و خر �ار متح ک ن1 ا و اندر 

                                                 
ت ترکانِ مهاجم و بازساز�ش درزمانهاي بعدي دس ۔ خبِر و�ران شدنِ ب�کند به1

  .توسط هم�ن ترکهاي اشغالگر است به
 .خندقِ وس�ع: ۔ پارگ�نِ فراخ2
 .سدۀ ششم هجرين�مۀ دوم :  اکنون-3
 .در�اچه:  بح�ره-4



۲۳  تار1خ بخارا
 کار هال� بس و خلقِ،ندنکش نتوانستند � فرسنگ ب1ک مقدار .د1نرمتر گرد 

  .  بگذاشتنده خرج شدکار �ار و مال بس� بسبعد از رنجِ .شد
  .يشاء اهللا تعال  ان،گاه او گفته شود1ند به جا�کفتح ب ۀو قص

  
  فَرب
   . داردگانهجدا يِح شهرها است و نواۀجملازفَرب 

 ١زد�ـــ  و چـــون آب خ . فرســـنگ اســـت  1ـــک ون تـــا فـــرب   حـــ � جو از لـــبِ
  . تا فرب رسدحون �آبِ جه ک و گاه باشد . گرددفرسنگ م�ن

  آن از خــشتِيوارهــا و ســقفها 1 و دو فــرب مــسجد جــامع بــزرگ دارد،  
  . ست�چ چوب ن� هيه در وکاند چنان ردهکپخته 

 و ، آمـدن يست1ـ نبابخـارا   بهچ حادثه �را به ه  يه و ک بوده   ير� ام يو در و  
  .يها راند مک حشَداد دادِ�ه با بک بوده يئ يقاض

  
 تـر  م1تـر و قـد  ه معروفکـ ن چنـد عـدد   1ـ  ا.ار اسـت � بـس  بخـارا  ياهـ   ه1عدد د 

  .م1ردکاد 1بود 

                                                 
 .۔ �عني وقتي آبِ رود طغ�ان کند1



  آن يِبخاراونواح يِررودهاکذ

  .م است� عظينه است، و آن رود�رمکاول رود 
  .ام خوانندکر بخارا شافُۀام است، و عامکدوم رود شاپور

سرا از آل ساسان از پدِر ک از فرزندان 1کيه کت 1اکاند اندر ح و آورده
زبــان  ت آمــد و نــام او شــاپور بــود، و پــور بــه   1ــن وال1ــا ش خــشم گرفــت و بــه 1خــو

ن 1ـ و ا. و داشـت �کـ ن او را   د بخاراخُـداه  �بخـارا رسـ     چـون بـه   .  پسر باشـد   يپارس
جانـب افتـاد، و درآن    آن بـه ار رفـت و  کروز بـه شـ    1ـک اردوست بود؛   کشاپور ش 

 او ار،کگـاهِ شـ  1 بـود و جا يزار   نبـود، مـرغ    يه نبـود و آبـادان     1چ د �خْ آنجا ه  1تار
گاه را 1مقاطعه بگرفت تا آن جا گاه را و از بخاراخُداه به  1خوش آمد آن جا   را  

نـد و  کَم بر�ن شـاپور رودِ عظـ  1ا. او داد   بخاراخُداه آن موضع را به    . ندکآبادان  
رد، و کـ اخ بنـا  کـ رود روسـتاها نهـاد و    ام، و بـرآن   ک شـاپور  يعنـ 1رد،  کـ  نامِ خـود    به

اخ سـاخت  کـ رد و کـ هِ وردانه بنـا  1خوانند، و د  » ه1آبو «ي را روستاها  يآن حوال 
 به فرزنـدانِ  يو ازپسِ و. م شد� عظکيو آنجا مِل. ردکش 1 نشستِ خو يو جا 

  . راث ماند آن روستاها� ميو
ــه ــار  و بـ ــه�ه قُتَکـــآن روزگـ ــه  ا بـ ــاپور   بـــن مـــسلم بـ ــد از فرزنـــدانِ شـ ــارا آمـ بخـ

ــاه  وردان ــود، و او پادشـ ــداه بـ ــه د � عظـــيخُـ ــود، و بـ ــم بـ ــست 1ـ ــه نشـ ــا يهِ وردانـ  و بـ
ار افتـاد، و  � بـس ي جنگهـا يبـه را بـا و    �قُتَ. يردکـ طغشاده بخاراخُداه منازعـت     

ن قــصه در 1ــو ا . بخـارا را بــه طغـشاده داد  کِبــه ملــ�خُــداه بمـرد و قُتَ  آخـر وردان 
  .ند و بخارا گفته شود�کح بفت

  .ا خوانند�عل رودِ ِسوم را خرقانه 
  .رود خوانند رود چهارم را خرقان



۲۵  تار1خ بخارا
  .م و بزرگ است�ت عظ1غا  بهيفَر خوانند، رود رود پنجم را آوخُفتَن

  .رود ششم را سامجن خوانند
  .رود خوانند ان�کرود هفتم را پ

  .ار دارد� بسيستاهان رود رو1و ا. ا خوانند�رود هشتم را فراوز عل
  .مون خوانند1د امکز � خوانند و نيرود نهم را فراوز سفل

  .رود دهم را اروان خوانند
  .فر خوانندک�ازدهم را 1رود 

  .ن رود در رودشهر است1و ا. رود دوازدهم را رود زر خوانند
و . ار دارد�ار دارد و آب بــس� بــسيم روســتاها1ردکــاد 1ــه کــ يو هــر رود

ه کـ فَـر را   انـد مگـر رود آوخُفـتَن    نـده ک رودهـا را مردمـان       ۀه هم کد  ان  ن آورده �چن
  .ان رود نفر خوانند�و حاال بخارائ. زحمتِ خلق ينده است بکآب خود 



  بخارا يها1ِرجاکذ

  ١رازالطَّتُ � بِرکذ
ــارا را  ــاهکو بخـ ــت م يارگـ ــوده اسـ ــ بـ ــصار�ـ ــتان وان حـ ــکِ نزد، شهرسـ  1ـ

ــامعمـــسجدِ ــادِ ي و در و. جـ ــساط و شـ ــد هاروان بـ ــش 1زد1 و ،يبافتنـ ــا و بالـ  ها وتهـ
ــصَالّها 1کــيه بــه کــ يفــه بافتنــد � از جهــت خلي فنــدقيهــا1 برد و٢مشــادروان  

 و يامـــد� بجداگانـــه ٣يو از بغـــداد هـــر ســـال عـــامل . يخـــراج بخـــارا خـــرج شـــد 
ن 1ـ ه اکـ  بـاز چنـان شـد    .ي عـوض بـرد  ٤ها ن جامه1 از ايهرچه خراج بخارا بود 

   ٥.نده شدندکردند پراک ين صناعت م1 اهک ن و آن مردما، معطل ماندارگاهک
و  .ران شـغل  1ـ ا  بودنـد مـر  ن�ه معـ کـ  يدان بودنـد   بخارا استا  و اندر شهِر  

ــا1والاز  ــردمکـــ چنانيامدنـــد�ان ببازارگانـــ تهـ   از آنبردنـــد ي مـــيج� زنـــدنه مـ
ن 1ـ  خراسـان ا چ شهِر� و به ه. روم يها  تا به شام و مصر و شهر       يبردندها   هجام

 و ،يه اهــل آن صــناعت بــه خراســان رفتنــد بعــض کــ عجــب آن بــود و .يافتنــدنب
آب و تـاب  ن 1ـ ا  بـه ي، ولـ از آن جامه بافتنـد  ن شغل بود بساختند و 1 ا آنچه آلتِ 

ن 1ـ از ارا  ي وهکـ  يمنـصب نبـود   س و صـاحب �ر و رئـ �چ پادشاه و ام�ه و   .امد�ن

                                                 
 .دوزيِ پارچه بافي و سوزن کارگاه پارچه: ۔ ب�تُ الطَّراز1
 .جانَماز: مصَالّ. متکا؛ پشتي: �زدي. خ�مۀ اشرافي: شادروان. گل�م: ۔ بساط2
 .کارگزار: ۔ عامِل3
 .ها ها؛ پارچه بافته: ها ۔ جامه4
درونِ  با�ست پس از برافتادنِ امارت ساماني و خزشِ ترکان به ۔ ا�ن پراکندگي مي5

و سغد و تاخت و تازها�شان درسغد بوده باشد که ترک�ب جمع�تي را برهم زدند 
 .ا�ران�ان را تاراندند



۲۷  تار1خ بخارا
  از آنيج� و امـروز زنـدن  .ي و سـبز بـود  د�سـپ  سـرخ و  ي و رنگ و .يجامه نبود 

  .تها1وال ۀ همبهتر است معروف

  ماخ بازاِر ِرکذ
 ي ســال.انــد روز خوانــده را بــازار مــاخ ه آنکــ بــوده اســت يزاربــابخــارا  بــه

 ١تـان  بيو ه بـازار بـود در     کـ  ي، و هربـار   يردنـد کروز بـازار     1ـک  يبار هر بار  دو
  .ي شديبازارگان درم هزار ادت از پنجاه1روز ز 1ک، و به هر يفروختند

روزگــار مــا  ن بــازار بــه1ــه اکـ تــاب آورده اســت ک عفــر انــدرج ابــن و محمـد 
 ؟انـــد ردهکــ بهــر چـــه  را از ن1ـــه اکــ  يعجــب داشـــتم ت 1ـــغا  بــه بــوده اســت و مـــن  

اهــل :  گفتنــد؟ اســتن چــه بــوده1ــه ســبب اکــ بخــارا خ1ِران و مــشا�ــدم از پ�پرســ
  از آن، ون بـــازار مرســـوم شـــده بـــود1ـــ ا٢،انـــد پرســـت بـــوده  م بـــت1قـــد بخـــارا در

  .ز همچنان مانده است� حاال ن،ي بت فروختندير وباز د خ1تار
م 1ه در قـد کـ ن العلوم آورده اسـت  1تاب خزاک دريشابور�نو ابوالحسن   

ــاه ــوده يپادشـ ــه بـ ــارا  بـ ــاخ بخـ ــام او مـ ــ ا.نـ ــازار و1ـ ــودين بـ ــاختهه فرمـ ــد  سـ  و ،انـ
بـازار  ن 1ـ ا  بـه  ويندد�سال بتان تراشـ  تا ه سال ک هنقاشان را فرمود    و ٣درودگران

   .يدند1 و مردمان خري و فروختنديردندکر ن حاض� معروِز به
  بــوده اســت بــر لــب1ِي مــاخ اســت صــحرا جــامِعه امــروز مــسجدِکــو آنجــا 
ــان ــسرود و درختـ ــ چنان،ار� بـ ــاکـ ــان1ۀه در سـ ــود  درختـ ــازار بـ ــاه،ي بـ   و آن پادشـ

 ، مـاخ اسـت  ه امروز مسجدِکموضع ن 1ا  بهي و برتخت نشست يبازار آمد ن  1ا  به
 يد1ـ  خريشتن را بتـ 1ـ س خوک و هـر  . بـت  دن1ِ به خر  يردندکتا مردمان رغبت    

 چـون روِز  يهنـه شـد  کا  1 يستکا ش 1 يو هرگاه آن بت گم شد     . يخانه برد  و به 
                                                 

 .ها مجسمه: بتان. مجسمه: ۔ بت1
 .شده است هاي بودا دائر مي اند و ا�ن بازار براي فروش مجسمه ۔ بودائي بوده2
 .نَجار: ۔ درودگر3



۲۸ خ بخارا1تار
  . ينداخت�هنه را بک و آن يد1 خريگر1 ديبازار شد

ــاز ا ــبـ ــش 1ـ ــع آتـ ــد  ن موضـ ــه شـ ــع    و در روِز.يخانـ ــردم جمـ ــون مـ ــازار چـ  بـ
  خانـه  و آن آتـش . يدند�پرسـت  و آتـش  يخانه اندر آمدند   همه به آتش   يشدند

   . بوديجا بهاسالم وقت   بهتا
ــا        و .ردنــدکچــون مــسلمانان قــوت گرفتنــد آن مــسجد را بــرآن موضــع بن

  . بخارا است معتبِريامروز از مسجدها

  خاراب هندِِژکُ ِرکذ
ــد ابـــن احمـــد ــنـــصر گو ابـــن محمـ ــنابوالحـــسن : د1ـ ن 1 در خـــزايشابور�ـ

  ارگِکِ حـــصار يعنـــ1 ۔ بخـــارا ِژهنـــد ک يه ســـبب بنـــا کـــ العلـــوم آورده اســـت  
خــــت و از 1ش بگر1 خــــواوس از پــــدِرک�کــــ ابــــن اوش�ه ســــکــــآن بــــود ۔ بخــــارا

ــون بگذشـــت  �ج ــحـ ــزدِو نـ ــد� افراسـ ــ. اب آمـ ــر   او را اب�افراسـ بنواخـــت و دختـ
 يو ش را به1 خوکِل مۀه جملکند ا  گفتهي و بعض. داديو  بهيزن  ش را به  1خو
ن 1ــه اکــبهــر آن از،ت1ــن وال1ــدر اد  مانَــي اثــريه از وکــاوش خواســت � ســ.داد
 آنجــا شتر�ــ و ب،ردکــ بخــارا بنــا ن حــصاِر1ــ اي پــس و. بــوديت1عــار او را ت1ْــوال
 و ،شتکـ ب او را اب�ردنـد و افراسـ  ک 1ياب بـدگو  � و افراسـ   يان و �ـ و م  ،بود  يم

  دِر انـــــدرونِ ي انـــــدرآئي شـــــرقه از دِرکـــــ موضـــــع آن   بـــــهن حـــــصار 1ـــــهـــــم در ا
  و مغـانِ .ردنـد کآنجا دفـن   او را ۔ان خوانند 1 غور ۀرا درواز   وآن ۔  اهفروشانک

 خـروس  1کـي  آنجا يردم هر ي هرسال و،دنز دار 1سبب آنجا را عز    ن1بخارا بد 
ر١. نوروز روِز آفتابِش از برآمدنِ�شد پکُد و بب  

 ۀهمـــ ه درکـــ اســـت چنانهـــا اوش نوحـــه� ســـشتنِکـــ بخـــارا را درمـــانِو مرد

                                                 
 شراب نثار �ي اند در آن نقطۀ اسطوره توانسته نمي در دوران اسالمي چونکه -1

 . اند که همرنگ شراب بوده دهکر روح مردگان کنند خون خروس نثار مي



۲۹  تار1خ بخارا
 ١االنو قَـو . ند1گو ياند و م  ساختهرا سرود  آن  و مطربان  . معروف است  تها1وال
   . سال استهزار ادت از سه1ن سخن ز1 و ا. مغان خوانندستن1ِرا گر آن

 ي و بعـــض .رده اســـتکـــ  بنـــا ي و،ت1ـــ روان 1ـــا  بـــه ،ن حـــصار را1ـــ پـــس ا
   .رده استکاب بنا �اند افراس گفته

 ٢بنـــــدون چـــــون .ران بمانـــــد1ـــــســـــالها وران گـــــشت و 1ـــــن حـــــصار و1ـــــو ا
ــداهابخار  آن ي و شــو بــود بخاراخــداهپــدر طغــشاده او  و ۔  نشــستکلــ بــه مخُ

اخ کـ ، و آن ردکـ ن حـصار را آبـادان    1ـ  و ا  س فرسـتاد  ک۔  د1رده آ کاد  1ه  کخاتون  
تـا  . ردکم کاخ محکش بر آهن نوشت و بردِر 1رد و نامِ خوک آبادان يه بود و  ک
 دمحمــ ابـن  ن احمـد �ک ولـ ،اخ بـود کـ  آن دِر نوشـته بـر   آن آهـنِ  متـرجم روزگـاِر  بـه 

  .ردندکران 1ز و�ردند آن در را نکران 1چون حصار را و: د1نصر گوابن 
جعفـــــر و  ابـــــن نــــصر آورده اســـــت و محمــــد   ابـــــن محمــــد  ابـــــن و احمــــد 

رد کـ اخ را بنا کن  1ا خُداها بخار بندونه چون   ک اند   گفته ،يشابور�نابوالحسن  
ان ر1ـــرد و بـــاز وکـــ ي چنـــدبار بنـــا مـــ،ران شـــد1ـــرد و بـــاز وکـــ بـــاز بنـــا ،ران شـــد1ـــو
ه کـــ افتـــاد  اتفـــاقآنبــر .  خواســـتندير�ردنـــد و تـــدبکمـــا را جمــع  ک ح.شـــد يمــ 
 ننـد بـه هفـت سـتونِ    که بـر آسـمان اسـت بنـا     کـ الـنعش     ل بناتُ کاخ را بر ش   ک ن1ا

  ٣.ران نشد1 بر آن صورت و.ن�سنگ

                                                 
 خوان نوازنده و آوازه:  قَوال-1
بندوان نامِ خاندانيِ �ک خاندان اشرافيِ . ۔ شکل درست ا�ن اسم بندوان است2

اند  سغد بوده، و از افسرهائي با هم�ن نام که در اواخر ساساني در ارتش بوده
به اواخر عهد ساساني به امارتِ نشستنِ ا�ن ام�ر مربوط . نام برده شده است

 .است و آستانۀ حملۀ عرب به ا�ران است
دهد، �ادگار دوراني بس�ار دور  هائي که درا�نجا از �ک بناي باستاني مي ۔ نشاني3

اند، و ا�ن بنا شا�د معبدِ آن مجموعۀ  پرست بوده است که مردم بخارا ستاره
 .آسماني بوده است



۳۰ خ بخارا1تار
چ �ردنـد هــ کاخ را بنـا  کــ ن1ـ ه اکـ گـاه بــاز   از آنهکـ گـر آن اســت  1 دو عجـبِ 

  .بودرا  ي وظَفَره ک اِالّ ،مت نشده است1هز به ياخ در وکن 1 از ايپادشاه
 جدر يچ پادشـاه �انـد هـ   ردهکـ اخ را بنـا    ک ن1ه تا ا  کگر آن است    1 د بِو ع 

 1ــک و چــون پادشــاه را اجــل نزد . در اســالمنــه و فــرک در  نــه، نمــرده اســت يو
افتــه 1گـر وفـات   1 ديجـا  رون آمـده و بـه  �ــاخ بکـ ه از آن کـ د آمـده  1ـ  پديشـده سـبب  

ن 1ــ و ا.ن بــوده اسـت � همچنـ يران شــدن و1ـ اخ تــا وکـ  ن1ــ اينـا  ب از وقــتِ.اسـت 
  را دِري شــــرق دِر.ي غربــــگــــر دِر1 و دي شــــرق دِر1کــــي ،حــــصار را دو در اســــت

  دِرروزگــار متــرجم    و بــه گــستان خواننــد  1 ردِررا  ي غربــ  و دِر،ان خواننــد 1ــ غور
  .خوانندفروشان  علف

ن 1ــ و ا.در آن ه بــدر تــا  از ا1ــن بــوده اســت راســتي حــصار راهــانِ�ــدر م  و
 و زنــدان و ،ران و ســرهنگان بــوده اســت�ــ پادشــاهان و ام١شِِشــ بايحــصار جــا

 حـرم  ي و سـرا .باز م1 پادشاهان از قد  نشستِ ياخ جا ک و   .ي پادشاه يوانها1د
  . بوده استينه در و1و خز

ــار متــــرجم و بــــه ــد1ــــن حــــصار و1ــــ اروزگــ ــاآمــــدچنــــد بر ي و ســــالران شــ   تــ
   . خود آنجا ساخت نشستِي و جا.ردنکآبادان فرمود خان  ارسالن

ط نگــاه 1 سـاخته بـود تــا بـه شـرا    ٢وتــوالک ن حـصار 1ـ  را بــر اي بزرگـ ِر�ـ و ام
  . م بود� عظي حرمت خلقار را در چشمِن حص1 و ا.داشت يم

فـه  � خليعلـ  ير زنگـ �ـ  ام۵۳۴  سـال د در�رسـ بخـارا     بهشاه   و چون خوارزم  
شت و حـصار  کـ بگرفـت و ب ا  او ر، بخارا بوديسلطان سنجر والفرمان   به بود و 
  .ران بماند1 وادت1ْ زسالْ دو و،ردکران 1را و

                                                 
 .محل اقامت: ي باشِشجا). از مصدرِ باش�دن(اقامت : ۔ باشِش1
لفظ ترکي است و توسط ترکانِ مهاجم که برا�ران . (نگهبانِ دژ:  کوتوال-2

 )حکومت کردند وارد زبان فارسي شده است



۳۱  تار1خ بخارا
م  بخـارا شـد هــ  يِخـان والــ ن از جانـب گور �تَگــ  الـب ۵۳۶ سـال و چـون در  

 خـــود آنجـــا شِ باِشــ ي و جـــا،ردنـــدکســـال بفرمــود تـــا حـــصار را آبــادان    ن1ــ در ا
   .ه بودک شد  از آنوتر�کو حصار ن. ساخت

الدولــــه و  ن� عــــ،د�رســــبخــــارا  بــــهز غُــــ حــــشَمِ ۵۳۸ ســــالدر مــــاه رمــــضان 
 و ،م شــد� عظــي و رنجــي و جنگــ،ر محــصور گــشتند1ــ وز و شــهابِ�ــکب قراچــه
 و ،ردنـد کران 1ـ شتند و حـصار و کـ ر را ب1ـ  وز حـصار بگرفتنـد و شـهابِ   زْ غُـ حـشَمِ 

  .ران بماند1همچنان و
 ربض ۀدوارک و ،زنند ربض ا بخار خواستند در شهِر۵۶۰ سالچون در  

ه از خـشت پختـه   کـ  او ي حـصار را و برجهـا      ۀدوارک ،ست1با  ياز خشت پخته م   
 يبــارگ1ک و آن حــصار بــه ،ردنــدکردنــد و بــه ربــض شــهر بخــارا خــرج  کبــود باز

  ١. نمانديگر نشان1 دچ عمارتِ�اخ و هک و از آن ،ران شد1و

  است بوده بخارا به هک پادشاهان يمنزلها ِرکذ
 در ،گــستان خواننــد1ه رکــ ٢ معبــدۀدرواز  بخــارا تــا بـه  حــصاِريِ غربـ از دِر

 و در ٣.ت�ـ بـاز در جاهل  م1 پادشـاهان بـوده اسـت از قـد    يها1گـستان سـرا  1ن ر 1ا
 بــه ۔ يســامانل �اســماع ابــن احمــد ابــن نــصر ۔ د�ِر ســع�ــام روزگــار آل ســامان

 يار در و� بـس مـالِ   و،و�کـ  نت1غا بهد  ن ساخت ي فرمود، و سرائ   ي سرائ گستان1ر

                                                 
شاه محمد ابن سلطان تکشْ   خوارزم۶۰۴در سال :  در حاش�ه چن�ن نوشته است-1

باز در .  بخارا را بگرفت و باز حصار را آبادان کرد، و خطائ�ان مقهور شدند
 لشکِر تاتار ب�امد و ام�ِر ا�شان چنگ�زخان بود؛ و بردِر قلعه دوازده روز ۶۱۶سال 

 .جنگ کردند و قلعه را بگرفتند و و�ران کردند
 .کردن اسب و قاطر محلِ رام:  معبد-2
هاي ماقبل اسالمِ  عربهاي مسلمان به ا�راني. ها روزگاِر ناداني به: ۔ در جاهل�ت3

 .نام�دند ند و دورانِ شاهنشاهي را دوران جاهل�ت ميگفت مي» جاهل«



۳۲ خ بخارا1تار
ه هـر  کـ چنان. ردنـد کال فرمـود بنـا    عمـ  يش سـرا  1 خـو  يسـرا  بـردِر    و. ردکـ خرج  
  ســلطان،يســرا بــردِر ش1 خــوي انــدر ســراي بــود١يوان1ــ دجداگانــه را يعــامل

وانِ صــاحب  1ــ  و دکلدالم�ــموان ع1ــ  و ديوانِ مــستوف 1ــر و د1ــ وز وان1ِــ چــون د
ــرط و د وان 1ــ خــاص و دکــۀوان ممل1ــوان شــرف و د1ــ مؤبــد و دصــاحبوان 1ــشُ
ــا  بـــه.وان قـــضا1ـــوان اوقـــاف و د1ـــو دمحتـــسب  ــترتن 1ـ ــا  1ب د�ـ ــا فرمـــود بنـ وانهـ

  .نهادند
 ابـن  احمـد  ابـن  نـصر  ابـن  نـوح  ابـن   کعبـدالمِل  ۔  د� رشـ  ِر� ام روزگاِر و به 

ه کـ   اسـت  ينـ �م1 تـابِ که مؤلـف    کـ  يتبـ ع حـسن  ابن    احمد ي و ِر1وز۔  ل�اسماع
 ۀمقابلـــدر ، خـــان اســـتۀ گرمابـــ منـــصور در جـــواِرۀ دروازۀمحلـــ  او بـــهۀگورخانـــ

مـال  ک ه آن موضع از آن مـسجد ک چنان ،و�کت ن 1غا ه ب ردک بنا   يمدرسه مسجد 
  .گرفت

ــف�د از ســتور ب� رشــِر�ــچــون ام ردتــاد و بم،غالمــان بــه ســرا انــدر   در شــب 
 را يردند و سـرا   ک  منازعه زان�نکخاصگان و   . غارت مشغول شدند   آمدند و به  

نه همـه  �م�نـه و سـ  1ف بود از زر1چه ظرا هريتش زدند تا همه بسوخت و در و      آ
  .  نمانديه از بناها اثرک و چنان شد .ز شد�چنا

 شـوال   مـاهِ ر بنشـست انـد    کلـ م به۔  نوح ابن   منصور ۔  د1ِر سد �امو چون   
، ردنـد کگربار عمـارت  1ها را د1 فرمود تا آن سرا  ،ان�مولَ ي به جو  ۳۵۰سال به   
ِر �ـــامآنگــاه  . ردنـــدکصــل  حا  بــه  از آنع شــده بــود بهتـــر  1 و ضـــاکه هــال و هرچــ 

 ي ســوره چــون شــبِ کــ ، هنــوز ســال تمــام نــشده بــود  .نشــست بي بــه ســرا د1ســد
ست و  آتــش بجــ يئــ ، پــارهم افروختنــد� عظــيم اســت آتــش1 قــده عــادتِکــچنان

  .  بسوختي سراۀباره جملگر1گرفت و د دري سراسقفِ به
ر را فرمـود تـا هـم در    1ـ  وز رفـت، ان�مولَ ي هم در شب به جود1ِر سد�امو  

                                                 
 .دفترِ کاِر اداري: ۔ د�وان1



۳۳  تار1خ بخارا
 ان�ـ مولَ ي معتمـدان بـه جـو   دسـتِ   و بـه  بـرد رون� همه را ب ١نه�نه و دف  1شب خز  آن

 انِ پنگـ 1کـي ب نـشده بـود جـز    1ـ چ غا�ه هکردند کچون روز شد معلوم   . فرستاد
 مثقــال ۷۰۰ه وزن او کــ فرمــود يان از خــالص مــال خــود پنگــي وِر1ــ و وز٢.ن1ــزر

  .نه فرستاد1 و به خز،بود
  .گستان بماند و خراب شد1 رن موضع1و از آنگاه باز ا

 ه بهتــر از مقــامِکــ ، بــوده اســتان�ــمولَ ي پادشــاهان بــه جــويســراگر1و د
ا چر.  نبوده است ي و منزل  ي در بخارا جا   ان�مولَ يثل جو  ِم ن�1آ  بهشت سِ�نف
ــ ــا کـ ــه جـ ــا و  يه همـ ــراها و باغهـ ــا و  او سـ ــتانها، و چمنهـ ــابوسـ ــ روان يآبهـ  يعلَـ

 و بــه انــد گذشـته  ي مــگر1 همـد انِ�ــده از م�ـ چ� او در هــم پيزارهـا  رغ در مــالـدوام 
    يه تماشـا کـ س ک و هر.اند رفته يگلزارها م زارها و به رغهزار جانب به طرف م 

و ! رود يجـا مـ  ک د و بـه 1ـ آ يجـا مـ  که ازکـ شـد   يرت مـ �ـ رد در ح  کـ  يروان م  يآبها
  : گفتهيدولت و صاحب. اند ده�شکاران چنان طرح عصر و معم نادِر استادانِ

  ون رفت�آب خندان به چمن آمد و با ش
  گلشن رفت از ا1ن د1با يه مکرد ک اه ناله

 مـنَقَّشِ  مـوزون و  يهـا   خانـه ي بـه تمـام    کگستان تـا دشـت    1 ر گر از دِر  1و د 
 ي خـوش و سرحوضـها     يباغهـا  و چهار  مـصَور  يهـا   ن و مهمانخانه  �گ سن يِعال

 جانــب  آفتــاب ازئــي هه ذرکــ ي بــوده بــه نــوعي خرگــاهجــمِک يو و درختهــا�کــن
  .افتاده يوض نمح به نشستگاهِ سري و غربيشرق

 و بـادام و فنـدق   ي فراوان از ناشـپات  الوانِ يها  وه�ن چهارباغها م  1و در ا  
سرشـــت هـــست در آنجـــا  عنبره در بهـــشتِکـــ ئـــي هو�ـــالس و عنـــاب و هـــر م�و گـــ

                                                 
 .جواهرات و طالهائي که درز�ر زم�ن کرده باشند:  دف�نه-1
دار که شب�ه منگولۀ بزرگ بوده و  مانند و دسته افزاري پنگ دست: ۔ پنگان2

 .اند گرفته تارها�ش ابر�شم�ن و زر�ن بوده و شاهان به دست مي



۳۴ خ بخارا1تار
  .ف بوده است�و و لط�کت ن1غا هب

  ان�مولَ يجو ِرکذ
ــد ــم ا1در قـ ــ1ـ ــواِع�ن ضـ ــمولَ ي جـ ــ ِمان�ـ ــوده اســـت کلـ ــشاده بـ  ي و و، طغـ

ل �ر اسـماع �ـ و ام.  داده اسـت ئـي  هاز فرزندان و دامـادان خـود را حـص       يسکهر
 ه سـرهنگِ کـ طـالوت   ابـن  محمـد  ابـن  د از حـسن   1اع را بخر  �ن ض 1 ا )رح(يسامان

عتصم بود ن�ستعمي عباسۀف�خل[ ابن م.[   
شتر بـر  �ـ ها و بوسـتانها سـاخت و ب  1 سـرا ان�ـ مولَ يجـو  ل بـه �ر اسـماع �ـ و ام

 ١انِ�ـــجهـــت موالاز او را وســـته�و پ. اســـترد و هنـــوز وقـــف  کـــان وقـــف �ـــموال
 يجـو  بخـارا بـه    از حـصاِر ل�ر اسـماع  �ـ  ام ي تـا روز   ،ي بـود  يمـشغول  ش دل 1خو
 او را ،ستاده بـود 1ـ ش او ا �پ۔   پدر او  يموال ۔  ر�بکماء  �رد س ک ي نظاره م  ان�مولَ
ه کــد هرگـز بـو  : ل گفـت �ر اســماع�ـ ام. يو داشـت �کـ  و ني دوسـت داشــت ت1ـ غا بـه 

 ي شــما بخــرم و مــرا زنــدگان بهــِراع را از�ن ضــ'ــ ســازد تــا ايب ســبٰىيالخداونــد تعــ
اع � ضـ ۀاع از همـ �ن ض1ه اک از آن؟اع شما را شده است�ن ض 'ه ا کنم  �دهد تا بب  
   .هواتر تر است و خوشتر و خوش مت�ق هبخارا ب

ــاليخـــدا ــ ي روزي تعـ ــه بخرکـ ــا جملـ ــر موال1ـــرد تـ ــد و بـ ــو�ـ ــا جـ  يان داد تـ
  . ند1 گوان�مولَ ي مردم جوۀ شد و عامي نامان�موال

ــت�و پ ــارا صـــحرائ  حـــصاِرۀوسـ ــ اســـت ي بخـ ــت ه آنکـ ــدکرا دشـ  و ، خواننـ
 د از حـسن 1 آن موضع را هم بخر    )رح(ل�ر اسماع �ام. ستانها بوده است  �جمله ن 

 ي اول ده هــزار درم از بهــاو هــم ســالِ. هــزار درم طــالوب بــه ده ابــن محمــدابــن 
  . جامعرد بر مسجدِکل آن موضع را وقف �ر اسماع�ام.  به حاصل آمد٢ينَ

                                                 
 . باشند غالمان که آزاد کرده شده): ٰىموليجمعِ ( موالي -1
۔ نيِ ب�شه را براي ساختن بور�ا و فرش، و همچن�ن گذاشتنِ روي ت�ِر سقفِ خانه، 2

 .بردند، و کاالي بازرگاني بود کار مي و ن�ز در ساختنِ کپرهاي اع�اني به



۳۵  تار1خ بخارا
شتن را بـــه 1ـــر شـــد خو�ـــه امکـــل از فرزنـــدان او هر�ر اســـماع�ـــو بعـــد از ام

  و نزهـتِ ي و خرمـ  ي خوشـ  ها سـاخت بـه سـببِ      کوشـ ک بوسـتانها و     ان�ـ مولَ يجو
  .او

  بـر  خواننـد ١»ان1ـ  علو1ـکِ ارک«ه آن را کـ  اسـت  يموضـع »  نو ۀدرواز«به  
 هکـ و چنان�کـ ت ن1ـ غا هبـ  سـاخت  کيوشکنوح  ابن ر منصور� و آنجا ام   .شهردِر  
ــه ــ يو بـ ــدمثَـ ــ از نيل زدنـ ــر  .يوئ�کـ ــال بـ ــود۳۵۶ و سـ ــ و ا. بـ ــ1ـ  1ـــکِارکاع �ن ضـ

ن 1ـ  اي و.خـان  طمغـاج  ابـن    خانروزگـار نـصر     بـود تـا بـه      ي سـلطان  کۀلممان  1علو
 يشاورزکـــ تـــا فقهـــا را ،بـــود 1ـــکشـــهر نزد ه بـــهکـــا داد از آن اهـــل علـــم راع�ضـــ

  .رفت دورتر بگاِع� آن ض و عوضِ،دتر بو آسان
 .ان�ان معمــور بــود تــا آخــر عهــد ســامان   1ــ علو1ــکِارک و ان�ــمولَ يو جــو

کدارالملــبخــارا  بــه و ؛ها خــراب شــد1ان برفــت آن ســرا� از ســامانکلــچــون م 
عملـِ     تـا بـه    ٢، نبود مگـر حـصار     ن�شـمس کروزگـار م   م �ابـراه  ابـن   نـصر کلـ الم

  .ردک بنا  راآباد ه او شمسکخان  طمغاج

  ر شمس آبادکذ
ــ ب 1ــد قر1ــار خر� بــسياعها�م ضــ� ابــراهۀدرواز بــه کلــالم شــمس کمِل

ار � بـس ي و مالهـا ،و�کـ ت ن1غا هو بوستانها ساخت ب باغ،  ۀدرواز  به کسنفر م�ن
و . آباد نـام نهـاد   را شمس  و آن،ردکندر آن عمارتها خرج     اار  � بس ياه  نه1و خز 

 نـام   ٣ا غـورق  ر ه و آن   خاصّـ   سـتورانِ  ازبهـِر  ساخت   يآباد چراگاه  شمس  ۀوست�پ
 و ياخکـ  ي و انـدر و  ،ل�ـ  م 1ـک مقـدار     استوار ساخت به   يوارها1را د  رد و آن  ک
 چـون گوزنـان   ي داشـت ي وحـش  جـانورانِ ساخت و انـدرآن غـورق   ئي  هبوترخانک

                                                 
 گاه؛ ِکشتگاه؛ مزرعه؛ کار�دن:  کار�ک-1
 .نيِ سغد به دست ترکانِ خزنده پس از برافتادن سامان�ان است۔ داستان و�را2
 )ترکي است. (باِغ وحش: ۔ غورق3



۳۶ خ بخارا1تار
 ي بلنـد بـر و  يوارهـا 1 و د. بودنـد ١ و همـه آموختـه  .انکآهوان و روباهان و خو و

  . ختن1 گريه نتوانستندکبود 
 کلــم رخان بــهِض او ِخــا برفــت بــرادِر �ــ از دنکلــالم س شــمکچــون ملــِ 
   .نزهت بودت با1غا هو ب. ادت فرمود1آباد را عمارتها ز نشست و شمس

ــو چــــون او ن ــز از دن�ــ ــد �ــ ــسر او احمــ ــان  ا برفــــت پــ ــد خــ ــاه شــ ــ ا وپادشــ ن 1ــ
  .رد تا خراب شدکمار ن�آباد را ت شمس

. ردکــار � بــسيِد خرابــ�رســبخــارا  بــهامــد و �شاه از خراســان بکــچــون مل
وراء  و بـاز بـه مـا   ،خان را بگرفت و به خراسان بـرد چون به سمرقند رفت احمد    

 بــه يشتن را ســرائ1ــو خو. ران شــده بــود 1ــآبــاد تمــام و  و شــمس.  فرســتادالنهــر
ــا بـــار1جو ــتان. ردنـــدک فرمـــود بنـ لُّـــف بـــود کَتَه  روان و آنچـــ آبِو انـــدر آن بوسـ
  .  آوردنديجا به

   . بخارا بودکِلسال آن سرا دارالم ي سو مدتِ
ن 1ـ  در ايبـود بخـارا   بـه ه کـ  بنشـست هـر وقـت    کلخان به م چون ارسالن 

  فرمـود تـا آن سـرا   ، وننـد کران 1ـ ه وکد  1بعد از آن چنان صواب د     . ي بود يسرا
  .را برداشتند و به حصار بردند و آن موضع خراب بماند

۔ ث�ــ بوليوکــدر  ۔ه چــ  دروازهۀمحلــ بــهخــان  ســال ارســالن چندو ازبعــدِ
 1کــي و ،خــاص فرمــود ســاختند   ۀ گرمابــي و انــدر و،ردنــدک فرمــود بنــا  يئســرا

  . ه نبود آن گرمابه مثلِک چنان،يسرا بردِر گر1 دۀگرماب
 فرمود تـا آن   از آن و بعد  . بخارا بود  کِ دارالمل ار آن سرا  � بس يو سالها 

گـر  1 دياهـ  ه1ـ  بـود و د يسـرا  بـردِر  هکـ فقها سـاختند و آن گرمابـه        ۀ را مدرس  اسر
  . ردندکآن مدرسه وقف بر

  .ردندک خود را به دِر سعدآباد فرمود تا بنا  خاصِيراو س

                                                 
 .آموز دست: ۔ آموخته1



۳۷  تار1خ بخارا

   بخارايهاکوشک رکذ
 مــسلم  ابــن بــه�ه قبکــتــاب آورده اســت ک انــدر يرشــخ ابــن جعفــر نمحمــد

مه از � ن1کدرآمد و بخارا را بگرفت اهل بخارا را فرمود تا   بخارا    به] باهلي[
شان را 1ــه اکــ بودنــد در بخــارا يقــوم. دنــدش عــرب را دا1 خــواِع�ا و ضــهــ خانــه

 و در ،حرمــت و قــدر و منزلــت    بودنــد بايشان مردمــان 1ــ  و ايگفتنــد  ١انثکشکــ
شان از دهقانان نبودند غربا 1 و ا ،ياده بود 1شان را شرف ز   1ان اهل بخارا ا   �م

ــه�قُتَپــس . ان بودنــد و تــوانگر بودنــد  بازارگانــ و ،ل�بودنــد اصــ  رد کــ ٢لحــاحاِ  ب
ــسمت  ــدر قـ ــ انـ ــهدنِرکـ ــا   خانـ ــبابِهـ ــ او اسـ ــو  پـــس .شان1ـ ــباب خـ ــه 1اسـ ش جملـ
 شـهر  روزْ و آن ،ردندک بنا کوشک شهر هفتصد    رونِ�و از ب   ٣عرب، گذاشتند به 

  .ه شهرستان استکقدر بود  ن�هم
 ران و اتبــــاِعک چـــا ياهـــ  ش خانــــه1و خـــ کِوشـــ کرد ِگــــرد بر ِگـــ يسکـــ هرو 

 سـاخت  ي و صـحرائ ي خود بوستانکِوشکدِر  بر يسکردند، و هر  کش بنا   1خو
   .رون آمدند�ها بکوشکآن   بهو

 بــر آن . اسـت  شـهر شـده  شتر�ـ ران شـده اســت و ب 1ـ ها امـروز و کوشـ کو آن 
  و آنجـا ،خواننـد  ي مغـان مـ  کِوشـ کرا  ه آنکه است   ماند کوشکموضع دو سه    

  ٤.اند ده�مغان باش
ن 1ــ  ادِر و بــر.ار بــوده اســت � بــست1ْــن وال1ــ مغــان درايهــا خانــه و آتــش

ت 1غا هشان ب1 ااِع� و ض، خوش و خرم بوده است  يانها مغان بوست  يهاکوشک
                                                 

بوده » کُتان کوشک«�ا » کَدگان کوشک«با�ست  ۔ شکلِ درستِ ا�ن نام مي1
.  کوشک را اکنون و�ال گوئ�م.ها�شان کوشک است که خانه کسانيباشد، �عني 

 .هاي و�الئي دارند که خانه شود کساني کدگان مي پس معناي کوشک
 .اِصرار، پافشاري:  اِلحاح-2
 . به عربهاي فاتح واگذار کردند و خود از شهر رفتند۔ هرچه داشتند ناچار3
 .اند ساکن بوده: اند  باش�ده-4



۳۸ خ بخارا1تار
  .ز1عز

د �ــر حم�ــروزگــار ام ه مــا بــهکــرده اســت کــر 1ــرن تق�عفــر چنــبــن ج امحمــد
ه پادشـاهان  کـ سبب است آن   بهمت� مغان را ق  کوشک اِع� ض هک م1د�ن شن �چن
دن 1ـ  پادشـاه رغبـت نمودنـد بـه خر    ان1ِکـ اند و غالمـان و نزد  ردهکمقام  بخارا    به

چـــون  .هزار درم شـــداع بـــه چهــار �ن ضــ 1ـــ از ايفتــ  هـــر جمــتِ �اعها تـــا ق�آن ضــ 
ن 1ـ ش از ا�ه دانسته اسـت پـ  کد بگفت چنان است � بخارا رس ِر�سخن به ام   ن1ا

 و اگــر ،يشتر بــود�ــاع ب�ن ضــ1ــمــت ا� قيردنــدکمقــام بخــارا  بــهه پادشــاهان کــ
ر  هـ يافت�ـ  اگـر ب يد در سال نتوانسترن خَ�زم ١گاو جفت 1که  ک ي خواست يسک

 نــرخ ارزان نــونک و ا؛دن1ــ خريست1ــ نقــره باســنگِ  بــه دوازده هــزار درم يجفتــ
ه کــ ؛د1ــبا يســنگ نقــره مــ    درمهــزار ن بــه چهــار � زمــه هــر جفــتِ کــشــده اســت  
  .متر مانده استک م�مردمان را س
 مغـان  کِوشـ ک اِع�ن ضـ 1ـ روزگـار مـا ا   ه بـه کـ د 1ـ بـن محمـد نـصر گو     ا احمد

 رهــا و آنچــه بخرنــد ؛خواهــد ينمــ سکــدهنــد و  يگــان مــ1ه بــه راکــن اســت چنــا
  ٢.ت� بر رعيشفقت ي به سبب ظلم و ب،گان1 رانندک

  ند1گو کنپرک واِر1درا آن مردمان هک بخارا واِر1د ِرکذ
 يجعفر نرشخ ابن  محمدن فصل1ْه اکد 1نصر گو ابن محمد ابن   احمد

 ســخن رانــده   ين در اثنــا 1ــ  از اين بعــض �کاســت، و لــ  اورده �ــ ب ن�ــ ترتن 1ــ ا بــه 
  .است

ه چـون  کـ ب آورده اسـت  �ترت  در خزائن العلوم به  يشابور�نحسن  ابوالو  
س کـ  چ�و هـ ۔ د� پدر هارون الرش  يعن1 ۔ د  � رس ين مهد �رالمؤمن�الفت به ام  خ

                                                 
 . واحدي براي اندازۀ مساحتِ زم�نِ ز�ِر کشت-1
 .رزمان حاکمتِ ترکانِ اشغالگر استها د باِر سغدي ئي از وضع�تِ ستم ۔ نمونه2



۳۹  تار1خ بخارا
ــا ــياز خلفـــ ــود ي از وي عباســـ ــاتر نبـــ ــ، پـــــس امي پارســـ ــيِر�ـــ ــانۀ جملـــ   خراســـ

امـد تـا بـه مـرو     �، و او ب۱۶۶ در سال  را داديمان طوس�سل ابن   ابوالعباس فضل 
  او رفتند و مهتـرانِ بخارا به نزدِ مهتران و بزرگانِ پس وجوه و . آنجا بنشست و

شان 1ــ ات1ِــحــال وال او از. خراســانِر�ــز جملــه بــه مــرو رفتنــد بــه ســالم ام �ــغد نســ
ــافراِنکــمــا را ازه کــد، اهــل بخــارا گفتنــد  �پرســ وقــت هر ه بــهکــ  رنــج اســتکر تُ

ه 'ـ  و دانـد   آمـده يتـازگ   بـه نـون کو اننـد،  ک يهـا غـارت مـ       ه'ـ ند و د  'آ  ي م ١ناگاهت
ابوالعبــاس  .انــد رده بــردهکــر � و مــسلمانان را اســ انــد ردهکــســامدون را غــارت  

ــ:  گفـــتيطوســـ  کِمِلـــ ۔ کغـــور  ابـــند1ـــز1 ؟م'د تـــا بفرمـــا'ـــ دارير�چ تـــدب�هـ
ــا بـــود۔ ســـغد ــاب:  گفـــت،آنجـ ــ اميقـ ــاد�ـ ــان بـ ــه!ر خراسـ ــاِر  بـ ــ پروزگـ در  ۔ن �ش�ـ
  پادشاه بودهيزن به سغد ،اند ردهک ي سغد را غارت م  ِت' وال انکتر۔  ت�جاهل

  .افته'ان امان کت سغد از تر'اره برآورده است، والاو سغد را ب
ه کـ  را يلـ هذُعمـرو   ابـن  ادمـ ح ابـن  يد بفرمود مر مهتَ يابوالعباس طوس 

 ي روســتاهاۀه همــکــد چنان بخــارا را بــاره زنَــ  ا او تــ از جانــب٢ِ ر بخــارا بــود �ــام
    وبخـارا  ت1ِـ ان بـه وال کـ  سـمرقند، تـا دسـت تر   لِک به شدبخارا اندرونِ آن باره ب 

  . نرسد
 يوار بزننـــد و در هرفرســـنگ1ـــن د1ـــد بفرمـــود تــا ا احمـــ ابـــن ين مهتـــد1ــ ا
  خلـف  ابـن  و سـعد  .برآرند استوار جِ بر1کي يل� ممه� نهند و به هر ن    ئي  هدرواز
روزگــار محمــد   تـا بــه .ام نمــود�ــن شـغل را ق 1ــ بخـارا بــود ا يِه قاضــکــ )رح(يبخـار 

  .۲۱۵در سال عبداهللا  ابن ا�ح1بن ا
داشـت، و   يفرمـود و نگـاه مـ    ي عمارت م از آن بعديه بودک ير�و هر ام 

 يست1ـ م ببا� عظـ ي مالي بخارا بود، و هر سالم بر مردمانِ� عظي و خرج معونت

                                                 
 .خبر گهاني و بينا: ۔ ناگاهت1
 .ذُهل  عرب از قب�لۀ بني-2



۴۰ خ بخارا1تار
ه او خلـق را رهــا  کــ )رح(يل سـامان �اسـماع  ر�ــروزگـار ام   تــا بـه .ار� بـس يرهاو حـشَ 

 بخـارا مـن   ت1ِـ  والۀد، و گفت تـا مـن زنـده باشـم بـار     وار خراب ش 1 تا آن د   ١ردک
رد، و کــ ي مــجنـگ ش 1 خــووســته بـه تــنِ �رد، و پکــرفت تمـام  1 و آنچــه پــذ.باشـم 

  .ابند1 بخارا دشمنان ظفر ت1ِه به والکنگذاشت 

  بخارا رِ ربضِکذ
 دسـتِ  بخـارا بـود از  ِر�ـ ه امکـ خالـد    يابـ  ابـن     شهر بخارا از احمـد     مردمانِ

 مــا را ه شــهِرکـ ردنــد کطلحـه درخواســت   ابــن عبــداهللابـن   ار خراســان محمــد�ـ ام
ــ ــيضربـ ــبا ي مـ ــب در وازه 1ـ ــا شـ ــا بر د تـ ــدهـ ــان  م و از دزدان و را1بنـ ــان در امـ هزنـ

و و اســتوار، و برجهــا �کــت ن1ــغا هردنــد بــک بنــا ي پــس او فرمــود تــا ربــض.م�باشــ
  . ه تمام شدک بود ۲۳۵خ 1تار ن به1ها نهادند، و ا ساختند، و دروازه

 عمـارت تـازه   يردکـ  قـصد بخـارا   يرکه لـش کـ وقـت  را بـه هر  بض  ن ر 1و ا 
  . ردندک

م 1 قـــد آن ربـــضِشِ�ش بفرمـــود تــا در پـــ 1خـــوروزگــاِر    بـــهخـــان و ارســالن 
  . م شدکه هر دو متصل و محکنند، چنانکگر بنا 1 ديربض

  . ز خراب شد�و آن ن
  مــــسعود قلــــجن1الــــدا و�نالــــد نکــــ رم عــــاِل عــــادلِ خاقــــان۵۶۰ِ ســــالو در

 زدنــد، و بــاز ي بخــارا ربــض شــهِرم1ِ قــد آن ربــضِرونِ�ــ بابفرمــود تــخــان  غــاجطم 
  . ران شد1و

فـت و  ش بخـارا را بگر کسلطان ت ابن   خوارزمشاه محمد  ۵۶۴ سالو در   
  ٢.ردندکدو را نو  و هرل زدند�باز ربض فرمود، و فص

                                                 
 .۔ �عني مردم را مجبور به پرداختِ هز�نۀ تعم�رِ ساالنۀ د�وار نکرد1
 باز لشکر تاتار آمد و شهر را بگرفت، و ۶۱۶و در سال :  درحاش�ه نوشته است-2

 .باز و�ران شد



۴۱  تار1خ بخارا

  بخارا به زدن م�س دِرمِ ِرکذ
 ٢انــــاک« نــــام او  بــــوديشــــاهپادبخــــارا  بــــه زد ١م�ه ســــکــــ يسکــــن �نخــــست

ــداهبخارا ــ،»خُـ ــود    ي و او سـ ــاه بـ ــارا پادشـ ــر بخـ ــال بـ ــارا  و،سـ ــان در بخـ  يبازارگـ
انـد،   م زده�گر سـ 1 ديتها1واله به کخبر دادند   او را    ٣.يرباس و گندم بود   ک به

 ش1خــو، و بــرآن صــورتِ خــالص ۀم زدنــد از نقــر�ســبخــارا  بــهز بفرمــود تــا �ــاو ن
  .بفرمود با تاج

  . بود )رض(ق1ر صدکن ابوب�رالمؤمن� امخالفتروزگاِر   بهن1ا
ر خراسـان شـد در مـاه    �ـ  ام »عطـا  ابـن    ف1طرغَ«د  �رون الرش ا ه به روزگاِر 

د بــود، و مــادر �الرشــ  هــارون مــادِرف بــرادِر1ــن غطر1ــو ا. ۱۸۵ســالِ  بــهرمــضان 
را  ه آنکـــ ياز شـــهر مـــن1ء از زران نـــام بـــود، دختـــر عطـــا �ـــ خراد �الرشـــ هـــارون

 1ـــکِبـــه نزد او را  و از آنجـــا٤.نتـــاده بـــود بـــه طبرســـتار اف�نـــد، و اســـ1ش گورجـــ
  و دوم هارونيالهاد  موسا 1کي دو پسر آمد،  ي را از و   ي مهد .آوردند يمهد
، مـن 1از  آمـد  ي وف به نـزدِ  1ن غطر 1، ا زران بزرگ شد  � خ اِرکو چون   . د�الرش
خ در دســت 1تــارآن   بــهداد، و يو  بــهد خراســان�الرشــ ن هــارو. بــود ي مــيو بــا و
 يدلــ  م را بــه نــاخوش � آن ســ  خــوارزم روان شــده بــود، و مردمــان   مِ�مــان ســ مرد

                                                 
 .سکۀ نقره:  س�م-1
 .�ن کانا هم�ن صفت باشدولي معلوم ن�ست که ا. معناي ناشنوا است ۔ کانا به2
 .کردند کاال مبادله مي ۔ �عني کاال به3
خ�زران صفتي ا�راني است و  .  خ�زران ا�راني و زرتشتي نومسلمان بوده-4

ها او را  برمکي. که عرق تنش مثل آب زر است است �عني کسي» زَران خَوي«
. �افته  مهدي در ري نزد ا�ران�ان پرورش مي.اند هدي درآورده بودهازدواج م به

خ�زران دو پسر داشت، �کي موسا که خل�فه هادي شد و د�گري عبداهللا که 
ها با همدستيِ مادرش  هادي ضد ا�راني بود، لذا برمکي. خل�فه هارون شد

 .خ�زران او را کشتند و هارون را خل�فه کردند، و داستانش دراز است



۴۲ خ بخارا1تار
 ف1ــچــون غطر. رون شــده بــود�ــ مردمــان بدســتِ بخــارا ازمِ�، و آن ســيگرفتنــد

 يو  و از بخــارا بــه نــزدِ او رفتنـــد   انِ�ــ عطــا بــه خراســان آمــد، اشــراف و اع     ابــن  
د تـا مـا را   1ـ بفرما خراسـان  ِر�ـ  ام م نمانده است درشهر؛   �ه ما را س   کد  درخواستن

 يم�م بـوده اسـت، و سـ   1 در قـد  بخـارا مِ�ه سـ کـ ه زننـد   کم زنند، و به همان س     �س
بـا   رد تـا مـا  رون نبـ �ـ  مـا ب نـد و از شـهِر  کرون ن�ـ  مـا ب س از دسـتِ ک چ�ه هکد 1با يم
 پس اهـل شـهر را   .ز بود 1 عز  نقره خ1ْتارآن     به و. م�نک ش معامله 1 خو ان�مم  �س

ه کـ ردنـد  کفـاق  بـر آن ات  و. ين معنـ 1ستند در ا خوايشان رأ1ز اردند و اکجمع  
همچنـان  . ز و آهـن و مـس  1ـ  و ارزکز؛ از زر و نقـره و مـش   �ـ م زنند از شـش چ     �س
 ۀ و عام.يف1غطرم � سيعن1ف زدند، 1 به نام غطرن�ش� پکۀردند، و به آن س  ک

  .ي خواندنديفدِرمردمان غَ
اه � ســالط زدنـد ه بــه اخـت کـ م � سـ ن1ـ ا  خــالص بـود و ۀم از نقـر 1 قـد مِ�و سـ 

 ، وگرفتنــد يراهــت مــک ردشــان و بــهک خــشم ١نگرفتنــد ســلطان اهــل بخــارا ،آمـد 
ــش   �ق ــد شــ ــت نهادنــ ــدِرفمــ ــه يغَــ ــک بــ ــنگ  درم1ــ ــرســ ــالصۀ نقــ ــلطان .  خــ ســ
  بخـارا گـران شـد، بهـِر    سـبب خـراجِ   ن1ـ ا  بـه  وج شـد، 1ـ مت گرفت تا را  �ق  ن�هم به
ــارا درقـــد کـــآن ــراج بخـ ــره  ست1ـــم دو1ه خـ ــزار درم نقـ ــبـــود چهـ ــ يز�ـ چـــون . مکـ
 بـر  يغَـدِرف ن �همـ  ج شـد، سـلطان بـه   1ـ سـنگ نقـره را    زدنـد، و شـش درم     يدِرفغَ
  بـه درمِ يغَـدِرف  ه درمِکـ  ز شـد و چنـان شـد      1ـ  عز يغَدِرفو چون   . ردکشان الزم   1ا

 بخــارا از  خواســت، خـراجِ يغَـدِرف نقـره روان شـد، و ســلطان نقـره نخواســت و    
م و شـــصت و  درهـــزار بـــار هـــزار1ک بـــود بـــه يز�ـــم چکـــهـــزار درم نقـــره  ست1ـــدو

  . برآمديغَدِرف و پانصد و شصت و هفت درم هزار هشت
زه بـه هـشتاد و   ک� پـا ۀ نقـر   درمِ ۲۲۰سـالِ     بـه جعفـر آورده اسـت       ابن   محمد

  .  بوده استيغَدِرفپنج درم 

                                                 
 .مأموران دولتي: ۔ سلطان1



۴۳  تار1خ بخارا
م 1ردکـ تـاب را ترجمـه   کن 1ـ ه مـا ا کـ  ۵۲۲ سـال  در :د1ـ نـصر گو  ابـن    احمد
 بـه هفـت و   يقـال  سـرخ مث و زِر بـود،  يغَـدِرف  به هفتاد درم     خالص ۀصد درم نقر  

  . بوديغَدِرفم درم �ن
ــدِرفن 1ــ اهکــجعفــر آورده اســت   ابــن محمــد  »ک ماخــکوشــک« بــه يغَ

و . سـت گـر ا 1 دالطِشتر از اَخـ �ـ  نقره بيغَدِرف مِ�و در س  .اند در شهر بخارا     زده
ــه ــد  گفتـــ ــانـــ ــکـــ ــر درمـــ ــه زر اســـــت 1ـــــک يه در هـــ ــه حبـــ ــر ده درم بـــ وزن  ، و در هـــ

  . م باشد� ندانگ وسنگ تا چهار درم م�ن
   . از آل سامانيسکاند هر ار زده� بس١ز� پشيِعدلبخارا  بهو 

 چــون در آن رده نــشدکــر آن کــبعــد از آل ســامان ذ گــر 1 دو از پادشــاهانِ
  . نبوديعجب

   آنيِرِ خراجِ بخارا و نواحکذ
بــار هزارهــزار و  1کــي ســامان يروزگــاِر آل ســامان و امــرا خــراج بخــارا بــه
م �ر و پانــصد و شــست و شــش درم و پــنج دانــگ و نــ   هــزا صــد و شــست و هــشت 

 يم شده، و بعـض ک به هرطرف خراج  ٢و از بعدِ آن   . نه�رمکبوده است با خراج     
ه کـ را  اع به آب غرق شـده، سـلطان خـراج از آن موضـع برداشـته اسـت و آن              �ض

ان و فقهـا  1ـ دسـت علو   بـه ي و بعـض ٣رده اسـت،  کز وضع   �را ن   آب برده خراجِ آن   
اِع سـلطان  � ضـ يو بعـض . رده اسـت کـ ز وضـع  �را ن   لطان خراجِ آن  افتاده است س  

 ٤گـر، 1 ديار روستاها�ند و بس�ک شده است چون بکوان پا1شده و خراج از د 
  .رون رفته است�نه از عملِ بخارا ب�رمکو خراج 

                                                 
 .معادلِ پش�زِ ساساني که سکۀ مس�ن بوده است خُردۀ پول�عني ۔ 1
 .۔ �عني چون سغد به دست ترکانِ خزنده افتاد و و�ران گرد�د2
 .ازدست نهاده است؛ فروگذاشته است: ۔ وضع کرده است3
 . �عني بس�اري از روستاهاي سغد را سلطانِ ترک مصادره کرده است-4



  بود بخاراپادشاه به هکِرخاتون،کذ
  يبعدازو بودند پادشاه هکاو وفرزندانِ

ــدچــو: د1ــمحمــد ابــن جعفــر گو   ــرد از و ونن بن ــداه بم  ي پــسري بخاراخُ
 کن پـسر بـود بـه ملـ    1ـ ه مـادِر ا کـ  ١خـاتون . رخواره مانـده بـود نـامِ او طغـشاده      �ش

بخـــارا آمـــدن  روزگـــاِر او عـــرب بـــه و بـــه.  داشـــتکبنشـــست و پـــانزده ســـال ملـــ 
  ٢.ي و مال داديردکو هربار خاتون صلح . گرفتند

 نبـود، و بـه   يسکـ  ٣تـر  يرأ ئب صـا ي از ويروزگـاِر و  ه بـه کـ اند   ن گفته �چن
  .  گشته بودند٤منقاد او را داشت، و مردمان ي مک ملياصابتِ رأ

 و بــر يرون آمــد�ــه هــر روز ازدِر حــصاِر بخــارا ب کــو عــادتِ او چنــان بــود  
 ۔نـد خوان» فروشـان   علـف ۀدرواز«را در  و آن    ۔ گـستان   1 بردِر ر  يستاد1اسب ا 

 و ٥ان� خَــــصِّيعنــــ1ان 1ســــرا ه غالمــــان و خواجــــيشِ و� و پــــيو برتخــــت نشــــست
ه کـ  قاعـده نهـاده بـود بـر اهـلِ روسـتاها        يو و . يستادند1غالمان و خواجگان ا   

ر �ن بربــسته و شمــش1ــمــِر زرکست برنــا 1ــزادگــان دو کهــر روز از دهقانــان و ملــِ 

                                                 
بعدها .  خاتون صفتي سغدي است و مثل طغشاده �ک واژۀ کامال ا�راني است۔1

 درچنان صفت براي زن شاهانشان استفاده کردند و  از ا�ن ترکانِ اشغالگر سغد
 .ئي ترکي پندارند را واژه  که اکنون کساني آنم�ان ترکان مرسوم شد

او�ه است که سغد را مععثمان و ۔ ا�ن داستان در تار�خها آمده و مربوط به زمان 2
 .نتوانستند گرفت

 .اهل تدب�ر: رأي ۔ صائب3
 .بردار مط�ع؛ فرمان: ۔ منقاد4
 .اَخته: جمع خَصي: ۔ خص�ان5



۴۵  تار1خ بخارا
رون �ـ ، و چـون خـاتون ب  يستادند1ـ دور با  و از يخـدمت آمدنـد     رده بـه  کل  1حما
 کاِر ملـــکـــو او در. يستادند1ـــه دوصـــف ا، و بـــيردنـــدک همـــه خـــدمت يآمـــد

را  ، و آني خلعـت داد يه خواسـت کـ را  ، و آني دادي و امر و نهـ    يردک ١نگرش
 ، و بعـد ين از بامـداد تـا چاشـتگاه نشـست    �نچن1و ا . يردک عقوبت   يه خواست ک

ــشَمۀ و همــيرون فرســتاد�ــ و خوانهــا بي بــه حــصار انــدر آمــد از آن را طعــام ٢ ح 
 ي و برتخـت نشـست  يرون آمـد �ـ صفت ب ن� به هميشد ٣و چون شبانگاه . يداد

 تــا يستادند1ــشِ او بــه خــدمت ا �زادگــان بــه دو صــف پــ    کو از دهقانــان و مِلــ 
، وآنهـــا ياخ انـــدر رفتـــکـــ  و بـــهي و برنشـــستي، آنگـــاه برخاســـتيآفتـــاب فرورفتـــ

 ن�همـ   و بـر يگر آمدنـد 1گر قومِ د1و روِز د. يروستاها رفتند ش به1وطنِ خو   به
  . يد�قوم بازرس ن�ه نوبت به همک ، چندانيدردنکصفت خدمت 

  . آمدنيست1صفت با ن1هرسال هرقوم را چهارروز بد
 يخــاتون بمــرد پــسِر او طغــشاده بــزرگ شــده بــود بــه پادشــاه        ن1ــچــون ا

  . کن مل1رد در اک يس طمع مکسته شده، و هر1شا
 »وردانـه  «�ۀو ناح» خداه وردان«ستان آمده بود نامِ او      کر از تر  1 وز 1کي

ــوداو را  ــس  � و قُت٤َ.بـ ــا او بـ ــه را بـ ــا با�بـ ــار جنگهـ ــست 1ِـ ــدبار. ردنکـ از  او را و چنـ
  .وال1ت ب�رون کرد چنانکه گر1خته به ترکستان رفت ا1ن

  ٥.بخارا را بگرفت به �خداه بمرد و قُتَ ن وردان1ا] عاقبت[

                                                 
 .نظارت:  نگرش-1
 .جماعتِ بزرگان؛ جمع�تِ بزرگان:  حشَم-2
 . غروبِ آفتابهنگام: ۔ شبانگاه3
ه که به ترکستان مهاجرت او از بزرگان سغدي بود. حاکمِ وردانَه: ۔ وردانخداه4

نبشتۀ دار�وش بزرگ براي شهرستان و  وردنَه در سنگ/ وردانه. کرده بوده
 .استان آمده است

  . هجري است۹۰سالِ  ۔ ا�ن واقعه مربوط به5



۴۶ خ بخارا1تار
 بـر  ک بنـشاند، و ملـ  کبـه ملـ   او را به بخارا را بـاز بـه طغـشاده داد و       �و قُتَ 

  . ردکوتاه کدستْ  او را  دشمنانِۀ و هم١رد،ک ي صافيو
ــه ا�طغــشاده بــه دســتِ قُتَ  لــ 1بداشــت تــا   ي بخــارا مــ کِمــان آورده بــود و م

ــا بـــه . بـــه زنـــده بـــود �قُتَ ــاِر نـــصر ســـ  و از بعـــدِ او تـ ــارا ک ســـال ملـــ۳۲ار �روزگـ  بخـ
ــه نــام  �قُتَ او را  شــد ويدر اســالم پــسر  او را و. دســتِ او بــود  بــه ه کــبــس رد ازکــب
  . رده بودک با او يبه دوست�قُتَ

 مـسلمان بـود، تـا    ي بنشـست، مـدت  کبه به مل�و از بعدِ طغشاده پسِر او قُتَ    
ز �ـ ن او را و بـرادِر . شتکـ ب او را افت و1 خبر )رح(ابومسلم.  در نهان ٢ِردت آورد 

  . ردک کسانِ او هالکبا 
ر اســالم زاده  ديات ابــن طغــشاده پادشــاهِ بخــارا شــد، و و �ــ بن از آنبعــد
ــدت  ــود و مـ ــود يبـ ــسلمان بـ ــون مقَنَّـــع پد .  مـ ــچـ ــد و فتنـــ 1ـ ــپۀد آمـ دجامگان بـــه � سـ

 داد تــا يار1ــرا  شان1ــرد و اکــل �ــشان م1ـ ات بــه ا�ــ بخــارا ظــاهر شــد بنيروسـتاها 
فــه خبــر �خل  بــه٣د1ــصــاحبِ بر. ردنــدکدجامگان دراز گــشت و غلبــه �دســتِ ســپ

دجامگان �اِر مقَنّـع و سـپ   کـ  دل از    يچون مهـد  . بود» يمهد«فه  �فرستاد، و خل  
ــِشهات بــه �ــرد ســواران فرســتاد، و بن کــفــارغ  اخ برنشــسته در مجلــس  کــ بــه ورخَ

آمدنـد   يه مـ کـ د 1ـ دور سـواران د  رد، ازکـ  يخـورد و از منظـر نظـاره مـ         يشراب مـ  
ه کـ  آن بـود،  کِدر تـدار . انـد  فـه �نهـا از خل  1ه ا کـ دانـست بـه فِراسـت       . ل�ـ تعج  به

ن 1و ا. را برداشتند يدند و سِر و�شکرها � شمشچ سخن نگفتند و �دند و ه  �رس
  .ختند، و آن سواران همه بازگشتند1 همه بگريلِ و�و خ.  بود۱۶۶درسالِ 

ــون قُتَ ــبب ِردت    �و چـ ــه سـ ــشاده بـ ــن طغـ ــه ابـ ــبـ ــود   يه از وکـ ــده بـ ــاهر شـ  ظـ

                                                 
 .۔ �عني مخالفانش را سرکوب و تار و مار کرد1
 .د�نِ خودش برگشت مرتَد شد؛ اسالم را رها کرده به: ۔ رِدت آورد2
 .گزارشگِر و�ژۀ خل�فه؛ سرپرستِ امور اطالعائي در منطقه: ۔ صاحبِ بر�د3



۴۷  تار1خ بخارا
بـه   او را اعات و مـستغالتِ �تِ اورا، ضـ �ـ شت و برادر و اهـل ب  کب او را    ابومسلم

 فرزنــــدان بخاراخــــداه در دســــتاعات �ن ضــــ1ــــده داد، و اات ابــــن طغــــشا�ــــبن
 کن مِلـــ1ــ ه اکــ س کـــ ن1و آخــر . يل ســامان �ر اســـماع�ــ روزگــاِر ام  بــود تــا بـــه   يمــ 

ــود�ـــم ابـــن خالـــد ابـــن بن �رون رفـــت ابواســـحاق ابـــراه �ـــ بيازدســـتِ و و . ات بـ
 و ١ از ارتفاعــات يســال هــر.  بــودي ودر دســت کبخــارا بــود و مِلــ   م بــه�ابــراه

ــاور  ــرف مــ ــتاد    غــــالت از طــ ــود نــــصر فرســ ــرادر خــ ــزدِ بــ ــه نــ ــر بــ ــه  ياء النهــ ــا بــ  تــ
  .يد�ن معتضد رسان�رالمؤمن�ام

رون �ـ  بياعات و مـستغالت ازدسـت و  �ن ضـ 1ـ  ايل سـامان �ر اسـماع �و ام 
 يروز۔  بـود ٢ه صـاحب شُـرط  ک ۔ث �ه احمد ابن محمد ابن ل     کسبب آن   رد به ک
 ابواسـحاق از  ن غله به' با چنديوئ�کن ن'ا اع به�ن ض'ا! ر�ا ام': ر را گفت �ام
ست، �ـ شان ن' اِکاع مِل �ن ض 'ا:  گفت يل سامان �ر اسماع � ام ؟ه مانده است  ک
شان اسـت،  'ـ  اِکمِلـ : ث گفـت �ـ  احمـد ابـن محمـد ابـن ل      . است ي سلطان ِکمِل

 ِکرده اسـت و مِلـ  کـ رون �ـ شان ب'ـ فـه ازدسـِت ا  �شان خل'اما به سبب ِردِت پدِر ا    
را  يشان داه، و و'ــ بــه ايامگِل اُجــرت و جــ�ده، و بــاز برســب�ــت المــال گردان�ــب

ن 1ـ  در ا. اواسـت ِکاع مِلـ �ن ضـ 'ـ ه اکـ دانـد   ين مـ  �ند و چن  ک يسزا نم   خدمت به 
 او را يل ســامان �ر اســماع�ــام. م اندرآمــد �ه ابواســحاق ابــراه کــ ســخن بودنــد  

 ؟د'ــ قــدر غلــه حاصــل آ    اع چــه �ن ضــ 'ــ تــو را هرســال از ا  ! ا بواســحاق 'ــ : گفــت
هـزار درهـم حاصـل     ست�ـ  بيلُّـف سـال  کَ تَار و �از بعِد رنِج بس   : ابواسحاق گفت 

موضـع را از او   ن'ـ اه کـ ث را �ـ ل فرمود احمد ابن محمد ابن ل     �ر اسماع �ام. د'آ
  .  دهديو هزار درم به ست� تا هرسال بي را بگو٣ر و ابوالحسِن عارض�بگ

                                                 
  .درآمدهاي محصوالت:  ارتفاعات-1
فرماندهِ : صاحبِ شُرط. پاسبانِ انتظاميِ شهري؛ پل�س: جمع شُرطه: ۔ شُرط2

 .ن�روي انتظامي
 .درا�نجا به معناي بازرسِ اموال و امالکِ دربار است. بازرس: ۔ عارض3



۴۸ خ بخارا1تار
ــد ــبب ا ن1بـ ــسـ ــ1ـ ــت و�ن ضـ ــ بياع ازدسـ ــت و بـــ �ـ ــه�رون رفـ ــتِ او  ش بـ دسـ
  . بازنماند

و » سـفنه «ه 1ـ ، و فرزنـدان او بـه د  ۳۰۱رفـت درسـال   ا ب�ـ و ابواسحاق ازدن  
  .ماندند» ونج�س«



  

  

  رِاِسالمکلش بردستِبخارا فتحِ ِرکذ

  اد به بخارا 1داهللا ز�دنِ عب�شکرکرِ لشکذ
ه بـه  1ـ اد را معاو1ـ ز  داهللا�ـ ه چـون عب کـ ن آورده است �جعفر چن ابن  محمد

شـاه بخـارا   و پاد. آمـد بخـارا   بـه ون بگذشـت و     جـ � ج  ازآبِ يخراسان فرستاد و  
نــد �کاد ب1ـ داهللا ز�ـ بپــس ع. رد بـود ه پـسر او طغــشاده خُـ  کـ  آن ازبهــِر، بـود خـاتون 

ــ� و بــس؛راِمــشنبگــشاد و  شتن را 1ــ خوي بخــارۀ بنــدهــزار و چهــار. ردکــرده ار ب
د �چـون بـه شـهر بخـارا رسـ     .  بـود ۵۴ سـال   اولِ و۵۳سـال   ن بـه آخـِر  1ـ گرفت، و ا  
ان فرســتاد و از کــس بــه ترکــخــاتون . ردکــقهــا راســت  �جنند و م�شکــصــفها بــر  

ــو .  خواســـتيار1ـــشان 1ـــا ــه عبکـ روز مهلـــت  اد فرســـتاد و هفـــت1ـــداهللا ز�ـــس بـ
چــون در . ار فرســتاد� بــسياهــ ه1ــ و هد. تــواممــن در طاعــِت:  و گفــت،خواســت

گـر زمـان   1 دروِز سـتاد، و هفـت  ا فرهـ  ه1ـ بـاره هد گر1د د�روز مـدد نرسـ   ن هفـت 1ـ ا
ار گــشت، و �ر بــسکد و لــشگــران جمــع شــدن1د و د� برســکر تــرک لــش.خواســت

 يِپـ مـت شـدند و مـسلمانان در   1ران بـه هز افکـ  ردند، و به آخـر  کار  � بس يهاجنگ
رها بــه کو آن لــشحــصار انــدر آمــد،  شتند، و خــاتون بــهکــار ب�شان رفتنــد و بــس1ــا

 از سـالح و جامـه و      افتنـد 1مـت   �ار غن � بس و مسلمانان . ش بازگشتند 1 خو ت1ِوال
ردهو  . نه�م�نه و س  1زرو ب گرفتنـد، ا خـاتون بـا جـور   ۀمـوز  ي پا1کو . فتند گرب 

 هـزار  ست1ـ ردنـد دو کمـت  �ه ق کجواهر چنان  اب و موزه از زر بود مرصّع به       جور
ا را خـــراب هـــ ه1ـــندنـــد و دک ياد فرمـــود تـــا درختـــان مـــ 1ـــداهللا ز�ـــعب. درهـــم آمـــد

س فرســتاد و امــان خواســت،   کــخــاتون . ز خطــر بــود �ــردنــد، و شــهر را ن ک يمــ



۵۰ خ بخارا1تار
ــر ه   ــاد بـ ــلح افتـ ــزار درم زارصـ ــار هـ ــاتون. بـ ــتاد، و  و خـ ــال بفرسـ ــعب مـ ــال �ـ داهللا مـ

  .شتن برد1 برده با خوهزار و آن چهار.  و بازگشتبگرفت

  د ابن عثمان با خاتون�ردنِ سعک رِ صلحکذ
 د� و ســع۵۶ از امــارت خراســان معــزول شــد در ســال  اد1ــداهللا ز�ــعبچــون 

خــاتون . آمــدبخــارا  بــه و حــون بگذشــت �، از ج ر خراســان شــد �ــامعثمــان ابــن 
 مال  از آنو. ام ردهکاد 'داهللا ز�ه با عب  کم  ا  بر همان صلح   :س فرستاد و گفت   ک

شان 1ـ  و عـدد ا دند؛�ش و نخـشب رسـ  کـ  سـغد و   ِرکه ناگـاه لـش    کـ  ، فرستاد يبعض
مان �خـاتون از صـلح و آنچـه فرسـتاده بـود پـش      .  مـرد بـود    هـزار   ست�صد و ب   1ک
.  مـال بازفرسـتند   ، وآنما لبـر همـان قـو   : د گفـت  �سـع .  و آن مـال بازگردانـد      شد

 ۀرها جمـــع شـــدند و در مقابلـــ کاه لـــش آنگـــ.ست�ـــرا صـــلح ن مـــا: خـــاتون گفـــت
ــ و صــــفها برستادند1ــــگر ا1د1کــــ ــاليخــــدا. دند�شکــ ــ ٰىي تعــ ــ در دل م�بــ افران کــ

، و خـــاتون تنهـــا جنـــگ يافران بازگـــشتند بـــکـــ يرهاکهمـــه لـــش انــداخت تـــا آن 
ــاز . دمانـــ ــبـ ــالْ و س فرســـتاد، کـ ــ ادت1ـــ زصـــلح خواســـت و مـ ــهکـ ــام رد، و بـ  يتمـ

، يا  مـن راِه روم، و تو بـه  يسمرقند منون به سغد و     کمن ا  :د گفت �سع. فرستاد
تن از خــاتون هــشتاد  . ي نرنجــان  و مــرا ير�ــ د تــا راه بــر مــن نگ   'ــ  باياز تــو گــرو 

ــ ــان و دهق کمِلـ ــه زادگـ ــارا بـ ــان بخـ ــع  انـ ــه سـ ــرو بـ ــعد داد، �گـ ــارا �و سـ د از دِر بخـ
  .رود يگشت و رفت و هنوز مباز

ش 1 خـو ي شورانِک از چا1کين خاتون بر  1ه ا کاند    ت آورده 1اک ح و در 
 ين مــرد اســت، و و1ــ از ايه طغــشاده پــسر وکــ يعاشــق بــود، و مردمــان گفتنــد 

. ست�ــ نخُــداهن پــسر از بخارا1ــو ا. ش بــسته اســت 1و خــين پــسر را بــر شــو  1ــا
ــاعت ــد  گفير وک از لـــشيجمـ ــتنـ ــا اکـ ــه مـ ــن م1ـ ــه را  ي وکِلـ ــداهبـ ــر1 د١ۀزاد خُـ  گـ

                                                 
 .ام�رزاده: خدازاده. ام�ر: خدا -1



۵۱  تار1خ بخارا
شان آگـاه  1ـ  اقـصدِ  از ا1ـن  خـاتون .  پادشـاهزاده اسـت  کشـ  ي ب يه و کم  �ده  يم

ن صـلح افتـاد بـا    1ـ  چـون ا .نـد کخـود دفـع   شان را از1ـ  تـا ا سـاخت   ير م � و تدب   بود
ن 1ــ ه اکــ رد و آن قــوم را  کــ لــه � گــرو خواســت، خــاتون ح   يد از و�د، و ســع �ســع

  .د�ست و هم از سعرشان باز1د به گرو داد تا هم از ارده بودنکقصد 
: رد، خــاتون را گفــت کــد بــا خــاتون صــلح  �ه چــون ســع کــننــد کت 1ــاکح

 و .رون آمـد �ـ  بي و و به سـالمِ ردک خاتون همچنان  .يرون آئ �د به سالم من ب    'با
 1کـي  و خـاتون بـه سـالم هـر     .يرون آئـ �ز ب� من ن مهتراِن به سالِم ه  کگفت  د  �سع

ازم بــود  او عبــداهللا خــ ِرک از وجــوه لــش 1کــيو . رون آمــد�ــ بي وِرک لــشاز وجــوهِ
 ت1ـ غا بـه  و ستاده بـود، 1ـ  او، و او ا ۀمـ � انـدر خ   م افروختنـد  � عظـ  يبفرمود تا آتش  

ز سـرخ شـده   �ـ  او ني بـود، چـشمها  يرو   سـرخ  ين عبداهللا مرد  1هوا گرم بود، و ا    
ه، و 1ــغار�ب او را يل زدنــدثَــه مکـ  بــزرگ بــود چناني و آتــش، و سـِر بـود از تــابِ 

اتون خــ. د و بنشــست�شکــبرر � بــود، ســالح برداشــت و شمــش  ١کنــا م� بــيمــرد
  :گفت يخت و م1د، و زود بگر�بترس از او  او آمد1کنزد بهچون 

  زد1ا  بنام،ه خَ، بد دورچشمِ  زد1م ا غالي آراست اخوبت
   :ت1اکح

رد بــه بخــارا، کــد بــا خــاتون صــلح �ه چــون ســعکــد 1ــگو ي مــيثــ�مان ل�ســل
 زر، دسـت  ِر داشـت پـ  ئـي  هسک�آمد،   او در  ادتِ�ع مار گشت، خاتون به   �بد  �سع
شتن 'ــ خو ازبهــِر'کــين 'ــا: رد وگفــتکــرون �ــسه بک�ــز از�ــرد و دوچکــسه ک�ــ در

، و يدهـم تـا بخـور    يرا مـ وگـر تـ  'د مار شوم بخورم، و آن�رم تا اگر ب   دا  ينگاه م 
ــر شــو  ــبد را �ســع. يبهت جــه چکــ آمــد ع ــا ا ن 1ــه اکــست � ن عــزت و 1ــخــاتون ب

هنــه کخرمــا بــود  ردکــد نگــاه �رون رفــت ســع�ــدهــد؟ چــون خــاتون ب  ي مــيبزرگــ
 1ــکردنـد و بــه نزد ک تــازه بــار ي خـود را فرمــود تــا پـنج شــتر خرمـا   سانِکــ. گـشته 

                                                 
 .ناک هول: ناک  ب�م-1



۵۲ خ بخارا1تار
بگـشاد و آن  سه ک�ـ د، 1ـ ار د� بـس ي بگشاد و خرمـا خاتون جوالها. خاتون بردند 

ــه رد، و بــا آن خرماهــا کــرون �ــش ب1 خــويخرمــا ــان بــود  رد وکــ مقابل ه کــ همچن
ن 'ـ ار نباشـد، و ا �ن جـنس بـس  'ما را از ا: عذر آمد، و گفت خاتون داشت، و به 
  .يمار�ام از بهر ب ار نگاه داشته� بسيدو خرما را سالها

 عاشـق  يد بـر و � سع.ن و باجمال1ر� بود شين خاتون زن1ه اکاند   آورده
  .ي سرودهاست به زبان بخارين معن1 و اهل بخارا را در ا.شد

 قُـثَم د، آمـده بـو  بخـارا   بـه د �ه سـع کـ  در آن وقت هکاند   آوردهيت1و در روا  
 مـت �غنن 'ـ ا از: رد وگفـت کـ  يرامـ کا او را د�آمد، سعبخارا    به )رض(عباسابن  
 1ـک جـز   هبـ  گفت نخـواهم  )رض(قُثَم. ر�را هزار تو بدهم و ت  ١ر� ت 'ک را   يسکهر
  . عت است1 شره فرمانِکر، چنان�ت

  .  به مرو رفت وآنجا فوت شد)رض(قُثَم ، آناز بعدِ
  . و اهللا اعلم.ده استاند به سمرقند فوت ش  گفتهيو بعض

 بخارا فارغ شـد، بـه سـمرقند و سـغد     يارهاکاز ابن عثمان د �و چون سع  
  . بود او را رد و ظفرکار �بس يهاجنگرفت، و 

   . نبوديرا پادشاهروز سمرقند  و آن
بخـارا   بـه  چـون  ٢.ار آورد� بـس و مـالِ رد، کـ رده هزار تن ب يو از سمرقند س  

 آن گـرو بـه مـا    يچـون بـه سـالمت بازگـشت    : س فرسـتاد و گفـت  کـ د، خـاتون   �رس
ون حـ �گرو با مـن باشـد تـا از ج   . ام من نشده'من هنوز از تو ا    :د گفت �سع. بده

بـاش تـا بـه    : گفـت . س فرسـتاد کون بگذشت خاتون باز ح� چون از ج  .بگذرم
 شابور�ــنتــا بــه : گفــت. س فرســتادکــ خــاتون د بــاز�چــون بــه مــرو رســ. مــرو رســم

                                                 
 )سهم عربي است و ت�ر فارسي. (سهم: ۔ ت�ر1
۔ سع�د ابن عثمان به شهر سمرقند نرفته، بلکه از روستاهاي م�انۀ راه هرچه 2

 .توانسته تاراج کرده و بازگشته است تا با دستِ پر به مد�نه برود



۵۳  تار1خ بخارا
  .نه'وفه رسم، و از آنجا به مدکتا به :  گفتد،� رسشابور�نچون به . رسم

شان 1ـ مرهـا از ا ک و رها�د، غالمـان را بفرمـود تـا شمـش    �نه رس 1چون به مد  
شان 1ـــم همـــه را از ا�ســـو بـــا و زر 1 دۀشان بـــود از جامـــ1ـــچـــه بـــا ابگـــشادند، و هر

. ردنـد ک مشغولـشان  يشاورزکـ  و بـه  مها عـوض دادنـد  �شان را گل  1 و ا  بگرفتند،
ه بـا مـا   کـ د  مانـ ين مـرد را چـه خـوار      'ـ ا: نگـدل شـدند و گفتنـد       ت ت1ـ غا هشان بـ  1ا
فاف ون در اســتخ چــ.د'ــفرما ي ســخت مــاِرکــ و ه گرفتــي مــا را بــه بنــدگ!رد؟کــن

ــواه ــال�خـ ــا کم هـ ــدن بـ ــهير شـ ــال   بـ ــده هـ ــوکفائـ ــرا پـــس  .م' شـ ــه سـ ــعيبـ د � سـ
شتن کــ ز بــه�ــشتن را ن1ــشتند، و خوکــد را ب�آمدنــد، و درهــا بربــستند و ســع  اندر

  .فه بود�ه خل1معاو ابن د1ز1ه ک بود ي وقتن1 و ا.دادند

ردنِ او ک اد به بخارا و صلح1دنِ سلم ابن ز�شکرکرِ لشکذ
  با خاتون 

جـا   از آنخراسـان آمـد و    و بـه ١ر خراسان شـد، �ه ام�اب ابن اد1ز ابن سلمو  
ه کـ د، دانست 1 بدير و ساختگ کخاتون آن لش  . د�رس بخارا  بهرها ساخته   کلش
 خــون طر1ــکس فرســتاد بــه نزدکــ .ردنکــتوانــد مقاومــت  بخــارا نرکن لــش1ــبـا ا 
ه کــد 'ــ با.شــود تــو  و بخــارا شــهِر٢ باشــميزنــ ورا بــهمــن تــ: گفــت ســغد، و کِِلــم
ــب ــِتيائ�ـ ــرب از ا و دسـ ــ عـ ــن م'ـ ــاز ک کلـ ــاه سـ ــون ب. يوتـ ــد و   �طرخـ ــا صـ ــد بـ امـ
 خـاتون بـا سـلم    .امـد �ار ب�ر بـس کستان با لشکز از تر�دون ن� مرد، و ب  هزار  ست�ب

رون بــود هــم �ــه در بکــ کوشــک يهــا گــشاده، و درهــا  بــود و دروازهرده کــصــلح 
 خبـر آوردنـد سـلم را    .رود فرود آمد   خرقان يِرو د، و از آن   �دون برس � ب .گشاده

 ابـن  سـلم .  شهر بستنديها  دروازهرد وکعت  �ب يو   به  و خاتون  د� رس دون�ه ب ک

                                                 
 . ز�اد۔ برادِر بزرگتِر عب�داهللا ابن1
 .۔ �عني من همسرِ تو خواهم شد2



۵۴ خ بخارا1تار
تـا بـرود و    يبگـو :  فرسـتاد، و گفـت    صُـفره   يمهلَّب ابن اب   1کس به نزد  کاد  1ز
 ي باشـد بجـا  ١يگـ 'وه اسـت، و آنچـه شـرط طال   ه چـه انبـ  ه بکند � بب رارکن لش 'ا
لَّـب . دآرهي مــن مــرد؛ار نفرســتدکــن 'ــا  بـه سکــ را يچــون منــه کــ جــواب داد م 

ارد، و �ـ  درسـت ب را خبـِر  ود تـ 'ه اگر به سالمت بازآ   ک را فرست    يسکمشهورم،  
را و تــ٢نــه'هرآ :لم گفــتســ. د'ــا�د ن'ــ پديستکــر تــو شک شــود در لــشکاگــر هــال

 بـا مـن   ي مرديعلَم از هر ،د رفتن'نه مرا با �آئاگر هر : مهلّب گفت . د رفتن 'با
   .نک را آگاه ميسک من ت، و از رفتِنفرس

ب بـــا او شان شـــ1ـــو ا. فرســـتادش را بـــا او 1رد و پـــسر عـــم خـــوکـــان همچنـــ
 لمچـون روز شـد سـ   . يه سپاه دشـمن را خبـر بـود   کآن يردند بکرفتند، و معلوم    

مـن دوش مهلـب را   : گفـت رد وکـ ، و رو به مردمان اد نماز بامداد گذارد  1زابن  
: ر فـاش شـد، و عـرب بـشنودند، و گفتنـد        کخبـر در لـش    . ام   فرستاده يگ'به طال 

 جنـگ و اگـر  . رد�ـ مـت بگ �ش از مـا غن �فرسـتاده اسـت تـا بـ      آن     به ر مهلب را  �ام
 مهلـب رفتنـد تـا    ر سـوار شـدند و بـر اثـ    يزود جمعـ . ي فرسـتاد ي ما را با و  يبود

 مــن .دامدنـ �ه بکـ ردنــد کخطـا  : د گفـت 1ــشان را بد1ـ  امهلــب چـون . بـه لـب رود  
. رنــد�افران همــه را بگکــنــون ک هــم ا.نــد' آيارا همــکشان آشــ'ــپنهــان بــودم و ا

د از 'مان شـو �ه پـش کـ  واهللا: گفـت . س بودنـد کـ مهلب بشمرد مسلمانان نهـصد      
. دند1شان را بد1دون ا� بِرک لش1ۀدند و طال �شک آنگاه صف بر   .د'ا  ردهکآنچه  

و . دند�شکــبــار ســوار شــدند و صــفها بر 1کمــسلمانان زود بــوق زدنــد و همــه بــه   
ه کـ مـن دانـستم    : مهلـب گفـت   . شان تاخـت و عـرب درماندنـد       1 بر ا  کر تُ کِمِل
دون �ــ و ببازگـشتند، . د'ـ شتر رو�ـ پ: ؟ گفـت ست�ـ ر چ�تـدب : گفتنـد . ن شـود �همـ 

ختنـد  1 بگريشت و بـاق کـ  مـسلمانان ب   افـت، و چارصـد تـن را از        1 شان را اندر  1ا

                                                 
 .منظور خبرگ�ري و برآوردِ سپاهِ دشمن  پ�شاهنگي به؛پ�شاهنگي: ۔ طال�گي1
  .هرحال؛ در هرصورت به:  هرآ�نه-2



۵۵  تار1خ بخارا
   .رگاهکتا لش

ه کـ ر خـتن آمـد   � ام1کدون از آب بگذشت و نزد�گر شد، و ب   1 د بامدادِ
 و  ســخت شـــد جنـــگش اندرآمــد و  �مهلـــب پــ . فرســنگ بــود   م�شان نـــ1ــ ان ا�ــ م

مــــرا ه کــــرد کــــانــــگ مهلــــب ب. ان گرفتنــــد�ــــمدر او را ردنــــد وکافران حملــــه کــــ
 عبـداهللاِ حـوذان آن   .مهلب است ن بانگ   'ا: ره شد وگفت  �سلم خ . د�اب'اندر

ه کـ ورا چـه بـوده اسـت تـ    : سـلم گفـت  . ستاده بود خـاموش   1ش سلم ا  �پ زمان در 
اد 'ـــ نباشـــد فرتکــ  هالِم�ه اگـــر مهلــب را بـــ کـــاهللا ِبــ :  گفـــت؟يگــوئ  يســخن نمـــ 

 شـوم روا  ک هـال ياگر بار. نمکنم و آنچه بر من است ب   � بر نش  يمن بار . ندکن
سـاعت   'ـک : سلم گفت. داد يشد مهلب آواز م   يم هکمت  1و بر هر هز   . دارم
عبــداهللا حــوذان  . ان ســلم خــوان خواســت و نــان خــورد    �ــم ن1ــ  در ا.د�ــنکصــبر 
و  يا  شـده ک هـال !را و تـ نـاد کر �؟ خداوند سخوردن است  نان چه وقِت : گفت
 ؟ست�ــر چ�نــون تــدب کا:  ســلم گفــت .يا  نبــودهجنــگتــو مــرد  . ست�ــت نخبــر

  . گاه روند جنگوند و به اده ش� تا پيسواران را بگو: گفت
.  مهلـب رفـت   1ـک تاخت به نزد   هحوذان ب  ابن   عبداهللا. ردندکن  �همچن

 چـون نگـاه   .د'ـ ش نگر'خـو  ِسپـ ِز: گفـت . ان مانـده بـود  �ـ و مهلب سـخت در م  
ستن جـ دل شـدند و بر  يآمدنـد، قـو   يشان مـ 1 امددِ ه به کد  دن1ان را د  ردند مرد ک

 مـــسلمانان ،شته شـــدکـــدون �ـــ بانـــه�م ن1ـــدر ا. دنـــدرک ســـخت ارزاِرکـــ و گرفتنـــد
افران کـــند و مـــسلمانان بــر اثـــر  مــت شـــد 1 هزهبـــار1کافران بـــه کــ  ،ر گفتنـــد�ــ بکت

  . دندافران بر آورکشتند تا دمار از نهاد ک يرفتند و م يهم
 و هـزار   را دويند، هر سوارردکروز قسمت  مت گرفتند و آن �ار غن �و بس 

  .د�صد درم رسچهار
م �رد و مال عظک صلح يلم با و س.س فرستاد و صلح خواست کخاتون  

 ي مــرا نمــائ ه عبــداهللا خــازم کــنم کــ ياز تــو درخواســت مــ : خــاتون گفــت . دِبــِستَ
ــبــار د'که کــ ؛ اوســته صــورِتکــچنان ا چنــان  و مــر.ام هــوش شــده  يام و بــ ده'



۵۶ خ بخارا1تار
 ئـي  هخانـ   عبـداهللا خـازم را بخوانـد بـه مهمـان      سلم.ست� ن يه او آدم  کد  'نما  يم
 چـون  . سـرخ داشت و دسـتاِر  يلگون م�ن  خِزۀ جب.ده داشت، و به خاتون نمو ک

  . ها فرستادش از عجب ه1رد و هدکد سجده 1بد او را خاتون
مت بازگشت و به خراسان رفت� مظفر و باغنسلم.  

   ابن مسلمبه�قُتَرِ فتحِ بخارا بردستِ کذ
 حجاج، به خراسـان آمـد   ر خراسان شد ازدستِ�مسلم ام ابن به�قُتَچون  

آمــد، و از  رد، و فــتح طخارســتان بــر دســت او بر   کــســان را راســت    خراۀو جملــ
نـد را  �کافتنـد، ب 1نـد خبـر   �کاهـل ب . هـشتاد و هـشت   حـون بگذشـت در سـالِ   �ج

   .ت استوار بود1غا هردند، بکحصار 
انـد از    هن خوانـد �شارستان روئ . گفتند  يم شارستان   م1ند را در قد   �کو ب 

  .را ي وياستوار
چـاره  �و مـدت پنجـاه روز مـسلمانان ب        . ردکخت  ار س � بس يهاجنگ به�قُتَ

 ،رج بـ ِرردنـد بـ  کوار حفره 1 دِر1 در زيقومردند، و کله �و ح دند1شدند و رنج د   
ــت و انــــدرونِ ــه ســ ــد، و ديورگاه حــــصار بــ ــ برآمدنــ ــره وار1ــ ــه ردنــــدک حفــ  و رخنــ

 بـه �قُتَ. آمدنـد  از رخنـه در .دند�رسـ  يحـصار نمـ   انداختند، و هنوز مـسلمانان بـه   
شته شـود  کـ  و اگـر  ١دهـم  ي مـ ي وِت'ـ د ِد'ـ ن رخنـه برآ 'ـ ه بـر ا کـ هره کآورد آواز بر 

 و حــصار را .درآمــدن هردنــد بــ ک رغبــت يسکــ تــا هر؛دهــم ي مــيبــه فرزنــدان و 
 رد و مـال بـستد، و ورقـاء       کـ  صـلح    بـه �قُتَ ؛ند امـان خواسـتند    �کمردمان ب . گرفتند

   .دآوربخارا  به ي و او رو،ردکر �شان ام1 را بر اينصر باهلابن 
ه اهــل حــصار خـــالف   کــ خبــر دادنــد   او  د بــه � بــه خنبــون رســ   بــه �قُتَ چــون 

                                                 
وي پاداش   عبور کند من معادلِ �ک خونبها بهه۔ �عني هرکه بتواند از ا�ن رخن1

 .دهم مي
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نـد را غـارت   �کد و ب'ـ بروه کـ فرمـود  ر را ک لـش بـه �قُتَ. ندا هشتک را ر�ند و ام  ا  هردک
  .ردمکشان مباح ' خون و مال اه منکد، �نک

 . بــود باجمــالدختــردو  او را  بــوديد مــردنــ�که انــدر بکــو ســبب آن بــود 
 بــزرگ ينــد شــهر �کب: مــرد گفــت  ن1ــ ا.رون آورد�ــهــر دو را بنــصر  ابــن ءاورقــ

 مــرد  . ورقــاء جــواب نــداد  ؟ير�ــگ ي شــهر دو دختــر مــن مــ    ۀ چــرا از همــ ؛اســت
شته کــامــد و � نيارکــن �ک ورقــاء را بــه نــاف اندرآمــد ولــ، بــزدياردکــست و جــِب

  .نشد
 ١ بـود جنـگ نـد اهـل   �که در ب  کـ د بازگـشت، و هر    � رسـ  بـه �قُتَچون خبر بـه     

س کـ نـد  �که انـدر ب کـ  چنانرد؛کـ رده  مانـده بـود بـ   ي؛ و آنچـه بـاق  شتکـ همه را ب 
  .ند خراب شد�کنماند، و ب

ــالها �کپـــس ب ــد سـ ــد � بـــسينـ ــراب بمانـ ــان  �کو اهـــل ب. ار خـ ــد بازارگانـ نـ
 و .گــر1 دين و جــا�چــ  ۀت بلــد1ــ رفتــه بودنــد بــه واليبازرگــان شتر بــه�ــبودنــد و ب

دنـد از  1 و بخرردنـد کب ش را طلـ 1زنان و اقرباء خـو   چون بازگشتند فرزندان و     
  .ردندکند را آبادان �ک و باز ب.عرب

 بمانـد  يران شد و خـال 1 و آن شهر ۀه جمل ک نبود   يچ شهر �ه ه کاند    گفته
  .ند�کان زود آبادان گشت مگر ب1دست همان شهر و باز به

  :ت1اکح
ن �م� ســي بتــ1کــي در بتخانــه نــد را بگــشاد�ک ببــه�قُتَه چــون کــانــد  آورده

ــه وزنِ 1 ــافـــت بـ ــارهزار درم چهـ ــا  ن�م�؛ و سـ ــرد  افـــت؛ 1جامهـ ــه را گـ رد و کـــجملـ
 1کــيافــت هــر 1د 1ــ مروارو دو دانــه. آمــد صــد و پنجــاه هــزار مثقــال بر ،د�شکــبر

ــون ب ــچــ ــوترک ۀض�ــ ــه�قُتَ. بــ ــت بــ ــا: گفــ ــن مروار'ــ ــهدها'ــ ــا  بــ ــن 'ــ ــا ک ازيبزرگــ جــ
ــا آورده ــه :  گفتنــــد؟د'ــ ــرغ آورده اســــت بــ ــه و دو مــ ــان گرفتــ ــهدهــ ــا  بــ ــه ن 'ــ بتخانــ

                                                 
 .۔ �عني همۀ جوانان و مردان1
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 حجـاج  د بـه نـزدِ  1و با آن دو دانه مرواررد ک جمع ١فها1 طرا به�قُتَ  پس .انداخته

اد 1ـ د در نامـه  1ـ ن دو دانـه مروار 1ـ  اۀنـد، و قـص  �کفرستاد و نامـه نوشـت بـه فـتح ب      
 معلوم شد، و عجب آمد مـرا از  يردکاد 'آنچه  ه  کحجاج جواب نوشت    . ردک
تــر  ن عجــب'ــاز ا و .انــد ه آوردهکــ ي بــزرگ و از آن مرغــانِد'ــن دو دانــه مروار'ــا

. ي مــا فرســتاد  و بــه نــزِد يت آوردســ د  فــاخر بــه يز�ــ ن چ�ه چنــکــ  تــو ســخاوِت
بارلَاُهللا  کک ع�.  

ــه�قُتَچــون  و . ردکــهــا جنگنــد فــارغ شــد بــه خنبــون رفــت، و    �کار بکــ از ب
ــس  ــاراب و بـ ــا1ار د�خنبـــون و تـ ــه رفـــت ،رد بگرفـــت خُـــيهـ ــه وردانـ ــا ؛ و بـ  و آنجـ

ــاه ــود وردانيپادشــ ــداه  بــ ــام، و خــ ــا و نــ ــاجنگ يبــ ــار � بــــسيهــ ــت کــ رد و عاقبــ
   .ها بگرفت1ار د� وردانه و بسبه�قُتَ و. ردبمخداه  وردان

رها ک لــشراِمــشنان تــاراب و خنبــون و  �ــخــارا م بيان روســتاها�و انــدرم
 ِرکغد بــا لــش ســکِمِلــان گرفتنــد، و طرخــون �ــمرا در بــه�قُتَار، و �گــرد آمدنــد بــس

 و .ش1خداه بـا سـپاه خـو    م، و وردان� عظيهخداه با سپا  کخَنَ امد، و �ار ب �بس
ــ ــانونک کِمِلـ ــواهرزاد ۔ ورمغـ ــا   ۔ ن� فغفـــور چـــ ۀخـ ــد، بـ ــه بودنـ ــه مـــزد گرفتـ را بـ

رها جمـع  کو لـش . بـه �قُتَ  دهـد بـه جنـگِ   يار1ـ  او را هـزار مـرد آمـده بـود تـا      چهـل 
 هب�قُتَ .سالح مانده بودند يارانِ او ب1 و به�قُتَ  سخت شد، وبه�قُتَار بر کشدند و   

 و سـالح را از  .ننـد کرها رهـا ن ک و لـش ننـد کشْ سالح ازخود دور ن �ه ب کرد  کندا  
 بـه پنجـاه درم   يسـپر  به پنجاه درم شد، و ئي هز�ه ن ک چنان مت شد، �سبب ق  ن1ا
  .  به هفتصد درميا شصت درم، و زره1

 تـا فـردا مـرا امـان     ،م'جـو  يمن خود آن م   :  را گفت  به�قُتَ مر   ٢ي نبط انِ�ح
                                                 

 . کاالهاي پرارزش:۔ طرا�ف1
زمان،  ۔ ح�انِ نبطي از افسرانِ ا�راني بود و مسلمانش کرده بودند، و درا�ن2

سبب اصالحاتي که حجاج در ارتش اموي کرده بود ح�ان و امثال او منزلتي  به
 .نفوذمند در ارتش داشتند



۵۹  تار1خ بخارا
بـر  : س فرستا وگفتک سغد کِمِل 1ک به نزدي نبط انِ�اد شد ح  چون بامد . ده

 :طرخـون گفـت  . م'جـاجمع شـو  'که هـر دو  کـ د 'ـ  با١ تـو،  اسـت بـر  يحت�من نص 
 جنـگ ر بـه  که لـش کـ  وقـت  آن بـه : ان گفـت  �ـ  ح ؟م' چه وقت جمع شـو     ا است؛ رو

،  سخت شـد جنگچون . ردندکهمچنان .  سخت شود جنگمشغول گردد و    
دســت تــو رفتــه اســت و تــرا خبــر   ازکلــم:  و گفــتد1ــ طرخــون را ديان نبطــ�ـ ح
ه هــوا گــرم کــم بــودن � تــوانينجــا چنــدان'مــا ا : گفــت؟چگونــه: گفــت. ست�ــن

ن 'ـ م ا�نجـائ 'ا ما شده است، و تا مـا   رفتِنوقِتو نون هوا سرد است     کشود، و ا  
ه کـ  آننند، ازبهـِر کها با تو جنگم �نجا رفت' و چون از ا،نندک جنگان با ما  کتر
شان 'ـ  ا.يخوشـ  ست بـه �ـ ا ن�ـ ثـل او انـدر دن  و ِم خـوش اسـت،     يسغد جـائ   ِت'وال

، و ي و تـو در رنـج درمـان   ستان رونـد؟ کـ  تـا بـه تر  ننـد کرهـا  جـا   ک تـو    يبـرا سغد را   
ه بــا کــآن:  گفــت؟ست�ــ مــن چۀلــ�ح: طرخــون گفــت . رنــد�شان بگ'ــ تــو اِکلــم
از  را مــسلمانانه کــان کــ بــه تري، و چنــان نمــائي بــدهيز�ــ و چينــک صــلح بــه�قُتَ

 مــن يبگـوئ م، و � عظـ يرکش و نخـشب لـش  کــده اسـت بـر راه   �حجـاج مـدد رسـ   
 و از مـا  يرده باشـ کـ و چون تـو بـا مـا صـلح     . ز بازگردند �شان ن ' تا ا  ،گردم  يمباز

. يرون آئ�ن رنج ب'م، و تو از ا�م و نرنجان�را بد نخواهو ما ت  يعهد گرفته باش  
  .بازگردمنم، امشب کن �، همچنيردکحت �و نص�کمرا ن: طرخون گفت

رد، و مـال  ک و صلح به�قُتَ 1کس فرستاد به نزدکچون شب شد طرخون   
چـه  : ران گفتنـد �دهقانان و ام.  و بوق زدند و روان شدند  . درم هزار  فرستاد دو 

جانـب  م فرسـتاد از � عظيرکه حجاج لشکد � به هوش باش !زنهار:  گفت ؟بود
گـردم بـه    يم مـن بـاز  و. رنـد �ان گ�ـ نـد و مـا را درم   'برآ ما   پِسش و نخشب تا از    ک
 او را حـال  ن1ـ  از ا.د�س فرستاد و خبر پرسـ ک ک تر ورمغانونِک .ش' خو ِت'وال

  .رفتند ي و مردندک يت غارت م1و وال. گشتز بوق زد و باز�او ن. خبر دادند

                                                 
 .ب�نم که به تو مشورتي بدهم ۔ �عني من الزم مي1



۶۰ خ بخارا1تار
  .د�گردان آن بال را از سر مسلمانان بازٰىيل تعايخدا

 و بـــه�قُتَت خبـــر مـــد ن1ـــ و در ا. اندرمانـــده بـــودبـــه�قُتَه کـــمـــاه بـــود و چهار
 و ،بـود  يجانـب مـشغول مـ    ن1ا اج نرسده بود، و حجاج را دل به     او به حج   اران1ِ

 بـه �قُتَ. گفتند يردند، و دعاها مک يخواندند، و ختمها م     يدر مسجدها قرآن م   
  . رفتندبخارا  بهاران او باز 1و 

 و دهستَرده و مـال بـِ  کـ  جنـگ  و دآمده بو بخارا    بهه  کبار بود    ن چهارم 1و ا 
 .ردهرده و بـ کـ ر � را اسـ يضشته و بعـ کـ  را يرده و بعـض کت غارت 1 از وال يلخت

  .ٰىيماها اهللا تعالت بخارا، ح1 با والي و بازآمديتا به مرو رفت

  بخارا در اسالم شدنِظاهر ِرکذ
را شـــوهر ۔ مـــادر طغـــشاده ۔ه خـــاتون کـــجعفـــر آورده اســـت  ابـــن محمـــد

و . داشــت ين مــن خــاتو1ــ اکلــمرد بــود، و  خُــيپــسر و بخاراخــداهمــرده بــود، 
  . )رض(عفان ابن عثمان ابن د�اد و با سع1ز ابن داهللا� با عبرده شدکر آن کذ

ــا ــر و هربـ ــشکـ ــالم ِرکه لـ ــارا  بـــه اسـ ــدبخـ ــگ يآمـ ــ جنـ ، و  تابـــستانيردکـ
، و بــاز يردکــ جنــگ ي لختــيامــد�ه بکــ هرن خــاتون بــا1ــو ا. يرفتزمــستان بــاز

  .يردکصلح 
 .يردنـد ک طمـع  کلمن 1ا  به از اهالن يسکرد بود هر   خُ ي و و چون پسِر  

 اهـل بخـارا مـسلمان    يهـر بـار  .  بخـارا را گرفتـه بـود   به جنـگ   ابن مسلم    به�قُتَو  
مسلم سـه   ابن به�قُتَ و ١.يدت آوردند ِريگشتندچون عرب باز، و باز  يشدند
 ن بــاِر1ــ ا.افر شــده بودنــد کــرده بــود، بــاز ردت آورده  کــشان را مــسلمان 1ــبــار ا

ــه�تَقُچهــارم  ارا کار اســالم آشــ � بــس رنــجِبعــدِو از. رده شــهر بگرفــت کــ جنــگ ب
                                                 

شدند تا ازگزند  کش�دند، اهل بخارا مسلمان مي مي �عني هربار که عربها لشکر -1
د�نِ خود  گشتند آنها ن�ز به رس�د و عربها به مرو برمي برهند، و چون زمستان مي

 .گشتند برمي



۶۱  تار1خ بخارا
شان ســخت 1ـ ار بـر ا کـ  يقــ1 بـه هـر طر  .شان بنـشاند 1ــ ا انـدر دلِ يرد، و مـسلمان کـ 
 بـه �قُتَ. ردنـد ک يمـ  يپرسـت  بـت  بـاطن  ظـاهر، و بـه   رفتنـد بـه  1م پذشان اسال 1رد و ا  ک

ــان صــواب د  ش 1 خــوياهــ مــه از خانــه � ن1ــکمــود ره اهــل بخــارا را ف کــد 1ــچن
شان با خبـر باشـند، تـا بـه     1 اشان باشند و از احوال1ِعرب دادند، تا عرب با ا   به

ــند   ــسلمان باشـ ــرورت مـ ــه.ضـ ــا  بـ ــطرن 1ـ ــسلمان1ـ ــيق مـ ــارا ک آشـ ــ و احرد،کـ ام کـ
 ١ي گبـر مِفـر و رسـ  کرد، و آثار کد، و مسجدها بنا �شان الزم گردان 1عت بر ا  1شر

 يردکــ ير�عت تقــص1 شــرامِکــه در احکــرد، و هرکــ يم مــ� عظــِجــدِّبرداشــت، و 
نــه 1 آدرد، و مردمــان را فرمــود تــا نمــاِز کــ جــامع بنــا رد، و مــسجدِکــ يعقوبــت مــ

  .ندک او  آخرتِۀر� ذخر�ن خ1 ثواب ايزد تعال1آوردند تا اهل بخارا را ا

  بخارا جامِع مسجدِ يبنا ِرکذ
  و آن،۹۴سالِ  به بخارا رد اندر حصاِرکمسلم مسجد جامع بنا  ابن   به�قُتَ

ــعم ــه وضـ ــودبتخانـ ــلِ ٢ بـ ــر اهـ ــارا را مـ ــا هـــ   . بخـ ــود تـ ــع   1ر آدفرمـ ــا جمـ ــه در آنجـ نـ
نـه حاضـر شـود    'ه به نماز آدکهرکه  ي فرمودينه مناد1ه هر آد  ک، چنان يشدند

  .دو درم بدهم
 و ي خواندنــد ي قــرآن بــه پارســ   اســالم در نمــازْ  بخــارا بــه اولِ  و مردمــانِ

 ه درکــ ي بــوديد، مــريوع شــدکــ رو چــون وقــتِ.  آمــوختني نتوانــستنديعربــ
ردن کــ يتندسـجده خواسـ   و چـون . ت�ـ نکُ تـان �نکُب کـه  يشان بانـگ زد 1ـ  اپـسِ 

  ٣.ت�نکُبان  نگون که يردکبانگ 
 را  بخـارا ه مـسجد جـامِع   کـ رده اسـت    کـ اد  1ـ تاب  کجعفر اندر    ابن   محمد

 حــالْ را بريده و بــاق� آنهــا را تراشــ ي باصــورت، و روهــا ي درهــايدم بــر و1ــد
                                                 

 .آئ�نِ زرتشتي: رسمِ گبري. مزدا�سنا؛ زرتشتي: ۔ گبر1
 .معبدِ بودائي است» بتخانه« منظور از -2
  .سجده کن�د: بان کن�ت ننگو. رکوع کن�د:  بکن�تان کن�ت-3



۶۲ خ بخارا1تار
 ؟ه نهـاده بـود  کـ ه آن درهـا بـه اول   کـ  ش' خـو  اسـتاِد  دم از �پرسـ  :گفـت . گذاشته

رون �ــبدر مــان ز ه آنه بــکــ آن چنــان بــود ســبِب:  بــود گفــت١افتــه1ه عمرکــ يمــرد
  تـر  شکشان گـردن 'ـ و ا يدند� آنجا باشـ ه توانگران ک بود   کوشکشهر هفتصد   

شان رغبــت 'ــ درويلــ، ويس حاضــر نــشدندکشتر�ــ جــامع ببودنــد، و بــه مــسجد
نــه ' آد روِز'ــک. يردنــدکرنــد، امــا تــوانگران ن �م تــا بگدو درآن   بــهينمودنــد

 ٢ و الحـاح نـه خواندنـد،  'شان را بـه نمـاز آد  'ـ  اها رفتنـد و کوشـ ک مسلمانان به دِر 
 شد، و دسـت مـسلمانان   جنگ ، وزدند سنگ   کوشک از بام    را شان' ا .ردندک
درهــــا آن   بـــه .اوردنـــد �ندنـــد و ب کشان بر'ــــ ايهاکوشـــ ک ي آمـــد، و درهـــا  يقـــو 
ادت شـد آن  'ـ چـون مـسجد جـامع ز   . رده بودنـد کـ ش ' بت خـو  صورِت يسکهر

 يده و بــــاق� صــــورت بتراشــــ يردنــــد و روک بــــه مــــسجد جــــامع خــــرج    درهــــا را
  .ردندکبگذاشته راست 

  مانـده اسـت  1کـي  امـروز از آن درهـا     :د1ـ نـصر گو   ابـن    محمـد  ابـن    احمد
 يســرا  بــهين خـواه  مـسجد جــامع چــو دِربــر ي آئـ ده ازبامهــا فــروکـ موضــع آن  بـه 
 و اثــِر. ســت ا آن درهــا�ــۀ دوم از بق دِر٣ين در بمــان� نخــستيخراســان روِر �ــام

  .د است هنوز1 پدي بر ويدگ�تراش
 يرده اسـت، مردمـان در و  کـ  بنـا  بـه �قُتَه اندر حـصار اسـت   کو آن مسجد   

 مردمــان بــه هــر روز بــه  ادت شــد، و رغبــت1ِــ زيچــون مــسلمان. ردنــدک ينمــاز مــ
 ا�ـ ح1 ابـن   فـضل روزگـاِر  دند، تا بـه �نجمسجد نگآن   بهشد پس   يشتر م �اسالم ب 

د، مردمــان �روزگــار هــارون الرشــ   ر خراســان شــد بــه  �ــ امهکــ کــيخالــد برمابــن 
ان حـصار و  �ـ  و مردنـد، کحـصار بنـا    ن�ردند و پارگکبخارا جمع شدند و اتفاق      

                                                 
 .عمري براو گذشته بود؛ بس�ار پ�ر بود:  عمر�افته بود-1
 .اصرار؛ پافشاري: ۔ الحاح2
 . بگذري از آنرهاکني و:  بماني-3



۶۳  تار1خ بخارا
 انـدر مــسجد جــامِع  ،۱۵۴انــدر ســال  ردنــدک مــسجد جــامع بنـا  شارسـتانحــصار  
 حــصار  ن مــسجد جــامع فرســود، و مــسجد جــامِع    و چــو . نــه گذاردنــد 1نمــاز آد

  . شد١ خراجوان1ِ د،معطّل شد
 ا�ـ ح1 ابـن  ه فـضل کـ  بـزرگ آن اثـر نبـود     مسجدِس را در عمارتِ   ک چ�و ه 

ردنـد  ک يادت مـ 1ـ  زيسکـ  هر از آنرد و بعـد  کـ ار مال خرج    � بس ي و و  . را کيبرم
مقــدار  د و بــه1ــهــا خر  هار خانــ� بــسي و)رح(،يل ســامان�ر اســماع�ــامروزگــار   بــهتــا
   ٢.ردک يادت1 جامع ز از مسجدِيثُلث

 ن فـضل 1ـ  فرمـود ا ٣لها1ه مـاه رمـضان بـه مـسجدها قنـد     ک يسکن �و نخست 
  . بودکي برما�ح1ابن 

   :ت1اکح
۔ ل�اســماع ابــن احمــد ابــن نــصر ۔ د�ِر ســع�ــامروزگــار   بــههکــانــد  آورده

شــده  جــامع اندر مــسجدِبــهه مــردم کــ يوقتــ نــه بــود بــه 1 آد روِز رمــضانانــدر مــاهِ 
 ۀجملـ ، و در شـدند کال هـ يوار در   �رفت و خلق بـس    بار فرو 1کبودند مسجد به    

 بودنـد و  يزدنـد و سـاعت   يم مرون آوردند هنوز د� را بي و بعض. شده1شهر تعز 
ار � بـــس شـــهر خلـــقِۀجملـــدر. سته بودنـــدکـــ شي دســـت و پـــاي بعـــض و،بمردنـــد

 شــهر ردمــانِ و بــاز م. مانــدي بخــارا خــال آن شــهِره از بعــدِکــ شــدند چنانکهــال
 )رح(ي دادنـد و ابوقاضـ  يار1ـ   رايسکـ  هر سـلطان  وسـتگانِ �ردند و پ  ک يستادگ1ا
گــر 1 دگــر بــاز ســالِ 1 دبــاِر. سال تمــام شــد 1کــرده بــود آن شــغل را تــا بــه   کــام �ــق
باز آبـادان   . ن مردمان آنجا نبودند   �کل قبله فرورفت و   جانبِهر دو . ران شد 1و
 مال خالصِ برآورد ازيهان�داهللا ج�بسال مناره را ابوع    پنج  و در مدتِ   .ردندک

                                                 
  .ادارۀ مال�ه:  د�وانِ خراج-1
 .برآن افزود: ۔ ز�ادتي کرد2
 .ئي که ازسقف آو�زند؛ فانوس دانِ ش�شه شمع:  قند�ل-3



۶۴ خ بخارا1تار
   .خ1تارآن   بهر سلطان بود1 و او وز.۳۰۶ سالِش اندر1وخ

. خـان  م تمغـاج �ار بود تا آخر عهد ابـراه  حصۀوست� جامع پن مسجد1ِو ا 
  .  بنشستکاو به مل

 او .م�ابــراه ابــن  نــصرکگــر بــود شــمس الملــ  1 ديخــان را پــسر  تمغــاج
 حصاِر بردِر کشمس المل . ردک استوار    بخارا  سپس حصاِر  .ردکقصد بخارا   

ر انداختنـد و اهـل حـصار    �ـ  ت مسجد جـامع بـه حـصار   ۀ از منار  ردکبخارا جنگ   
  و ســِر، فرمــود تــا از حــصار آتــش انداختنــد  کشــمس الملــ . را از آن رنــج بــود 

 جـامع فـرود آمـد و مـسجد     هـا بـه مـسجدِ    مناره از چوب بود بـسوخت، و سـوخته     
  .ز بسوخت�جامع ن

 مـسلَّم  او را  بخـارا کِلـ فـت و م  حـصار را بگر کالملـ   شـمس کملـِ چون  
ــ انــدر م.ردنــدک جــامع بــاز بنــا  شــد فرمــود تــا مــسجدِ   ان مــسجد �ــمان حــصار و �
مقـصوره و  .  پختـه سـاختند   از خشتِ  مناره را   و سِر  .ندندکجامع خندق فرمود    

و خواجگـــان و  . مـــود ه مقـــصوره در اواســـت از حـــصار دورتـــر فر   کـــ  يآن ســـرا
دن عمارت تمام ش1 دادند تا ايار1 يسک هرتوانگران .  
 هکــ بــود ۴۶۱ بــود، و در ســال  ۴۶۰ســالِ   مــسجد جــامع بــه ن ســوختن1ِــو ا
  . تمام شدعمارتْ

ن مقـصوره و منبـر و   1ـ ه اکـ دم � شـن  ١قـات ه از ِث  کد  1ر گو کب  يبن اب  ا محمد
دند �د تا به سمرقند تراشـ  فرموکالمل  شمسک ملا استه در بخارکمحراب  

  . آوردندبخارا  بهردند و کش و منَقَّ
بـن   اخـان محمـد    ارسـالن روزگـاِر  بود تا بـه  ين صفت م  1ن مسجد بر ا   1و ا 

د 1ـ ا�د ن1ـ  پديردند تـا خللـ  ک او فرمود تا مسجد جامع از حصار دورتر        .مان�سل
  . آمدکالمل وقت شمس ه بهکچنان

                                                 
 . مورد اعتمادافراد: ۔ ثِقات1



۶۵  تار1خ بخارا
 جــامع د، و از مــسجد1ِــار خر� بــسيهــا در شارســتان خانــهخــان  و ارســالن

مـود   حـصار بفر 1ـک تر بود فرمود نهادند، و مناره بـه نزد    1کحصار نزد آنچه به   
ثـل او در  ه ِمکـ  و بـه شارسـتان فرمـود نهادنـد، چنان        ندنـد کتا آن مناره از آنجا بر     

 ي و و چـــون تمـــام شـــد و ســـِر .يو�1کـــلـــف و نک تت1ِـــ در غاي نبـــوديجـــاچ �هـــ
 مـسجد  ربـ  و ١افتـاد د و منـاره فرو �ا تمـام شـود چـشم رسـ         مانـد تـ    کينهادند و انـد   

ــامع زد ــدار ثلثـــــ و   جـــ ــسجد فريمقـــ ــا و از مـــ ــت، و چوبهـــ ــيرفـــ ــده و  ي نقاشـــ شـــ
ــه بششــــده  يدرودگــــر ــاره ارســــالن 1د. ستکــــهمــ ــاره    گربــ ــا منــ ــود تــ ــان فرمــ خــ

ردنـد،  که  پختـ  از خـشتِ ي وردنـد، و سـِر  ک او يِلف در اسـتوار کبرآوردند، و ت  
   .ردکش 1 خو مالِو جمله از خالصِ
   . بود۵۱۵  سالمود درخان فر ه ارسالنک جامع و آن مسجدِ
ــ ــم مــسجد پــنج  ۀو در جمل ــادو  ن1ــ ا و. اســتيســرا ان� ه بــر کــ منــاره يِبن
 ۀردکـ ره و بـزرگ و مقـص  ي و آن سـرا  .خـان اسـت      ارسـالن  ۀردکشارستان است   

ه بــه کــم، آن1 اســت از قـد يســرا ان�ـ نهــا دو م1ان ا�ــ و در م. اسـت کالملــ شـمس 
 ۲۹۰ انـدر سـال   )رح( اسـت يل سـامان  �راسماع� ام تِ� حصار است از بق    1کِنزد
د � حمِر� امۀردک خراسان است ِر� امي سرا جانب   به هکگر  1د و آن . رده است ک

  . از هجرت۳۴۰سالِ  به است يل سامان�بن اسماع ابن احمد ا بن نصر  انوح

  د�ر نمازگاه عکذ
  حصار بود از اندرونِرونِدرد انکبن مسلم مسجد جامع بنا   ابه�قُتَچون 

و . ردکـــد �ـــ ع آن موضـــع را نمازگـــاهِ.گـــستان خواننـــد1ا ر ريحـــوال و آن. شـــهر
 و مردمــان را فرمــود تــا ســالح بــا  .ردنــدکد �ــ عرون آورد تــا نمــاِز�ــمــسلمانان را ب

افران کــ ود و مــسلمانان ازه اســالم هنــوز نــو بــکــ آنســببِرون آوردنــد بــه �ــخــود ب

                                                 
 .زخم رس�د و مناره فرور�خت ۔ �عني به مناره چشم1



۶۶ خ بخارا1تار
ن شت1ـ ه اهل سالح باشـند بـا خو  کمن نبودند، و امروز سنت مانده است تا هر  1ا
 ١لِ�ـ الخ ن معبـد 1ـ و ا.  معبـد خواننـد  ي سـرا  ۀو آن دروازه را دروزا    . رون آرنـد  �ب

   .ر بخارا بوده است�ام
و چـون مـسلمانان    .انـد  د گذارده�ار نماز ع� بسينمازگاه سالها ن  1ا   به و

 ابـن نـصر بـر     ر ابـن نـوح   منـصو  د1ِر سـد  �ـ امدنـد،   �گنج  يافزون شدند و درآن نمـ     
 ار در� بـس ار، و مالِ� بسمتِ�ق د به 1 بانزهت بخر  ي و باغها  ٢طهان حائ �راهِ سمت 

 و ،و فرمــود�کــ ند ســاخت، و منبــر و محــرابِ  �ــع را نمازگــاه رده آنکــآن خــرج 
ــا�م ــاختند، تـــا   ٣لهـ ــود سـ ــرانکَم فرمـ ــر آن م٤بِّـ ــا ت� بـ ــا مردمـــان   1ر گو�ـــبکلهـ ــد تـ نـ

 همـه  ،يفرسنگ بود م� بخارا مقدار ن   حصاِر  نمازگاه تا به   و از موضِع  . بشنوند
  . ردندکد آنجا � عر نماِزا� بسيو سالها. ي مردم بودپِر

  .  بود۳۶۰ سال خ1ْن تار1و ا
ــه   ــا بـ ــاه تـ ــار آن نمازگـ ــالن روزگـ ــان بـــ  ارسـ ــالن. ودخـ ــا    ارسـ ــود تـ ــان فرمـ خـ

 ي دشـمن ي و اگـر وقتـ  ردند تا مردمـان را رنـج نباشـد،   ک شهر  1کنمازگاه به نزد  
  .ب نباشند1 شهر غاند مردمانِکقصد شهر 

بــــاد آ را شــــمس ه آنکــــ بــــود مــــر پادشــــاهان را يم بــــاغ�ه ابــــراۀبــــه درواز
 ک تر و خاقانِ.يردندک يشاورزک يران شده بود، و در و   1 و ، باغْ يخواندند

ــر و  يوارهـــا1ردنـــد و دکبـــست فرمـــود تـــا آن همـــه را بر   بلنـــد بـــر او زدنـــد، و منبـ
 در آن و .بـران سـاختند  ک ميلهـا � ميدر وو  پختـه،    محراب سـاختند از خـشتِ     

  . بودود از هجرت ب۵۱۳سال 

                                                 
 .جا�گاه رام کردنِ اسبان: ۔ معبد الخَ�ل1
 .د�وار؛ باغچۀ د�واردار؛ مزرعۀ د�واردار: ۔ حائط2
 .ستونکي که در فضاي باز زنند: ۔ م�ل3
نماز  نوجواني که روي �ک بلندي درم�انِ صفها ا�ستد و بانگهاي پ�ش: ر۔ مکَب4ِّ

 .را تکرار کند



۶۷  تار1خ بخارا

  ان عرب و عجم� شهر بخارا درمردنِک قسمت ِرکذ
ــه�قُتَه چــون کــنــد کت 1ــه روا�ــفقجعفــر از حــاتمِ   ابــن محمــد بــار چهــارم ب 

هـزار درم   ست1ـ ه هرسـال دو کـ آن رد بـه  کـ آمد و بخارا را بگرفت، صـلح        بخارا    به
مه �ن 1کاعها �ها و ض و ازخانه ر خراسان را،  �فه را دهند و ده هزار درم ام       �خل

دد هــم زم و آنچــه خــرج گــر  �ــ عــرب و ه١ ســتورانِبــه مــسلمانان دهنــد، و علــفِ   
  .رون شهر باشند دهند�ه از بک يسانک

 .گر1د1کـ  دور از نـده ک پرايهـا   محلـه يها بـود و بعـض  کوشک اندرشهر  و
 ،انــد  بــازار گفتــه اول را دِر دِر. شهرســتان را هفــت دروازه بــوده اســت روســتا و

ن دروازه، و مـا  1ـ  شهربازار نبوده است مگر ا1که به نزد چ درواز �روز ه  ه آن ک
  ازهکــجـا   از آنرد شهرســتان راکـ  قـسمت  بــه�قُتَپـس  . م�خــوان ي مـ » عطـاران دِر«

ر را ضَعـه و مـ  �رب دِر نـون مـر   جـا تـا بـه    از آن و.حصاردِر    تا به  يدِر عطاران اندرآئ  
   ٢ . داده بودمن را1 اهل يداده بود و باق

را  دست چپ اسـت آن  ه بهک يوک ن� نخست يآئان اندر و چون به شهرست   
ــ ــد يوکـ ــدان خواننـ ــلک آن پـــسِو از.  رنـ ــايا�س�ـ ــوده اســـت ٣ان1 ترسـ ــا . بـ  و آنجـ

  . خوانند٤حنظله ي است و آن مسجد را مسجد بنيمسجد

                                                 
 .چارپا�انِ سواري و باربر، مثل اسب و قاطر و خر: ۔ ستوران1
بنديِ بزرگِ قبا�ل عربِ خزنده به خراسان بودند  تا دسته ۔ رب�عه و مضر و �من سه2

بندي که از روزگاران بس�ار دوري  ا�ن سه دسته. که هرکدام چند�ن قب�له داشتند
اند در خراسان ن�ز �کچند با �کد�گر  �ري داشتهدر عربستان با هم رقابت و درگ

در رقابت بودند، و جنگهاي بس�ار خون�ني با هم داشتند، تا حجاج آمد و آنها 
 .را سرکوب و آرام کرد

 .مس�ح�ان: ۔ ترسا�ان3
بندي مضريِ عربهاي خزنده به  تم�م بودند از دسته ئي از بني حنظله طا�فه  بني-4

 .خراسان و سغد



۶۸ خ بخارا1تار
را  ه آنکـ  اسـت  1يوکـ  راسـت  دسـتِ   بـه  ،ي شهرستان اندرآئ  دِر و چون از  

ــ ن»اخکــ يوکــ« را يوکــ ر خواننــد، و آن1ــ وزيوکــ ــد� ر ابــن 1ــوز ن1ــ و ا.ز خوانن
ر بخارا بوده � اموب1و پدرش ا. به�قُتَ  بوده است از سرهنگانِيوب سرهنگ1ا

ــه�قُتَدســت ر شــده اســت از �ــ در بخــارا امه در اســالمکــ يسکــاســت، اول  ابــن  ب
 و. انـد   بـوده »اخکـ  يوکـ «ن 1ـ ران بخـارا در ا �ـ وسـته ام � و پ.مـسلم او بـوده اسـت   

  بـوده اسـت  يران بخـارا، و دهقـان  �ـ  از بهـر ام گانـه جدا بوده اسـت   يئآنجا سرا 
 »اخکــ يوکــ«ن 1ــگـشت، و ا نــام، و چــون اسـالم آورد احمــد نــام  نـه  �درخکاو را 
و . ن دهقـان را 1ـ  ا بـوده اسـت مـر   ياخکـ  يوکـ ن 1ـ و درا. بـوده اسـت   او را   جمله

خداونـدِ  دسـت  اخ ازکن 1 او ا و بعدِ،ياخ بودندکن  1وسته در ا  �ران بخارا پ  �ام
  .رون شده بود� او ب1ۀذر

ه ک ١يق�ش ابوجعفر دوان�نه نام پ�خدرک ن دهقان1ِ ا ۀ ورث ۱۵۰سالِ    بهو  
ــدِّ .رون آوردنــد�ــو قبالــه ب اخ راکــ ن1ــردنــد اک يوفــه بــود دعــ �خل ۀبــار او  اولِح 

ۀحد دوم هم بار     بقاالن؛ ۀ چوب ۀوست� پ شهرستان  بـازار پـسته    ۀوسـت �پ  شهرسـتان 
 دِر  از. شارســـتانانِ�ـــ تـــا ميآئـــ نـــون بردِر ه ازکـــ راســـت  راهِم� حـــد ِســـنان؛کشـــ

ن 1ــبــع شهرســتان اســت در اه رکــ اســت  محلــه1ــک نــون جملــه دِر عطــاران تــا بــه
 بخــارا و هفتــاد و پــنج هِرشــ ن1ــ اان انــدرکــ دهــزار 1ــکو . رده بودنــدکــاد 1ــقبالــه 
روزگــار اســالم شــده بــود،     ه بــهکــا �ــل عِز1ــوهِ خــاص بــه رود بخــارا و فرا  1ــپــاره د

 و گواهــان هــا عرضــه داشــتند     و قبالــهردنــد ک يفــه دعــو � خلشِ� پــراجملــه  ن1ــا
 و جملــه را آوردنــدبخــارا  بــه و ٢ردنــدکفــه فرمــود تــا ســجل  � خل. دادنــديگــواه

نـده  ک فروختند تا پراسکبه هرشان پاره پاره 1 ا آن فرزندانِ  باز بعدِ . بازگرفتند
  . مردماندر دستگشت 

                                                 
 .خل�فۀ عباسي ابوجعفِر منصور، دوم�ن:  دوان�قي ابوجعفر-1
 .ثبت کردند: ۔ سجل کردند2



۶۹  تار1خ بخارا
   ١.سعد ي بند و مسجد1ِعد آس ي بن دِريدِر عطاران بگذر و چون از
  درکيوشــک او را  و بــزرگ بــوده اســتي مــرديغد ســعــالء ابــن و حــسن

 ثـلِ  را نبـوده اسـت ِم  يچ پادشاه�ه هکاست چنان بوده يت عال1غا هشارستان ب 
 .ره او ساخته اسـت �ن حظ1رده است و ا که او بنا    چ   عالء به دروازه   يوکو  . آن

آمـده   يمـ حاصـل   ره غله بـه �ن حظ1ر از انا1ست د1زار و دوه1ک او را يو هر ماه 
  .ها داشته است و اندر شارستان مستَغَلّ.است

   :ت1اکح
 بـود نـام او   ير1ـ وز او را ر خراسـان بـود  �ـ ه امکـ طـاهر    ابن   حسنروزگار    به
 شان بخـرد و نفروختنـد،  1ا  را ازکن امال1ه اکرد ک او طمع .هاشم ابن  حفص

ــه بــه   کــار �سرد و عقوبــت بــ کــبنــد شان را در1ــاســبب آن  بــه ــار1کرد، و هــر هفت  ب
از  بــي نفروختنــد، چــونيردکــ يدار1ــ وخريش خوانــد1 خــونــزدِ شان را بــه1ــا

ن برآمـد، و  1ـ ا ، تا پـانزده سـال بـر   يادت فرمود1 ز و عقوبتْ يزندان فرستاد  به
. فروختنـــد يش نمـــ1 خـــوکدند و امـــال�شکـــ يار مـــ�شان عقوبـــت و رنـــج بـــس 1ـــا

 دراز گــشت تــا  يروزگــار:  گفــتشان را بخوانــد و1ــهاشــم ا ابــن  حفــصيروز
: عــالء گفــت  ابــن حــسن؟ د�ــاب' يز مــ�ــآخــر چــه چ . د'ــا شــما در عقوبــت مانــده 

ا مــا  'ــ رد، �ــ تــو بم ا خداونــدگاِر'ــ ، ير�ــا تــو بم 'ــ  :م�اب'ــ يار را مــ کــ  از ســه 'کــي
ن ســخن 1ــاز ا. ردنــدکادت 1ــقوبــت زروز بنــد و ع  حفــص فرمــود تــا آن.م'ر�ــبم

ــاه برن 1ـــک ــامـــده بـــود �مـ ــه امکـ ــ�ـ ــا برخِر خراسـ اســـت و زنـــدان ان بمـــرد، و غوغـ
 حفـص  ردنـد، و ک او غـارت  يخـت و سـرا    1هاشم بگر  ابن    و حفص  ،ستندکبش

بخـارا   بـه ش 1 بـا بـرادران خـو   ءعـال  ابـن  رد، و حـسن ه بمـ ک  بوديهمچنان متوار 
  .بازآمدند

 در را در ن1ــــ  و ا١اســــد اســــت،  ي بنــــ  دِريســــعد بگــــذر  ي بنــــ چــــون از دِر

                                                 
  .تم�م بودند ئي از قبا�لِ از بني سعد قب�له  بني-1



۷۰ خ بخارا1تار
 يان فرودآئـ 1ـ پا  و بـه يرون آئـ �ـ در ب  از آنو چـون . انـد  همهره خواند دِر  ت  �جاهل
  . خراسان استِر� اميسرا

ــد از بهـــر آن  خوانـــدهه1ـــمرک گـــر را دِر1 دۀو درواز ــانـ ه چـــون از دروازه کـ
ــ�ــب و آن . ران شــده اســت 1ــو امــروز آن محلــه و . ش باشــد� حــصار درپــ يرون آئ

و . سـت گـاه گورسـتانها شـده ا   1نون آن جاکو ا. خوانند ي مدر  طغشادهمحله را   
ــه ــ خانـ ــ عـــرب بياهـ ــتوارتر  �ـ ــوده اســـت، و آن دروازه اسـ ــه آن دروازه بـ ن 1شتر بـ

 آن مقـدار شـصت گـام اسـت، و     يمـر بـزرگ دارد، و دراز  ک و  است،ها  دروازه
رده اسـت نـام او   کـ  ير�ـ  را امن عمـارت 1ـ ار است، و ا� بسياه  مر خانه کر آن   1ز

  . اوستۀموضع گورخانن 1ا  بهن است، و هم�تگ سوباش
ــق 1 دۀزو دروا ــر را دِر حــ ــتر گــ ــ.ه اســ ــوحفص  ۀ و خواجــ ــام ابــ ــبک امــ ر �ــ

 يبغـداد رفتـه و شـاگرد    را بهشان از بخا1و ا. اند بوده يمحله مآن    به )رح(يبخار
و . ت نبـوده 1ـ  در وال يسکـ  يثـل و  رده، و ِم  کـ  )رح(يبان�حـسن شـ   ابـن   امام محمد   

  سـببِ و بخـارا بـه  . هـم زاهـد بـود هـم عـالم        .  متأخران بخـارا اسـت     ۀ از جمل  يو
 بـا علـم شـدند و علـم در     ه اهـل بخـارا  کـ  و سـبب آن . االسـالم شـده اسـت   قُبـه  يو
و پسر او ابوعبداهللا را .  و ائمه و علما محترم گشتند او بوده است       فاش شد  يو

 شان بــه1ــ اي علمــايه چــون قافلــه از حــج برگــشتکــ درجــه بــوده اســتآن   بــهعلــم
: ياو گفتـ . يدند� پرسـ  و از او مـسئله    ي امام ابـوحفص آمدنـد     ۀ خواج 1کنزد

ن مــسئله بــا  'ــدر ا: ي گفتــ؟يد� عــراق نپرســ ي چــرا از علمــا يآئــ ياز عــراق مــ 
ه کــ شان جــواب نتوانــستند گفــتن، و مــرا گفتنــد  'ــردم اکــ عــراق منــاظره يعلمــا
ا از 'ـ   پـرس ي ابـوحفص بخـار  امـام  را از خواجـه  ن مسئله' ايرسبخارا    بهچون  

                                                                                                      
 و طا�فۀ کوچکي ز�ستند اسد �ک قب�لۀ بزرگ بودند که عمدتًا در کوفه مي  بني-1

اسدِ   بني.ندشان در منطقۀ بخارا بود ز�ستند و اتفاقًا همه خراسان مي از آنها به
 .اسدِ بخارا سني ماندند کوفه مذهب ش�عه گرفتند ولي بني



۷۱  تار1خ بخارا
  .يصواب گفت بابِن مسئله را جوا1 اي آنگاه و.شان'فرزندان ا

ه کــ، بــا آنيردکــ قــرآن  خــتمِ دوبــاريروز و خواجــه ابــوحفص هــر شــبان  
، و چـون  يردکـ بـار خـتم   1کر شـد  �ـ ف و پ  �و چون ضع  . يمردمان را علم آموخت   

حمـه  الر اهللا ِبتَغَمـده . ا برفت� تا از دنيخواند از قرآن برئي هم�تر شد ن   ف�ضع
  .و الرضوان
   :ت1اکح

 خواجــه ابــوحفص بــودم نمــاز  نــزِد: نــصر گفــت بــن  اا�ــح1ه کــانــد  آورده
ــه نشــسته و چ   بــهي و روبامــداد گــذارده بــود   ــقبل چــون آفتــاب  . خوانــد ي مــيز�

ــآمــد ِزبر ت و برخاســ. د'ــبگولــم ست، قــوم حاضــر نــشده بودنــد تــا ِع  'ــس نگرپ
 ۀ نـــساء و ســـورۀ بقـــره و آل عمـــران و ســـورۀعـــت نمـــاز گـــذارد، و ســـورکچهـــار ر
و چون سالم داد هنوز قـوم حاضـر    . عت نماز کچهار ر ن  'ر ا خواند اند مائده بر 
  .رعد برخواند ۀعت نماز بگذارد و تا سورکوازده ربرخاست و د. نشده بود
  : ت1اکح

: هکــــ ردهکــــت 1ــــ از فــــضل الخطــــاب روايطــــالوت همــــدان ابــــن محمــــد
ر او 1ـ ه وزکـ ه را 1شو خَـ ي بـوده اسـت نـام او محمـد طـالوت، روز      ير�امبخارا    به

. م�اب'ـ در او را م و 'ـ  ابـوحفص رو   امـام  هارت خواجـ  'ز ه به ک د'با  يم: بود گفت 
 در  اونــزِدبـه   تــو: ه گفـت 1خـشو .  بخـارا بـود و محتــشم  ه از مهتــران1ِشون خَـ 1ـ و ا
نه بروم'هرآ:  گفت. اوبِت�ت از ه گفي او سخن نتوانِش� پيور.   

شان در مــسجد 1ــ و ا،امــام ابــوحفص رفــت ه  خواجــنــزدِر بــه 1ــپــس بــا وز 
ــاز مـــ   ــد و نمـ ــد يبودنـ ــاِز . گذاردنـ ــد از نمـ ــ پبعـ ــد وز  ١ن�ش�ـ ــالم دادنـ ــون سـ ــ چـ ر 1ـ
. هـست :  گفـت ؟د'ـ  هست تـا درآ ٢ي؛ دستورر آمده است  �ام: اندرآمد و گفت  

                                                 
 .نماِز ظهر: ۔ نمازِ پ�ش�ن1
  .اجازه:  دستوري-2



۷۲ خ بخارا1تار
چ سـخن  � و هـ رد و بنشـست کـ آمـد و سـالم   ر اندر�ـ بود، و ام  قبله نشسته     به يو رو 

رد کـ چنـد جهـد   هرر �ام؟ يچه حاجت دار : گفت)رح(خواجه. نتوانست گفتن 
: گفـت ه 1خـشو د 1ـ ه را د1ر خـشو  �ـ چون ام . چ نتوانست گفتن  �هد  1ه سخن گو  ک

ــان :  گفــت؟يافت'ــحفص را چگونــه خواجــه ابــو  ران �ــح. يه تــو گفتــ کــهمچن
 ، مـرا مهابـِت  ام گفتـه فـه سـخن   � و بـا خل  ام  هفـه رفتـ   � خل چندبار نـزِد  . ام  ماندهروف

  .شان سخن نتوانستم گفتن' ابِت�هنجا از' سخن بازنداشت، وا از آنهف�خل
   :ت1اکح

۔ لم بـود هد و با ِعه با زُک ۔ يند�کبسالم  ابن اند از محمد   ردهکت  1روا
 و بازار خرقـان از ( خرقان در بازاِربخارا  به )ص( رادم رسول1خواب د  به: گفت
ــِر ــ ســـ ــا  يوکـــ ــان تـــ ــ مغـــ ــانيوکـــ ــد ، آن اســـــت دهقانـــ ــان  1را در قـــ ــازار خرقـــ م بـــ

ــره در کــ يدم بــر همــان شــتر 1ــ رســول را د: گفــت).انــد خوانــده آمــده اســت   خَب
 ي و شـاد ستاده1ـ  او اشِ� انبـوه بـه پـ   ي بر سـر نهـاده، و خلقـ        د�سپ الهِکنشسته، و   

م؟ 1ــجــا فــرود آرک بــه )ص(گفتنــد رســول را ي، و مــ)ع(ردنــد بــه آمــدن رســول ک يمــ
خواجـه ابــوحفص را  .  فــرود آوردنـد )رح( امـام ابـوحفص   خواجــهۀخانـ  آنگـاه بـه  

 )ص(روز رسـول  مـدت سـه    بـه   و خوانـد،   يتـاب مـ   ک نشـسته و   )ص( رسـول  شِ�دم پ 1د
شـنود،   ي مـ )ص( و رسـول خواند يتاب مکد، و او � خواجه ابوحفص باش  ۀخان به

  ١.همه صواب داشت د ورک رد نيِو رچ ب�روز ه ن سه1و درا
 آنجـا  ه مردمکچند  نمانده است هر)رح(فص خواجه ابوح يو امروز سرا  

ــو صــومعه ن.  مانــده اســت ي ون آثــاِر�کانــد، لــ  ردهکــعمــارت  ر آن خانــه ز انــد�
ــالِ  و وفـــات او بـــه.ه اســـتعو الـــدجاب اســـت، وآن مـــستَيجـــابر  بـــوده ۲۱۷ سـ

 . مستجاب استي دعايجا معروف است » نوۀدرواز« به   ٢ او ک خا و. است

                                                 
  .تأ��د کرد:  صواب داشت-1
 .گوِر او:  خاکِ او-2



۷۳  تار1خ بخارا
 هـا  و آنجا مسجدها و صـومعه .  خوانند» امام ابوحفصۀتل خواج «و آن تل را     

و . ننــدک ک تَبـر کخـا آن   بـه  و مردمـان ٢باشـند،  ي مـ ١وسـته مجـاوران  �سـت، و پ ا
 ي آنجــا بردنــد٣ٰىه مردمــان فَتــويکــخواننــد  يمــآن   بــه»هر دِر حــق«آن موضــع را 

ه ر ق حــجهــتِ ن1ــانــد، و از ا  را حــق خوانــدهٰىيفتــو و )رح( خواجــه ابــوحفصنــزدِ
  .اند  حق خواستهراهِ

 يدرهـا   آخـِر ه درکـ  يمعنـ  ن1ـ خواننـد، بـه ا   ي م » نو دِر« هفتم را    ۀو درواز 
ان �ش1ــ مــسجد قر راســتْدســتِ ، بــهيدر انــدرآئ ن1ــا  بــه و چــون.ســتشارســتان ا

 ان�ش1ــقر ن را مــسجد1ِــ و ا. خواجــه ابــوحفص اســت ي ســرا بــه نــزدِ هکــاســت، 
   ٤.ده است� آنجا باشيش1قرمان �سل ابن قاتله مکخوانند  يمآن  به

 ره�ـ هب ابـن   طلحـه ي مـوال ان�ـ  است، و ح ي نبط ان� ح ي موال قاتلْن م 1و ا 
  . است بودهيبان�ش

قدر، بـه خراسـان رفتـه، و صـلح      بزرگ بوده است و با  يان مرد �ن ح 1و ا 
ان گرفته �مافران درک را به�قُتَه ک يوقت  سغد به  کِمِل و طرخون    به�قُتَان  �رده م ک

 را بــه�قُتَر برگماشــت تــا کان بــه فرغانــه لــش�ــن ح� و بــاز همــ.بودنــد بــه دِر بخــارا
   .شتندک

   .خوانند يبازم يو  به»ان� ححوضِ«و 
ــه�قُتَ کِو خــا در ، ســرهنگ ربــاطِتِ�ــ بــه فرغانــه معــروف اســت در ناح ب 

ا رونـد بـه   وسته آنجـ  � پ تها1والو از   .  خوانند آسوده است   »اخک«را   ه آن ک يه1د
  .)رض(افت1ه شهادت ک بود ساله  و پنجاه و پنج٥ارت،1ز

                                                 
 .معتکفان براي عبادت و دعا: ۔ مجاوران1
  .سکونت دارند: باشند  مي-2
 . مسئلۀ شرعي ب�انِ:ٰى۔ فتوي3
 .ساکن بوده است: ده است باش�-4
خراسان و سغد کرد مرقدش  همه جنا�تها که در  قت�به ابن مسلم باهلي با آن-5



۷۴ خ بخارا1تار

  شتنِ طغشاده مسلمانانِ بخارا را کرِ کذ
رده اسـت  کـ ت 1ـ بـن جعفـر روا  امحمـد  : د1نصر گو ابن   بن محمد ااحمد  

 اسـد روزگـار    بـه هکـ  يدان�ـ  و ابوالحـسن م    يث�لصالح   ابن   تاب، از محمد  کاندر  
مـان خوانـد، و اهـل    1رون آمـد و اهـل بخـارا را بـه ا    �ـ  بي مـرد يرقَـس عبـداهللا   ابن  

ــارا ب ــل �ـــبخـ ــد و جِز ١ذِمـــهشتر اهـ ــ1ـــبودنـ ــومدادنـــد،  يه مـ ــدک اجابـــت يقـ  و ردنـ
 ه در سـر کـ  آنخشم آمـد ازبهـِر   را    ي و  بخارا طغشاده بود،   کِمِل. مسلمان شدند 

 يمـرد بخـارا   بـه ه کـ عبـداهللا نامـه نوشـت     ابـن    ر خراسان اسـد   � او به ام   .افر بود ک
 مــا  را بــه خــالفِ يدارد، و قــوم يده مــ1ت بــر مــا شــور  1ــد آمــده اســت و وال 1ــپد
 اســالم. نــد1گو يم و دروغ مــ1ــورده اســالم آکــنــد 1گو يرون آورده اســت، و مــ�ــب

ــا  بــهنــد، وا غولش مــش1 خــواِرکــانــد و بــه دل بــه همــان     زبــان آورده بــه بهانــه ن 1
 ابــن سـبب اسـد  ن 1ــا  بـه .نندکشـ  يد و خـراج مــ دارنـ  يده مــ1 شـور کت و ملـ 1ـ وال

ه آن قوم کفرمود  او را  و،ث1حر ابن 1کرش ش1ُ خو عاملِرد به   کعبداهللا نامه   
  ٢.دنَکُشان 1 با ا بخواهدد تا هرچه1م نما� بخارا تسلکِمِلرد، و به �را بگ

  شته شدنِ طغشادهکار، و�رِ نصِرسکذ
 گفتنــد ي بلنــد مــ جملــه بــه آواِز ونــد،ه آن قــوم در مــسجد بودکــانــد  ردهآو

ــه االاهللا  ــهد ان الالـ ــهد اشـ ــداً ان و اشـ ــول اهللا محمـ ــ، و فررسـ ــ1ـ ــدک ياد مـ ــ ردنـ ه کـ
س کـ  چ�زد، و هـ  يشان را گردن م  1 ا بخاراخداه و طغشاده    !حمداوام وامحمدا

 تن را گـردن زد و صـد نـد، تـا چهار   کا شـفاعت    1ـ  د1ـ ه سخن گو  ک يرا زهره نبود  

                                                                                                      
 .شدۀ همان بالد�دگانِ ا�راني شد کرده بعدها ز�ارتگاهِ نوادگانِ مسلمان

هاي تحت سلطه ا�ن صفت داده بودند،  عربهاي مهاجم به ا�راني:  اهلِ ذِمه-1
 .ز�ستند ها درحما�ت آنها مي شده بودند و ا�راني�عني عربها مالکِ ا�ران 

 .بوده استهجري  ۱۱۹ -۱۱۷ ا�ن قض�ه مربوط به سالهاي -2



۷۵  تار1خ بخارا
 او فرسـتاد بـه    و بـه نـزدِ  عبـداهللا  ابـن   اسـد نـامِ   بـه ردکـ رده  را بـ يرد، و بـاق کـ دار  بـه 

ه مانــد بــر اســالم   کــقــوم از اســالم برنگــشت و هر   ن1ــس از اکــ چ�و هــ. خراســان
 و چـــون طغـــشاده .نداشـــت بازعبـــداهللا از اســـالم ابـــن قـــوم را اســـد ن1ـــمانــد، و ا 

  .و اهللا اعلم .بازآمدندبخارا  به بمرد آن قوم بخاراخداه
ــ ابــن  اســدچــون ابــن کعبــدالمل ابــن  و هــشامردعبــداهللا بم نــصر مــروان 

چـون او بـه   . فرسـتاد  يو  بـه  منـشور خراسـان   ود�ـ ر گردان�ـ ار را به خراسـان ام  �س
شان را 1ــــ را بگـــشاد و ا و فرغانـــه  ردکـــ  ١زاتان غَـــ کــــ آمـــد و بـــا تر  وراء النهـــر مـــا 
 به بخاراخداهد طغشاده �چون به سمرقند رس . رد به سمرقند بازآمد   کنده  کپرا

خواسـته   او را ه دختـِر کـ   و حرمـت داشـت،  ردکـ  رامکاِ او را نزدِ او رفت، و نصر   
 داده يو بـه ۔  نـد 1ان گو 1ـ  علو 1ـکِ ارکه  کـ  ۔  »ا�ـ ل ع خنبـونِ «اع  �طغشاده ضـ  . بود
 خـود نشـسته   يسـرا  بـردِر  ار�ار آمـد، نـصر سـ   �ر سـ  نصچون طغشاده به نزدِ . بود

طغـــشاده  ار بـــا  � نـــصر ســـ  قـــت آفتـــاب فروشـــدن، و   بـــود و مـــاه رمـــضان بـــود و و   
 شان1ِـ دو از خو، هـر دامدنـ � دو دهقان از بخـارا ب هک گفت ي سخن م بخاراخداه

ــداه ــر بخاراخـــ  و ار اســـــالم آورده بودنـــــد � نـــــصر ســـــ دســـــتِدو بر بودنـــــد، و هـــ
 يدادخـــواه بخاراخـــداه ازار �ش نـــصر ســـ�پـــدردو  هـــر.زادگـــان بودنـــد بـــزرگ

 ِر�ـــ و ام.رده اســـتکـــ مـــا را غـــصب يههـــا1 دبخاراخـــداهه کـــردنـــد، و گفتنـــد ک
 ز داد خواسـتند، و گفتنـد  � ني وازعمرو در آنجا حاضر بود،    ابن   بخارا واصل 

 طغـشاده بـا نـصر    .رنـد �گ ي مردمـان مـ   يهاکل و ِم  اند  ردهک 1کي دو دست ن هر 1ا
ار � ســاز نــصِره طغــشاده کــشان گمــان بردنــد 1ــ ا.تگفــ ينــرم ســخن مــ  ار نــرم�ســ

ه کــگر 1د1کــردنــد و گفتنــد بــا کشال عــزم 1ــ ا.شدکــشان را ب1ــخواهــد تــا ا يدرمــ
طغـشاده بـا   . م�نـ ک خـود خـوش      دِل ي بـار  شتنکـ  چون مـا را خواهـد        بخاراخداه

ان �ـ  بـر م !ر�ـ  امي اانـد  مـان آورده 'ر دسـت تـو ا  دوتن بـ ن هـر 'ـ ا : گفت ار�نصر س 

                                                 
 .جنگ: ۔ غزات1



۷۶ خ بخارا1تار
چـرا بـر   را خنجرهـا  ن  'ـ ا :گفتشان را   1ار ا � نصر س  ؟ست ا راشان خنجرها چ  'ا
ــم ــ�ـ ــدار يان مـ ــ؟ اد'ـ ــد1ـ ــم: شان گفتنـ ــا �ـ ــداه وان مـ ــداوت اســـت بخاراخـ ــا ؛ عـ  مـ

اوش را فرمـود  �سـ  ابـن  ار هـارون  �نـصر سـ   . م'ـ دار  يمـن نمـ   ' ا يبـر و  را  شتن  'خو
دو  آن هـر .ردک ترش يشان رو1ر بر ا�و ام، شان بگشاد1 ا انِ�تا خنجرها را از م    

نمـاز برخاسـت    ار بـه � نـصر سـ  .ردنـد کشان 1شتن ا ک ِر�ن دورتر شدند و تدب    دهقا
 ، نشسته بـود يرسکاخداه بررد و نماز بگذارد، و بخارک ي و امامردکاقامت   و

 از نماز فـارغ شـد  چون ار �نصر س. افر بودکر ه هنوز در ِس   کنماز نگذارد، از آن   
 انــدر ي پـا يسـرا ردِر  بـ آمـد و طغـشاده را بخوانـد و طغـشاده را    بـه سـراپرده اندر  

 م بخاراخـداه ک بزد بر شياردکد و 1و از آن دو دهقان بد1کي. فتاد�د و ب 1لغز
 هنـوز انـدر نمـاز    يد، و و�گـر بـه واصـل انـدر رسـ      1د و آن . د�ـ بدران او را    مِکو ش 

 ر بزد، و سـِر �ز شمش�د ن1بد او را  واصل زد، واصل چون    مِکبود، دشنه اندر ش   
ارد کـ  را ه بخاراخـداه کـ بـار مردنـد، و آن     1کبـه   و  و هـرد  . نداخت�آن دهقان را ب   

 را بـه سـراپرده   اخـداه حـال بخار در. شتندکـ ب او را ار فرمـود تـا  �زده بود نصر سـ    
ب را �ـ  طبۀحـ 1و قر. ه دادک�ـ  و تن خـود بنـشاند  �بـر بـال   او را ار�بردند، و نصر سـ  
ــنــــد، و بخاراخــــداهک او ود تــــا معالجــــتِبخوانــــد، و فرمــــ رد، و کــــ يت مــــ� وصــ

ردنــد، و ک جــدا يآمدنــد و گوشــت از وران او درکچــا. بمــردو بــود ب يساعت1کــ
  . ودوسال پادشاه بود ي سيو. ندآوردبخارا  به او را ياستخوانها

ــصر ســـ  ــل عمـــرو نمـــاز    �نـ ــدر ســـراپرد کـــار بـــر واصـ ش گـــور 1 خـــوۀرده انـ
د را �ــــن جنشاند، و خالــــد ابــــنــــ ياخــــدائو پــــسر طغــــشاده را بــــه بخار. ردشکــــ
   . نشاندير�به امبخارا  به

  .و اهللا اعلم
  



۷۷  تار1خ بخارا

  )رح( بر ابومسلميهرالم خ�ش بنا 1کشُرخروج ِرکذ
ــر ــرد 1کشُـ ــرب  يمـ ــه بـــود از عـ ــارا  بـ ــبخـ ــود و  يده، و مـــرد�باشـ ــارز بـ  مبـ

ــذهب شــــ  ــوت  يعه داشــــت�مــ ــان را دعــ ــتِ يردکــــ، و مردمــ ــه خالفــ  فرزنــــدان  بــ
م مـا را  �افت1نون خالص کان ا� ما از رنجِ مروان  ي وگفت ،)رض(ين عل �رالمؤمن�ام

 يخلقــ ١.غــامبر بــود� پۀفــ�ه خلکــد 1ــغمبــر با�د، فرزنــدِ پ1ــبا يعبــاس نمــ رنــج آل
 ي بــا و ب بــود و�بــن شــع ار بخــارا عبــدالجبار  �ــ گــرد آمدنــد، و ام  يو  بــهم�عظــ

 و اتفـاق  ،ردکـ عـت  � ب يمـه بـا و    هرث ابـن    کِلبدالم خوارزم ع  ِر�و ام . ردکعت  �ب
ن 1ــه اکــرفتنــد 1ذو پ. ردکــعــت � بين بــا و�سحــ ابــن مخَلِّــدر بــرزم �ــردنــد، و امک

ن خبــر بــه 1ــ ا٢.م�نــک جنــگد بــا او 1ــش آ�ه پــکــس ک و هــر،م�نــکار کآشــ دعــوت
فرسـتاد و بفرمـود   بخـارا   بـه صالح را با ده هزار مرد  ابن اد1 او ز .د�ابومسلم رس 

 'ک تــا از احــوال شــر ي و جاسوســان بفرســتينــک  صــبري رســيآمــو چــون بــهه کــ
رون �ـ  ب از مـرو )رح(و ابومـسلم  .يروبخـارا   بـه اط �ـ احت  خبـر دهنـد، و بـه   ٣يخـارج 

 ِرک لــشجانــبرگاه زد و از هرکز لــش�شمکــزل بــه منــ 1ــک بــه يآمــد، و از راه آمــو
ر حاجت کرا لشوم، اگر ت'جا من آن: اد ابن صالح را گفت1رده، زکخود گرد  

                                                 
بهانۀ حما�ت از حاکم�ت   شر�ک ابن ش�خ مهري شد�دا ضد ا�راني بود، و به-1

فرزندان علي دربرابِر فرزندان عباس، برضد ابومسلم شور�د و عربهاي سغد و 
ولي . راه افکند م و مرو را پ�رامون خو�ش گردآورد و ق�امي ضد ا�راني بهخوارز

 آن در. سروري در شرق ا�ران بود ا�ن آخر�ن تالشِ عربها براي حفظِ عرب
روزگار �کي از نوادگان امام حسن به نام محمد ابن عبداهللا ابن حسن، معروف 

 دستگاه خالفت ب�رون کش�دنادعاي امامت داشت و درصددِ » نفسِ زک�ه«به 
صددِ براندازيِ خالفت عباسي شور�د و   به۱۴۱ درسال او.  بوداز سلطۀ ا�ران�ان

 . هاي ارتشِ عباسي کشته شد سال بعد به دست ا�راني سه
 . بودند ابومسلم انقالبِ ا�ن ام�رها عرب ضد ا�راني و مخالف-2
 .شورشي: ۔ خارجي3



۷۸ خ بخارا1تار
  .باشد خبر ده تا بفرستم

 م� عظـ يرکخ بـا لـش  �شـ  ابـن  1کرگاه زد، و شـر کآمـد و لـش  بخارا  بهاد  1ز
 جنــگ ردنــد بــهک اتفــاق ي بــا و١بخــارال  اهــۀرگاه زد، و جملــکارا لــشبخــدِر  بــر
چ روز �ردنـد، و هـ  ک جنـگ روز   و هفـت يو مدت س.  ابومسلم ابن صالح و اد1ز

ــود اال ظفــر   صــالح  ابــن اد1ــر زک از لــشيار�، و هــر روز بــس يخ را بــود�شــمــر نب
  پانـصد بـا ۔ يان نبطـ � حيموال ۔  يش1قر مان� تا سل  .ير گشت � و اس  يشته شد ک

 او، و ۀابلـ مق رون آمـد در � از شهر بخارا ب ٢يهمدان حمزه.  شهر رفت  دِر مرد به 
 جنــگ شِ�ده بــود، و خــود بــا صــد مــرد پــ   ان نهــ�مــکمان چهارصــد مــرد در �ســل

شتر �ـ ست، پ�ـ ش ن�قدر ب ن�ه مردش همکحمزه پنداشت   .  آمده يمدان ه   حمزه
ار را � بـس يرون آمدنـد و خلقـ  �ن ب�مکرد، و آن چهار صد مرد از      ک جنگ و   آمد
  .ختند1 به شهر اندر بگريردند، و باقک کهال

اه � ســ عالمــتِامــد، و� بــا ده هــزار مــرد ب ابــن طغــشاده بخاراخــداهبــه�قُتَو 
ها کوشـ ک و بفرمـود تـا دِر   ٣وسـت، و با ز1اد ابن صـالح جنـگ درپ�        ردکارا  کآش

ها را بفرمـود  کوشـ کاهـل   بـود،  کوشـ ک بخـارا هفتـصد   شهِر بردِر   و .بگشادند
ه کـ  بودنـد   از آنش�ها مـردم بـ  کوشکن 1ند، و در اردکارا  کاه آش � س متِتا عال 

س کـ ها از عـرب  کوشـ ک در و در شهر بود با اهـل شـهر،          عرب ن�ک ول ،در شهر 
 1ک شــرِرکها را بــا لــش کوشــک بفرمــود اهــل روســتا و اهــل   اخــداهو بخار. نبــود

 گاهِرکو فرمود تا طعام و علف به لـش . طعام و علف ندهند درها بسته دارند، و   
ر کردنــد، تــا لـــش  ک ســـخت 1کر شــر کلــش ار بـــر کــ  يقــ 1و بــه هـــر طر .  برنــد دا1ــ ز
ار کـ  افتنـد و از �شان علـف ن 1ـ  انِ اندر ماندنـد و گرسـنه شـدند، و سـتورا         يتنگ به

                                                 
 .دبخارا جاگ�ر بودن  �عني همۀ عربهائي که در-1
 .همدان از قب�لۀ عربِ بني: ۔ همداني2
ز�اد ابن صالح  ، و بهپرچمِ س�اه برافراشت به نشانۀ هواداري از ابومسلم�عني  -3

 .پ�وست



۷۹  تار1خ بخارا
تـر رونـد   1ک شـهر نزد   ۀ درواز ه بـر  کـ  افتـاد    ردند، اتفاق برآن  کر  �تدب. ماندندورف

  خـصم ي سـو  و روننـد کشت  برون آرند و شهر را پسِ�تا از شهر طعام و علف ب      
روز نتوانــستند  ن بــه�ک و لــ. شــودار1ــشان 1ــگــر بــا ا1 دِرکز لــش�ــاز شــهر ن ننــد، وک

بــه شــب رفتنــد تــا  . ود بــه بــر رااخــداهبخاراد و 1ــز رگاهِکه لــشکــرفــتن، ازبهــر آن
ــر 1ــ شــهر، زيِفرســنگ 1ــکدند بــه �رســ شان 1ــرون آمــد و راه بــر ا �ــافــت ب1اد خب

  بخاراخــداه واد1ــر زکمــت بــر لــش  1هزو .  ســختردنــدک جنــگبگرفــت و هــم  
ه اگـر مـا   کـ م، �ر زنـ ک لـش ۀه بـر سـاق  کـ  است  نصواب آ  : گفت اخداهبخار .افتاد

و چون بـر سـاقه   . ار بر ما دشوار شودک را بزنند و  يم جائ '�رون آ �شان ب ' ا ِش�پ
و بـه  گردنـد،  ل باز�ـ نده باشد، به تعج  که شهر اف  ش را ب  'شان خو ' ا ۀم مقدم �زن

 يضردنـد، و بماندنـد تـا بعـ    کن �چنـ پس . د'آ ما برلحِتستند، و مص' با جنگ
رفتنـد   يردنـد و مـ  ک ي مـ جنگ  درگرفتند وجنگ برفتند، آنگاه بر ساقه زدند و  

ــه نو ــا بــ ــ زاخــــداهبخار .دند�نــــده رســــکتــ ــالح را گفــــت ابــــن اد1ــ ــا: صــ ــوم 'ــ ن قــ
چـون بــه  . انـد  انـد و نخـورده   ده'ـ شان انگـور و خربــزه ند 'ـ انـد، و امـسال ا   گرسـنه 

 ننـد، و کشتن را بـه انگـور و خربـزه مـشغول     'ـ شان خو'ـ  تـا ا   م�ند بمـان  نده رسـ  کنو
  .م�شان زن'، آنگاه بر اباشدده �شان به شهر رس'ا  ۀمقدم

وه، �ـ  انگـور و خربـزه و م  طلـبِ  نده شدند بـه کدند پرا�نده رسکه نوچون ب 
شان زدنــد، و 1ــاد بــر ا1ــ و ز، آنگــاه بخاراخــداهده بودنــد�و مقدمــه بــه شــهر رســ 

ــه  ــد،کحملـ ــردنـ ــي و خلقـ ــم را ب� عظـ ــاقشتند،کـ ــه هزي و بـ ــدند 1 بـ و در . مـــت شـ
فتــاد و � آن قــوم بــود از اســب ب  ۀالــدعو  ه صــاحبکــخ �شــ ابــن 1کان شــر�ــم ن1ــا
فـرود  ۔  خواننـد که حاال مسجد مغاک ۔ ماخ صالح به دِر   ابن   اد1و ز . شته شد ک

روز  ا آتــــش انــــدر شــــهر زدنــــد، و ســــه شــــبانه  رود، و بفرمــــود تــــآمــــد انــــدر لــــبِ
ر را کلـش اد 1و ز. امان دهند او را د1رون آ�ه بکه هرک فرمود ي و مناد  .بسوخت

ــر   ــود از شـــهر دورتـ ــاده بـ ــ نهـ ــه اکـ ــد، و پـــسِر 1رون آ�ـــشان ب1ـ ــرنـ ــي و 1ک شـ  از 1کـ
 نـزدِ  دو را بگرفتنـد و بـه  دند، هـر  � شـهر رسـ    دِر شب بـر    ن1رش در ا  کالنتران لش ک



۸۰ خ بخارا1تار
  .ردندکدار  فرمود تا هردو را بر.اد بردند1ز

 بعـدِ  از.امدنـد �رون ن�ـ  بيمنـاد ن 1ـ ا بـه تند وشهر بددل گـش  بار مردمِ گر1د
حـصار بـود بـه    دِر   بـر هکـ  ۔  راخـداه  بخا کوشـ ک به  شهر آمد و   دِر اد بر 1زروز    سه
ــد، ۔ گــــستان1ر ــا لــــش فــــرود آمــ ــود تــ ــهک و فرمــ ــد دِر ر بــ ــاز  شــــهر رفتنــ  جنــــگ و بــ

 و .د1ـ لرز ين مـ �ه زمـ کـ گفتنـد چنان  ير مـ �ـ بکردنـد و ت ک ي مجنگوستند، و  �پدر
ــنـــد از معروفـــان ب چيخت شـــد، و تنـــ ســـجنـــگ   عطـــاراندِر رون آمدنـــد، و بـــه�ـ
ه را از کـ اد بفرمـود تـا هر  1و ز. شته شدندکس از اهل شهر کار  � شد و بس   جنگ

  . ت شهر را بگرفتند عاقب.ردندکشهر بردار دِر   برفتندرشهر بگ
 او  سـمرقند رفـت و آنجـا   جانب  بهردک بخارا دل فارغ   اِرکاد از 1و چون ز  

   . خراسان رفتجانب  بهافتاد، و بازها جنگرا 
  .و اهللا اعلم



  

  

  دجامگان�اوازسپ واتباِع عمقَنَّ خروجِِرکذ

 تـاب کبـن جعفـر انـدر    ه محمد اکد 1ن گو�نچ نصر ابن  محمد ابن   احمد
 »اخبــار مقنــع«ه صــاحب کــم � و ابــراه؛ن ناتمــام�کن فــصل را آورده اســت لــ1ــا

 بـــود از اهـــل يه مقنـــع مـــردکـــ آورده اســـت يطبـــرر 1ـــجر ابـــن  و محمـــد١اســـت
م بود، و ک�ح ابن ازه خوانند، و نام او هاشمکرا  ه آنک يه1 مرو، از ديروستا

 و از هـر  ي به علم آموختن مشغول شد از آن  و بعد  يردک يرگر گازْ  در اولْ  يو
اموخـت  � ب٢نجات و طلسماتر� و علم نيدرد، و مشَعب کحاصل   ه علم ب  يجنس

 را يمنـصور و  ابـن  ي و مهـد .ردکـ  ي مـ ز�ـ  نبـوت ن   يِ دعِو . دانسته �کو شعبده ن  
  .  از هجرت۱۶۷سال رد در ک کهال

ان خوانـده بـود   �ن�ش�ار از علم پ� بسيتابهاک بود و  کر1ت ز 1غا ه ب مقنع
 يم نام بـود، و سـرهنگ  ک�ح او را و پدِر. ت استاد شده بود 1غا ه ب يو در جادوئ  

   . و از بلخ بود٣،يقِنجعفر دواابوروزگار   به خراسانِر�بود از سرهنگان ام
، از يده داشـت �ش پوشـ 1 خـو يه سـر و رو کاند    خواندهآن     به مقنع او را    و

وسـته  �، و پور بـود کـ  چـشمش  1ـک ل بود، و کَت زشت بود و سرش  1غا هه ب کآن
  .ي خود داشتي سبز بر سر و روۀمقنع

 يگســرهن۔ ه�اسـ العبالــدعوه   صـاحب  ۔ روزگـار ابومــسلم  ن مقنـع بــه 1ـ و ا
 نبــوت يِ دعــويو و.  شــدياَزُد عبــدالجبار ِر1ــگان خراســان و وزبــود از ســرهن 

                                                 
 . اخبار مقنع کتابي بوده دربارۀ ق�ام سپ�دجامگان خراسان که از ب�ن رفته است-1
 .سازي لسمبازي و تعو�ذگري و ط شعبده:  مشعبدي و علم ن�رنجات و طلسمات-2
 .ابوجعفر منصور، دوم�ن خل�فۀ عباسي: ۔ ابوجعفر دوان�قي3



۸۲ خ بخارا1تار
 س فرسـتاد و کـ  او را فه بود�ه خلک يو ابوجعفر دوانق. ن بود1 بر ا  يرد و مدت  ک

افت بـه مـرو   1 ي آن چون خالص از بعدِ.رد سالهاک به بغداد برد و زندان   از مرو 
تـو  : ان گفتنـد  مردم؟ستمک�ه من کد �دان: رد و گفتکگرد  آمد و مردمان را باز
 ۀ همـ ي و خـدا م' شـما يمـن خـدا  . د'ـ ا ردهکـ غلـط  :  گفت.يا مک�ح ابن   شماه

خــواهم ه کــدام نــام کــمــن خــود را بــه هر  :  و گفــت)!ش بــر دهــان کاخــ(. معــالَ
خلــق نمــودم، و بــاز     بــه  آدمصــورِت  ه خــود را بــه کــ م ا مــن آن:  و گفــت .وانمخــ
، و بـــاز  ســـا موصـــورت  م، و بـــاز بـــه  �صـــورت ابـــراه  صـــورت نـــوح، و بـــاز بـــه    بـــه
صـــورت   ، و بـــاز بـــه  )ص(يمـــصطف صـــورت محمـــد   ، و بـــاز بـــه  سا�ـــ عصـــورت   هبـــ

  .د�ن�ب يه مکصورت  ن'ابومسلم، و باز به ا
 ي خــدائ ِيدعــِوردنــد، تــو  ک يغمبــر � پِيِوگــران دعــ 'د: مردمــان گفتنــد 

شان بـودم، و  'ـ ه اندر اک ام ي من روحان ، بودند يشان نفسان 'ا:  گفت ؟ينک يم
   .م'ه خواهم بنماکخود را به هرصورت ه کن قدرت هست 'مرا ا

ش داد و انــدر نامــه  1 خــوانِ�ــ، و بــه داعيتــ1هــا نوشــت بــه هــر وال    و نامــه
  :ن نوشت�چن

 ٰىِاليد السادات �م سک�ح ابن ن هاشمم، ِم�بسم اهللا الرحمن الرح
م � آدم و نوح و ابراهِاٰلههو،   ال اله االي الحمد اهللا الذ.فالن ابن فالن

ه کد �د، و بدان'من گرو به . محمد و ابومسلم وموسا و سا�ع و
 ي و جز من خدا،ست ا مرايردگارک و و عزّ ا است، مريپادشاه

ه نگرود کست، و هرا او را تْد بهشِگرومن   بههکو هر .ست�گر ن'د
  .ستا او را دوزخْ

ار خلــق را از �رد، و بــسکــرون �ــ بيجــاان بـه هر �ــهنـوز بــه مــرو بــود، و داع 
  .ردرون ب�ن ب1دراهِ 

 و د1ـ بگرو يو  بـه عمـرو،  ابـن   نام او عبـداهللا ، بود از عربيو به مرو مرد 
 و بـه نخـشب و   حون بگذشـت �ن عبداهللا از ج1 و ا.يزن داد به يو  به خود دختِر



۸۳  تار1خ بخارا
 و. )ه اللعنــه�ـ عل( مقنـع  ن1ِـ  بـه د يردکـ  را دعـوت   خلـق يجـا ش آمـد، و هر کـ بـه  

   .شتر بودند�ش بک يش و روستاکاندر  و .رون ببرد�ار را از راه ب�خلق بس
 يهـ 1 دردنـد کن او ظـاهر  1 مقنع در آمدند و دن1ِد  بههک يه1ن د �و نخست 

شان خـروج  1 ا. بوديشان عمر سوبخ1خ، و مهتر اوبه س1ش، نام آن دکبود در  
  . شتندکبرا  ي و، پارسا، بود از عربي مردسوبخ ِر�ردند، و امک

  . مقنع درآمدندن1ِهها به د1 دو اندر سغد اغلبِ
   .ردندک ارک آش رافرک و افر شدندکار � بخارا بسيهها1ز داو 
زدنـد و   ياروانهـا مـ  کمسلمانان سخت شـد،  م شد و بال بر   �ن فتنه عظ  1و ا 

  .ردندک ي ميار خراب� و بس،ردندک يهها غارت م1د
 مقنـــع بـــه  خبـــِره چـــونکـــن بـــود 1ـــ اوراء النهـــر مقنـــع بـــه مـــا رفـــتنِســـببِو 

بنـد   او را هکـ  فرمـود   خراسـان بـود    ِر�ـ ه ام کـ ه  قَحطَبـ  ابن   د�خراسان فاش شد حم   
معلوم شد  او را هک چندان .بود  يش، و پنهان م   1هِ خو 1خت از د  1نند، او بگر  ک
 ين و1ــانــد و د  گــرد آمــدهي ون1ِــد م بــه� عظــي خلقــوراء النهــر مــات1ِــه بــه والکــ

 تــا  خراســان فرمــوده بــود ِر�ــام. حــون بگــذرد�رد از جکــردنــد، قــصد کارا کآشــ
حـون  �وسته صد سوار بر لـب ج  �و پ  .نگاه دارند  او را    حون� ج بِبر ل  نگهبانان

وشش تـن   ي با سيو. رند�بگ او را آمدند تا اگر بگذرد     يآمدند و فرود م     يمبر
ــد ســاخت حــون آمــد و  �بــر لــب ج  مش کــت 1ــوال  و بــهبگذشــتحــون � و از ج١ع

   .ردندک رغبت ي و خلق بر و.مسلَّم شد او را ت1و آن وال. رفت
 و  روان آبِيت اســــتوار و انــــدر و1ــــغا ه بــــود بــــي حــــصارســــام وهِکــــبرو 

را فرمـود تـا عمـارت      آن.ن اسـتوارتر 1گر از ا1 دشاورزان، و حصاِر کدرختان و   
 و ، و نگاهبانـان نـشاند  ردکـ شـمار آنجـا جمـع     يار و نعمـت بـ   � بـس  ردند، و مالِ  ک

   .شان عاجز شدند1 ااِرکار شدند، و مسلمانان اندر �جامگان بسد�سپ

                                                 
 .ت�رهاي چوب�ن برآب افکند: ۔ عمد ساخت1



۸۴ خ بخارا1تار
ــو نف روزگــار، تنگــدل    انــدر آن بــوديدفــه مهــ �د، و خل�ر بــه بغــداد رســ  �

 شابور�ــن، و بــه آخــر خــود آمــد بــه    ي وجنــگِ رها فرســتاد بــه کار لــش� و بــسشــد،
 مقنـع  ن1ِـ ه اسـالم خـراب شـود و د   کـ  آن بـود  مِ� و بـ ؛د�ترسـ   يو م . دفع آن فتنه   به

  .رد� جهان بگۀهم
شان مبــــاح 1ــــبــــر اان را بخوانــــد، و خــــون و مــــال مــــسلمانان کــــو مقنــــع تر

 تهـــا1والامدنـــد و � غـــارت بطمـــِع ار بـــه� بـــسيرهاکستان لـــشکـــو از تر. د�ـــگردان
  . شتندک ي و مبردند ير م� فرزندان مسلمانان اسردند، و از زنان وک يغارت م
 ۀردکــ عــت�ه از بکــدجامگان �ســپگــروه د آمدنــد 1ــن پد�نخــستبخــارا  بــهو 

وانند، و به شب به مسجد انـدر   ت خ گج  ه آنرا نم  ک رفتند   يه1 به د  مقنع بودند 
ن در 1ـ  و ا.شتندکـ ه را ب1ـ  اهـل د ۀشتند، و هم ک پانزده تن ب   آمدند، و مؤذن را با    

  . بود۱۵۹سال 
 بـود  ي مقنـع مـرد   ۀفـ 1معـاذ بـود، و از مهتـران طا     ابـن    ن�ر بخارا حس  �و ام 

 1کيگر بودند نام 1 د سه سرهنگِيم احمد، و با وک�از اهل بخارا، نام او ح   
 کردکُـ وم بودنـد، و نـام سـِ   ل �ضَ فُکِوشکدو از رن ه 1، و ا  يدوم باغ  و   يوخَشَ

ــ و ع مبــارز بودنــد ســه مــردِ ن هر1ــو ا. وانجــده غ1َــبــود از د � ــر . ارار و رونــده و طَ
  جمـع شـدند بـه نـزدِ    ١د اهـل بخـارا  �رسـ شتند و خبر به شهر      که را ب  1چون اهل د  

  .نردکد 1با ي مجنگجامگان د�ن سپ1نه ما را با ا1گفتند هرآر رفتند و �ام
بـا  ۔ عمـران  ابـن  عامر ۔  بخارايش و قاض  1ر خو کمعاذ با لش  بن  ان  �حس

 هکـ  ۔ نرشـخ  ه1ِـ رفتنـد تـا د  . ۱۵۹ در مـاه رجـب سـال بـر       رون آمدنـد  � بخارا ب  اهلِ
ــ ٢نــد1 نرجــق گوه1ــدحــاال  ــ،ـ  بخــارا يقاضــ. رگاه زدنــدکان لــشش1ــ اۀ و در مقابل
  . ردنکد ' نشاجنگشان 'ا با ار م، ما� حق خوانِن'د شان را به'ما ا: گفت

                                                 
 . اهل بخارا �عني عربهاي بخارا-1
 .اند کرده تلفظ مي ششم هجري ترکانِ خزنده نرجق سدۀ �عني نامِ نرشخ را در -2



۸۵  تار1خ بخارا
 حــق ن1ِــد شان را بــه1ــ تــا ا اندرآمدنــده1ــ بــا اهــل صــالح بــه د  يپــس قاضــ 

ادت 1ــ زفــرک روزْ هــر.م�د نــدان�ــه شــما گوئکــنهــا 'مــا ا: شان گفتنــد1ــا. خواننــد
ه کـ  يسکـ ن �و نخـست  . وستند� آنگاه جنگ اندرپ   .رفتند1حت نپذ � و نص  ردندک

 جنـگ ار � ابـن سـهل، بـس   م�نُعـ ام او  نـ  بـود از عـرب  يرد مـرد کـ  جنـگ شان 1با ا 
جامگان د�مـت بـر سـپ   1شته شـد، و هز کـ آخـر   شت و بـه کـ س را ب  کن  1رد و چند  ک

آخــر  روز بــه  و آنختنــد1گــران بگر1، دشته شــدکــ شان1ــافتــاد و هفتــصد مــرد ازا 
ــ ــد  .د�رسـ ــداد شـ ــون بامـ ــتادند  چـ ــول فرسـ ــد   رسـ ــتند، و گفتنـ ــان خواسـ ــا :  و امـ مـ

ه کـ ردنـد  ک و شـرطها  نامـه نوشـتند    و صـلح  ردند  کشان صلح   1با ا . م'مسلمان شد 
ش، و 1 خـو يهـا  ه1ـ نده شـوند بـه د  کشند، و پراک را ن ش راه نزنند و مسلمانان    �ب

 اســـتوار ي خـــدا و رســـولِي خـــداي و عهـــدها.ش را اطاعـــت دارنـــد1 خـــوِر�ـــام
و چــون مــسلمانان . نوشــتندنامــه خطهــا  ان شــهر بــر آن صــلح�ــ و همــه اع،ردنــدک

 و  عهــد بازگــشتند، و بــاز بــه راه زدن مــشغول شــدند     از آنز�ــشان ن1ــ ابازگــشتند
 نرشــخ انــدر حــصاِر ده را بــه�شکــ سر ســبِزيهــا شتهِکــشتند، و کــ يمــسلمانان را مــ

  .ار بر مسلمانان سخت شدکآوردند، و  يم
 مقنــع جنــگِ  را بــها�ــح1ابــن ل �ــر خــود جبرئ1ــفــه بــود وز �ه خلکــ يمهــد

 مقنـع  جنـگ   تـا بـه  رگاه زدکلش سمرقند ۀآمد، و به دروازبخارا  بهفرستاد، و او   
جامگان د� سـپ جنـگ  تو مـرا بـه  :  او رفت و گفت1کبن معاذ نزد  ان  � حس .رود
ل �ــ جبرئ.م'ــ مقنــع روجنــگ  بــهم بــا تــو'ار فــارغ گــردکــ ن'ــ ده تــا چــون از ايار'ــ

هـوش   ر بـه کفرمـود تـا لـش   و  ترشخ، ه1ِر برداشت و برفت تا دکرد و لش  کاجابت  
ه کـ  و همچنـان آمـد   .ون نزنندخ� شب و بر ما   ند1ا�رون ن �جامگان ب د�سپباشند تا   
 يرانـ 1ار و� و بـس خون زدنـد �شان شب1ا رون آمدند و بر  � نخست ب   شبِ .او گفت 

رد کـ ار لطـف  � بـس د1ـ ر بخارا بود چون چنـان بد    �ه ام کبن معاذ   ان  � حس .ردندک
ن شـغل تمـام   1ـ ه اکـ ش نـرود چندان کـ  باشـد و بـه  بخـارا   بـه را، و گفـت تـا   ل  �جبرئ
ردنــد بامــداد و   ک جنــگ وســته  � و چهــار مــاه پ  ،وســت � پنــگ جل �ــ  جبرئ.شــود 



۸۶ خ بخارا1تار
ــ چ�، و هــشــبانگاه چــاره � مــسلمانان ب.يدجامگان را بــود� ســپرروز نبــود اال ظَفَ

ــ�شــدند، تــدب تــا  بفرمــود.م' بگــور�مــن تــدب: م گفــتبــن فــاِرا ک ماِلــ،ستندر ج 
انــدر آنجــا  بــه الحِســ با حــصار، مردمــانِ واِر1ــد ندنــد از لــشگرگاه تــا بــه  ک يجــوئ

 ردنـد ک ي استوار مـ ک و خاي چوب و نندند بهک يچه مفرستاد، و بفرمود تا هر   
ــا بــه ز ،دند�پوشــان يو مــ ــ ت  ي پنجــاه گــز جــا  دند و مقــداِر� حــصار برســ واِر1ــ دِر1

نـده شـد   ک بريچون پنجاه گـز جـا  . ردندک ير م  با ستونها استوا   ،ردندکسوراخ  
 سـتونها بـسوزد و   ا آنو آتـش انـدر زدنـد تـ     و نفـت بزدنـد،       ردنـد کزم  �ـ  ه ِررا پ  آن
مـل  د تـا ع 1ـ ه آتـش را بـاد با   کـ  آن ازبهـِر  ؛ردکـ  آتـش عمـل ن     .فتـد � حـصار ب   واِر1د
 ردند بـِر کقها بنهادند و راست � منجن. آنجا باد را راه نبود  و اندر حصاِر   ،ندک

افــت و 1 ه ســنگها انداختنــد حفــره شــد و بــاد را   ،نــده بــود ک او آِر1ــه زکــآن بــرج 
و مــسلمانان . فتــاد�سوخت و مقــدار پنجــاه گــز ب رد و آن ســتونها بــ کــار کــ آتــش
، و بـاز عهـد    امان خواستندي باق.شتندکس را بکار �ر اندر نهادند و بس   �شمش

ه مــسلمانان را نرنجاننــد و بـــه   کــ رده بودنــد،  کـــه اول کــ جملــه   ردنــد بــر همــان   ک
ــرانِ 1 خــويههــا1د فــه فرســتند، و  � خل1ــکزدنشان را بــه 1ــ اش بازرونــد، و مهت

رون آمدنــد و از خنــدق �ــردنـد و ب کشــرطها عهــد ن 1ــا  بـه .ارنــدسـالح بــا خــود ند 
ل �ـ م را جبرئکـ� شان ح1ـ مهتـر ا . داشتند يم نهان سالح با خود  يلبگذشتند، و 

را  ي و را بــه ســـراپرده بنــشان و پنهـــان  يو :بــه عبــاس پـــسر خــود ســـپرد و گفــت    
ــب ــ و ا.شکُـ ــر او  شان 1ـ ــال امـ ــراپرده  ردنـــد،کامتثـ ــه سـ ــبردنـــد، و ا بـ شان از دور 1ـ
 اِر1ــه کـ  را يو خَـشَ جامگاند�ســپ.  رفـت ل بــه سـراپرده �ـ  و جبرئ.ستاده بودنـد 1ـ ا

ــ: ل را گفتنــــد�ــــم بــــود فرســــتادند و جبرئکــــ�ح  ي خــــشو.م'م نــــروکــــ�ح يمــــا بــ
ل آمـد و  �ـ ه عبـاس پـسر جبرئ  کـ  گفـت  ين سـخن مـ  1ـ ده بـود و ا � نو پوشـ  يها  موزه

دند و �شکــ را از اســب فرويل فرمــود تــا خــشو  �ــجبرئ. شتمکــم را کــ�ح: گفــت
ردنــــد و کرون �ــــدنــــد و ســــالح بدجامگان بانــــگ برآور�ســــپ. شتندکــــحــــال برد

ــد  ــ جبرئ.جنـــــگ شـــ ــش �ـــ ــا لـــ ــود تـــ ــدند کل بفرمـــ ــوار شـــ ــه ســـ  جنـــــگو . رها همـــ
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گربــاره بــه  1ردنــد تــا د ک ســخت يهــاجنگ .ه بــودکــتــر  ي قــو از آنوســتند�پندرا

  .خت1ه ماند بگرک و آن،شته شدندکشان 1ار از ا� بسي و خلقمت شدند1هز
  و او سـرهنگِ ،شرف نام بود   او را    ي شو ، بود ينرشخ زن  ه1ِد اوندِدو خ 

ــ او را )رح(م بــــود، و ابومــــسلمابومــــسل ــ ا.شته بــــودکــ ــزد1ِــ ــه نــ ــ جبرئن زن را بــ ل �ــ
ل آن �ــئجبر. ارکد و بــد�ـ ت پل1ــغا نــا بـود بــه � ناب پـسر عــمِ 1کــي ي و بــا و.آوردنـد 

ــت ــل : زن را گفـ ــدِرابومـــسلم: او گفـــت ١.کـــن ابومـــسلم را ِبِحـ  مـــسلمانان را  پـ
فرمـود تـا   ل �ـ  جبرئ.شته اسـت کـ  مـرا  ه شوهِرکست � مسلمانان نند، و او پدِر  'وگ

 بـــه  کردکُـــشتند، و کـــز �ـــن او را عمِم زدنـــد، و پـــسر �ان بـــه دونـــ �ـــآن زن را از م
و . شته شـــدکـــ جنـــگشان بـــود در 1ـــه هـــم از اکـــ ي مقنـــع رفـــت، و بـــاغ 1ـــکنزد

  .ندکبش سغد دجامگانِ� سپغد برد تا دلِشان را به س1 ايل سرها�جبرئ
 اهـل سـغد بـا    .ان1 نـام او سـغد   ،بان مقنع � بود از نق   ير� سغد را ام   و اهلِ 

ار اتفــاق افتــاد، و � بــسيهــاجنگ ل را بــا اهــل ســغد �ــردنــد، و جبرئک اتفــاق يو
 .نـده شـدند  کشت، و آن قـوم پرا کُـ ان را ب1ن سـغد 1 از اهل بخارا ا  يآخر مرد  به

 يهـا جنگدجامگان �ن و سـپ اکـ با تر او را ، ول از آنجا به سمرقند رفت   �و جبرئ 
ه بــه کـ   بـود ۱۶۱ ســال بـر  . شـد مـسِلم  بـن ا ر خراســان معـاذ �ـ  امز و بـا .ار افتـاد �بـس 

د از �رسـ بخـارا   بـه چـون  .  رفـت ي آمـو ابانِ� و به ب  ار ساخت کجا   از آن  مرو آمد و  
ــلِ ــارا دهقانـــ اهـ ــردانِان بخـ ــع جنـــگ  مـ ــاد ک جمـ ــد، و هفتـ ــع  ردنـ ــرد جمـ هزار مـ
 هزار ردند، و سهکار ساخته  � بس جنگ يآلتهان مسلم فرمود تا     با ، معاذ شدند

وران  هـا و تبرهـا، و از هـر جـنس صـناعت      ژوکـ لهـا و  �هـا و ب   شه�ـ  را با ت   يراک مردِ
ــر �و منجن. ردکــا �ــنــد مه1ار آکــ هر بــکه انــدر لــش کــ اخت، و بــه هــا بــس  ادهقهــا و ع
ــو  بـــهي رو٢ه�ـــن تعب1وتر�کـــن ــپو در .  ســـغد نهـــاديسـ ار �ســـغد بـــسدجامگان �سـ
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۸۸ خ بخارا1تار
هـزار گوسـفند     دههـرات  از هـرات ِر �ـ  و ام،ار آمـده بـود  � بس کِر تر کشند و ل  بود

 مـا را  انکـ نجـا تر 'ا: گفـت  او را بـن مـسلم   امعـاذ . بـرد  ي و با خـود همـ   آورده بود 
ــصماِن ــک نزدخــ ــد، و اا 'ــ ــنــ ــه'ــ ــِت  شان را بــ ــفند رغبــ ــسگوســ ــد، ا� بــ ــار باشــ ن 'ــ

  او.نمکــر قــسمت کبفــروش تــا بــه لــش  مــن   بــها'ــ بگــذاربخــارا  بــهگوســفندان را 
 گوســــفندان را ۀآمدنـــد، و بتاختنـــد و جملـــ   ان برکـــ  از تريجمعـــ  . نـــشد يراضـــ 

شان 1ـــ ار در عقـــبِک و زرمـــاز اســت لـــش ربـــنجنان �ـــه مکــ  ي انـــدر منزلـــ.ببردنــد 
   .مت بازآمدند1 به هزيشتند، و بعضک بيز بعض�را ن شان1رفتند، ا

جامگان د�ان و ســپکــرقند رفــت و بــا تر ن مــسلم بــه ســغد و ســم   ابــو معــاذ
 و .را  اوبـود و گـاه خـصمِ    او را    گـاه ظفـر    .سـال رد تـا مـدت دو     کار  � بس يهاجنگ
  شـد بـه مـرو   ١يضَّـب  ر�ـ زُهبن ا بِ�مس خراسان ِر� دو سال عفو خواست، و ام      بعدِ

 ِر�ــو ام. آمــدبخــارا  بــه در مــاه رجــب  ، و۱۶۳ ســال بــر  االولْ يخ جمــاد1در تــار
بخـارا   و بـه .  خـوارزم فرسـتاد   خراسـان بـه  ِر�ـ ام او را بن خالد بـود،  ا د�بخارا جن 
  بـا  و. سـاخته ر و حـشمِ ک نام، با لـش ن�تگ والرکسرهنگان مقنع بود  از يسرهنگ

  .ردکها جنگاو 

  ش را1 خويدارِ بندگانِ مقنع خدا1 دت1ِاکح
 قنـع از اهـلِ  ر مک تـن از لـش    هـزار   ه پنجـاه  کـ ه اسـت    بن جعفـر آورد   امحمد  

 يجمــع شــدند و ســجده و زار  حــصار مقنــع دِر ره بــه�ــ و غک از تــروراء النهــرمــا
: ردنـد و گفتنـد  ک الحـاح  .افتند�چ جواب ن� ه .دار خواستند 1 د يردند و از و   ک

. ب نـام حاجـِ  او را  بـود يغالمـ . م�نـ �ش را نب' خـو  خداونـِد داِر'م تا د  'بازنگرد
 ننمـودم  ،دار خواسـت 'ـ  از مـن د موسـا ه کـ  مـرا    بندگاِن يبگو: گفت او را    مقنع
ش کخــا( .رد�ــارد و درحــال بم�ــمــرا طاقــت ننــد �ه بکــ و هر.ه طاقــت نداشــتکــ

                                                 
 .ضَبه از قب�لۀ عربِ بني:  ضَبي-1



۸۹  تار1خ بخارا
، م�دار خـواه 'ـ ما د: گفتندردند و کادت 1شان تضرع و خواهش ز1ا). دهان  به

د تـا شـما را   �ـ ائ�فـالن روز ب ه کـ رد، کـ شان را وعـده   1ـ  ا ي و .م روا باشـد   'ر�اگر بم 
  . م'دار نما'د

 و شکــــ دهقانــــان ســـغد و   بودنــــد از دختـــرانِ  در حـــصار ي بــــا وصـــد زن 
 باجمـال  يجـا زنـ  که هرکـ عـادت آن بـود    او را   و .داشـت   ي خـود مـ    ه با ک نخشب
 و در حصار بـا  .يو با خود بداشت ياورد� ب را اوي و، وياو نشان دادند   بود به 

شان 1ـ  ا و آنچـه حاجـتِ  . خـاص غـالمِ ن 1ـ ن زنان و ا1 مگر ا يس نبود ک چ� ه يو
 يلــک�ســو و  رون�ــ، و از بي حــصار بگــشاد بــار دِر1کهــر روز  ي از خــوردنيبــود
 و بــه حــصار انــدر ي بخواســتي، و غــالم از ويردکــ آمــاده يست1ــ آنچــه بايبــود
 او  زشــتِيس روکــ چ�هــو  .گــر1 تــا بــه روز د ي، و بــاز دِر حــصار بربــست  يآورد

  .يش داشت1 خوي بر روي سبزۀه مقنعک از آنيد1ند
ــس و ــ  آن زنـــانيپـ ــصار بودنـــد يه بـــا وکـ ــر زنـــ    در حـ ــود تـــا هـ  ي را بفرمـ

وقـت  آن   بـه دارنـد  يگر مـ 1د1کـ  نـد، و برابـِر  1آ حـصار بر امِرند و به ب  � بگ ئي  هن�آئ
ــاده بــود، و جملــ  �زمبــر آفتــاب ه نــوِرکــ رنــد و برابــر  �ا بــه دســت گ هــ نــه�آئ  ۀن افت

  .تفاوت يدارند ب
ا بتافـت، از شـعاع آن   هـ  نـه � چـون آفتـاب بـرآن آئ     .خلق جمع شده بودنـد    

  مـرا ر بنـدگاِن  مـ يبگـو : آنگـاه آن غـالم را گفـت   .  پرنـور شـد  يا آن حوال  ه  نه�آئ
 جهـان را  ۀدنـد همـ  1 چـون بد !د'ـ د، بنگر'ـ نما يمـ  ش بـه شـما   ' خو يرو ه خدا ک
ن'ـ خداونـدا ا : ردند و گفتنـد کبار سجده 1ک و همه به دند�، بترس دند1 نور د  ِرپ 

 مـا  يهـا  م زهـره �نـ �ن ب'ـ ادت از ا'ـ  اگـر ز .م بـس باشـد  'د'ـ ه دکـ قدرت و عظمت  
 يبگــوه کــرمــود آن غــالم را  بودنــد تــا مقنــع ف  ي و همچنــان در ســجده مــ .بــدرد

 شـما از شـما خـشنود اسـت و      يه خدا ک مرا تا سرها از سجده بردارند،        بندگاِن
 آنگـاه  .م�آن قـوم سـر از سـجده برداشـتند بـا تـرس و بـ          . د'ـ گناهان شـما را آمرز    

نگــرود خــون و مــال و  مــن   بــههکــ و هر،ردمکــ بــر شــما مبــاح  تهــا'وال ۀهمــ: گفــت



۹۰ خ بخارا1تار
  .) دهان ش بهکخا(. شما حالل است او برفرزنداِن

ــوم ــا رو از آنو آن قـ ــهيجـ ــد   بـ ــارت آوردنـ ــر د  و آن. غـ ــوم بـ ــر  1قـ ــران فخـ گـ
  .م'د' را ديما خدا: گفتند ي و مردندک يم

   شدن مقنعکسبب هال
  حصاِردِر ر هرات بود به�ه امک را يشخص] ام�ر خراسان[ ي حرشدِ�سع

 و ،ردنـد کبنـا   هـا  ا و گرمابـه هـ   و خانه،ار�ر بسک بنشست با لش  ي و . فرستاد مقنع
 آب بــود و درختــان و ۀو انــدر حــصار چــشم . دند�تابــستان و زمــستان آنجــا باشــ 

 يرک و سپهــساالران بــا لــشي انــدر حـصار بودنــد مقنــع اصــگانِو خ. يشاورزکـ 
حـصار  آن   بـه س را کـ  چ�، و هـ   وهک سِر بود بر  يگر1 د  حصاِر و اندر حصار  . يقو

ه هــر کــ آن بــود ي وادتِو عــ. بــود يبــا آن زنــان در حــصار مــ  مقنــع .يراه نبــود
شــــراب شان و 1ــــبــــا ا يبــــه شــــراب نشــــست  و بــــا آن زنــــاني طعــــام بخــــورديروز

  . برآمدي واِرک ن1 ا و چهارده سال بر.يخورد
 ،نــده شــدک پراي ويرهاکرد و لــشکــ تنــگ يار بــر وکــ  هــراتِر�ــچــون ام

رون آمــد و  �ــطاعــت ب  گــشاد و بــه حــصار بــود دِر حــصار ب  ه درکــ ن سپهــساالر 1ــا
 انـدرون  ه حـصاِر کمقنع دانست   . مسلمانان حصار بگرفتند  و  فت،  ر1اسالم پذ 

  .را نتواند داشتن
ه از کـ بن هارون ا محمد يرده است از ابو علکت  1بن جعفر روا  امحمد  

ه مقنــع کــ خاتونــان بــوده اســت  ۀ مــن از جملــۀجــد: ش بــود و گفــتکــدهقانــان 
 يروز: گفــت ي مــ مــنۀجــد. داشــت يار مــش گرفتــه بــود و در حــص 1 خــوازبهــِر

 زهــر  و انــدر شــراب،ش1 خــوطعــام و شــراب بــر عــادتِ مقنــع زنــان را بنــشاند بــه
ش ' خــوچــون مــن قــدِح  :  و گفــت، خــاص فرمــود  قــدح1ِــک را يرد و هــر زنــ کــ

پــس همــه خوردنــد، و مــن   . د'ــش بخور'ه جملــه قــدح خــو کــد 'ــبخــورم شــما با 
ــوردم و در گر ــان1ِنخـ ــود ربـ ــتم و و1 خـ ــستيخـ ــ.  ندانـ ــان بۀو همـ ــد و � زنـ فتادنـ



۹۱  تار1خ بخارا
ده سـاختم،  شتن را مـر  1ـ شان انداختم و خو   1ان ا �شتن در م  1ز خو �من ن . ندبمرد
 زنــان را ۀرد و همــکــپــس مقنــع برخاســت و نگــاه    .  از حــال مــن ندانــست  يو و

ــرده د ــمـ ــکد، نزد1ـ ــالم1ِـ ــش   غـ ــت و شمـ ــود رفـ ــِر � خـ ــزد و سـ ــتي ور بـ و .  برداشـ
جامــه  آن تنــور رفــت و  بــه نــزدِ.ده بودنــد�ــروز بــاز تنــور تفتان فرمــوده بــود تــا ســه 

 آن تنـور   من بـه نـزدِ  . برآمديو دود. شتن را در تنور انداخت 1رد و خو  کرون  �ب
   .حصار زنده نبودس درک چ�و ه. دم1 نديچ اثر� از او هرفتم

 مـن  چـون بنـدگاِن  : يوسته گفتـ �ه پک آن بود    يختن و  سو و سببِ خود را   
 .نمکـ شان را قهـر  'ـ جـا فرشـتگان آرم و ا    از آن   شوند مـن بـه آسـمان روم و         يعاص

ــود را از آنيو ــق گو     خـ ــا خلـ ــوخت تـ ــت سـ ــد 1جهـ ــنـ ــا    کـ ــت تـ ــمان رفـ ــه آسـ ه او بـ
د او در جهان بمانَن1ِد و ما را از آسمان نصرت دهد، و دفرشتگان آر .  

ــع پـــــس آن زن دِر ــشاد و ســـ ــ� حـــــصار بگـــ ــد و آن خزيد حرشـــ ــه 1 درآمـــ نـــ
  .برداشت

ش کتِ 1ند در والا ه  هنوز آن قوم ماند    :د1بن نصر گو  امحمد  ابن  احمد  
 خـشتوان و  کوشـ ک و  عمـر کوشـ ک بخارا چون    يهها1 از د  يض و بع  و نخشب 

 و ١.انـد  ي ون1ِـ چ خبر ندارند، و بر همان د�شان خود از مقنع ه1 و ا.ه رزماز 1د
 جنابـــت   و روزه ندارنـــد و غـــسلِ  ه نمـــاز نگذارنـــد کـــ شان آن اســـت  1ـــ  اهبِمـــذ

 دادنـد و  همه احوال از مـسلمانان پنهـان    ن1و ا .  باشند ن به امانت  �کد، ول ننکن
  .نندک ي مسلمانيِدعو

ــ ــنـــد 1ن گو�و چنـ ــه اکـ ــ خـــوش را بـــه شان زنـــان1ِـ  و ،گر مبـــاح دارنـــد1د1کـ
 ين مـرد  و چـو .م نـشود کـ چ  � هـ  يد از و  'ـ ه بو کزن همچو گل است، هر    : ند1گو

ن 1ـ  اشوهِره چون ک بگذاردخانه دِر   بريخلوت، عالمت د به1 اندر آي زنبه نزدِ 

                                                 
 �عني پ�روانِ مقنع تا اواخر قرن ششم هجري در بس�اري از روستاهاي سغد -1

 .اند وجود داشته



۹۲ خ بخارا1تار
ن 1ــ و چــون ا.، و بــازگردد در خانــه اســتين زن بــا مــرد1ــه اکــزن برســد بدانــد 

د انــدر هــر  بــويس�ــشان را رئ1ــو ا. د1ــآش اندر1 خــوۀخانــ  بــهيد فــارغ شــود ومــر
  . باشنديوفرمان   بهشان1 ا، ويه1د

ه 1ــه انــدر آن دکــ باشــد ي مــرديهــ1 دشان را در هــر1ــا :هکــنــد 1ن گو�چنــ
  آن ازبعـدِ  ودنـ کآن مـرد زائـل    او را ارتِکـ  ب اولْن،ر خواهـد گـرفت    ک ِب ه زنِ کهر
ردم کـ سـؤال  : د1ـ بـن نـصر گو  ابـن محمـد   ااحمـد   .ندکم  � تسل  به شوهرش  را  يو

ن 'ـ ا  بـه  رايبزرگـ ن 'ـ ا  بـه يه نعمتـ کـ  اسـت  ين چه معنـ 'اندر اه  ک روستا   رانِ�از پ 
 رســمِ:  گفتنــد؟انــد ده�ــش را محــروم گردان'گــران خــو' و دانــد ســپردهتــن  'ــک

 يزنـ   را بـه يه زنـ کـ تـا آنگـاه   ده شـود  �ه نورسـ کـ  کيودکـ ه هـر  کـ ن اسـت   1شان ا 1ا
  اولْه شـبِ کـ  او آن اسـت  و قصاصِ. ندکمرد روا ن 1ا   به راش  1 خو ند حاجتِ ک

 ي ويجــا  بـه يگـر 1ر گـردد د �ـ  و چـون آن مـرد پ  ١.واگـذارد  يو ش را بـه 1 خـو زنِ
ننـد، و نـام   ک ين معاملـه مـ  1ـ ن مـرد ا 1ـ ه بـا ا 1ـ ن د1ـ  اوسـته مـردانِ  � و پ.ننـد کنـصب  

ن حــال 1ــ اقــتِ�ن بــه حق�ک و لــ. خواننــد٢هنــاکنــد ثکن شــغل 1ــه اکــن شــخص 1ــا
 و از آن جماعـت  ،مد�هـنِ روسـتا شـن   کران  �ـ ت از پ  1ـ اکن ح 1ـ ا، و   واقف نگـشتم  

  .ِمنه منا اعِصهماللَّ. ندا شان1 ايهها1ه در دک

                                                 
شوند با رئ�س سپ�دجامگان عملِ لواط  ۔ �عني پسرها ازوقتي که بالغ مي1

ز�رخواب عول همۀ مر�دانِ خو�ش است و او کنند، و رئ�س سپ�دجامگان مف مي
هاي مخالف  داستاني تکراري که براي همه فرقه. است و مر�دها�ش کُننده
کُنهاي  خاموش ، و اخر�نش داستان چراغساخته شدهاسالم در زمانهاي مختلف 

د و همه ان ها درست کرده ها و بهائي بابي و بهائي است که مالها براي بابي
 .ا�م شن�ده

 .نقطۀ سفر  آخر�ن ؛ مقصد؛منزلگاه؛ سرمنزل: تَکانه/ کانه۔ ث2َ



  

  

  نساما  آلِ ت1ِوالِرکذ

خراســـان آمـــد،  ِر خراســـان شـــد و بـــه �ـــ اميچـــون اســـد ابـــن عبـــداهللا قـــسر 
  اســد ابــن عبــداهللا  هکــانــد  و آورده. ۱۱۸ درســال ا برفــت�ــدن همانجــا بــود تــا از  

 يه خانــدانهاکــجانــب نگــران   نآ ، و دلِ او بــهار بــود و جــوانمرد کــو�ک نيمــرد
 هـم از عـرب هـم    يو داشـت �کـ ل را ن�، و مردمانِ اص يردکمار  �م را ت  1بزرگِ قد 
  .از عجم

 يو نـزدِ خـت و بـه   1ه جدِّ آلِ سامان بود از بلخ بگر   کخداه    و چون سامان  
رد و کـ قهـر   او را رد، و دشـمنانِ کـ ت 1ـ رد و حماکـ رام کـ را ا يواسـد  ،  مـرو    بـه  آمد

  .مان آورد1 ايدست و خداه به  داد، و سامانيو بلخ را باز به
را  بــود و آنرده کــ بنــا يهــ1ه دکــســبب خواننــد   نآ خــداه بــه ســامان او را و

ِر بخارا �ه امکن چناخداه،  ساماناند به آن نام خوانده   او را    و. ردهکسامان نام   
  .اند  خواندهرا بخاراخداه

 پسر را اسد اسد ابن عبداهللا يِ آمد، از دوست   يخداه را پسر    چون سامان 
 اسـت۔رحمةُ اهللا  يل سـامان �ر اسـماع �ـ  اميِر ماضـ �ـ ن اسـد جـدِّ ام  1ـ و ا . ردکـ نام  

خـداه از فرزنـدان بهـرام      و سـامان  . خـداه   ل ابـن اسـد ابـن سـامان        � اسماع علَ�ه۔
  . بوده استکمِلنِ �چوب

ه کــد آنجـا  � تـا رسـ  ،ان هـر روز بلنــدتر اسـت  �و از آنگـاه بـاز بارگـاهِ سـامان    
  .ه استد�رس

. اس�ـ  و الا�ـ ح1نوح و احمد و  :  را چهار پسر بود    خداه   ابن سامان  و اسد 



۹۴ خ بخارا1تار
  هارون،و سمرقند بگرفترد  ک خروجد  �الرش    بر هارون  ١ث�بن ل اع  و چون راِف  

. ردکـ  رافع سمرقند را حصار . فرستادي وجنگ را به ن  �اَعبن  ا هرثَمهد  �الرش  
 ســببِ د بــه خراســان آمــده بــود بــه   �الرشــ  هــارون. جز شــدا عــي واِرکــهرئمــه در 

عهـدِ   يِولـ  ۔  مـأمون  .ارکـ  ن1ـ ا  هت مشغول بود ب   1غا و دلِ هارون به   . ن حادثه �هم
 و بفرمــود تــا ،خــداه  ابــن ســامان اســدرد بــه فرزنــدانِکــ ئــي هنامــاز مــرو ۔ هــارون

   . دهنديار1 رافع جنگِ رئمه را بهه
ــا بــا هرئمــه صــلح     آن   بــهو فرزنــدان اســد رافــع را   ان �ــو م. ردکــداشــتند ت

 آن بـود   و خطـِر .ار فـارغ گـشت  کـ  هـارون از آن      ردنـد، و دلِ   ک ٢شان مصاهرت 1ا
  .  در موقع افتاد�ک مأمون نار به نزدِک ن1و ا. رد�بگ خراسان ۀ همه رافعک

  . فتا1طوس وفات   هارون بهن سفر1و در ا
ــسان ابــن عبــ  �و چــون خالفــت بــه مــأمون رســ    ــ ام٣ادد غَ .  خراســان شــد ِر�

 از ت دهــــد1ــــخــــداه را وال  ابــــن ســــامانفرمــــود تــــا فرزنــــدان اســــدرا  ي ومــــأمون
و . رده بـود کـ  آنچـه   معتبـر داد در حـقِ   ي را شـهر   1کـي  هر    خراسان، و  يشهرها
اسـد را بـه    ابـن  رد، و احمـد کـ ر �ـ اسـد را بـه سـمرقند ام    ابـن   نوحعبادبن  اغسان  
  . بود۲۰۲ن در سال 1رد، و اکر �مرو ام

ر خراسـان  �ـ  ام٤ن�حـس  ابـن   طـاهر ،و چون غـسان از خراسـان معـزول شـد          
                                                 

 .تبار بود  رافع ابن ل�ث از نوادگانِ اخر�ن ام�رِ امويِ خراسان بود و عرب-1
 .دامادي؛ ازدواجِ متقابل هم: ۔ مصاهرت2
 از بزرگانِ سرخس و پسرعموي فضل ابن ، زرتشتيِ نومسلمان۔ غسان ابن عباد3

 .بود زرتشتيِ نومسلمانِ مأمون۔ ۔سرپرستِسهل سرخسي 
توطئه۔ فضل ابن سهل  س�نِ پوشنگي معروف به ذوال�م�ن�ن ۔به طاهر ابن ح-4

سرخسي و پسرعمو�ش غسان ابن عباد را که مخالف نظام فئودالي بودند نابود 
شکست . کرد و خودش ام�ر خراسان شد و نظام فئودالي را مستقر کرد

.  ا�نجا شروع شد، و داستانِ درازي داردآوردهاي نهضت ابومسلم از دست
 .پوشنگ اکنون در افغانستان است



۹۵  تار1خ بخارا
ه بزرگتــر بــود  کــاســد را  ابــن  و نــوح،شان مقــرر داشــت 1ــ بــر اتهــا1والن 1ــشــد و ا

  . ا برفت�دن بود تا از  يسمرقند م به يخلعت داد، و و
 ابــن ن احمـد 1ــو ا .ه بـود ردکـ فــه �اسـد را خل  ابـن  مــدش اح1 خـو بـرادِر او 
  . ا برفت�بود تا از دن ي و به سمرقند م،م و پارسا بود عاِلياسد مرد
چون  احمد. ه بودردکفه �خلنصر ابن احمد ابن اسد را    ش  1 پسر خو  او

د � النهــر برســ مــاوراء١ اعمــالاهللا منــشوِرفــه واثــق ِبــ� پــدر بنشــست از خليجــا بــه
 بعـــد از ۲۵۱ان ســـال بـــر  رمـــضک مـــاه مبـــارۀ غـــرشـــنبهخ روز 1تـــار بـــه ي ونـــامِ بـــه

  .هجرت

  ياحمد سامان ابن ل� اسماعر� امت1ِر والکذ
 بـه اسـتحقاق    سزاوار پادشاهِقتْ�حق به. ان است �ن سامان � سالط اولْاو  

وسته بـا خلفـا اظهـار    � و پ.ر� و تدبي رأ عاقل عادل مشفق صاحبِ   يبوده، مرد 
ع � ربۀم�در روز شنبه ن. يشان واجب و الزم دانست1 امتابعتِ، و   يردکطاعت  

 گـشت،  يت مـستول کـ رد، و بـر ممل   کر  �ث را به بلخ اس    �ل  عمرو ۲۸۷ سالخر  اآل
 رحمــت جــواِر  بــه در بخــارا۲۹۵ســال و در . ردکــ يو مــدت هــشت ســال پادشــاه

   .فران و الغُحمة الرعلَ�هِ. وست�حق پ
و چـون  . ۲۳۴ بـر  خ1ْ تاروالْ شوالدت به فرغانه بوده است در ماهِ     او را    و

 او را ه بـرادر بزرگتـر او بـود   کـ ر نـصر  �ـ و ام . افـت 1 او وفـات      ساله شـد پـدِر     ۱۶او  
 يطـائ طـاهر   ابـن  ن� و چـون حـس  .يردکـ ر نـصر  �ـ ، و او خدمت ام   يبزرگ داشت 
ان او و اهــل �ــم و ٢، بــود۲۶۰االخــر ســال بــر    ع�ــآمــد در رببخــارا  بــهاز خــوارزم 

                                                 
 .فرمانِ کارگزاري: ۔ منشورِ اَعمال1
شدۀ خراسان و از قب�لۀ طي بود، از  زبان اي فارسي حس�ن ابن طاهر از عربه-2

را ازکارگزار  بخارا حمله کرده بود تا آن بهدشمنان �عقوب ل�ث صفار بود، 
 .رد�عقوب ل�ث بگ�



۹۶ خ بخارا1تار
هــل بخــارا و بــا ا. افــت1روز بــر شــهر دســت    از پــنج و بعــدهــا افتــاد،جنگبخــارا 
ــدر  ــغـ ــسرد،کـ ــار � و بـ ــ و خوارزم،شتکـــس را بکـ ــا دزد ١ان�ـ  ي را برگماشـــت تـ

 و زدنـد،  يمـ هـا بر  خانـه ۔ ٣ابرهکـ م ۔ و به شـب  ٢ردند،ک يمصادرت منمودند و   
  .ستدند ي و مال م٤نهادند ي گران ميتها1اجب

شته شـدند، و از  کـ س کـ ار � و بـس رون آمدنـد  �ـ  ب جنـگ  اهل بخارا بـا او بـه      
ک ي قو شهر دستْ و چون اهلِ. مقدار دو دانگ بسوخت  شهرينـاد ردند او م 

 را آمـاده گـشته چـون    جنـگ ه جمـع شـده بودنـد و    کـ و مردمـان    . رد و امان داد   ک
 ابـن  ن�چون حس.  رفتندهاروستا  بهي و بعضنده شدندک پرا دند� امان بشن خبِر

م را � عظــينهــاد و خلقــ ر انــدر �نــده شــدند شمــش  که مــردم پراکــطــاهر دانــست  
ن �، و چـون شـب شـد حـس       ردنـد ک جنـگ  روز   ۀو همـ   ،ردنـد کباز غوغا   . شتکب

 کوشک  خلق دِر.ردکم ک را محکوشک دِرمت شد، و   1 به هز  ي طائ ابن طاهر 
 گرفتـه بـود همـه    يتمـام   و او خـراج بخـارا بـه    ٥.رنـد �بگرا    ي و  نگاه داشـتند تـا     را

ــدِرفدرم  خواســت تــا بــه نقــره صــرف    يتــه بــود، و مــ خ1 ري ســراانِ�ــم  و در،يغَ
ش 1سان خوکخت با 1رد و بگرکوار را سوراخ   1شب د   و آن  .افت� زمان ن  ،ندک

  .  گرسنهبرهنه و
ــدِرف يو آن درمهــا ال مــ افتنــد اندرآمدنــد و آن1 مردمــان خبــر . بمانــديغَ

ــالْ س از آنکــــار �و بــــس. ردنــــدکغــــارت  ــ تــــوانگر شــــدند چنانمــ ــِرکــ  آن در ه اثــ
 ن� حسي سراس توانگِرکفالن « :يشهر گفتند  دران بماند، و ان   ش1 ا فرزندانِ

   ».طاهر استابن 

                                                 
 . جاگ�رشده در خوارزم که سپاهِ او بودندتبارهاي عرب:  خوارزم�ان-1
 .گرفتند زورگ�ري مي ۔ �عني اموال مردم را چه به دزدي و چه به2
 .زور و ارعاب به:  مکابره-3
 .کردند خواهي مي ۔ �عني ازمردم باج4
  . مردم بخارا هواخواه �عقوب ل�ث بودند و با ا�ن مرد وارد جنگ شدند-5



۹۷  تار1خ بخارا
هـا بـا اهـل بخـارا     جنگگـر و  1 دياهـ   فتنـه يپـس از و خـت  1 بگريچـون و 

ه پــسِر �ـ لــم و صـالح از بخـارا بــه نـزدِ ابوعبــداهللا فق   اهـل ِع . ار شــد�س را بـس کهـر 
ردنـد  کر � تـدب ي بـا و . مبـارز بـود  يو و.  جمـع شـدند    )رح(ر�بکفص  حخواجه ابو 

 خراســان را بــه  ثْ�ــل ابــن عقــوب1 و . نبــودير�ــ و بــه خراســان ام.ار بخــاراکــدر 
ــه بـــود  ــه و .غلبـــه گرفتـ ــارا  بـ ــا و ابـــن رافـــعبخـ ــ ي مـــجنـــگ يهرثمـــه بـ ــه . ردکـ و بـ

  . ها ن فتنه1شد از ا ياب م و بخارا خر.ز فتنه بود�خراسان ن
رقند بـه   سـم يسـو  رد بـه کـ  ئي ه نام ١حفصعبداهللا پسر خواجه ابو   پس ابو 

ــن نـــصر ــد ابـ ــن احمـ ــد  ابـ ــاماناسـ ــ و او ام.يسـ ــود  �ـ ــه بـ ــمرقند و فرغانـ  از او .ر سـ
بخـــارا  بــه احمــد را   ابـــن ل�ش اســماع 1 خــو ر خواســـتند، او بــرادِر �ــ امبخــارا   بــه 

  .فرستاد
 و رسـول  رد،کـ روز آنجـا مقـام     د چنـد  � رسـ  نـه �رمک بـه ل چـون    �ر اسـماع  �ام
 ٢. بخـــارا بـــودِر�ـــه امکـــ يخـــوارجمحمـــد  ابـــن ن� حـــسنـــزدِ بـــهبخـــارا  بـــهفرســـتاد 

ر �ـ ل ام�ر اسـماع �ـ ه امکـ افتـاد  آن   بهآمد، تا قرار   يرفت و م    ي او م  بار رسولِ چند
ــارا باشـــد، و حـــس  ــ� خليخـــوارجن ابـــن محمـــد �بخـ ــ.  او شـــودۀفـ  او در ِرکشو لـ

 ش بـــه نـــزد1 خـــو خالفـــتِل منـــشوِر�ر اســـماع�ـــ ام. اطاعـــت نمودنـــديمعنـــ ن1ـــا
  و خلعـت در شـهِر  علَـم ن 1 را با ا   يجو خوار . لعتعلَم و خ   فرستاد با    يخوارج

 و روِز.  سه شنبه بودن روِز1 نمودند، و ا   يدند، و اهل شهر شاد    �بخارا بگردان 
ث از خطبـــه �ـــعقـــوب ل1احمـــد خواندنـــد و نـــام   ابـــن نـــه خطبـــه بـــه نـــام نـــصر 1آد

                                                 
  ا�ن فق�ه هواخواهِ خالفتِ عرب نصر ساماني را تحر�ک کرد که بخارا را از-1

 .دست کارگزار �عقوب ل�ث ب�رون بکشد و به دامنِ خالفت عباسي برگردانَد
 ا�ن خوارجي از عربهاي خراسان بود و مذهب خوارج داشت، و چونکه -2

کرد، و  مي�عقوب ل�ث ن�ز مذهب خوارج داشت ابتدا از �عقوب ل�ث حما�ت 
او قول دادند که بخارا را دردست او  بهح�لۀ خواجه ابوحفص  بهوقتي سامان�ها 

 .او دروغ گفته بودند  ولي به.آنها پ�وست نگاه خواهند داشت او به



۹۸ خ بخارا1تار
ــد پــــ کف�ب ــد�ندنــ ــدن امرش از انــ ــ آمــ ــماعر �ــ ــارا، و آن روِز �اســ ــه بخــ ــه1 آدل بــ  نــ

  .)ص(ي بعد از هجرتِ نبو۲۶۰ رمضان سال بر کمبار بود از ماه روز ن�نخست
رون آمـــد بـــه اســـتقبال، و اشـــراف  �ـــ ب)رح(ر�ـــبکحفص و پـــسر خواجـــه ابـــو

دهللا بفرمــود تــا و ابوعبــ. نــه�رمک  بودنــد تــا بــهيعــرب و عجــم همــه بــا وبخــارا از 
   .اراستند�شهر را ب

 مِ حـش يه بـا و کـ  از آنمان شده بود�پشبخارا  بهل از آمدن   �ر اسماع �و ام 
ه اهل کخاسته بود، و معلوم نبودش ده بود و غوغا بر 1 و بخارا شور   ار نبود �بس
  .اند  چگونهيدل با و را بهبخا

نــه برفــت، �رمک تــارون آمــد و �ــحفص بابــو عبــداهللا ابــن خواجــهوبچــون ا
را باطـــل  نـــد اهـــل شـــهر آنکچـــه ه ابوعبـــداهللا هرکـــ و دانـــست  شـــدي قـــوي ودلِ

ار مـدحها گفـت   �بـس  او را   عبـداهللا  ابو  و .د�ان گرد ي قو  عزم پس. ردنکد  ننتوان
 رمکَــــ مم و  معظَّــــ هر اندرآوردنــــد بــــه شــــ  او را چــــون . د�ــــ  گرداني قــــوي وو دلِ

  . ردندکار  نثيار بر و� بسمِ� و فرمود تا اهل شهر زر و س.داشتند
زنــدان فرســتاد، و آن   را بگرفــت و بــهيخــوارج  ن�لْ حــس�ر اســماع�ــو ام
 کمبـار  در روز دوشنبه دوازدهـم مـاه   ٰىي تعالي خدا تِرقد نده شد به  کغوغا پرا 

 و اهـل بخـارا از رنـج     شهر قرار گرفـت، سببآن   به  و . بود ۲۶۰رمضان سال بر    
  .وستند�راحت پ  و بهرون آمدند�ب

  اعمـال مـاوراء  ۀ همت1ِوالاحمد را منشور  ابن ر نصر�سال ام  ن�و در هم  
  ١. باهللاموفَّقفه �وردند از خلا�ب۔  بالد مشرقٰىيحون تا اقص�از آب ج ۔النهر 

ل گفتنـد،  �ر اسـماع �احمد و به نام ام ابن ر نصر� بخارا به نام ام    ۀو خطب 
  .ث صفار از خطبه افتاده بود�عقوب ل1و نام 

                                                 
 خل�فه حکمِ حاکم�تِ همۀ سرزم�نهائي که در قلمرو �عقوب ل�ث بود را براي -1

  .برانگ�زد  نافرمان�عقوب ل�ثِ نابودسازيِبه  او را نصر ساماني فرستاد تا



۹۹  تار1خ بخارا
 بــه ســمرقند رفــت   از آن، و بعــدد�باشــبخــارا  بــه يل مــدت�ر اســماع�ــو ام

 ا�ـ ح1ا 1ـ رکابـو ز  ۔ د بـرادر خـو   پـسِر و. ي بـود يفرمـان  او را  ر نـصر  �ه از ام  کآن يب
  .ردکفه �را بر بخارا خل۔ ابن احمد ابن اسد

جهــت   بــه، نــاخوش آمــدشافــت1ر نــصر خبــر �ــد ام� رســربــنجنچــون بــه 
رون �ــد بن خــو�کردنــد و لــ کاســتقبال  او را  بــود، فرمــود تــا ١يدســتور يه بــکــآن
و .  سـمرقند فـرود آوردنـد   حـصاِر  بـه  او را  و فرمود تـا .ردکرام نکچ ا�امد، و ه  �ن

شم بود در خيردند، و همچنان بر وکسم او به اسمرقند  ٢يِطصاحب شُر.   
.  بخـارا چنـان نبـود   ش از رفتنِ�ه پ ک چنان يل به سالم رفت   �ر اسماع �و ام 
 و يل بـــه ســـالم آمـــد�ر اســـماع�ـــو ام. ردنـــدک ي وۀفـــ�عمـــر را خل ابـــن و محمـــد

ــا و �ــ و اميبــاز برفتــ  و يستاد1ــ بايســاعت ــا بــر   .يچ ســخن نگفتــ � هــير نــصر ب ت
 ابـن  نـوح را و عبـدالجبار   ابـن   محمـد  يپـسر عـم و    . زده ماه برآمـد   �حالت س  ن1ا

محمـد   ابـن   و عـصمت بـاز فرسـتاد،  بخـارا   به او را د، تاحمزه را به شفاعت آور    
ــرو و .د�ــ گردانير و�ــ را دبيمــروزاحمــد  ابــن  و فــضل،ردکــ ي وِر1ــ را وزيزم 
و . رون آمدنـد �ـ  او بعت1ِ مـشا قـات سـمرقند بـه   ان و ِث �ـ  اع ر نصر با همه وجوهِ    �ام

بـــا : رد و گفـــتکـــ حمـــزه ابـــن  عبـــدالجباري ســـوير نـــصر رو�ـــن اثنـــا ام1ـــدر ا
 !دن'ــــم د� چــــه خــــواهي تــــا از وم�فرســــت ي را مــــا همــــکودکــــن 'ــــا! الفتحابــــو

 يه فرمائچه هر کبشرط آن . واستت    ۀه او بند  ک ين مگو �چن: عبدالجبار گفت 
ه مــن کــقـت  �حق  اســت بــهانچنـ :  گفــت.نــدک و هرگـز بــا تــو خـالف ن  نــدکهمـان  

انــدر : ر نــصر گفــت�ــ ام؟يا ردهکــم کــبــاز چــه ح:  عبــدالجبار گفــت.م'گــو يمــ
  .نم�ب يان هم� خالف و عصي وِل'چشمها و شما

ردنــد، و بــه  کد اهــل بخــارا اســتقبال  �رســبخــارا  بــهل چــون �ر اســماع�ــام

                                                 
 .اجازه بي: دستوري  بي-1
 .۔ �عني ر�استِ پل�سِ سمرقند2



۱۰۰ خ بخارا1تار
  . آوردندبه شهر در او را  تماماعزاِز

 رده بـود، و از اوباشـان و رنـدانِ   کرد خود گ   را به  ي خلق  از دزدان  1کيو  
د راه کــ  و برراِمــشنان �ــ م درهزار مــرد جمــع شــده بودنــد، و همــه    روســتا چهــار 

عـالء   ابـن  ن�ل حـس �ر اسـماع �ـ  ام.ننـد ک شـهر  ه قـصدِ ک بود   1کزدند، و نزد    يم
ــرکــرا    عــالء رايوکــ نهــاده بــود، و ي بخــارا وۀر�ــو حظ ۔ او بــود طِه صــاحب شُ
ن دزدان فرسـتاد، و از اهـل بخـارا بزرگـان و          1ـ  ا جنـگِ  هب۔  خوانند  يمباز يو  به

. ردندکمت 1را هزردند، و دزدان   ک جنگ و   ار شدند، و رفتند   1 يمهتران با و  
شت و ک دزدان را بگرفت و بالنتِرکافت و 1شان نصرت  1عال بر ا   ابن   ن�و حس 
ر �ــــ، امار بودنـــد بگرفـــت  1ـــ  يه بـــا و کـــ  از آنهـــا  يو جمـــاعت . اورد�ـــ برا  ي وســـِر 

  . و به سمرقند فرستادردکشان را بند 1ل ا�اسماع
 بـاز بـا   ي طـائ طـاهر  ابـن  ن�ه حـس کـ ار فارغ شد خبر دادند    ک ن1و چون از ا   

ر �ــــ ام.ردهکــــ و قــــصد بخــــارا  آمــــده اســــتي بــــه آمــــو از خــــوارزم مــــردهــــزار دو
ه کــخبــر دادنــد .  رفــتجنــگ رد آنچــه توانــست، و بــهکــر جمــع ک لــشل�اســماع

ل �ر اسماع�ام. ي خوارزم مردِهزار  با دو حون بگذشت   �طاهر از ج   ابن   ن�حس
مــت 1طــاهر هز ابــن ن�ردنــد، و حــس ک ســخت جنــگِرون آمــد و �ــنشــست و ببر

 بـه آب غـرق شـدند، و هفتـاد     يشته شـدند و بعـض  کـ  ي بعض ي و ِرکشد، و از لش   
چــون  .ردکــه کــل بــود �ر اســماع�ــ امنِ� نخــستجنــگِن 1ــو ا. ر شــدند�مــرد اســ 

ربـــاس داد، و ک ۀ جامــ 1ــک  را ي هــر مــرد   را بخوانــد، و ران� اســ اوبامــداد شــد   
  .بازفرستادخوارزم  به

ــرو رفـــت و ام   ابـــن ن�حـــس ــه مـ ــاهر بـ ــهل �ر اســـماع�ـــطـ ــارا  بـ ــد، و بخـ بازآمـ
 يرا چندان حرمت بخابا مهترانِ او را  هکرد  کو معلوم   رد،  ک تأمل   کل م حالِدر
 يشان منفعتـ 1ـ  ا و از جمـع شـدنِ   نـدارد،  يبت�شان ه 1 ا چشمِ ست، و به  �ادت ن 1ز
 بخـارا را   از مهتـرانِ يه جمـاعت کـ د 1ـ ن د � صواب چنـ   .راجع نخواهد شد   يو به

 و عـذر  د�ـ ر نـصر بگوئ �ـ ش ام� و پـ   د'واز بهر من به سمرقند ر      :د، و گفت  بخوانَ



۱۰۱  تار1خ بخارا
مـان خواســتند، و   چنـد ز يروز. ةًا و طاعـ سـمع : شان گفتنـد 1ـ  ا.د�ـ از مـن بخواه 

   .بعد از آن برفتند
 ابـو محمـد    .ل�ر اسـماع  �ـ ش از ام  �بخـارا بودنـد پـ      رانِ� ام ن جماعتْ 1و ا 

ت تـوانگر بـود و   1ـ غا ه بـ يسار1ـ و ابو حاتم .  بخارا بود   پادشاهِ  خود اخداهبخار
  . ي نداشتشان را طاعت1 اار� بس مالِبه سببِ

رد بـه  کـ ل نامه �ر اسماع� ام.ن هردو به سمرقند رفتند1بزرگان بخارا با ا 
 بخــارا توانــد  کِلــ مي تــا وزنــدان فرســتد، نــد و بــه کشان را بنــد 1ــر نــصر تــا ا�ــام

 تــا  در آنجــا بازداشــتيقــوم را روزگــار رد، و آنکــر نــصر همچنــان �ــام. داشــت
شان 1ـ و ارد کـ ر نـصر نامـه   �ـ ل باز بـه ام �اعر اسم �ام. ه بخارا قرار گرفت   کآنگاه  
شان 1ـ  اي و حاجتهـا يو داشـت �ک نشان را1ل ا�ر اسماع� آن امو ازبعدِ . د�را طلب 
  .يد1شتن واجب د1شان را بر خو1حقوق ا ت1ِ، و رعايردکرا روا 

 ي بخارا در سال از اموالِفه نهاده بود�ل وظ�احمد بر اسماع ابن   و نصر 
ــصد رج شــــد، و مــــال خــــ  هــــا افتــــاد، و آن جنگ او را  آنبعــــدِ و از. درمهــــزار پانــ

 ي و و،مـال   آنطلـبِ  ر نصر قاصدان فرستاد به� ام. آن گِر1 د نتوانست فرستادنِ 
ر جمـع  کلـش ر نـصر  �ـ ام. د آمـد 1ـ  پديسـبب ناخوشـ   ن  1ا   به انش1 ا انِ�م. نفرستاد

، و بخوانـدش بـا   ثشـع ابواالَ  بـرادر خـود  رد و نامه فرستاد بـه فرغانـه، بـه نـزدِ        ک
ــش ــ. ار�ر بـــسکلـ ــرادِر   1 دۀو نامـ ــه بـ ــتاد بـ ــاش فرسـ ــه شـ ــر بـ ــف 1 ابوگـــرش1 دگـ وسـ

ز �ـ جاب را ن� اسـپ انِکـ  ترهکـ  فرمـود  و. د1ـ ا�ر خـود ب کاحمد تا با لـش  ابن  عقوب1
 جــبمــاه ر در ،دنهــابخــارا  بــه ي، آنگــاه روردکــم جمــع �ر عظــکو لــش. ارنــد�ب

  .)ص( بعدِ هجرتِ رسول۲۷۲سال بر 
ــر کــ يافــت بخــارا را خــال 1ر  خبــ چــونل�ر اســماع�ــام ، ب رفــترد و بــه فَ

افـت  �ل را ن�ر اسماع� چون ام.آمدبخارا    بهر نصر   �ام. حرمت داشت برادر را   
م بـر  �ردنـد و زر و سـ  کنـد اسـتقبالش   �کل باهـ .  و آنجا فـرود آمـد  ند رفت �کبه ب 
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  . رون آوردند�ار ب� بس١ها زلردند، و نُکاو نثار 

 خراسـان  ِر�ـ خ ام1تـار آن   بـه هکـ  ٢هرثمـه  ابـن  ل و رافـع   �ر اسـماع  �ـ ان ام �و م 
فـع  را.  خواسـت يار1ـ  يرد و از وکـ نامه  يو  به ل�ر اسماع �ام.  بود يبود دوست 

ر �ـ  چـون ام .خ بگذشـت 1ـ  ي از رورده بـود، کـ خ 1ـ حـون  �امـد، ج  � خود ب  ِرکبا لش 
ل بــا رافــع اتفــاق �ر اســماع�ــو ام. بازآمــدبخــارا  بــهافــت 1 رافــع  آمــدنِ خبــِرنــصر

ل �ـ  بـه تعج  ود�ر نـصر رسـ  �ن خبر به ام1ا. رند�روند و سمرقند را بگبه کردند  ک
. ابان رفتنـد � براهِ ل با رافع به�ر اسماع�ام.  راه بگرفت س رفت و سِر   1وبه طوا 

 طعـام و  ابـان �شان انـدر ب 1ـ  و ار نـصر بـود،   �ـ  ام بخـارا بـه تـصرفِ      ي روسـتاها  ۀهم
شــوار شــد، تــا انــدر  شان د1ــار بــر اکــســال قحــط بــود، و  آنافتنــد، و 1 يعلــف نمــ

ر رافــع بــه  کم از لــش� عظــيو خلقــ.  مــن نــان بــه ســه درم شــد   1ــکشان 1ــ اِرکلــش
قند تـا  ررد به پسر خود احمـد بـه سـم   کر نصر نامه   �و ام .  شدند ک هال يگرسنگ

 ت1ْــ و اهــل وال. ســاختيرکرد و لــشکـ ان را جمــع 1ــ غاز ســمرقند و از سـغد يو
 مــا را حــالل  ٣،نــدا ان�ــنهــا خارج'ا: گفتنــدل را علــف ندادنــد، و �ر اســماع�ــام

  .شان' انباشد نصرت دادِن
 نــه�رمک بــهر نــصر �ــ ام. رافــع تنگــدل شــده بــود آمــدنِســببِ ر نــصر بــه�ــو ام
تـو  : رد و گفـت کـ حت � نـص يسکرافع را ه کرفتند،  ي او م شان بر اثِر  1رفت، و ا  

ــوال ــودِت'ـ ــا   را خـ ــرهـ ــده ' و ايا ردهکـ ــا آمـ ــر ا.يا نجـ ــ اگـ ــا  'ـ ــرادر بـ ــر دو بـ شان هـ
خن ن سـ 1 رافع از ا؟ردنک ي تو چه توان،رند�ان گ �مورا در گر بسازند و ت   'د'ک

ام،  ه امــد� نجنــگ مــن بــه: ر نــصر، و گفــت�ــ امد، و رســول فرســتاد بــه نــزدِ �ترســ
سـخن خـوش آمـد، و صـلح      ن1ـ ر نـصر را ا �ـ  ام.نمکما صلح ان ش�برآن آمدم تا م  

                                                 
 .ها پ�شکش: ها  نزل-1
 .بود  ا�ن رافع ابن هرثمه از دشمنان �عقوب ل�ث و عمرو ل�ث-2
 .اند  يشورش: اند  خارج�ان-3
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د ل عامل خراج بو�ر اسماع� را، و امد بخارابور  �امگر  1 د يسک هکآن  بهردند  ک

  . درم بدهدهزار  پانصدي و هر سال نبود،ي، و خطبه به نام ووان1 دو اموالِ
ز، و خلعــت �ــاحمــد را ن ابــن  و اســحاق،بخوانــد او را احمــد ابــن و نــصر

ر نـصر  �ـ و ام .رضـا داد آن   بـه ل�ر اسـماع  �ـ  ام  و  داد، يو  بخارا را به   يِر�اد و ام  د
  . بود۲۷۳ن در سال 1 و ا.ز به خراسان رفت�ازگشت و رافع نب

.  مـال طلـبِ  س فرستاد به کر نصر   �آمد، ام ه بر حال پانزده ما   ن1چون از ا  
 يه وکــرد بــه رافــع کــر نــصر نامــه �ــام.  و نفرســتادل مــال بازگرفــت�ر اســماع�ــام

ر �ــام. يمعنـ ن 1ـ ا  بــهردکـ ل �ر اسـماع �ـ  بــه امئـي  هز نامـ �ـ رافــع ن. رده بـود کـ ضـمان  
  .ردکل التفات ن�اسماع

، و وراء النهــر رد همــه از اهــل مــا  کــمــع  جرها کبــاره لــش گر1ر نــصر د �ــام
 طـوِر  آوردنـد، بـه همـان   بخـارا   بـه  يبـاره رو  گر1، و د  امد�ث از فرغانه ب   شعاالَابو
 ِرکز لــش�ــل ن�ر اســماع�ــد ام�نــه رســ�رمک چــون بــه. نهــادبخــارا  بــه يش، و رو�پــ

  سخت شد،زاِرارکند و وست� اندر پجنگ. س رفت1ورد و به طوا  کخود جمع   
 ي قــوئــي هل حملــ�ر اســماع�ـ  ام.مــت رفــت1هز  بــهباحمــد بــه فَـر  ابــن و اسـحاق 

اهـل سـمرقند   . مـت رفـت تـا سـمرقند    1شـعث بـه هز     و ابواالَ  ،رد بر اهل فرغانه   ک
. ختــه بــود  1 گررده وکــ رهــا   خــود را  ه بــرادِر کــ رنــد از آن �گب او را هکــ خواســتند  

 ابـن  ل احمـد �ر اسـماع �ـ  و ام . و به ربنجن آمـد     شعث از سمرقند بازگشت   ابواالَ
مـت  1ارا هز بخـ ِرکگربـاره لـش  1و د. فرستادبخارا  بهرد و کر � مرزوق را اس   موسا
د، مـردم مانـده بودنـ    ک انـد يستاده بود، و بـا و  1 ا يجال بر �ر اسماع �و ام . شد

  فرسـتاد و از غالمـان   س کـ ل �ر اسماع� ام ١. بود ي با و  ر�بک ماء� س و از معروفان
                                                 

مان�ان  س�ماء کب�ر غالم زرخر�د بود از ترکستان خر�ده بودند و در دستگاه سا-1
 چونکه .کرد خر�د و وارد ارتش مي  و نوجوانان ترک ميکارش باال گرفت

ا�ران�ان در آغار کاِر سامان�ان خواهان آنها نبودند بلکه خواهان صفار�ان بودند 
آنها متکي  آنها مجبور بودند که ترکان را بخرند و وارد سپاه خو�ش کنند و به
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 فـرب احمد را از  ابن و اسحاق . ردکجمع  را  خته بود همه    1ه گر کان هر �و موال 

 جمـع  ي قـو ِرکرون آمدنـد، و لـش  �ـ  مرد بهزار ز دو �ان بخارا ن  1و از غاز  . بازآورد
 ر بـساخت ک لشاِرکرفت و ه ربنجن ر نصر ب  �و ام . لوفه بداد ردند، و همه را ع    ک

ن، و آنجـا  1بـد داد ه1ِـ  بازرفـت بـه د  يش و�پـ  ش�ل پـ �ر اسـماع � و ام و بازگشت، 
 االخـر سـال   يوستند روز سه شنبه پانزدهم ماه جماد� در پجنگجمع شدند و    

مــت 1افــت و ابواالشــعث بــه هز 1ر فرغانــه ظفــر  کل برلــش�ر اســماع�ــ ام.۲۷۵بــر 
 ي و، بماندکر نصر با مردم اند�و ام. دندمت شده بو 1ر همه هز  کرفت، و لش  

د و از ان را بانـگ بـر ز  �ـ  از خوارزميل جمـاعت �ر اسماع �ام. مت شد 1ز به هز  �ن
ر �ـ بک ماء�و س. بوسه داد او را ابک و از اسب فرود آمد و ر      رد،کر نصر دور    �ام

خبـر داد   او را وس فرستاد کر �بکماء �شان بود و سپهساالر، و به س 1غالم پدر ا  
 و نـد و بنشـست،  کف�ن ب�د آمـد و نهـال     احمد از اسب فـرو     ابن   نصر. حال ن1ااز  
ن را � و نهــالش آمــد�نــداخت و پــ �شتن از اســب ب1ــخود و �ل برســ�ر اســماع�ــام

 و مـا  .درون آور�ه مرا بر تو بکن بود  ' ا ي خدا ِمک ح !ر�ا ام ': بوسه داد و گفت   
مــا  :ر نــصر گفــت�ــ ام. رايمــ�عظن 'ــا  بــهاِرکــم �نــ�ب يش مــ' خــوامــروز بــه چــشِم

 ي و فرمـان ي خـود نداشـت  ِر�ـ  امه اطاعـِت کـ  يه تـو آورد   کـ ار  کـ ن  'ـ ا   بـه  م'ا  متعجب
مـن   !ر�ـ ا ام'ـ : ل گفت�ر اسماع� ام.يرده بود نگذارد  ک بر تو    ي تعال يه خدا ک

 ن گنـاِه 'ه اک  به فضلْيتر  ٰىيست، و تو اول   ا  مرا  گناه ۀردم و هم  که خطا   ک ١مقِرم
 ه بــرادِرکــن ســخن بودنــد  1ــشان در ا1ــ ا.ينــکو  و عفــيبــزرگ از مــن درگــذران  

:  گفـت ل�ر اسماع�ام. امد�ند و از اسب فرو �برس۔  احمد ابن   اسحاق ۔  گر1د
بـر   و دشـنام دادش و خـشم گرفـت      !؟يائ�ـ ش را فرون  ' خو  خداوندگاِر !ا فالن '
ــاد و زمــ  يپــا اســحاق زود فــرود آمــد و در  . يو ن را بوســه داد و عــذر  � نــصر افت

                                                                                                      
 .کردند ز سامان�ان حما�ت ميتبارهاي خراسان و سغد ن�ز ا عرب. باشند

 .کنم اقرار مي:  مقرم1۰
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ــوان آمــدن  ي مــن توســن اســت و از و  ن اســب'ــاه کــخواســت  ن 1ــ ا. زود فــرو نت

ه زود بـه  کـ  صـواب آن اسـت     !ر�ـ ا ام 'ـ :  گفـت  ل�ر اسـماع  �ام رد، و کسخن تمام   
ت بـشورند در  �ن خبر آنجا رسد و رع'ه اکش از آن � پ يش بازگرد ' خو مقر عِزّ 

 يجـا   مـرا بـه  هکـ  ين تـوئ 'ـ  ا!م�ا ابـا ابـراه  'ـ : ر نـصر گفـت  �ام .وراء النهر ان ما �م
 و بنــده را بــا  نم؟کــنم چــه کــن ن'ــا: ل گفــت�ر اســماع�ــ ام.يفرســت يش مــ'خــو

 و . تو باشـد ه مراِدکچه ردن و جز هرکد 'ن معامله نشا'جز ا ش  ' خو خداونگاِر
خـورد بـر    ي مـ يمان�د، و پـش 1ـ بار يگفت و آب از چشم او مـ         يسخن م  ر نصر �ام

ر �ــام. نشــستآنگــاه برخاســت و بر. ختــه شــده1 ريا و بــر خونهــآنچــه رفتــه بــود
 و ر�بک ماء�و س. دند�بازگردان او را ابها گرفتند و ک اسحاق ر  ل و برادر  �اسماع
شان را 1ـ ر نـصر ا �ـ د، امزل رفتنـ  منـ 1ـک  ، فرسـتاد عه1مسلم را به مـشا    ابن   عبداهللا

  . به سمرقند رفت خود ود�بازگردان
گفـت بـا آن قـوم     ير بود همچنان سخن مـ     �بن احمد اس   ه نصر کروز   و آن 

ش او �شان بــه خــدمت پــ 1ــر بــود و بــر تخــت نشــسته بــود و ا  �ــمه اکــ يام1ــه در اکــ
  .ستاده بودند1ا

روز مانده بـود از    هفتافت،1 به چهار سال وفات  آن بعدِ ر نصر از  �و ام 
 اعمـال  ۀجملرد برکفه � را خلل�اسماعر �، و ام  ۲۷۹ االول در سال     يماه جماد 

  .ردکاو  فرمانِ  بهشتن را1گر و پسر خو1، و برادر دوراء النهرما
 از بخـارا بـه سـمرقند رفـت     ل�اسماعر �ا برفت ام�ر نصر از دن  �و چون ام  

 از ي و و خـود بنـشاند،  ۀفـ �نـصر را خل  ابـن   او احمـد   و پسِر  رد،ک راست   کلو م 
 تـا آنگـاه   سال ست�بآمده بود   بخارا    به ل�اسماعر  �و ام . ش گرفت �آنجا غزو پ  

  .داد يو  بهوراء النهرا برفت، و جمله ما�ه برادر از دنک
 شوِرد منـ � بـاهللا رسـ  ن معتـضد �رالمـؤمن �ر نـصر بـه ام    � وفات ام  و چون خبِر  

 بـه  ي، و و۲۸۰خ 1تـار  رم بـه  در مـاه محـ   بداد ل�اسماعر  � به ام  وراء النهر عمل ما 
 طــراز ِر�ــ و بــه آخــر امد،1ــرنــج دار � و بــس بــه طــراز رفــت جنــگخ بــه 1ن تــار�همــ
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ــلکو . ز گــشاده شــد ار دهقانــان، و طــرا �رون آمــد و اســالم آورد بــا بــس  �ــب  يا�س�

ــامع بـــزرگ را مـــسجدِ ــه نـــام امردنـــد،ک جـ ــه  ن معتـــضد�رالمـــؤمن� و بـ بـــاهللا خطبـ
ــو ام. بخواندنـــد ــماع�ـ ــا بـــس�ر اسـ ــهمـــت �ار غن�ل بـ ــارا  بـ ــد، و هفـــت بخـ ــال  آمـ سـ

 بزرگ شد و ث�عمرو لاِر ک هک بود تا آنگاه     وراء النهر ر ما �رد، و ام  ک يپادشاه
ر بـود  �ـ ه امکن �حس ابن يو عل  .و نهاد  به غز  ي از خراسان بگرفت و رو     يبعض

ــ بـــود ان�ـــگوزگانر �ـــه امکـــاز احمـــد  افـــت، از �و ن�کـــ ن خواســـت، جـــوابِيار1ـ
 را ير شاد شد، و و�مد به بخارا، امل آ �راسماع� ام و به نزدِ  حون بگذشت،   �ج
ار نعمت به نزد �آودند، و بسدربخارا  بهرام کش رفت با سپاه، و به اعزاز و ا    �پ
ر �ـ و ام. د�زده مـاه آنجـا باشـ   �ن به فـرب رفـت و سـ   �حس ابن  يلو ع .  فرستاد يو

 ابـن  يو علـ . يو داشت�کنرا  ي و ويا فرستاده ه1 او هدوسته به نزدِ  �ل پ �اسماع
  .جنگشت به فرب در کب او را بود تا پسرش هم ين آنجا م�حس

غـون  1فر ابن ر بلخ بود، و به احمد �ه ام کرد به ابوداود    ک نامه   ث�عمرو ل 
  بــود، و مــروراء النهــرر مــا�ــه امکــل �ر اســماع�ــ بــود، و بــه امان�ــوزگانگر �ــه امکــ
او فرمـان    بـه نهـا 1رد، و اکـ و �کـ  ن يش خواند، و عهدها   1 خو شان را به طاعتِ   1ا
 آمـد و نامـه بـداد    ل�اسـماع ر �ـ رسـول بـه نـزدِ ام   . ند، و خـدمت نمودنـد    ش رفت �پ

ن 'ــا  بــهتــو :ت خبــر داد، و گفــ ان�ــگوزگانر �ــر بلــخ و ام�ــ اماطاعــت نمــودنِ  زوا
ه کـ  ي تـو بهتـر دانـ   ي پادشـاه ، و قـدِر  ي و بزرگـوارتر   ياطاعت نمودن سزاوارتر  

 اسـت  ينـادان ن 'ـ ا  بـه   تو خداونِده  ک جواب داد    ل�اسماعر  �ام. يا  زادهپادشاه
ر  تَـ ِر� جـواب مـن بـه شمـش    .انـد  شان مـرا بنـده  'ـ ، و ا ندک ي م 'کيشان  'ه مرا با ا   ک

خبـــر ده تـــا اســـباب  او را گرد واز بـــ.ست�ـــ نجنـــگان مـــن و او جـــز �ـــاســت، و م 
  .ندک ساز جنگ

 خواســت يار1ــشان 1ــرد، و از اکــر �ران و بزرگــان تــدب �ــث بــا ام�ــل عمــرو
د فرســتادن و ســخنان 'ــ بايسکــگر'د: ، و گفــتي ســامانل�اســماعر �ــ امارکــدر

 خ1ِ از مــشاي پــس جمــاعت .ردنکــد 'ــ خــوب بايهــا  و وعــدهد گفــتن'ــخــوش با
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رد کــاد 1ــه نوشــت و درنامــه  و نامــبفرســتاد۔ ش1از خاصــگان خــو ۔ را شابور�ــن

 'کرا بــا خــود شــر  ون تــ�ک مــا را داد و لــ تْ'ــن وال'ــن ا�رالمــؤمن�چنــد امهره کــ
ــ، باکلـــردم در مکـــ ــه مـــرا کـــد 'ـ چ � تـــا هـــي، و دل بـــا مـــن خـــوش دار يار باشـــ'ـ

 از ش�وآنچــه پــ د، بــويگــانگ' و يان مــا دوســت�ــابــد، و م�ان مــا راه ن�ــ ميبــدگو
ت 'ــ ه والکــد 'ــ با.م�ســر آن درگذشــت  بــود، ازي گــستاخراِهم از'گفتــه بــود ا'ــن 
 و مـا  .يمـار دار �ت را ت � و رع  ، دشمن است  حِده سر ک ينگاه دار  وراء النهر ما

 تــو  خــان و مــاِني و آبــادانيم، و جــز خــشنود� داشــتيت را بــه تــو ارزانــ'ــآن وال
س کـ  چ�مـا را بـر هـ    : را فرسـتاد و گفـت      يد چنـ  شابور�ن  و از معروفانِ   .م�نخواه
 تـا  ينـ ک، و بـا مـا عهـد    ينـ کز بر ما اعتماد �ه تو نکد  'ست جز بر تو، با    �ماد ن اعت
  . استوار گردديان ما دوست�م

حون فرستاد �ب ج به لر� ام د،�ر رس � به ام  ث�عمرو ل  ۀ فرستاد چون خبِر 
شان نگرفتنــد و 1ــ اازه آورده بودنــد کــ يز�ــآب بگذرنــد، و چو نگذاشــت تــا از

  ١.دند�گرداناز بيرا به خوار و آن. اوردند�ن
سـروش   ابـن  يو عل.  را راست ساختجنگ ، را خشم آمد ث�عمرو ل و  

 و ،در را فـرود آر که لـش 'ـ بـرود و بـه آمو  ه کـ  او بود با سپاه فرمود ه سپهساالِرکرا  
  يگـر 1 او سپهـساالر د پـسِ و از. م'ه بفرمـا کـ نـد، تـا آنگـاه     کبه گذشـتن شـتاب ن     

وش ســر ابــن يبــا علــ:  گفــت، و مــرد بفرســتادهــزار بــا پــنج۔ ث�ــل ابــن محمــد۔
و �کـ  و ند�ـ د امـان ده 'ـ ه را آنجـا بـه امـان آ   کـ د، و هر'د، و سپاه را بدار�نکر  �تدب
   .د� و جاسوسان فرستد�نکها ساخته �شتک و د،'دار

  .فرستاد ي مياپ�رها پک لشث�عمرو لو 
                                                 

هائي که  وعده م�ان ا�ران�ان ارجي نداشت ولي به  ام�ر اسماع�ل هرچند که در-1
 .خل�فه برا�ش فرستاده بود دلگرم بود و هواي امارت خراسان را در سر داشت

ارهاي جاسوسان خل�ه ن�ز با اموال انبوهي که در اخت�ار داشتند در خراسان ک
  .کردند تا عمرو ل�ث را تضع�ف کنند خو�ش مي
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رد کـ  مـرد تـاختن   هـزار  ست� از بخارا با ب،افت1خبر چون  ل  �ر اسماع �ام

و . حـون بگذشـت بـه شـب    � و از جخون بـرد �ت، و ناگاه شـب    حون رف �ب ج ل و به 
ادگــان را �افـت، زود برنشــست و سـپاه را ســالح داد و پ  1سـروش خبــر   ابــن يعلـ 
 آمـد،  يل درمـ �ر اسـماع �ـ  امِرکسو لـش  و از هر  . وست� درپ جنگ و   رستادش ف �پ
ز گرفتــار �ــســروش برگــشت و او ن ابــن يعلــ ابــن  ســخت شــد، و محمــدجنــگو 

  سپاهِل�راسماع�روز امگر1و د. ار گرفتار شدند� بسشابور�ن شد، و از معروفانِ   
ــرو ــ لعمـ ــت�ـ ــه دادث را بنواخـ ــه  و علوفـ ــه را بـ ــزدِ ، و همـ ــرونـ ــل  عمـ ــتاد�ـ . ث فرسـ

  چــون.ردنــدک جنــگه بــا مــا  کــنهــا 'ا: ل گفتنــد�ر اســماع�ــر بــا امکبزرگــان لــش 
چـه  : ل گفـت �ر اسـماع �ـ  ام ؟ي و بـازپس فرسـتاد     ي همـه را خلعـت داد      يگرفتب

 ســپس ن'ــز ،ش برونــد' خــوِک تــا بــه ملــ د'ــبگذار ؟چارگــان�ن ب'ــاز اد �ــخواه
ل �ر اســماع�ــ و ام.ننــدک تبــاه ز�ــنگــران 'ددِل نــد و 'ا�ن شــما بازجنــگهرگــز بــه 

  .آمدبازبخارا  بهم و جامه و زر و سالح �ار س�بازگشت، و با بس
ن و �و انـــدوهگ  ک بـــود غمنـــا شابور�ـــن ث بـــه �ـــ لسال عمـــرو1کـــ و ازبعـــدِ

  .خواهم سروش و پسر بازي علِنک�من : فتگ يو م. مان�پش
ــون ام ــو چــ ــماع�ــ ــر �ر اســ ــت 1ل خبــ ــافــ ــروکــ ــل ه عمــ ــدار�ــ  جنــــگ کِث تــ

ســو شان بــداد، و از هر1ــ اۀ و علوفــردکــش را گــرد 1 مــر ســپاه خــو يســازد، و يمــ
اهــل و نااهــل را و جوالهــه همــه را علوفــه بــداد، و       و مــر. شان نهــاد1ــ بــه ايرو

 جنـگ ث �ـ ل ر بـه عمـرو  کن لـش 'ـ بـا ا : فتگ يآمد، و م يسخت م  از ا1ن    مردم را 
. حـون بـود  � بـه لـب ج  .د، شـاد شـد  � رسث�عمرو ل ن خبر به    1 و ا  .ردنکخواهد  

 ت1ِــ و از وال. ه آمدنــد1ــ از خــوارزم بــه آمو ينــد�کس ب و پــارن�تگــ منــصور قــرا 
 ابـن  قعـده محمـد  1ست و پـنجم ذ �ـ  و ب١.د�رسـ  مـرد  هـزار  يستان و فرغانـه سـ  کـ تر

                                                 
 از نواحي ب�ن�م، سپاه�ان ام�راسماع�ل عموما مزدوران ترک  چنانکه مي-1

 پاي ترکان از هم�نجا در . بودندس�ردر�ا و همچن�ن ب�ابانهاي غربي خوارزم
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حـون  � و از جرون رفـت �ـ گـر ب 1 و خـود روز د  سـتاد، ر فر ک لـش  ۀهارون را بـا مقدمـ     

رد، و از بخـارا بــه شــهر خــوارزم  کــه گــرد 1ــ بـه آمو يو ســپاه از هــر جــا. بگذشـت 
و .  بـه بلـخ آوردنـد   يجـا رو  از آنردنـد، و کار راسـت  کـ گـر  1 درفتند و تا دوشـنبهِ   

 و ، سـپاه فـرود آورد  ش شارسـتان � حصار بگرفت و خـود پـ    ث شارستانِ �ل عمرو
 و بارهـا  روز بود تا سپاه درآمـد  خندق بگرفت، و چند  ه گرد بر گردِ   در به ِر  کلش

گردم، و مـردم را دل  بـاز  شـما  ه من از شهِرکرد، و به مردم چنان نمود  کاستوار  
 و فرمـود تـا   اب فرسـتاد 1ـ راحمـد را بـه فا    ابـن    يل عل �ر اسماع �و ام . ردکخوش  

  عمــروسانِکــتــا سان فرســتاد کــ يجــا و از هر.شتندکــث را ب�ــل  عمــرواردارانِکــ
  .اوردند�ار مال ب� و بس.آوردند يشتند و مال مک يث را م�ل

 و رد،کـ  و سـه روز آنجـا مقـام     باد بلـخ فـرود آمـد      آ  يل به عل  �ر اسماع �و ام 
ه به نمازگاه خواهد فرود آمد، و آن راه کر برداشت و چنان نمود      کاز آنجا لش  

دروازهـــا  جانـــب د آن1ـــث چنـــان بد�ـــ لچـــون عمـــرو. ردنـــدکتـــر فرمـــود  را فـــراخ
هــــا  قهـــا و عــــراده �اشــــت، و منجنش د�جانــــب پـــ  ر بــــدانکرد، و لـــش کــــاســـتوار  

ر را ک لــشيجا نهــاد، و چنــد ن�مــک نمازگــاه راهِ رد، و بــهکــجانــب راســت   بــدان
گـر  1 دد و بـه راهِ �ـ  راه بگردانل�اسـماع ر �پس چون بامداد شد ام . ردکمشغول  
ه تعجـب  ار بـ کـ ن 1ـ  از اث�ـ عمـرو ل .  شهر رفت و به پل عطـا فـرود آمـد      ۀبه درواز 

  . ست بردن1ِجانب با ز بدان�قها ن�نماند، و منج
 بازگرفتند، و  و بفرمود تا آب از شهرماند سه روز آنجا     ل�اسماعر  �و ام 

 ردنـد، تـا روِز  کندنـد، و راههـا را پـست    ک ي و درختان همـ   افگندند يوار هم 1د
.  شـهر رفـت  دِر هسـپاه برنشـست و بـ    ک بـه انـد  ل�اسـماع ر �ـ ه امک شنبه بامداد   سه

 بـه  ي وِرک سـخت شـد و لـش   جنـگ وسـت، و  � درپجنگ و  رون آمد �ث ب � ل عمرو

                                                                                                      
و جائي که رس�د تا امارت ساماني را برافکندند  ا�ران باز شد و کارشان رس�د به

 .خوارزم و سغد را اشغال کرده تشک�ل حاکم�ت ترک دادند
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 و شتندکــ ي راهمــي و بعــض تاخــتيشان همــ1ــ ايپــر درک و لــشمــت شــدند،1هز

دنـد  1ث را د�ـ ل دند عمـرو � بلـخ برسـ  يفرسـنگ  گرفتند، تا به هـشت    ي را م  يبعض
 پـــس .خـــت1 در آوث�ـــعمـــرو ل بـــه يگـــر1خـــت و آن د1 بگر1کـــي ؛رکچـــا بـــا دو

عمـرو  . ث را مـن گـرفتم  �ـ ل عمـرو ه  کگفت    يس م کو هر .  را بگرفتند  ث�عمرو ل 
ر را پـانزده  کث مـر آن چـا  �ـ ل و عمرو.  من گرفته استِرکن چا 'مرا ا :  گفت ث�ل

 دها1ـ آن مروار.  درمهـزار   هفتـاد 1کـي مـت هـر   � قه اسـت  بودد داده   1دانه مروار 
 يدهـــم مـــاه جمـــاد چهارشـــنبه بـــود ث�ـــعمـــرو لو گـــرفتن .  غـــالم بـــستدنداز آن

  .)ص( بعد هجرت رسول۲۸۸  براالول سال
ه کــ خواســت ث�ــعمــرو ل. ل آوردنــد�ر اســماع�ــ امشِ� را پــث�ــعمــرو لو 

ه کــنم کــمــن امــروز بــا تــو آن :  نــداد، و گفــتي دســتورير ماضــ�ــام. اده شــود�ــپ
پرده فـرود آوردنـد، و    را بـه سـرا    ث�ـ عمـرو ل   و بفرمـود تـا       .مردمان عجب دارنـد   

ــ چهــار روز ام او فرســتاد، واز پــسِ نگــاه داشــتنِ ش بــه 1 خــوبــرادِر . د1ــر را بد�
 يهمــ :  گفــت ؟يچگونــه گرفتــار شــد  ه کــ دند �را بفرمــود تــا بپرســ   ث�ــ عمــرو ل

دم بـــر ســـر مـــن    'ـــفـــتم، و دو غـــالم د  تـــاختم، اســـبم فرومانـــد، فـــرود آمـــدم و خُ    
ن 'ــاز ا: گفــتم.  مــن بنهــادِينــ� و بــر بردکــانــه رهــا 'شان تاز'ــ از ا'کــيه، ستاد'ــا
فـرود  . ننـد ک نکه مـرا هـال  کـ شان را  'ـ  سوگند دادم مر ا    ؟يخواه  يد چه م  رمر�پ

بــر شان مــرا 'ــ از ا'کــي.  دادنــد١نهــار' مــرا بوســه دادنــد، و مــرا ز يآمدنــد، و پــا
 بــا مــن : گفــتمست؟�ــ بــا تــو چ:ن جمــع آمدنــد، و گفتنــد  و مردمــااســب نــشاند،
ش ' خــو ِي درم، و انگــشترهــزار   هفتــاد'کــي  هــر مــِت �د اســت، ق'ــ چنــد مروار

و . افتنــد'بهــا  گراني گوهرهــايردنــد، لختــکرون �ــ ب مــنيبــدادم، و مــوزه ازپــا
ه کـ  خواستم دم از دور،'ل را د�ر اسماع�ان ام �م ن'و در ا  . افت' مرا اندر    سپاه

 مـــن قـــرار  دِل!يا�ـــ مه فـــروکـــ  دادمش ســـوگند'م، بـــه جـــان و ســـر خـــو 'ـــفـــرود آ

                                                 
 .امان:  ز�نهار-1



۱۱۱  تار1خ بخارا
ــرود آورد   ــراپرده فــ ــه ســ ــرا بــ ــن ' و ابو.گرفــــت، و مــ ــا مــ ــرا  وســــف بــ  نشــــست و مــ

 من انـواع اعـزاز و    دادند، و در حِقجالّببازداشت، و چون آب خواستم مرا    
رد کـ ا بنواخت و عهد  من اندر آمد و مر     ل نزِد � اسماع ر�پس ام . رام نمودند کا
.  و به حرمت به شهر رسانند نشاننديمار و بفرمود تا مرا در ع    .شمکه تورا ن  ک

س را کـ  چ�ه از اهـل سـمرقند هـ   کـ نـد چنان ورد سـمرقند درآ و به شب مرا به شـهِر      
 بود به سه يه با وکس ک  از آند' من بخر ِيل انگشتر �ر اسماع �و ام . خبر نبود 

اقوت 'ــ ين انگــشتر� مــن فرســتاد، و نگــ   آن بــداد، و بــه نــزِد  ياهــزار درم و بهــ 
  .سرخ بود
ه در جنـگ  ک درم بود هزار  با من چهلجنگروز ه  ک گفت   ث�عمرو ل و  
. دمار آزمـوده بـو  � و بـس يه پنجاه فرسنگ راه رفتک بودم يبسو من بر ا   . بردند

 اسـب  يهـا 'م پا'ـ ه خواسـتم فـرود آ   کرفت   يامروز همان اسب چنان سست هم     
چـون آن هـر   . د گـشتم �ـ شتن نوم'ـ  از اسب فرو افتادم و از خو و فرو شد يبه جو 
ن � بر اسب مـن بنـش  :گفتم او را ه با من بود   کس  ک  آن ردندکر قصد من    کدو چا 
 دانـستم  .رفـت  يهمـ  ردم چـون ابـر  کـ  بر اسـب مـن بنشـست، نگـاه           يو. ز'رو بگ 
  .ب اسب نبوده است� من بوده است، عِيدولت يه از بک

ــروار زر پ : ل را گفـــت�ر اســـماع�ـــث ام�ـــعمـــرو ل ــه بلـــخ ده خـ ــان مـــن بـ نهـ
س کــل �راســماع� ام.يســزاوارترآن   بــهه امــروزکــ اورنــد� تــا بيام، بفرمــا ردهکــ

ل �ر اسـماع �ـ و ام.  فرسـتاد ث�ـ عمـرو ل  1ـک ه را بـه نزد اوردند و جمل  �فرستاد و ب  
  .ردکچ قبول ن�ردند هکچند الحاح هر را

چـون نامـه بـه    . ث�ـ عمرو ل د به طلبِ  �ن به سمرقند رس   �رالمؤمن� ام ۀو نام 
فـه را رد  �، فرمـان خل ث�ـ عمـرو ل   جهـتِ ن شـد از   �د انـدوهگ  �ل رسـ  �ر اسـماع  �ام

و . آوردنـد بخـارا   به نشانده يمار را در ع   ث�عمرو ل فرمود تا   . ردنکنتوانست  
 ي داريه اگـر حـاجت  کـ س فرستاد ک و ننمود، يو  بهي رو ل از شرم  �اسماع ر�ام

برنـد   يه مـرا مـ  کـ  سانکـ ن  'ـ و دار و ا   �کـ  مـرا ن   فرزنداِن:  گفت ث�عمرو ل . بخواه



۱۱۲ خ بخارا1تار
ــ ــا اکـــت �وصـ ــن تـ ــرا ن'ـ ــشان مـ ــد�کـ ــماع� ام.و دارنـ ــان �راسـ ــل همچنـ رد، و در کـ
بـه   او را فـه �د خل�و چـون بـه بغـداد رسـ    . سـتاد بـه بغـداد فر   او را  نـشانده يعمـار 

 خــادم تــا آخــر عهــد   ي صــافشِ�بــود پــ  ي دربنــد مــ يو و.  خــادم ســپرد »يصــاف«
  .۲۸۰سالِ  شته شد بهک دو سال در زندان بود تا يو و. معتضد

 فــه منــشوِر �فــه فرســتاد خل � خل را نــزدِث�ــعمــرو لل �ر اســماع�ــو چــون ام
 و وراء النهـر ت خراسـان و مـا    1ـ  وال تـا  ١ن حلـوا  ۀفرستاد، و از عقب    يو   به خراسان

 نــصب ير�ــ اميو بــر هــر شــهر. شــد او را ند و هنــد و گرگــان همــهستان و ِســکــتر
 يردکــ ظلــم ت�ــرع  بــرهکــو هر. ردکــ خــوب ظــاهر  رتِ� عــدل و ســ ِررد، و آثــاکــ

ه کــبــا آن.  نبــوديتــر از و اســت�س از آل ســامان بــا سکــ چ�و هــ. يگوشــمال داد
فــــه را طاعــــت �وســــته خل�و پ. يردکــــمحابــــا نچ � هــــک ملــــاِرکــــزاهــــد بــــود در 

 او را ، و فرمـانِ ي نـشد  يفه عاص � ساعت بر خل   1کش  1و در عمر خو   . ينمود
  .يت استوار داشت1بغا

 شتر از رطوبـت � و رنج او ب ،مار بود � ب يمار شد و مدت   �ل ب �ر اسماع �و ام 
نـد  برد رزمـاز  ه1ِـ  د بـه  او را    ٢.ر اسـت   تَـ  ان�ـ مولَ ي جـو  يهـوا :  گفتنـد  بان�طب .بود
 ه1ـ ر آن د�ـ و ام. تـر باشـد   موافـق  او را  او بود، و گفتند آن هوا   کل ِم ۀه از خاص  ک

.  سـاخته بـود  يار، و آنجا باغک به شي و به هر وقت آنجا رفت   يرا دوست داشت  
 بـزرگ در  ٣نِر گـوزب 1ـ ز هافـت هـم در آن بـاغ بـ    1مار بود تا وفـات  � آنجا ب  يو مدت 

   .۲۹۵سالِ  بهپانزدهم ماه صفر 
.  بـود سـال  يسـ ومـت او  کر خراسان بود، و مـدت ح  �ل ام سا ست� ب يو و 

 ۀو همـ .  شـد ک بخارا دارالملـ يام و1اه در کناد ک رحمت  ي بر و  ي تعال يخدا

                                                 
  . غربي قصر ش�ر�نئي در گردنه:  عقَبۀ حلوان-1
  .؛ رطوبتي استمرطوب است:  تر است-2
 .درختِ گردو:  گوزبن-3



۱۱۳  تار1خ بخارا
ران خراسـان  �ـ چ از ام�داشـتند، و هـ  بخارا  بهش 1 آل سامان حضرت خو   رانِ�ام
 کمقــــام داشـــتن مبــــار بخـــارا   بــــه يو و. يش از و�ردنــــد پـــ کمقـــام ن بخــــارا  بـــه 

 ي گفتـ يجـا بـود  و هر.  جز به بخارايد�ارم�ت ن1چ وال� به ه  ي و  و دلِ  ،يداشت
بــه ۔ احمــد ۔  پــسر اوي و بعــد از وفــات و. بخــارايعنــ1 ،ن�ن و چنــ�شــهر مــا چنــ

  .ردندک ١ي ماضِر� املقب ل را�ر اسماع�ام  و، او نشستيجا

  يسامانل �اسماع ابن  احمدر�امرِ کذ
نـام   ستان بـه �ـ بـود، و س  ير خراسان م�ام۔ يِر ماض �ام ۔ روزگاِر پدرش     به
 از آنجــا  درگذشــت اويِر ماضــ�ــ چــون امو. ستان را او گــشاده بــود �ــسو او بــود 

رفــت، و  يش مــ1 خــورتِ پــدِر�و بــه ســ   نشــست،ک و برتخــتِ ملــ آمــدبخــارا  بــه
ــرد و انــصافِ رعکــ يعــدل مــ  ش 1ا در راحــت و آســا 1ــ داد، و رعايتمــام ت بــه�

حـــون �فتـــه بـــود بـــه لـــب جر راک، و بـــه شـــيار دوســـت داشـــتک شـــاو. بودنـــد يمـــ
 آمــد و نامــه آورد از ابوالعبــاس يار بازآمــد، قاصــدک چــون از شــســراپرده زده،

رد، و کــعــال خــروج  ابــن ن�حــسه کــ نامــه برخوانــد، نوشــته بــود  .ر طبرســتان�ــام
. خـت 'د گر'با يت گرگان و طبرستان گرفت، و مرا به ضرورت م   'شتر از وال  �ب

ا اگـــر 'خــدا بار: گفـــترد وکــ ، دعـــا  شــد کت غمنـــا1ــ غا هر دلتنـــگ شــد و بـــ �ــ ام
  .سراپرده درآمد  و به.من خواهد رفتن مرا مرگ ده ازکلم ن'ا

 ي خفتـ يه وکـ آن خانه دِر   بري، هر شبير داشت� ش1کيه کرسم آن بود    
را  ي ور�د آن شـ 1ـ آن خانـه در 1ـ ه بـر ا  کـ  يه خواسـت  کـ ، تـا هر   ير بـر بـستند    �به زنج 

 مــه دل مــشغول بودنــد آن شــب چــون دلتنــگ بــود خاصــگان ه  . يردکــ کهــال
ــوش  ــد آوردنِکفرامـــ ــردنـــ ــت، و. ر را� شـــ ــاعتاو بخفـــ ــان امي جمـــ ــ از غالمـــ ر �ـــ

 از ۳۰۱سـال   االخـر در يادازدهم جمـ 1ـ دند، پنجـشنبه  1درآمدند و سرش را ببر    

                                                 
 .ام�ِر گذشته:  ام�ِر ماضي-1



۱۱۴ خ بخارا1تار
ر �ـ ام« او را و. نـده نهادنـد  ک نوۀآوردند، و در گورخانبخارا   به او را    و. هجرت

  ١.ردندک لقب »د�شه
 او را  او گماشـــته اســـت، و غالمـــان راهکـــادنـــد را تهمـــت نه و ابولحــسن 

 را يشته بودنـد بعـض  کـ  او را هکـ و آن غالمـان  . ردنـد کدار  آوردنـد و بـر    بخـارا     به
  . ختند1ستان بگرک به تريشتند، و بعضکافتند و ب1

  .سال و چهارماه بود و پنج روز ت او شش1وال و مدتِ

   يسامانل �اسماع ابن احمدنصر ابن ر �امرِ کذ
ردنـد،  کد لقـب  �نصر را سعد فارغ شدند، پسر او    � شه ِر�دفن ام چون از   

 يهــــان�احمــــد ج ابــــن و وزارت او ابوعبــــداهللا محمــــد. ســــاله بــــود  هــــشتيو و
 خراســـان صـــاحب وجـــودِ او را شـــد، و سپهـــساالر يه ابـــن علـــ1ـــو حمو. گرفـــت

د 1ــ  فتنــه پديجــاو بــه هر  ف بــود،� بــه اول ضــع د�ِر ســع �ــامار کــو . يخواندنــد
ــمِّ. يآمــد و ،عــت خواســت �بــه ســمرقند ب ۔ احمــد ابــن اســحاق ۔ ي پــدر وو ع 

اســحاق بــه  ابــن صــالح منــصور او ابوو پــسِر. ردنــدکعــت � بياهــل ســمرقند بــا و
 ار اســحاقکــ خراســان بگرفــت، و  ي از شــهرهايرد، و بعــضکــ خــروج شابور�ــن

  . شدياحمد به سمرقند قوابن 
اسـحاق  . جنگ  را فرستاد بهيعل ابن ه1 سپهساالر خود حمو د� سع ِر�ام

شتن راســت 1ــبـاره خو اســحاق دگر. آمـد ر بـه ســمرقند در کمــت شـد و لــش 1بـه هز 
و اهــل . ردنــدک جنــگه 1ــرون آمدنــد و بــا حمو �ــ بيبــا ورد، و اهــل ســمرقند  کــ

بــار  ن1ــ و ارون آمــد�ــم بواحمــد بــار ِســ ابــن مــت شــدند و اســحاق1بــه هزســمرقند 
                                                 

راهنما�يِ  ترک بهشدۀ دست غالمان، کودتائي بود که غالمانِ افسر  کشتن ام�ر به-1
از . ساله را ام�ر کردند  و �ک بچۀ هشتکردندتبارهاي دستگاه ساماني  عرب

گ�ري در دستگاه سامان�ان  ا�ن پس غالمانِ افسرشدۀ ترک شر�کانِ تصم�م
  .گرفت شدند و هر روز کارشان ب�شتر باال مي



۱۱۵  تار1خ بخارا
 خراسـان و  ۀو همـ . رد بمـ شابور�ـ ناسحاق بـه   ابن  منصوريو پسر و. گرفتار شد 

رمان و طبرستان و گرگان کارس و و در پ.  شدي صاف د�ِر سع �ام بر   وراء النهر ما
  .و عراق خطبه به نام او گفتند

بخــارا  بـه  رفـت و  شابور�ـ ن از بخـارا بـه   د�ِر ســع�ـ امزدهم � سـال سـ  خ1ِتـار  بـه 
 ابــن  او ابوالعبــاس احمــدنــامِ۔ ش را1 خــو از توابــِع1کــي ۔ گذاشــت ئــي هفــ�خل
شان آتــش افتــاد، و   کــ  گردونۀخ در محلــ 1تــار ن 1ــ ا  بــه .يســامان  اســد  ابــن  ا�ــ ح1

و اهـــل بخـــارا . دنـــد آن آتـــش را1 ســـمرقند بده مردمـــانِکـــم � چنـــان عظـــيآتـــش
ه فرونـشاندن  کـ چنانن محلـه همـه بـسوخت      1ـ و ا . مان آمد گفتند آن آتش از آس    

  ١. شدمتَعذِّر
ختنـــد، و  �گار فتنـــه ان �ردنـــد و بـــس ک خـــروج  يگـــر و 1 دنِراالقـــصه بـــراد 

بــرگ و  ي، و بــک انــدخــت بــا مــردمِ  1ه اصــل فتنــه بــود بگر  کــا 1ــرکعاقبــت ابوز
شان را 1ـ  اد�ِر سـع �ـ ام. گر امان خواسـتند   1 د نوا به خراسان رفت، و برادرانِ      يب

  .د�ارام� تا آن فتنه ب،ش آورد1 خونزدِ  داد و بهامان
رجـب  در مـاه  ۔ ل�اسـماع  ابن بن احمد انصر ۔ د�ِر سع�امروزگار     به هم
 و آغـــاز آن از .آتــش افتــاد، و جملـــه بازارهــا بــسوخت    در بخـــارا  ۳۲۵ســال بــر   

ه س1ــگ هر1ــر د1ــستر از زکــه خاکــمرقند،  ســ ۀ بــود بــه درواز٢پــزي سه1ــ هرانِکــد
 آتـش  ئـي  ه پـار نـده شـود،  کتا آ بود کي و بر بام او مغا  ،برداشت و به بام بر آورد     

  تــواره زد و آنآن آتــش بــر و ، بــاد بــرد ندانــسته بــوديستر بــود، وکــان خا�ــدر م
 سمرقند جمله ۀ دروازۀو محلگرفت،  جمله بازارها در    گرفت، و از آن   تواره در 
  بـازار يهـا  مچـه � و تبکّـار  يوکرفت، و  ي آتش بر هوا چون ابر هم      و .بسوخت

                                                 
 . شدناممکن:  شد متعذر-1
شود، و هم   سازند، شب�ه حلوا ميتوشآشي که با جوشاندن گندم و گ:  هر�سه-2

 .خوشمزه و هم مقوي است
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زازان، و آنچـه در بخـارا    و بازار صرافان و ب    فشگرانکم  � و ت  ک فارج ۀو مدرس 
 آتـش بجـست و مـسجد    ئـي  هو پـار  .  رود  به لـبِ   جانب همه بسوخت تا    ن1بود بد 

و اهل بخارا درآن . سوخت ي و تمام بسوخت، و دو شبانه روز م       ماخ درگرفت 
مـاه آن چوبهـا بـه     1ـک و . شتندکُـ سوم بدند، تا روز 1ار رنج د�عاجز شدند و بس  

ان شــد، و 1ــ درم اهــل بخــارا را ز هــزار اده از صــد1ــســوخت، و ز ي مــکر خــا1ــز
  .ردنکرا مثل آن نتوانستند  بخايهرگز عمارتها

  عــادل بــود، و او از پـــدِر  و پادشــاهِ .  بـــودکلــ  م ســال ۳۱ را د�ِر ســع �ــ امو 
م �نــکاد 1ــه اگــر همــه را کــار بــوده اســت �ل او بــس1تــر بــود، و شــما ش عــادل1خــو

   .دراز گردد
  . بنشستکلم نصر به ابن ا برفت پسر او نوح�و چون از دن

  يسامانل �اسماعبن  ااحمد ابن نصر ابن ر نوح�امرِ کذ
اول  ه بنشــست بـــ کلــ  بــه م  پــدر يجــا   بــه او. ي گفتنــد د�ــ  حمِر�ــ ام او را و

روزگـار   ه و بـ ، بخارا بـود ي قاضي و ور او شد،1، و ابوذر وز۳۳۱شعبان سال بر  
  . ف او بود� تصن»يافک مختصِر« و تر نبود، ه� فقي از ويسک

د �ـ  حمِر�ـ  امردنـد، کرار  فـ ي جـائ يسکـ  هرافـت 1د وفـات  � سعرِِ�و چون ام 
 بـود،  شابور�ـ نر � امي اصفهاني رفت، و ابوعل  شابور�نرون آمد و به     �از بخارا ب  

رد و کــنــده کرد و مخالفــان را پراکــ ي صــافتهــا1والو . بگرفتنــد او را بفرســتاد تــا
مـن  ه کـ ش گفت 1 با خوي اصفهاني ابوعل. دادمجور�م س� را به ابراه  شابور�ن
مــر ي اصــفهانيابــوعل.  داديگــر'د هت بــ'ــ واليردم، وکــ راســت ي بــا وکلــم 

رو و بخــارا  بــه:  را گفــتيســامانل �عااســم ابــن احمــد ابــن م�ابواسـحاق ابــراه 
 ابواسـحاق  .ردنکـ ر بـا تـو مقابلـه نتوانـد     �ـ ر، چـون مـن بـا تـو باشـم ام     �ـ  بگکملـ 
ــش ــر بکلـ ــالف�شکـ ــاهر د و خـ ــ ظـ ــام. ردکـ ــ حمِر�ـ ــند از �ـ ــشتشابور�ـ ــو .  بازگـ ابـ

مت شـد و  1د در هز� حمِر� افتاد، و امجنگن شا1ان ا�رد و مکاسحاق قصد او    
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 يامـد، و در جمـاد  �ببخـارا   بـه  ي بـر اثـر و   يو ابواسـحاق عـم و     . امـد �تا بخـارا ب   

 ي منبرهــاۀو بــر همــ . ردنــدکعــت � اهــل بخــارا ب ۀ همــي بــا و۳۳۵ســالِ  بــهخــر اآل
  .خواندندنام ابواسحاق بخارا خطبه ب

نـد و بـا   ا هردکـ  دل بـد  ي بـا و ي وِرکه لـش کـ معلوم شد  او را يو بعد از مدت 
ــام ــر حم�ـ ــده �ـ ــت شـ ــصدِ  د راسـ ــد، و قـ ــد انـ ــ آن دارنـ ــب او را هکـ ــارا ،شندکُـ  از بخـ
 را داد ن�تگ  منصور قرايد سپهساالر�ر حم�و ام. ان رفت�گشت و به چغان  باز

بخــارا  بــه و ردکــ را بگرفــت و بنــد ينــ1محمــد قزو ابــن يو علــ. و بــه مــرو فرســتاد
  .دفرستاد، و آن فتنه را فرو نشان

ش 1 خـو کِلـ  م از طالبـانِ يسکـ  خود با هرکلد را در مدت م� حمِر�و ام 
  .  شديد صاف� حمِر� بر امتها1وال ۳۴۱خ 1تار ار افتاد، و به� بسيهاجنگ

 او کِلــــ ممـــدتِ  و.۳۴۳االخـــر   ع�ــــا برفـــت در مـــاه رب  �ــــدند از�ـــ ر حم�ـــ ام
   .سال بود۱۲

ن 1ــ اينرشــخ جعفــر بــنه محمــد اکــد 1ــنــصر گو ابــن بــن محمــد ااحمــد 
 و آنچـه در عهـدِ   .۳۳۲ در سـال  ي وبـه اولِ روزگـاِر    . رده است کتاب به نام او     ک
ن �و همچنـ  رده اسـت، کاد ن1ش 1تاب خوک در يمامت هد بوده است ب   �ر حم �ام

 بــه ،يد مــا را درســت شــده اســت از حــال امــراء ســامان    �ــحمِر �ــآنچــه بعــد از ام 
  .يق اهللا تعال�توف

  نصر ابن نوح ابن کعبدالملد ابوالفوارس �ر رش�امرِ کذ
ساله  دهيردند، و وکعت �د ب�ر رش �ه ام ا برفت ب  �د از دن  � حم ِر�چون ام 

  .  بنشستکلم هه بکبود 
 طمـع  يتـ 1 بـه وال يسکـ د هر� برسـ تها1والد به � حمِر� وفات امو چون خبِر  

بــه  او را محمــد را بـه خراســان فرسـتاده بــود، و   ابـن  محمــد ابـن  اشــعث. ردنـد ک
 و هنـوز در آن  رد،کـ  ي صـاف تهـا 1والار افتـاد، و  � بـس يهـا جنگ و اصـفهان    هرات
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شــب  فتــاد و هــم در آن�د از اســب ب�ر رشــ�ــه امکــرد کــ ي مــجنــگبــود و  يار مــکــ

روز از مــاه شــوال گذشــته بــود    شــب چهارشــنبه بــود و هــشت   و آن. افــت1وفــات 
  .۳۵۰سالِ  به

ــون   او هفــــتکو مــــدت ملــــ  ــال بــــود، و چــ ــش کدفــــن  او را ســ ــد لــ ر کردنــ
  .ها ظاهر شد ردند، و فتنهک کل م طمِعيسکو هر. ردندکف دند و خال1بشور

   احمد ابن نصرابن  ر منصور�ر امکذ
عـت  � بير بـا و ک بنشـست و لـش    کلـ م بـه او  . ردنـد کنام   د1ِر سد �ام او را    و

 نــه بــود 1 او روز آدعــتِ�و ب. ار�د آمــد بعــد از اخــتالف بــس   1ــ و اتفــاق پدردنــدک
 چـون   بـود، شابور�ـ ن در   ن�تگـ   ساالر الـب  و سپهـ  . ۳۵۰ سالِ  به نوزدهم ماه شوالْ  

و . رد�ــ را بگد1ِر ســد�ــام تــا ردکــد قــصد بخــارا �رســاو   بــهد�ر رشــ�ــ امخبــر وفــاتِ
ــام ــد�ـ ــشد1ِر سـ ــه ج ک لـ ــون بـ ــتاد، و چـ ــون رســـ �ر فرسـ ــد خواســـت �حـ ــذرد کـ ه بگـ

ه بــازگردد و بــه کــخواســت . ار آمــده بــود� بــسِرکه لــشکــ از آننتوانــست گذشــتن
عبـدالرزاق بـه    ابـن  رد بـه محمـد  کـ  نامـه  د1ِر سد�ام،  خود ت1ِ رود با وال   شابور�ن
 دانـست  ،افـت 1 خبـر  ن�تَگـ  الـب . د1ـ  درآشابور�ـ نه به کنگذارد   او را     تا شابور�ن
حـون بگذشـت و بـه بلـخ رفـت و      � همچنان از آب ج، نتواند رفتن  شابور�ن ه به ک

ردک ظاهر بلخ را بگرفت و خالف.  
رد، و کـ هـا  جنگ ن�تَگـ  الـب  محمد را فرستاد، و با     ابن    اشعث د1ِر سد �ام
 ابـن   اشـعث ، بـه غزنـه رفـت   ن�تَگـ  الـب . ردکـ رون �ـ  را از بلخ بن�تَگ  الببه آخر   

بــــار گر1ردنــــد، و دکهــــا جنگز �ــــ بــــه غزنــــه رفــــت، و آنجــــا نيمحمــــد بــــر اثــــر و
 د1ِر سـد �ـ امو بـاز  . خـت 1مـت شـد و بـاز بـه بلـخ گر     1 به هزيش و� از پ  ن�تَگ  الب
  .ار به خدمت آمد� بسجنگ  بعد از خالف و و،امان داداو را 

 تْکـ  فرسـتاد و ممل تهـا 1والار بـه  � بـس يرهاک لـش د1ِر سـد �امام 1ن ا1و در ا 
و بــا لمــان بگرفــت،  1 دت1ِــو وال. ع نمانــدت منــاِز1ــش در وال�رد، و بــکــ يصــاف
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  . بدهنديشابور�ن  هزار درم۱۵۰ِ هساله هرکآن   بهردکلمان صلح 1د

ســالِ  بــهه شــانزدهم مــاه محــرم شنب1کــا برفــت در روز �ــ از دند1ِر ســد�ــامو 
۳۶۵.واهللا اعلم. ماه بود نزده سال و پنج او پاکِل و مدت م.  

  احمد ابن نصر ابن منصور ابن ر نوح�امرِ کذ
 بـــه يا برفـــت، روز دوشـــنبه پـــسر و�ـــشنبه از دن1کـــ روز د1ِر ســـد�ـــامچــون  

ام او را  وردندکعت � بي بنشست، و با و کلم�و ابوعبـداهللا .  لقب شـد يضِر ر 
 عـذر خواسـت، و بعـد    ير�ر شد، و باز به سبب پ    1 وز يجبهاناحمد   ابن   محمد

ر شد، و 1ر وز1زَع ابن عبداهللا ابن ر محمد�گر شد آنگاه ام1 دو سه روز د ياز و 
  شـد، معـزول ر بـود  که سپهساالر لـش کو ابوالعباس تاش .  بارونق شد  کلار م ک
 و  ردکـ اس تاش خـالف  ابوالعب. م سپهساالر شد�ابراه ابن    ابوالحسن محمد  و
قِ 1 و ابوالحـسن فـا   ي ابو عل  ين و پسر و   و سپهساالر ابوالحس  .  بگرفت شابور�ن

ــ و ابوالعبــاس از . ۳۷۷ســالِ  بــهردنــد کمــت 1هز او را  رفتنــد وشابور�ــنه بــه خاصّ
ار شــد و بــه  1ــ يحــسن بــا و  ابــن يخــت، علــ 1 بــه گرگــان گر خــت،1ر بگشابور�ــن

  .گرگان درآوردش
ا برفــت بــه آخــر  �ــم ازدن�ابــراه ابــن حــسن محمــدبوالو چــون سپهــساالر ا

 بــا ياز و يضــر ِر�ــ اميو بعــد از و.  سپهــساالر شــدي پــسر و،۳۷۸قعــده ســال 1ذ
ه شـد، و بـ  سپهـساالر  خاصه  ق1ِفاو ابوالحسن . ردکعزول م او را    ت شد و  �راهک

خــت، و بــه مــرو   1 بگريخاصــه از وق 1و فــا. ردکــ جنــگ ي و بــا و رفــتهــرات
  . از هجرت۳۷۸بر ه سال حج1خ ذ1رفت به تار

 بــود، ي مــاه والــ ۹سال و 1کــنــوح  ابــن  منــصور ابوالحــارثيو بعــد از و
شان 1ــ آل ســامان از دســت ا تِکــمملردنــد و کدر ســرخس بنــد   او را ان1ــتوزکب
  . واهللا اعلم.رون رفت�ب



  

  ١بودند يدربخاراقاض هک يِرجماعتکذ

از عبـداهللا  : ن گفت�و محمد ابن اَع.  بوديز بخار1ه ابن عبدالعز  1بو�س
 .ردکـ رد و بـه دو درم جـور ن  کـ  بخـارا   يه قَـضا  'بو�سـ : ه گفـت  کـ دم  � شن ٢کمبار

  .ردک جور نيئ ار باشد، به ذره�دو درم بس: باز گفت
  .د شد�ار شهک دراز، و آخِر ي شد به سالهايو باز مخَلِّد ابن عمر قاض

  .د�فه فرمانِ قضا رس�را از خل يه وک يم حازم سدوس1گر ابود1و د
قـضا   او را هکـ  )رح( بـود ٣، معروف بـه غُنجـار    يم�سا ابن موسا ِت   �گر ع 1و د 

ه کــن کــار �ــ را اختيسکــ ينــکاگــر قــضا ن: رد، و ســلطان فرمــودکــدادنــد قبــول ن
اد 1ـ شِ او �ه اهـل قـضا را پـ   کـ و سـلطان فرمـود      . ردکهم قبول ن    ن1 ا .م� ده يو  به
. د'نــشا: فــتردنــد گکاد 1ــشِ او �ه پــکــ يسکــردنــد، و نــامِ هرکهمچنــان . د�ــنک

ــدان    ــان همـ ــن عثمـ ــسن ابـ ــون حـ ــ٤يچـ ــشِ او � را پـ ــشت  کاد 1ـ ــاموش گـ ــد خـ . ردنـ
  .  عالمت رضا باشدي از ويخاموش: گفتند

 خراسـان بـه   يدر عهـدِ او در شـهرها  . و حسن ابن عثمـان را قـضا دادنـد       
  .س را نشان ندادندک چ�عِلم و زُهدِ او ه

  .باز عامر ابن عمر ابن عِمران بود

                                                 
را  آن) ام�رحس�ن خنجي( ا�ن فصل را مترجم در آغاز کتاب آورده است، و من -1

  .ام آخر کتاب منتقل کرده به
 .از محدثان بزرگِ مرو بوده استهجري  ۱۸۱ ۔ عبداهللا ابن مبارک مروزي متوفي2
ا�ن مرد از ). پارسي است(ها�ش گلگون است  نهکه گو گونه؛ کسي سرخ: ۔ غُنجار3

  . در سرخس درگذشت۱۸۶عربهاي سرخس بود و درسال 
4-مدان از اصل �مني از قب�لۀ عربِ بني: مداني هه. 



  تار1خ بخارا

  

۱۲۱
 و بعــد از عــزل بــه تــوس وفــات     ١ بــود،يم حبطــ�اهبــاز اســحاق ابــن ابــر   

  .۲۰۸افت در سال 1
را قـــضا دادنـــد در ســــلخِ    يه وکـــ  بـــود  ٢يد ابـــن خلـــف بلخــــ  �گـــر ســـع  1د

 مثَــل زدنــد از عــدل و يه بــر وکــ قــضا رانــد يوجهــ بــه. ۲۱۳ االول ســال يجمـاد 
جملـه   و نهـاد، و از آن �کـ  نيو سـنتها  . ٰىي تعـال  يانصاف و شفقت بر خلـقِ خـدا       

 بــر ي نهــاد بــه عــدل و انــصاف، تــا قــو   ي و قــسمتِ آبِ بخــارا و ٣رغــات،ن د1ــا
   .ندکف ستم ن�ضع

 عبــــاد ۀازجملــــ او را و.  بــــوديم نرشَــــخ�د ابــــن ابــــراه�ــــگــــر عبدالحم1د
  .ين گفتند�الحالصّ

 يل سـامان �احمد ابن اسماعروزگار     به يدکَم بر �گر احمد ابن ابراه   1د
  .ه بود و هم زاهد� بود و هم فقيقاض

ــن   1د ــد ابـ ــوذر محمـ ــر ابـ ــار 1گـ ــ يوســـف بخـ ــکـ ــام  ۀه از جملـ  اصـــحاب امـ
 و. ردنـد کم 1 بخـارا تقـد  يبـر علمـا   او را  بود و با علـم و زهـد بـود، و           )رح(يشافع
شتن 1ـ  خويز�ـ چ چ� بـه هـ  يازمودند به رشوتِ پنهان، و به هر معنـ  �ار ب �بساو را   

ر �ـ  پو چـون . شـد  يروز عـدل و انـصاف از او ظـاهرتر مـ     ه هـر کـ رد بلکـ را آلـوده ن 
عـــراق   بـــهيحـــج رفـــت و حـــج گـــزارد، و مـــدت   عـــذر خواســـت و بـــهءشـــد از قـــضا

بخـارا   رد، و باز بـه ک ي بود و شاگرد )ص(غامبر�ث پ 1 و در طلبِ علمِ حد     ٤د�بباش
  .ه� علرحمةُ اهللا. ات�رد تا آخِر حکار �آمد و عزلت اخت

الفق�ـــه بـــود  ي الـــسلِميگـــر ابوالفـــضل ابـــن محمـــد ابـــن احمـــد مـــروز  1د

                                                 
  .تم�م  حبطي، عرب از �ک ت�ره از بني-1
 .عامر بود ۔ ا�ن مرد از فقهاي بزرگ بلخ و عرب از قب�لۀ بني2
 ناشي از باران  در جلو آبِ جاريِ در درۀ کوهستانيکه سدي : درگاه:ات۔ درغ3

 . استفاده شود از آن جمع شود و به هنگامفصلي بندند تا آب در پشتش
 .باشنده شد؛ سکونت گز�د: ۔ بباش�د4



۱۲۲ خ بخارا1تار
 يئـ  ه بـه ذره کـ رد کـ  ءار در بخارا قضا� بسي و سالها ١.»مختصِر کافي  «صاحبِ

روزگـاِر او در   بـه . ردکـ  ي عـام مـ  ب نگرفتنـد، و عـدل و انـصاف     �ـ  جور و ع   يبر و 
  . ا به علم و زهد مثل او نبود�دن

  ٢.د شد�ِر سلطان شد، و به مرو شه1 وز از آنبعد
  .ن�هم اجمع� علرحمةُ اهللا

  
م دفترهـا  �نـ کر ک بخارا را ذي علماۀه اگر جمل کد  1تاب گو ک ن1مصنفِ ا 

علمـاء  «ه کـ  فرمـود  )ص(غمبـر �ه پکـ نـد  1م از آنها1ردکـ اد 1ـ ه ما کجمله  ن1و ا . د1با
  ».ل�اسرائ ياء بن�اَنبکَ ياُمت

   ان1پا

  
www.irantarikh.com  

                                                 
 .سلمه  از قب�لۀ بنيتبار  عرب-1
بر  سپاه�انِ شورشيِ ام�ر نوح ساماني که غالمانِ ترکِ ام�ر بودند ۳۳۴۔ درسال 2

آمدۀ  هم  و پاها�ش را م�ان دوسِر به قاضي خشم گرفتند و بازداشتش کردندا�ن
  . ار بستند و سرهاي دودرخت را رها کردند و او به دون�م شدددرختِ سپ�د دو


