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  مقدمه

   الرّحيمالرّحمنِبسمِ اهللاِ 
  

كه آفرينندة جهان است و ـ  جل جالله  ـسپاس و ستايش خداي تعالي را
  .دهندة جانوران است و دارندة زمين و آسمان است دانندة نهان است و روزي

صلَّي (حمد مصطفي ميان، خاتمِ پيامبران، متحيت بر گزيدة آدو درود و 
  .)وان اهللا عليهم اجمعينرض (و ياران و اتباع و اشياعِ او )اهللا عليه و سلَّم

 ابن  كه ابوبكر محمد1قباوينصر  ابن محمد ابن چنين گويد ابونصر احمد
نصر ابن  ابومحمد نوحجعفر نرشخي كتابي تأليف كرده است به نام اميرِ حميد 

 و مناقبِ و فضايل او و آنچه 2در ذكر بخارا )رح(يساماناسماعيل  ابن احمدابن 
وي نسبت دارد، و  در وي است و در روستاهاي وي از مرافق و منافِق و آنچه به

و اصحاب و تابعين و  )ص(ت از رسول احاديثي كه در فضيلتِ بخارا آمده اسذكرِ
ه است عربي بود كتاب به و تأليفِ اين .) عليهم اجمعينرضوان اهللا(علماي دين 

خواندنِ   مردم بهو چون بيشترِ. )ص( از هجرتِ نبوي332 سال در عبارتِ بليغ به
كتاب را  اين«رخواست كردند كه كتابِ عربي رغبت ننمايند، دوستان ازمن د

                                                           
 .ـ قُبا از روستاهاي فرغانه در قرغيزستانِ كنوني 1

 .عِلم است به زبان مغان مجمعِ شمعناي به نوشتة جهانگشاي جويني وـ بخارا نامي است پارسي،  2
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در كتاب را  اين ايشان را اجابت كردم و  فقير درخواستِ.»پارسي ترجمه كن به

 و چون در نسخة عربي ذكرِ .پارسي ترجمه كردم به 522 سالجمادي االول 
  بازبسته نبود، و نيز طبيعت را ازي بود كه دركار نبود و درآن مصلحتئيخبرها

  . كرده نشدخبرهاافزود، ذكرِ آن  خواندنِ آن ماللت مي
طريقِ  به 574 در سالعمر،  محمد ابن زفر ابن اين كمترين بندگان،و 

جه امامِ اَجلِّ اَعزّ،  خوارِ جهانْجهتِ مجلسِ عاليِ صدرِ صدو اختصار ذكر كرد به
ين، سيف االسالم والمسلين، حسام االَئمه في العالَمين، سلطان  والدالمِلّه برهان
ين، مفتي الخافِقَين، كريم الطَّرَفَين، ذوالمناقِب ريعه، ظَهر الخالفه، امام الحرَمالشّ

قَدس اهللا ان الدين عبدالعزيز، مام الحميد برهالصدر اال ابن والمفاخِر، عبدالعزيز
  .عمرِ الخَلَف في العِزّ والعلَيارواح السلَف و بارك في 
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  فصل

  بخاراِ  ذكرِپيدايشدر
 اما ابوالحسن 1ركتاب نياورده است،دفصل را  جعفر نرشخي اين ابن محمد
كتاب خزائن العلوم چنين آورده است كه اين ي درنيشابورمحمد  عبدالرحمن

ستان بوده است ت آبگير بوده است و بعضي از وي نَيِ كه امروز بخارا اسموضع
پاياب نيافتيزار، و بعضي موضع چنان بوده كه هيچ حيوانْ رغو درختان و م  

 كوهها برفها گداختي و آن آبئي كه سوي سمرقند است برواليتها سبب كهآن  به
» 2رودِ ماصف « بر سوي سمرقند رودي عظيم است كه اورا.آنجا جمع شدي

 و آن آب بسيار برفت و زمين را بكند و  بسيار جمع شود، درآن رود آبِخوانند،
 آمد و گِلِ آب بسيار مي.  بسيار بيرون آورد چنانكه اين مغاكها آكنده شدگِلِ

 و اين داشت  آن ديگر باز و آب3ِرسيد،» فَرَب«و » بتَك«آورد تا به  بسيار مي
» رودِ سغد « عظيم شد و زمين راست شد، و آن رودِموضع كه بخارا است آكنده

  .شد» بخارا «و اين موضعِ عظيم. شد
جانبِ مي گرفت، و مردمان از و آنجا خُرّمردمان از هرجا جمع آمدند و

                                                           
 .هاي مترجم است كه در قرن ششم هجري بر كتاب افزوده شده است تمامي اين فصل از افزوده= 1

 . د تأييدِ منابعِ معتبرِ تاريخي نيستهايش مور ولي برخي از داده

  .اسپ است كه نام ديگرش، اندكي دورتر از بخارا، زرافشان بوده تلفظِ عربيِ ماهماصف ـ  2
 .اند كنوني واقعاين دو روستا بر كرانة آمودريا در نزديكي شهرِ چارجوي در ازبكستان ـ  3
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آن .  بسيار بود و شكار بسيار بودواليت آب و درختانْاين   بهتركستان آمدند، و

و اول در خيمه و خرگاه . قام كردندممردمان را اين واليت خوش آمد، اينجا 
 بسيار و مردم .روزگار مردم گرد آمدند و عمارتها كردند ايستادند و باشيدند، و به

و هنوز اين شهر . بود» يوِاَبرُ«شدند، و يكي را برگزيدند و امير كردند، و نام او 
 1خرقان«و بود » نور«جمله يكي  ليكن بعضي از روستاها شده بود، و از آننبود، و

 بزرگ كه پادشاه و ديهِ. »ايسوانه«و » سفنه«و » تراوچه«و » وردانه«و » رود
  2.را خواندندي  وي بود، و شهرْ»وسيقلعة دب« و شهرْ. بود» بيكند«تي نشس

اين   بهلم پيش گرفتبزرگ شد و ظ» ابروي«و چون روزگاري برآمد 
نگران ازاين واليت  و توا3ناندهقا.  مردم بيش صبر نتوانستند كردواليت، چنانكه
 نام 5موكَتچشهر را  آن و طرازِ شهري بنا كردند و4ند،تركستان رفت بگريختند و به

را   كه ازآنجا رفته بود ويـ طايفه رئيسِ آن ـ  بزرگازبهرِ آنكه دهقانِكردند 
د، يعني شهر بو» كَت« و ،دبه زبانِ بخاري گوهر بو» موكچ«.  نام بودچموك

 خوانند، يعني چموكرا  زبانِ بخاري كسي كه بزرگ بود وي و به. چموك شهرِ
  .»گوهري است فالن«

 مهترانِ خود كس فرستادند مانده بودند به نزدِبخارا  بهپس آن مردمان كه 
ن و آن مهتران و دهقانان به نزد پاشاه تركستا. جورِ ابروي و فرياد خواستند از

» يباغو«ترك بود، و اورا ازجهتِ بزرگي » يناچورقر« و نام آن پادشاه 6رفتند،

                                                           
 . است و فارسي استمعنيِ مبارك به اند  و نوشته عربي خَرَقان گفته  كه به»گان خَرَّه «-1

 .گفتند آن مي  به»شهر«يعني ـ  2

 .مالكان دار؛ بزرگ  زميندهقانان يعني اشرافِـ  3

 .اند  خبر دادهنواحي غربي كاشغرها به  منابع چيني هم از مهاجرت سغديـ  4

 ).خششدر: چمك (.خانه؛ مسكن؛ آبادي: كَت.  درخشنده:چموك .كَت است موكچدرستش ـ  5

 .اينجا كاشغر استتركستان در ـ  6
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نام » شيرِ كشور« پسر خود كه يباغو.  داد خواستنديباغوو از . لقب كرده بودند

آمد ابروي را در بيكند بخارا  بهچون شير كشور . داشت با لشكري عظيم فرستاد
پر كردند و  1 سرخكَبِتِ بزرگ از بگرفت و بند كرد، و باز بفرمود تا يكي جوالِ

را اين واليت خوش آمد، و به كشور و شيرِ . ردابروي را درآن جوال كردند تا بم
 2.بباشدبخارا  به پدر نامه فرستاد و اين واليت را طلبيد و دستوري خواست تا نزدِ

شير كشور كس فرستاد به .  بخشيدم جواب آمد كه آن واليت را به تويباغوو از 
بخارا  بهكه از بخارا گريخته بودند با زنان و فرزندان باز موكت تا آن مردمان را چ

موكت آمده بود ازجملة خواص باز مرسوم شد كه هركه از چ گاه ازآن. آوردند
بود، ازبهرِ آنكه هركه توانگر بود و دهقانِ بزرگ بود گريخته بود، و درويشان و 

  .فقيران مانده بودند
. قوم شدند نده بودند خدمتكارانِ آنمابخارا  به هركهقوم بازآمدند،  چون آن
، ازبهرِ يگفتند» بخاراخُداه«دهقان را  قوم دهقانِ بزرگي بود و آن و درميانِ آن

 بيشتر اورا بود، و اغلبِ اين مردمانْ 3زادة قديم بود، و ضياع نكه دهقانآ
ه شهرستانِ بخارا بنا كرد، و دي كشور رِو شي.  و خدمتكارانِ او بودند4رانو ديكَ
 بعد ازآن، .سال پادشاهي كرد و بيست. بنا كرد» فرب«و » متينس«و » ماستين«

 بنا كرد، و بعد ازآن ديهِ» رامِشن«و » شرغ«و » گتج اسك«كه شد  ديگر پادشاهِ
عروس آوردند، اندر بخارا  به چين را پادشاهِو چون دخترِ . برآورد» ورخَشِه«

  . نهادندرامِشنين بتخانه را به از چين، و ائي آوردند  جهازِ او بتخانه
بخارا  به ـ  ي اهللا عنهرض ـ روزگارِ خالفتِ اميرالمؤمنين ابوبكر صديق و به

                                                           
  ).پارسي است(زنبور، : ـ كبت 1
 . در بخارا ساكن شود:بخارا بباشد به. اجازه طلبيد: دستوري خواستـ  2

 .زمينهاي كشاورزي و باغستان: ـ ضياع 3

 .كشاورز: رو ـ كدي 4
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   1. نبودسيمبخارا  بهو پيش ازآن . سيم زدند از نقرة خالص

. مسلم ابن قُتَيبه بخارا گشوده شد بردستِ حجاج ابن يوسفروزگار  و به
 و .مسلم ابن قُتَيبه داشت ازجهتِ 3سال ملكودو   پادشاه شد، و سي2و طغشاده

را در  ي و)رح(و ابومسلم .دهسال پادشاه بودابن طغشاده  قُتَيبهاو پسرش بعد از 
  .رِ نصر سيار كه امير خراسان بودروزگا سمرقند بكشت به

كاخِ لك داشت، و اندر سال م طغشاده هفت ابن انگو بعد از وي سِ
خليفه، غوغا برخاست و او نيز كشته شد هم در  فرمان  به كشته شدورخَشِه

 خواند، در  بركنار نهاده بود و قرآن مي4ئي اسهماه رمضان كُرّ در. كوشكِ خود
  .را دفن كردند  ويحال اورا بكشتند، و هم در آن كوشك آن

لك داشت و اندر سال م طغشاده هفت ابن »بنيات« برادرِ او و بعد از وي
  . آن بعد از اين ياد كرده شودخليفه، و سببِفرمان   بهد كشته شورخَشِهكاخ 

  تا،بود او مي  و بعد ازآن بخارا دردست فرزندان طغشاده و خُدام و نبيرگانِ
 بيرون شد، بخاراخُداهلك از دستِ فرزندان اسماعيل ساماني كه م اميرروزگار  به

  .و بعد ازاين ياد كرده شود ذكرِ آن
تاب خزائن العلوم آورده است كه شهر بخارا ي دركنيشابورابوالحسن 

  .ازجمله شهرهاي خراسان است، هرچند آبِ جيحون درميان است

                                                           
 .استشده  در مرو زده مي رواج داشته كه شاهنشاهيهاي  ـ يعني سكه زدن مرسوم نبود، زيرا سكه 1

يك » اَخشايد« و »هاخشاد«.) شاه: اخشاده. عدالت: ارته. (است» ارته اخشاده«عربي تلفظ ـ طغشاده  2
 داريوش .شده است ميتلفظ » خشايتيه «و» خشايته«ايران غربِ  در واژة بسيار كهن است كه

باختريه و يِ نواحي شرقي  محلشاهان .ناميده است» خشايتيه«هايش خود را  بزرگ در سنگنبشته
 .نوشتند» اَخشَيد«داشتند، كه عربها » اخشايد«حات اسالمي صفتِ سغد تا دوقرن پس از فتو

 . پادشاهي:ـ ملك 3

 .دفترچه: ـ كُرّاسه 4
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  بخارا ساميِذكرِاَدر
كتاب ر كه نامهاي بخارا بسيار است و د1احمد ابن محمد ابن نصر گويد

آورده » جگت بوم«جاي ديگر ديدم و باز در. آورده است» جگت نيم«خويش 
شارستان «يعني » هيفرِمدينه الص«تازي نوشته است  ديگر بهجاي  و به. است
و نام . »شهر بازارگانان«يعني » ارجمدينه التُّ«تازي  جاي ديگر به  و به.»روئين

و . و هيچ شهري خراسان را چندين نام نيست. از آن همه معروفتر است» بخارا«
  .آمده است» رهفاخِ«به حديثي نامِ بخارا 

آبادي حديثي روايت كرده  نوجعلي اهد واعظ محمد ابن و خواجه امام ز
   فرمود كه)ص(رسول:  كه او گفت)رض( از سلمان فارسي در ذكرِ فضائلِ بخارااست

را خراسان گويند؛ سه شهر  ي است كه آنئ  مشرق بقعهبه زمينِ«:  گفت)ص(جبرئيل
و نوري از  سرخ و مرجان بيارند؛ از اين خراسانْ روز قيامت آراسته به ياقوتِ

برآيد؛ و گرد برگرد اين شهرها فرشتگانِ بسيار باشند تسبيح و تحميد و  ايشان مي
 و ناز چون عروسي كه  آرند به عِز2ّصات اين شهرها را بر عرَ.آرند تكبير مي

 بود در زيرِ هر 4علَم هزار و هر شهري را از اين شهرها هفتاد.  برند3خانة شوي به
گوي   موحِدِ پارسيهزار هيد، و به شفاعتِ هر شهيدي هفتاد شهزار  هفتادعلَمي

و به هر طرفي از اين شهرها از راست و از چپ و از پيش و از پس . نجات يابند
نام ! يا جبرئيل«:  گفت)ص(حضرت رسول» .ده روزه راه بود كه همه شهيد باشند

                                                           
 .هاي مترجم در قرن ششم هجري است نيز از افزودهبخش  اين -1

 . خدا براي داوري برتخت نشينددشتي كه مردم درروز قيامت درآنجا گرد آيند و:  عرَصات-2

 .شوهر: ـ شوي 3

 .پرچم:  علَم-4
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به تازي قاسميه نام يكي از اين شهرها را «:  گفت)ع(جبرئيل» .اين شهرها بگوي

 .تازي سمران خوانند و به پارسي سمرقند  دوم را به.كرد خوانند و به پارسي بيش
يا جبرئيل «:  گفت)ص(رسول» .وم را به تازي فاخره خوانند و به پارسي بخاراس

 آنكه بخارا روز قيامت بر همه شهرها فخر كند بهرِاز«: گفت» چرا فاخره خوانند؟
 قَلوبهم بِالتَقوا طَهِّر بارِك في فاخِرَه و اَلَّلهم«:  فرمود)ص(رسول» .به بسياريِ شهيد

  1».م رحيماً في اُمتيه زكِّ اَعمالَهم و اجعل و
 بخاريان و به اعتقاد و پاكي ايشان دليِ و ازبهر اين معني است كه بر رحم

  .دهند از مشرق تا مغرب گواهي مي

                                                           
تقوا پاكيزه بدار و كردارهايشان را نيكو  به بخارا بركت بده و دلهايشان را به! بارخدايا:  ترجمه-1

 .گردان و آنان را در امتِ من مهرورز كن
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  ذكرِ روستاهاي بخارا

  كَرمينه

 روستاهاي بخارا است، و آبِ او از آبِ بخارا است، و ازجملة كرمينه
 است، و مسجد جامع جداگانهي را روستائ خراج او از خراجِ بخارا است، و وي

بادية «مينه را مثَل در قديم كر و به. اند اُدبا و شعرا بسيار بودهوي  و اندر .دارد
  .هارده فرسنگ است و از بخارا تا كرمينه چ.اند  خوانده»خُردك

  نور

 بسيار 1 جامع است، و رباطهاي بزرگ است، و در وي مسجدِنور جاي
ارا  و اهل بخ2 آنجا روند،زيارت ي ديگر بهها بخارا و جاهرسالي مردمانِ  به.دارد

د فضيلتِ حج دارد، و چون زيارت نور رو كه به كسي و.كار تكلف كنند در اين
  .متَبرِّكسببِ آمدن از آن جاي   بندند به3بازآيد شهر را خوازه

ر كس از  خوانند، و بسيا»انورِ بخار«ي ديگر واليتهاو اين نور را در 
  .) اجمعيني اهللا عنهمرض(اند  آنجا آسوده] در[ 4تابعين

  طواويس
نعمت و  اند با ، و در وي مردماني بودهاست» برخا«نام اصليِ او طواويس  

                                                           
 ران در نزديكيِ سرزمين كافرانمعناي قرارگاهِ جهادگ معناي كاروانسرا است و هم به هم به: ـ رباط 1

كشتن رفته  ها به دست ايراني  به اسالمياند كه درزمان فتوحاتِ رفته  ميزيارت گورهاي عربهائي ـ به 2
 . همان ايرانيان شده استشده  مسلماناند، وگورهايشان در آينده زيارتگاهِ نوادگانِ بوده

  . نصرت عربي استي است و طاقپارسخوازه . طاق نصرت): خازه(ـ خوازه  3
 .اند  نسل دومِ اصحاب پيامبر كه اهل مدينه و مكه بوده: تابعين-4
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 و عرب .اند داشته يكي و دو طاووس ميانه  هركسي در خ از تجملْتجمل، و

 آن ديه  نامِاند، چون درآنجا طاوس بسيار ديدند پيش ازاين طاووس نديده بوده
را نيز رها كردند و طواويس » …ذات« كردند، و بعد ازآن »ذات الطَّواويس«را 

و در ايامِ قديم آنجا .  عظيم دارد1در وي مسجدِ جامع است، و شارستاني. گفتند
چه بوده است كه هر آن بازار چنان رسمِ و . ده روزفصلِ تيرماه زار بوده است بهبا
بازار اين   بهعيب همه باريانِرده و ستور و ديگر آخِ بودي از ب2 معيوبريانِآخِ

 امكان و سامان نبودي و هيچ شرط نپذيرفتي نه  رد كردنْ و باز؛فروختندي
ازار ده هزار كس بيش حاضر آمدي از باين   بهساليو هر. فروشنده نه خرنده را
هاي ديگر بيامدندي ؛ چنانكه از فرغانه و چاچ و جا3 حوائجبازارگانان و اصحابِ

  و سببِ.اند ه توانگر بودهسبب اهل اين دي و بدين.  بسيار بازگشتنديو با منفعتِ
 و تا بخارا ، سمرقند است و بر شاهراهِ. ايشان كشاورزي نبوده استتوانگريِ

  .فرسنگ استهفت 
   جگَت اسك
 و .اند  توانگر بوده و در وي مردمانْ. بزرگ دارد4كُهندِژيجگَت  اسك

ويران و   ـه آن دي آنكه ضياعِ ازبهرِ ايشان كشاورزي نبوده استسبب توانگريِ
اند و از آنجا   بودهبازارگانو همه  ا و مردمانِ. به هزار جفت نرسيده استـ آبادان

 و آن ديه از جمله .بهي آنجا بازار بوده استشن و هر پنجكرباس بسيار خيزد 
ه را به مقاطعه داده موفق باهللا اين دياحمد  و ابو.  است5سلطانيمملكة  خاصة

                                                           
 .مركزِ اصليِ شهر:  شارستان-1

 .كاال و جنسِ بنجل:  آخرِيانِ معيوب-2

 .دارندگانِ كاالها: ـ اصحابِ حوائج 3

 ) عربي استنوشته است كه امالي» قهندز«و » كُندز«درمتن اصلي . (پادگانِ قديمي:  كهندژ-4

 .ملكِ خصوصيِ دربارِ حاكم:  خاصة مملكة سلطاني-5
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 ابن فروخت به سهل باز وي و1؛طاهر كه امير خراسان بود ابن بود به محمد

خي عظيم اي بنا كرد و كا  آنجا گرمابهداغوني .بخاري و بها گرفتاحمد داغوني 
را  و آن ،روزگار ما بقية آن كاخ مانده بود به و تا ،ساخت ـ   رودبر لبِ ـبر گوشه 

  . آن كاخ را ويران كرد رود آبِ.ندخواند»  داغونيكاخِ«
 بوده است 2جگَت ضريبه اسكاحمد داغوني را بر اهل  ابن اين سهل و مر

ضريبه  ه بهدي پس ازآن .ا كردنديه سمت بر خانه ق،سالي ده هزار درمهر
 و ورثة ، و از وي ياري خواستند4 و به سلطان بازگشتند3،بازگرفتند دوسه سال

 وي . امير اسماعيل سامانيروزگارِ  بهاي بيرون آوردند احمد قباله ابن سهل
 شهر ميانجي اي ديد درست، وليكن خصومت دراز شده بود، و خواجگانِ قباله
 اهل اين 5. درم صلح كردندهزار  هفتاد وه و ورثة داغوني به صد اهل دي.شدند

  .خاست و آن مال بدادندتا اين ضريبه از ايشان بره را بخريدند ديه اين دي
 شمس ملِكروزگار   تا به، جامع نبوده است مسجدِ هرگزديه اين  بهو

اورا ه كهاي بوده است از اهل دي خان خواجه طمغاج ابن ابراهيم ابن لك نصرالم 
 سلطان 6عمالِ انبوه، و ازجملة خيلِ  باهندندي، مردي محتشم بودخوانساالر خوا

 نيكو، و مالي عظيم غايت به خود  مالِخالصِ وي مسجد جامع بنا كرد از ه،بود
  . آدينه گذارد و نمازِخرج كرد،

                                                           
ترين امير طاهري  محمد ابن طاهر طاهري ناتوان .بود خليفة عباسي وليعهدِبرادر و  ابواحمد موفق -1

 . خورشيدي اميريِ خراسان يافت و يعقوب ليث اورا ازميان برداشت241بود كه در سال 

 .ماليات: ـ ضريبه 2

  .سال نتوانستند ماليات مقرر را بپردازند، و دولت امالك ده را مصادره كرد ردمِ ده دوسهـ يعني م 3
  .)دولت؛ دستگاه حاكميت: سلطان. (ـ يعني به سلطان مراجعه كردند 4
 . هزار درهم بپردازند و زمينهاي ده ازآنِ خودشان باشد170ـ يعني تعهد سپردند كه  5

  .كارگزار: ل جمعِ عامِ.كارگزاران: ـ عمال 6
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 آدينه  خبر داد كه نمازِ»شَرَغ« مرا خطيبِ نصر گويد كه محمد ابن احمد

 بخارا رها نكردند و روا و بعد از آن ائمة جامع، ر آن مسجدِبيش نگذاردند اند
  آدينه معطل بماند تا بهو آن مسجدِ. نداشتند تا آنجا نماز جمعه گذارند

و نام او  امير شد ـبخارا  بهخان  طغرل ابن عمر ابن خان جبرئيل قدرروزگاري كه
 از وي چوبهاي آن مسجد را بخريد ـ  بوداو لقب ينبيك بود و كوالرتگطغرل 

ساالر، و آن مسجد را ويران كرد، و چوبها را به شهر بخارا آورد، و ورثة خوان
 و آن چوبها را در آنجا خرج كرد، و ،»چوبة بقاالن«اي بنا كرد به نزديك  مدرسه

و . ين خوانندبرد، و آن مدرسه را مدرسة كوالرتگكار   آنجا به]در [حد  بيمالِ
  .بود در آن مدرسه 1خاك اين امير

  غشَرَ
  هردو هيچ باغ و زمينِميانِو در. روي است ه روبجگت شرغ به اسك

 و امروز رود.  خوانند»سامجن«را رود   عظيم است كه آن رودِاِالّخالي نيست 
ين  بوده است بر او پلي عظيم.  خوانند»كام حرام«خوانند و بعضي مردم  شرغ مي

  .نبوده است عشرغ هيچ وقت مسجد جاماين   بهو. هرود ميان هردو دي
 او اين پل را از خشتِفرمان   بهسليمان ابن خان محمد نالروزگار ارس و به

 . مال اوو مسجد جامع بنا كردند از خالصِ.  محكمغايت بهپخته ساختند 
  .غريبانجهت   به رباطي فرمود ساختندجگت  اسكجانب به

 . كردندن بزرگ است، و از بزرگي با شهر مقابله تواكُهندِژيه را و ابن دي
جعفر ياد كرده است كه ايشان را در قديم بازاري بوده است كه در  ابن و محمد

 و سودا ي دور آمدندي و بازارگانيواليتها زمستان هر سالي ده روز از ميانِ
 و ،و آنچه از آنجا خاستي بيشتر حلواي مغزين بودي از دوشاب كرده. كردندي

                                                           
 .گورِ اين امير:  خاكِ اين امير-1
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بره، و  ي تازه، و پوستين گوسفندي وقنطاري بودي، و چوبها و ماهي شور و ماه

ما هرآدينه بازار باشد كه از شهر و روزگار   بهو اما امروز. ي شديبازارگانبسيار 
ان به بازارگانه خيزد كه امروز و آنچه از آن دي. ان آنجا روندبازارگان نواحي
  . برند روي باشد و كرباسواليتها

 با )رح(امير اسماعيل ساماني را هجعفر آورده است كه اين دي ابن و محمد
طي كه كرده جمله را وقف كرد بر ربا آن بخريد و آن 1ضياعات و عقاراتِجملة 

 بخارا، و امروز آن رباط نمانده است و آن  در درون شهرِة سمرقندبود به درواز
  . وقف نيز نمانده است

  .هاي بخارا بوده است ترين ديه خوشجگت و اين شرغ و اين اسك
هـِنزند   

جامع، هر آدينه آنجا  و مسجد  بزرگ دارد و بازار بسياركهندژيزندنه 
گويند كه كرباس  »زندنيجي«را  و آنچه از وي خيزد آن.  و بازار كنندنماز گزارند

به بسيار و از آن كرباس . د هم نيكو باشد و هم بسيار بو.ه زندنه يعني از دي،باشد
د ه پديدياين   به آنكه اولبهرِ گويند ازيرا هم زندنيج  بافند و آنهاي بخارا ديه

 و كرمان و پارس برند چون عراق و واليتها و ازآن كرباس به همة. آمده است
 و همة بزرگان و پادشاهان از آن جامه سازند و به قيمتِ.  آنهندوستان و غيرِ

  ).عمرَها اهللا (ديبا بخرند
   وردانه
زرگ دارد و استوار، از اري ب و حصكهندژيديهي بزرگ است و وردانه 

 و . حاال نيست. پادشاه نشستِ جاي پادشاهان بوده است و در وي جايباز قديم

                                                           
 .زمينهاي كشاورزي و ساختماني:  ضياعات و عِقارات-1
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 و سرحد .بنا كرده است 1ملِكشاهپور  اورا  و.تقديمتر از شهر بخارا اس

 .شده  بسيار مييِبازارگانروز بازار بوده است و  وآنجا هرهفته يك. تركستان است
  . زندنيجي بوده نيكوو آنچه از آنجا خيزد هم

   اَفشِنَه
نسوب موي   بهارستاني بزرگ دارد و حصاري استوار و نواحيش 2افشِنَه

قف است بر طلبة ه و اين دي و ضياع و بيابانِ.اشد بروز بازار  و هر هفته يك.باشد
بن واسع نيز  او محمد.  جامع بنا كرده استمسلم آنجا مسجدِ ابن قُتَيبه و .علم

 آنجا و مردمان از شهرْ.  و دعا در وي مستجاب است.ده استمسجدي بنا كر
  .روند و تبرك كنند

  بركَد
 بركدِ«ه را و اين دي.  عظيم داردكهندژي و ستديهي قديم و بزرگ ابركد 

ه را خريد و وقف ه امير اسماعيل ساماني اين ديسبب كآن   به خوانند3»علويان
 و دو دانگ بر ،انگ بر درويشان و دو د4،كرد دو دانگ بر علويان و جعفريان

  .ورثة خويش
  رامِشن

يمتر  بخارا قديهي استوار است و از شهرِي بزرگ دارد و دكهندژ رامِشن
باز مقام پادشاهان  قديم و از5.اند ه را خوانده بخارا آن ديكتابهاو در بعضي  .است
ه يداين   به زمستاننكه بخارا شهر شده است پادشاهانْآازو بعد . استبوده 

                                                           
 !).معلوم نيست شاپور اول يا شاپور دوم؟(شاپور ساساني :  شاهپورِ ملِك-1

 . ابن سينا استزادگاه افشنه -2

 .بوده باشد» بركت«بايست تلفظِ سعديِ  ظاهر، مي ، بهبركد -3

 .اوالد عبداهللا ابن جعفر طيار: جعفريان. اوالد امام علي: ويان عل-4

 .ـ يعني بخارا در اصل همين ده بوده است 5
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بخارا  به چون )رح(مسلم و ابو.چنين بوده است  و در اسالم هم1.اند دهيباش مي

ه  افراسياب بنا كرده است اين دي.ه باشيده و مقام كرده استدياين   بهرسيده است
جاي ديگر نباشيده  ديه بهاين   بهواليت آمده جزاين   به و افراسياب هرگاهي كه.را

. ته استهزارسال زندگاني يافاست كه وي دور كتب پارسيان چنان و اند .است
و وي داماد خويش .  نوح بوده است و از فرزندانِو وي مردي جادو بوده است

 وي ؛و سياوش را پسري بود كيخسرو نام. را بكشت كه سياوش نام داشت
 را رامِشن هِافراسياب دي.  عظيمواليت آمد با لشكرياين   به خون پدرطلبِ به

  و در حصار با لشكر خويش بنشستال كيخسرو برگردِ و دوس.حصار كرد
 او  براي خوشيِنو رامش.  نام كردنمقابلة وي ديهي بنا كرد و آن ديه را رامِش

و مغان  .ي نهادئ  ه آتشخانن رامشو در ديهِ. ه آبادان استنام كردند و هنوز اين دي
 و كيخسرو بعدِ. هاي بخارا است تر از آتشخانه چنين گويند كه آن آتشخانه قديم

شهر بخارا است به  بردرِ و گور افراسياب. سال افراسياب را بگرفت و بكشتدو
  . كبير استحفص خواجه امام ابوتَلِّ پيوسته به ه بزرگ كتَلِّبر آن  2دروازة معبد

 آن  و مطربانْ. سياوش سرودهاي عجب استو اهل بخارا را بركشتن
 جعفر گويد كه از اين تاريخْابن  و محمد.  گويند» سياوشكينِ«سرودها را 

  . و اهللا اعلم. سال استهزار سه
  ورخَشِه

شهر از مثل بخارا بوده است و قديمتر ،جمله ديهاي بزرگ استاز ورخَشِه
 نانچو حصاري استوار داشته است آن.  و جاي پادشاهان بوده است استبخارا

                                                           
 .اند كرده سكونت اختيار مي: اند باشيده ـ مي 1

 . رام كردنِ اسبجايگاهِ:  معبد-2
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 شهر ربضِمثل ورا  ا بوده است1ضيرب و. اند كه پادشاهان بارها حصار كرده

   . است بخاراوي بار را دوازده جويبار است و وي اندرونِورخَشِه و .بخارا
 و اورا . اونكوئيِ مثَل زدندي بهآبادان چنانكه و در او كاخي بوده است 

 و اين .آن كاخ زيادت از هزار سال است از برآوردن ، بنا كرده استخُداهابخار
 و باز ، آبادان كردخُداه كنَ باز خَ.الهاي بسياركاخ ويران و معطل شده بود س

 در اسالم عمارت كرد و جاي خُداهاه بخارطغشاد ابن باز بنيات.  شدويران
  . خويش آنجا ساخت تا هم درآن كشته شدنشستِ

 هزار من بيست«:  آن ديه را بخواند وگفت مردمِ)رح(يو امير اسماعيل سامان
جاي است شما اين  و بعضي عمارت بر2، آن بكنمدرم و چوب بدهم و ساختگيِ

 جامع  گفتند كه مسجدِه نخواستند، وآن مردمانِ دي» . جامع سازيدكاخ را مسجدِ
 نوح ابن دمروزگار امير اح  و اين كاخ تا به. ما راست نيايد و روا نباشدهِدر دي
 وي چوبهاي آن كاخ را به .جاي بودهساماني براسماعيل  ابن احمد ابن نصرابن 
  .  آن مشغول شدحصار بخارا به عمارتِ بردرِ بود اورا ر آورد و سرائي كهشه

 سال باشد  آخرينِو چون بازارِ. ه را هر پانزده روزي بازار استو اين دي
رزان كشاورا نوروزِ   و آند، نوروز كننروز  و بيست و يكمار كنند،روز باز ستبي

 و نوروزِ. د و برآن اعتبار كنندآن نگهدارنازحساب را  بخارا و كشاورزانِ. گويند
  .روز باشد مغان بعد از آن به پنج

  بيكند
اند كه كسي  ضا ندادهرآن   بهو اهل بيكند. اند  شهرها گفتهازجملةرا  بيكند
اند  پرسيده اورا بغداد رفته است و و اگر كسي ازاهل بيكند به. ده خوانَبيكند را دي

                                                           
 .مركزِ خصاردارِ شهر:  ربض-1

 .را تعمير و بازسازي كنم ـ يعني آن 2
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 بيكندو  .»از بخارا«نگفته است كه و  ؛»بيكنداز « گفته است كه »؟كجائياز«كه 

وي رباطهاي بسيار  بردرِ 240 سال تا . بزرگ دارد و بناهاي عالي جامعِمسجدِ
  .بوده است

كتاب آورده است كه بيكند را زيادت از هزار رباط جعفر در ابن محمد
 بسيار د جائي اين بيكن آن بوده است كهو سبب. هاي بخارا  ديهبوده است به عددِ

ة اند و جماعتي را نشانده و نفق اهل هر ديهي آنجا رباطي بنا كرده. ك استني
شد از هر ديهي   مي1 غلبة كافرانو زمستان كه وقتِ. فرستادند ه ميايشان را از دي

 خويش فرود اند، و هر قومي به رباطِ كرده زو ميآنجا مردم بسيار جمع آمده غَ
  .آمده است مي

 چين و دريا كردندي و يِبازارگاناند و  بوده بازارگانو اهل بيكند جمله 
غايت  هكه بگرفتنِ آن،  مسلم بسيار رنج ديد به ابن قُتَيبهو . اند غايت توانگر بوده هب

  .استا و قديمتر از شهر بخار. اند  روئين خواندهشهرستانِ اورا و. استوار بود
ب تا رَ از فَو.  آنجا ساخته استين واليت بوده مقاماو هر پادشاهي كه در 

  . و ريگ دارد آن بيابان؛بيكند بياباني است دوازده فرسنگ
بيكند را عمارت  روزگار خويش سليمان به ابن خان محمد و ارسالن

 خويشتن را  خاقان2ْ.فرمود، و مردمان در وي گرد آمدند و عمارتهاي نيك كردند
و پيوستة بيكند نيستانها  كام آنجا رود، ، و آبِ حرام عظيمتَكَلُّفِسرائي فرمود با 

                                                           
پس ازآنكه . اند تاخته ينجا جماعاتِ تركِ ماوراي سيحون است كه همواره به سغد مي كافران درا-1

ايران به دست عرب افتاده دراين نقطه از مرز شرقيِ ايران مردم روستاها داوطلبانه در نقاطي كه 
اند تا از خزش تركان به درون سغد جلوگيري كنند، و اين  دراينجا ذكر رفت قرارگاهِ نظامي داشته

 .ها ادامه داشته است ضع تا زمان سامانيو

توسط همين  دست تركانِ مهاجم و بازسازيش درزمانهاي بعدي به خبرِ ويران شدنِ بيكند بهـ  2
  .تركهاي اشغالگر است
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. قراكول خواننداكنون  و ،د خواندن1 فراخ و آنرا پارگينِاست و آبگيرهاي عظيم،

  . معتبر شنيدم كه مقدار بيست فرسنگ در فرسنگ استو ازمردمانِ
. ن خوانند سامج2ةيرَالك و ممالك آورده است كه آنرا بح مسو اندر كتابِ

ة  و در جمل. آبي باشندو اندر آنجا جانورانِ. د جمع آي هم آنجا آب بخاراو فضلِ
  .حاصل آيد  از آنجا بهحاصل نيايد كه خراسان آن مقدار مرغ و ماهي به

 نند بيكند را چنانكه آب به عينِ كَجداگانهخان فرمود تا جوئي  و ارسالن
  . رسيدي و گاهي نرسيدي آنجاكام گاهي  حرام كه آبِ؛عمارتهاي او رسد

و خاقان بفرمود تا . ي كوه است و ليكن كوه بلند نيستو بيكند بر باال
 و اندر. غايت رسته پديد آمد چنانكه هيچ درز نبود  سنگِ به.كوه كندندجوئي در 

خروار روغن و سركه صرف شد تا سنگ نرمتر كار متحير شدند و خروار اين
 از بعد . بسيار هالك شد و خلقِ، مقدار يك فرسنگ بيش نتوانستند كندن.گرديد
فتح بيكند به جايگاه او  و قصة.  بگذاشتند بسيار و مال بسيار كه خرج شدرنجِ

  .شاء اهللا تعالي  ان،گفته شود
  فَرَب

ون تا  جيح و از لبِ. داردجداگانه حيِجملة شهرها است و نواازفَرَب 
آبِ  و گاه باشد كه . گرددفرسنگ  نيم3 و چون آب خيزد.فرب يك فرسنگ است

  . رسد تا فربجيحون 
 پخته  و ديوارها و سقفهاي آن از خشتِو فرب مسجد جامع بزرگ دارد،

را به هيچ  و در وي اميري بوده كه وي. اند چنانكه در وي هيچ چوب نيست كرده

                                                           
 .خندقِ وسيع: ـ پارگينِ فراخ 1

 .درياچه:  بحيره-2

 .ـ يعني وقتي آبِ رود طغيان كند 3
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  .ها راندي  حكمشَداد  بوده كه با بيدادِئي  و قاضي،نبايستي آمدنبخارا  بهحادثه 

 بود تر تر و قديمد كه معروف اين چند عد. بسيار استاي بخاراه عدد ديه
  .ياد كرديم
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  آن بخاراونواحيِ ذكرِرودهاي

  . عظيم استي و آن رود،اول رود كرمينه است
  . و عامة بخارا شافُركام خوانند،دوم رود شاپوركام است

اند اندر حكايت كه يكي از فرزندان كسرا از آل ساسان از پدرِ  و آورده
زبان  د و نام او شاپور بود، و پور بهواليت آماين   بهخويش خشم گرفت و

و اين شاپور . نيكو داشت اورا رسيد بخاراخُداهبخارا  بهچون . پارسي پسر باشد
 آنجا جانب افتاد، و درآن تاريخْ آن  بهروز به شكار رفت و  يكشكاردوست بود؛

خوش آمد آن  اورا زاري بود و جايگاهِ شكار، هيچ ديه نبود و آباداني نبود، مرغ
. مقاطعه بگرفت تا آن جايگاه را آبادان كند  بهجايگاه را و از بخاراخُداه

 نامِ خود كرد، ند و بهاين شاپور رودِ عظيم بركَ. داداو   بهبخاراخُداه آن موضع را
كاخ بنا كرد، و آن حوالي را روستاهاي  روستاها نهاد ورود  و برآنكام،يعني شاپور

.  بنا كرد و كاخ ساخت و جاي نشستِ خويش كردردانه وخوانند، و ديهِ» آبويه«
 و. و ازپسِ وي به فرزندانِ وي ميراث ماند آن روستاها. لكي عظيم شدو آنجا مِ

خُداه بود، و   وردانآمد از فرزندانِ شاپوربخارا  به ابن مسلم  قُتَيبهروزگار كه آن  به
خُداه منازعت ا بخاراو پادشاهي عظيم بود، و به ديهِ وردانه نشستي و با طغشاده

 ملكِ قُتَيبهخُداه بمرد و  هاي بسيار افتاد، و آخر وردانجنگ را با وي قُتَيبه. كردي
  .و اين قصه در فتح بيكند و بخارا گفته شود. بخارا را به طغشاده داد

  .عليا خوانند م را خرقانه  سِورودِ
  .رود خوانند رود چهارم را خرقان
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  .غايت عظيم و بزرگ است ر خوانند، رودي بهفَ نفتَخُرود پنجم را آو

  .رود ششم را سامجن خوانند
  .رود خوانند يكان هفتم را پرود

رود هشتم را فراوو اين رود روستاهاي بسيار دارد. ليا خوانندز ع.  
رود نهم را فراوديمون خوانند فلي خوانند و نيز كامز س.  

  .رود دهم را اروان خوانند
  .يفر خوانندرود يازدهم را ك

  .و اين رود در رودشهر است. رود دوازدهم را رود زر خوانند
و . و هر رودي كه ياد كرديم روستاهاي بسيار دارد و آب بسيار دارد

 را كه آب فَر آوخُفتَناند مگر رود  اند كه همة رودها را مردمان كنده چنين آورده
  .نفر خوانندو حاال بخارائيان رود .  خلقْزحمتِ خود كنده است بي
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  بخارا ذكرِجايهاي

  1رازالطَّ بيت ذكرِ
  مسجدِ نزديكِ، شهرستان وو بخارا را كارگاهي بوده است ميان حصار

  و2مصالّها ها وت و يزديها و بالش،بافتندي روانها و در وي بساط و شادِ.جامع
ج  خراج بخارا خربرديهاي فندقي از جهت خليفه بافتندي كه به يكي شادروانْ

 بيامدي و هرچه خراج بخارا بودي از جداگانه 3و از بغداد هر سال عاملي. شدي
  و آن مردمان، معطل ماند باز چنان شد كه اين كارگاه. عوض بردي4ها اين جامه

   5.كردند پراكنده شدند  اين صناعت ميكه
و از  .رااين شغل   بودند مردان بودندي كه معين بخارا استاو اندر شهرِ

بردندي ها  هازآن جام بردند  مي زندنيجيان بيامدندي چنانكه مردمبازارگان يتهاوال
و عجب  .افتندي خراسان اين نب و به هيچ شهرِ. رومهاي تا به شام و مصر و شهر

 اين شغل بود  و آنچه آلتِ،آن بود كه اهل آن صناعت به خراسان رفتند بعضي
هيچ پادشاه و امير و  و .آب و تاب نيامداين   به، ولياز آن جامه بافتند بساختند و

                                                           
 .دوزيِ پارچه بافي و سوزن كارگاه پارچه: ـ بيت الطَّراز 1

 .جانَماز:  مصالّ.متكا؛ پشتي: يزدي. خيمة اشرافي: شادروان. گليم: ـ بساط 2

 .كارگزار: ـ عامِل 3

 .ها ها؛ پارچه بافته: ها ـ جامه 4

درونِ سغد و تاخت و  بايست پس از برافتادنِ امارت ساماني و خزشِ تركان به ـ اين پراكندگي مي 5
 .راندندتاسغد بوده باشد كه تركيب جمعيتي را برهم زدند و ايرانيان را تازهايشان در
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 و رنگ وي سرخ و .از اين جامه نبوديرا   ويمنصب نبودي كه رئيس و صاحب

  .واليتها  همةبهتر است  و امروز زندنيجي از آن معروف. و سبز بوديسپيد

  ماخ بازارِ ذكرِ
ر هر با سالي دو.اند روز خوانده را بازار ماخ زاري بوده است كه آنبابخارا  به
، و  فروختندي1تانوي ب ، و هرباري كه بازار بود درروز بازار كردندي باري يك
  .ي شديبازارگان درم هزار روز زيادت از پنجاه به هر يك

روزگار ما بوده   كتاب آورده است كه اين بازار بهجعفر اندر ابن و محمد
سيدم از پيران  پر؟اند بهر چه كردهرا از عجب داشتمي كه اينغايت   بهاست و من
پرست   قديم بتاهل بخارا در:  گفتند؟ است بخارا كه سبب اين چه بودهو مشايخِ

 حاال ،باز در وي بت فروختندي ، و ازآن تاريخ اين بازار مرسوم شده بود2،اند بوده
  .نيز همچنان مانده است

ي دركتاب خزاين العلوم آورده است كه در قديم نيشابورو ابوالحسن 
  و3 و درودگران،اند  ساختهه اين بازار وي فرمود.نام او ماخبخارا  بهده پادشاهي بو

ر  معين حاضروزِ بازار بهاين   بهندي وسال بتان تراشيد تا  كه سالهنقاشان را فرمود
   .كردندي و فروختندي و مردمان خريدندي

 رود و  ماخ است صحرايي بوده است بر لبِ جامعِو آنجا كه امروز مسجدِ
بازار اين   به و آن پادشاه، بازار بودي چنانكه در ساية درختانْ، بسياردرختانْ

 تا مردمان ، ماخ استموضع كه امروز مسجدِاين   بهآمدي و برتخت نشستي
خانه  و به و هركس خويشتن را بتي خريدي . بترغبت كردندي به خريدنِ

                                                           
 .ها مجسمه: بتان. مجسمه: ـ بت 1

 .شده است هاي بودا دائر مي اند و اين بازار براي فروش مجسمه ـ بودائي بوده 2

 .نَجار: ـ درودگر 3
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زار شدي  چون روزِ باو هرگاه آن بت گم شدي يا شكستي يا كهنه شدي. بردي

  . يديگري خريدي و آن كهنه را بينداخت
 بازار چون مردم جمع شدندي  و در روزِ.خانه شدي باز اين موضع آتش

وقت   به تا خانه و آن آتش. يدنديخانه اندر آمدندي و آتش پرست همه به آتش
   . بودجاي بهاسالم 

وز  و امر.چون مسلمانان قوت گرفتند آن مسجد را برآن موضع بنا كردند
  . بخارا استاز مسجدهاي معتبرِ

  خاراب كُهندِژِ ذكرِ
ي در خزاين العلوم نيشابورابوالحسن : نصر گويد ابن محمد ابن احمد

 آن بود كه ـ  بخارا ارگِيعني حصاركِ ـ بخارا كهندژِآورده است كه سبب بناي 
 زدِو ن خويش بگريخت و از جيحون بگذشت كيكاوس از پدرِ ابن سياوش

 و .وي داد زني به افراسياب اورا بنواخت و دختر خويش را به. آمدافراسياب 
 سياوش خواست كه از وي .وي داد  خويش را بهلكِند كه جملة ما بعضي گفته

 پس وي اين .عاريتي بود اورا بهر آنكه اين واليت از،د در اين واليتاثري مانَ
و افراسياب بدگويي كردند و ميان وي  ،بود  آنجا مي و بيشترْ، بخارا بنا كردحصارِ

 شرقي موضع كه از درِآن   به و هم در اين حصار،بكشت اورا و افراسياب
را آنجا دفن  اوـ  غوريان خوانندرا دروازة وآن  ـ كاهفروشان درِاندرآئي اندرونِ

ردي آنجا م هرسالي هر  و،دنسبب آنجا را عزيز دار  بخارا بدين و مغانِ.كردند
   . نوروز روزِ آفتابِشد پيش از برآمدنِكُد و بيكي خروس برَ
 واليتهاهمة  است چنانكه درها  سياوش نوحهكشتنِ بخارا را درمانِو مرد
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را  آن 1االنو قَو. گويند اند و مي را سرود ساخته  آن و مطربانْ.معروف است

   . سال استهزار  و اين سخن زيادت از سه. مغان خوانندگريستنِ
اند   و بعضي گفته. وي بنا كرده است،روايتين ا  به،پس اين حصار را
   .افراسياب بنا كرده است

 به خُداها بخار2بندون چون .سالها ويران بماندو اين حصار ويران گشت و 
و شوي آن خاتون كه ياد كرده  بود بخاراخداهپدر طغشادهاو  و  ـلك نشستم 

كه بود وي آبادان كرد و ، و آن كاخ  و اين حصار را آبادان كرد كس فرستادـ آيد
  آن آهنِ مترجمروزگارِ تا به. نامِ خويش بر آهن نوشت و بردرِ كاخ محكم كرد

چون حصار را : نصر گويد ابن محمد ابن  وليكن احمد، آن كاخ بوددرِنوشته بر
  .ويران كردند آن در را نيز ويران كردند

ابوالحسن جعفر و  ابن نصر آورده است و محمد ابن محمد ابن و احمد
 باز ،ويران شداين كاخ را بنا كرد  خُداها بخاربندون كه چون اند ي گفتهنيشابور

 حكما را جمع .شد كرد و باز ويران مي  چندبار بنا مي،بنا كرد و باز ويران شد
النعش   كاخ را بر شكل بنات  افتاد كه اين اتفاقآنبر. كردند و تدبيري خواستند
  3. بر آن صورت ويران نشد. سنگينند به هفت ستونِكه بر آسمان است بنا كن

كاخ را بنا كردند هيچ  آنگاه باز كه اين ديگر آن است كه ازو عجبِ
  .بودرا   ويظَفَرْ كه اِالّ ،پادشاهي از اين كاخ در وي به هزيمت نشده است

                                                           
 خوان نوازنده و آوازه:  قَوال-1

 بندوان نامِ خاندانيِ يك خاندان اشرافيِ سغد بوده، و از .تـ شكل درست اين اسم بندوان اس 2
به امارتِ . اند نام برده شده است افسرهائي با همين نام كه در اواخر ساساني در ارتش بوده

 .نشستنِ اين امير مربوط به اواخر عهد ساساني است و آستانة حملة عرب به ايران است

دهد، يادگار دوراني بسيار دور است كه مردم  ناي باستاني ميهائي كه دراينجا از يك ب ـ نشاني 3
 .اند، و اين بنا شايد معبدِ آن مجموعة آسماني بوده است پرست بوده بخارا ستاره
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جاند هيچ پادشاهي در وي  كاخ را بنا كرده  ديگر آن است كه تا اينبِو ع

 و چون پادشاه را اجل نزديك شده سببي . در اسالمنه و  در كفر نه،تنمرده اس
  از وقتِ.جاي ديگر وفات يافته است ه از آن كاخ بيرون آمده و بهپديد آمده ك

 و اين حصار را دو در .كاخ تا ويران شدن وي همچنين بوده است بناي اين
  و درِ،ان خوانند غوري شرقي را درِ درِ. غربي شرقي و ديگر درِ يكي درِ،است

  .خوانندفروشان   علف درِروزگار مترجم  و به ريگستان خواننددرِرا غربي 
 و اين حصار .در آن  بهدر تا  حصار راهي بوده است راست ازايندر ميانِ  و
 و زندان و ديوانهاي ، پادشاهان و اميران و سرهنگان بوده است1شِشِجاي با
 و سراي حرم و خزينه در .باز ن از قديم پادشاها و كاخ جاي نشستِ.پادشاهي

  .وي بوده است
خان   ارسالن تاآمدچند بر  و سالي اين حصار ويران شدروزگار مترجم و به

 بزرگي را بر اين  و اميرِ. خود آنجا ساخت و جاي نشستِ.آبادان فرمود كردن
شمِار را در چ و اين حص.داشت  ساخته بود تا به شرايط نگاه مي2 كوتوالحصار 
 امير 534  سالرسيد دربخارا  بهشاه  و چون خوارزم.  حرمتي عظيم بودخلقْ
بگرفت و  اورا ،سلطان سنجر والي بخارا بودفرمان   بهعلي خليفه بود و زنگي

  . ويران بماند زيادتسالْ دو و،بكشت و حصار را ويران كرد
 در م بخارا شد هخان واليِين از جانب گورتَگ  الب536 سالو چون در 

و .  خود آنجا ساختشِ و جاي باشِ،سال بفرمود تا حصار را آبادان كردند اين
 ،رسيدبخارا  بهز  غُحشَمِ 538 سال در ماه رمضان .آن شد كه بودحصار نيكوتر از

                                                           
 .محل اقامت: جاي باشِش). از مصدرِ باشيدن(اقامت : باشِشـ  1

 حكومت كردند وارد زبان لفظ تركي است و توسط تركانِ مهاجم كه برايران. ( دژنگهبانِ:  كوتوال-2
 )فارسي شده است
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 و جنگي و رنجي عظيم ، وزير محصور گشتندبيك و شهابِ الدوله و قراچه عين
 ،وزير را بكشتند و حصار ويران كردند  حصار بگرفتند و شهابِزْ غُحشَمِ و ،شد

  .و همچنان ويران بماند
ة ربض از  و كدوار،زنند ربض ا بخار خواستند در شهر560ِ سالچون در 
ة حصار را و برجهاي او كه از خشت پخته بود  كدوار،بايست خشت پخته مي

 ، و آن حصار به يكبارگي ويران شد،بازكردند و به ربض شهر بخارا خرج كردند
  1. ديگر نشاني نماند از آن كاخ و هيچ عمارتِو

  است بوده بخارا به كه پادشاهان منزلهاي ذكرِ
 در اين ، كه ريگستان خوانند2دروازة معبد  بخارا تا به حصارِ غربيِاز درِ

 و در روزگار آل 3.باز در جاهليت ريگستان سرايهاي پادشاهان بوده است از قديم
 سرائي  به ريگستانْـ سامانياسماعيل  ابن احمد  ابننصر ـ اميرِ سعيد سامانْ

 بردرِ و.  بسيار در وي خرج كردمالِ  و، نيكوغايت بهد نفرمود، و سرائي ساخت
مجداگانهچنانكه هر عاملي را . ال فرمود بنا كردندسراي خويش سراي ع 

وزير و ديوانِ   چون ديوانِسراي سلطان، بردرِ  بودي اندر سراي خويش4ديواني
 مؤبد و صاحبلك و ديوانِ صاحب شُرَط و ديوان دالمميتوفي و ديوان عمس

                                                           
شاه محمد ابن سلطان تكش بخارا را بگرفت   خوارزم604در سال :  در حاشيه چنين نوشته است-1

 لشكرِ تاتار بيامد و اميرِ 616باز در سال .  و باز حصار را آبادان كرد، و خطائيان مقهور شدند
 . جنگ كردند و قلعه را بگرفتند و ويران كردندايشان چنگيزخان بود؛ و بردرِ قلعه دوازده روز

 .كردن اسب و قاطر محلِ رام:  معبد-2

گفتند و  مي» جاهل«هاي ماقبل اسالمِ  عربهاي مسلمان به ايراني. ها روزگارِ ناداني به: ـ در جاهليت 3
 .ناميدند دورانِ شاهنشاهي را دوران جاهليت مي

 .دفترِ كارِ اداري: ـ ديوان 4
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و ديوان اوقاف و ديوان ديوان شرف و ديوان مملكة خاص و ديوان محتسب 

  .ترتيب ديوانها فرمود بنا نهادنداين   به.قضا
 ابن احمد ابن نصر ابن نوح ابن كعبدالملِ  ـ رشيد اميرِروزگارِ و به

 كه  يميني استكه مؤلف كتابِ ـتبي ع حسن ابن  احمد وي وزيرِـ اسماعيل
مقابلة مدرسه ـ در  گرمابة خان استمحلة دروازة منصور در جوارِ گورخانة او به

  . كمال گرفت چنانكه آن موضع از آن مسجد،غايت نيكو همسجدي بنا كرد ب
ند  غالمان به سرا اندر آمد در شب،ردتاد و بم رشيد از ستور بيفچون اميرِ

تش زدند  كردند و سراي را آ منازعهخاصگان و كنيزانْ. غارت مشغول شدند و به
 و .ينه و سيمينه همه ناچيز شدچه ظرايف بود از زرتا همه بسوخت و در وي هر

  . چنان شد كه از بناها اثري نماند
 شوال  ماهِرلك بنشست اندم ـ به  نوح ابن منصور ـ اميرِ سديدو چون 

، و  فرمود تا آن سرايها را ديگربار عمارت كردند،مولَيانجوي  به 350سال به 
 به اميرِ سديدآنگاه . صل كردندحا  و ضايع شده بود بهتر ازآن بهه هالكهرچ

  چنانكه عادتِ، سوري كه چون شبِ، هنوز سال تمام نشده بود.سراي بنشست
  سرايسقفِ بهست و  آتش بجئي ، پارهقديم است آتشي عظيم افروختند

 هم در شب به جوي اميرِ سديدو . باره جملة سراي بسوختگرفت و ديگردر
 و  همه را بيرون برد1شب خزينه و دفينه  وزير را فرمود تا هم در آن رفت،مولَيان

چون روز شد معلوم كردند كه هيچ .  فرستادمولَيان معتمدان به جوي دستِ به
اني وي از خالص مال خود پنگ  و وزير2ِ. زرينانِ پنگغايب نشده بود جز يكي

                                                           
 .جواهرات و طالهائي كه درزير زمين كرده باشند:  دفينه-1

دار كه شبيه منگولة بزرگ بوده و تارهايش ابريشمين و  مانند و دسته افزاري پنگ دست: ـ پنگان 2
 .اند گرفته زرين بوده و شاهان به دست مي
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  . و به خزينه فرستاد، مثقال بود700فرمود كه وزن او 

ريگستان بماند و خراب شدو از آنگاه باز اين موضع .  
  نفيسِ كه بهتر از مقامِ، بوده استمولَيانسراي پادشاهان به جوي و ديگر

ا كه همه چر.  در بخارا جاي و منزلي نبوده استمولَيانثل جوي  مِآيينْ بهشت
 در علَي الدوامآبهاي روان بوستانها، و چمنها و جاي او سراها و باغها و 

و به هزار جانب به اند گذشته  مي همديگرزارهاي او در هم پيچيده از ميانِ رغم 
كرد  روان مي و هركس كه تماشاي آبهاي .اند رفته گلزارها مي زارها و به طرف مرغ

عصر و  نادرِ و استادانِ! رود كجا مي آيد و به ميشد كه ازكجا  در حيرت مي
  :دولتي گفته و صاحب. اند اران چنان طرح كشيدهمعم

  آب خندان به چمن آمد و با شيون رفت
  بايد ازاين گلشن رفت  كرد كه ميها ناله

  عاليِمنَقَّشِهاي موزون و   خانهي به تمام ريگستان تا دشتكو ديگر از درِ
باغهاي خوش و سرحوضهاي نيكو و  و چهارمصورهاي  هگين و مهمانخانسن

 جانب شرقي و غربي اي آفتاب از درختهاي كجم خرگاهي بوده به نوعي كه ذره
  .افتاده حوض نميبه نشستگاهِ سر

 فراوان از ناشپاتي و بادام و فندق و هاي الوانِ و در اين چهارباغها ميوه
غايت  هسرشت هست در آنجا بعنبر اي كه در بهشتِ گيالس و عناب و هر ميوه

  .نيكو و لطيف بوده است

  مولَيان جوي ذكرِ
  و وي هركسي،لك طغشاده بوده است مِمولَيان جوي در قديم اين ضياعِ

 اين )رح(و امير اسماعيل ساماني. اي داده است  از فرزندان و دامادان خود را حصه
عتصم  ابن مستعينم گِطالوت كه سرهن ابن محمد ابن ضياع را بخريد از حسن
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   ].خليفة عباسي [بود

 سرايها و بوستانها ساخت و بيشتر بر مولَيانجوي  و امير اسماعيل به
 خويش 1جهت مواليانِاز اورا و پيوسته. مواليان وقف كرد و هنوز وقف است

 نظاره مولَيانجوي  بخارا به  از حصارِل تا روزي امير اسماعي، بودييمشغول دل
 دوست غايت به اورا ،ستاده بودي پيش او اـ موالي پدر او   ـكبيريماء كرد س مي

الي سببي د كه خداوند تعهرگز بو«: امير اسماعيل گفت.  و نيكو داشتيداشتي
 شما بخرم و مرا زندگاني دهد تا ببينم كه اين ضياع بهرِسازد تا اين ضياع را از

تر است و  يمتق هبخارا ب ضياع  از آنكه اين ضياع از همة؟شما را شده است
   ».هواتر خوشتر و خوش

 خداي تعالي روزي كرد تا جمله بخريد و بر مواليان داد تا جوي مواليان
  .  گويندمولَيان مردم جوي نامي شد و عامة

 و جمله ،را دشتك خوانند  بخارا صحرائي است كه آنو پيوستة حصارِ
 محمد ابن را هم بخريد از حسن آن موضع )رح(امير اسماعيل. نيستانها بوده است

 به حاصل 2ي اول ده هزار درم از بهاي نَو هم سالِ. هزار درم طالوب به دهابن 
  . جامعرد بر مسجدِامير اسماعيل آن موضع را وقف ك. آمد

و بعد از امير اسماعيل از فرزندان او هركه امير شد خويشتن را به جوي 
  . او خوشي و خرمي و نزهتِبِ بوستانها و كوشكها ساخت به سبمولَيان

 بردرِ  خوانند3» علويانكاريكِ«موضعي است كه آن را » دروازة نو«به 
وي   بهغايت نيكو چنانكه هنوح كوشكي ساخت ب ابن  و آنجا امير منصور.شهر

                                                           
 . باشند  كه آزاد كرده شدهغالمان: )جمعِ موال ( موالي-1

بوريا و فرش، و همچنين گذاشتنِ روي تيرِ سقفِ خانه، و نيز در ـ نيِ بيشه را براي ساختن  2
 .بردند، و كاالي بازرگاني بود كار مي ساختنِ كپرهاي اعياني به

 كِشتگاه؛ مزرعه؛گاه؛  كاريدن:  كاريك-3
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لكة مم علويان كاريكِاع ي و اين ض. بود356 و سال بر .ل زدندي از نيكوئيمثَ

ا داد  اهل علم ر وي اين ضياع.خان طمغاج ابن خانصرروزگار ن سلطاني بود تا به
  آن ضياعِ و عوضِ،د تا فقها را كشاورزي آسانتر بو،بودشهر نزديك  از آنكه به

  .دورتر بگرفت
 چون . علويان معمور بود تا آخر عهد سامانيانكاريكِ و مولَيانو جوي 

نارالملك دبخارا  به و ؛لك از سامانيان برفت آن سرايها خراب شدميعنبود مگر م 
خان كه او  ابراهيم طمغاج ابن لك نصرالم  ك شمسروزگار ملِ  تا به1،حصار
  . بنا كرد راآباد شمس

  ذكر شمس آباد
سنك فر دروازة ابراهيم ضياعهاي بسيار خريد قريب نيم به لكالم شمس ملِك

اي ه ار و خزينه و مالهاي بسي،غايت نيكو هو بوستانها ساخت ب باغ،  دروازة به
آباد  شمس  و پيوستة. آباد نام نهاد را شمس  و آن،ندر آن عمارتها خرج كردابسيار 

را ديوارهاي   نام كرد و آن2را غورق ه و آن خاص ستورانِازبهرِچراگاهي ساخت 
ساخت و  اي  و اندر وي كاخي و كبوترخانه،مقدار يك ميل استوار ساخت به

 .آهوان و روباهان و خوكاني داشتي چون گوزنان و وحش جانورانِاندرآن غورقْ
  .  و ديوارهاي بلند بر وي بود كه نتوانستندي گريختن. بودند3و همه آموخته
لك نشست و م رخان بهضِ او خِلك از دنيا برفت برادرِالم سك شمچون ملِ

نيا  و چون او نيز از د.غايت با نزهت بود هو ب. آباد را عمارتها زيادت فرمود شمس
  .آباد را تيمار نكرد تا خراب شد  اين شمس وپادشاه شدخان  برفت پسر او احمد

                                                           
 .ـ داستان ويرانيِ سغد به دست تركانِ خزنده پس از برافتادن سامانيان است 1

 ).ستتركي ا(. باغِ وحش: ـ غورق 2

 .آموز دست: ـ آموخته 3
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چون به .  بسيار كردرسيد خرابيِبخارا  بهچون ملكشاه از خراسان بيامد و 

 وراء النهر و باز به ما،خان را بگرفت و به خراسان بردسمرقند رفت احمد
 فرمود تن را سرائي به جويبارو خويش. آباد تمام ويران شده بود و شمس. فرستاد

 و مدتِ. جاي آوردند تَكَلُّف بود بهه  روان و آنچ آبِو اندر آن بوستانْ. بنا كردند
لك بنشست هر وقت خان به م چون ارسالن . بخارا بودلكِسال آن سرا دارالم سي
، بعد از آن چنان صواب ديد كه ويران كنند. بودي در اين سراي بوديبخارا  بهكه 
  . را برداشتند و به حصار بردند و آن موضع خراب بماندفرمود تا آن سرا و

 سرائي ـ در كوي بوليث ه ـچ  دروازهمحلة بهخان  سال ارسالن چندو ازبعدِ
  و يكي گرمابة ديگر،خاص فرمود ساختند  و اندر وي گرمابة ،فرمود بنا كردند

 بخارا  دارالملكِيار آن سراو سالهاي بس. ه نبود آن گرماب چنانكه مثلِ،سرايبردرِ 
 بردرِ فقها ساختند و آن گرمابه كه   را مدرسةا و بعد ازآن فرمود تا آن سر.بود

 خود را به  خاصِرايو س. آن مدرسه وقف كردند ديگر برايه سراي بود و ديه
  .درِ سعدآباد فرمود تا بنا كردند

  كوشكهاي بخارا ذكر
 مسلم  ابن ه است كه قبيبه اندر كتاب آوردرشخي ابن جعفر نمحمد

ا و ه درآمد و بخارا را بگرفت اهل بخارا را فرمود تا يك نيمه از خانهبخارا  به
گفتندي  1ان بودند در بخارا كه ايشان را كشكثقومي.  خويش عرب را دادندضياعِ

 و در ميان اهل بخارا ايشان را ،حرمت و قدر و منزلتو ايشان مردماني بودند با
ان بازارگان و ، و ايشان از دهقانان نبودند غربا بودند اصيل،وديشرف زياده ب

                                                           
كه  ، يعني كساني بوده باشد»كُتان كوشك«يا » دگانكَ كوشك«بايست  اين نام ميشكلِ درستِ ـ  1

شود  كدگان مي پس معناي كوشك. هايشان كوشك است؛ و كوشك را اكنون ويال گوئيم خانه
 .هاي ويالئي دارند كه خانه كساني
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 و اسبابِها   خانه كردنِ كرد اندر قسمت1لحاحاِ  قُتَيبهپس . بودند و توانگر بودند

 شهر هفتصد و از بيرونِ 2عرب، اسباب خويش جمله گذاشتند به پس .ايشان
  .تان استقدر بود كه شهرس  شهر همينروز و آن ،كوشك بنا كردند

 خويش بنا اي چاكران و اتباعِه يش خانهو خرد كوشكِگِرد بركسي گِهرو 
كوشكها آن   به خود بوستاني و صحرائي ساخت ودرِ كوشكِكردند، و هركسي بر

 بر . است شهر شده و آن كوشكها امروز ويران شده است و بيشترْ.بيرون آمدند
  و آنجا،خوانند مغان مي را كوشكِ ه است كه آنآن موضع دو سه كوشك ماند

  3.اند مغان باشيده
 اين كوشكهاي درِ بسيار بوده است و برهاي مغان دراين واليت و آتشخانه
  .غايت عزيز ه ايشان ب و ضياعِ، خوش و خرّم بوده استمغان بوستانهاي
روزگار امير حميد چنين  ير كرده است كه ما بهرعفر چنين تقبن ج امحمد

بخارا  بهسبب است كه پادشاهان آن   بهك مغان را قيمت كوش ضياعِ كهشنيديم
 پادشاه رغبت نمودند به خريدن آن ضياعها تا اند و غالمان و نزديكانِ مقام كرده

 بخارا سخن به اميرِ چون اين .هزار درم شدفتي از اين ضياع به چهار هر جقيمتِ
مقام بخارا  هبرسيد بگفت چنان است كه دانسته است پيش از اين كه پادشاهان 

 4گاو جفت  كه يك و اگر كسي خواستي،كردندي قيمت اين ضياع بيشتر بودي
 نقره سنگِ افتي هر جفتي به دوازده هزار درمد در سال نتوانستي اگر بيرَزمين خَ

 هزار  زمين به چهاركه هر جفتِ نرخ ارزان شده است  و اكنون؛بايستي خريدن
  . كمتر مانده است سيم كه مردمان را؛بايد سنگ نقره مي درم

                                                           
 .اِصرار، پافشاري:  اِلحاح-1

 .رچه داشتند از روي ناچاري به عربهاي فاتح واگذار كردند و خود از شهر رفتندـ ه 2

 .اند ساكن بوده: اند  باشيده-3

 .مساحتِ زمينِ زيرِ كشتاندازة  واحدي براي -4
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ن  مغان چنا كوشكِروزگار ما اين ضياعِ بن محمد نصر گويد كه به ااحمد

 به ، رايگانرهاكنند و آنچه بخرند ؛خواهد  نميدهند و كس است كه به رايگان مي
  1.شفقتي بر رعيت سبب ظلم و بي

  گويند كنپرك ديوارِرا آن مردمانْ كه بخارا ديوارِ كرِذ
 جعفر نرشخي ابن  محمدنصر گويد كه اين فصلْابن  محمد ابن احمد

  . سخن رانده استاست، و ليكن بعضي از اين در اثنايترتيب نياورده اين  به
ترتيب آورده است كه چون  ي در خزائن العلوم بهنيشابورحسن و ابوال

كس از   و هيچـ يعني پدر هارون الرشيد الفت به اميرالمؤمنين مهدي رسيد ـخ
  ابوالعباس فضل جملة خراسانْي از وي پارساتر نبودي، پس اميريِخلفاي عباس

 پس ، و او بيامد تا به مرو و آنجا بنشست،166 در سال سليمان طوسي را دادابن 
غد نيز جمله به مرو  س او رفتند، و مهترانِبخارا به نزدِ مهتران و بزرگانِوجوه و 

يد، اهل بخارا گفتند كه يشان پرس احال واليتِ خراسان، او ازرفتند به سالم اميرِ
ها غارت  آيند و ديه  مي2وقت ناگاهتهر  كه بهرك رنج است تُكافرانِما را از«

 و مسلمانان را اند  و ديه سامدون را غارت كردهاند تازگي آمده و اكنون بهكنند،  مي
 »هيچ تدبيري داريد تا بفرمايم؟«: ابوالعباس طوسي گفت» .اند اسير كرده برده

 روزگارِ  به!قاي امير خراسان بادب«:  گفت، آنجا بودـ  سغدملِكِ ـغورك   ابنيديز
زني  به سغد ،اند كرده  سغد را غارت مي واليتِتركانْـ  در جاهليت ـپيشين 

  ». واليت سغد از تركان امان يافته3اره برآورده است، او سغد را بپادشاه بوده
را كه امير  ليهذُعمرو  ابن ادمح ابن ديابوالعباس طوسي بفرمود مر مهتَ
                                                           

 .ها درزمان حاكمتِ تركانِ اشغالگر است بارِ سغدي  از وضعيتِ ستمئي نمونهـ  1

 .خبر ناآگهاني و بي: ـ ناگاهت 2

 .يعني دربرابر تركان ديوار كشيده استـ  3

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  تاريخ بخارا

www.irantarikh.com 

49
ه همة روستاهاي بخارا اندرونِ د چنانك بخارا را باره زنَا او ت از جانب1ِ بخارا بود
واين مهتدي.  بخارا نرسد سمرقند، تا دست تركان به واليتِد به شكلِآن باره ب 

  به هر نيمهاي نهند و د بفرمود تا اين ديوار بزنند و در هرفرسنگي دروازهاحمابن 
 بخارا بود  كه قاضيِ)رح(بخاري  خلف ابن و سعد .برآرند استوار جِميلي يكي بر

  .215در سال عبداهللا  ابن يحيابن اروزگار محمد   تا به.اين شغل را قيام نمود
داشت، و  فرمود و نگاه مي و هر اميري كه بودي بعد ازآن عمارت مي

د، و هر سالي مالي عظيم ببايستي و  بخارا بو و خرجي عظيم بر مردمانِمعونت
 تا 2 كه او خلق را رها كرد)رح(اسماعيل ساماني روزگار امير  تا به.رهاي بسيارحشَ

 و . بخارا من باشمآن ديوار خراب شد، و گفت تا من زنده باشم بارة واليتِ
كرد، و نگذاشت كه به   ميجنگ خويش آنچه پذيرفت تمام كرد، و پيوسته به تنِ

  .بخارا دشمنان ظفر يابند واليتِ

  بخارا ذكرِ ربضِ
 امير دستِ بخارا بود ازخالد كه اميرِ ابي ابن  شهر بخارا از احمدمردمانِ
ضي  ما را ربطلحه درخواست كردند كه شهرِ ابن عبداهللا ابن خراسان محمد

 پس او .هزنان در امان باشيمبنديم و از دزدان و راها بر بايد تا شب در وازه مي
ها  غايت نيكو و استوار، و برجها ساختند، و دروازه هرمود تا ربضي بنا كردند بف

وقت كه را به هربض و اين ر.  بود كه تمام شد235تاريخ  نهادند، و اين به
  . لشكري قصد بخارا كردي عمارت تازه كردند

 قديم ربضي  آن ربضِخويش بفرمود تا در پيشِروزگارِ   بهخان و ارسالن

                                                           
 .ذُهل  عرب از قبيلة بني-1

 .ـ يعني مردم را مجبور به پرداختِ هزينة تعميرِ ساالنة ديوار نكرد 2

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 تاريخ بخارا

www.irantarikh.com 

50
 سالو در. و آن نيز خراب شد. كنند، چنانكه هر دو متصل و محكم شدديگر بنا 

 ابفرمود تخان  طمغاج   مسعود قلجينْالدنيا والد كن رم عالِ عادلِ خاقان560ِ
 564 سالو در .  بخارا ربضي زدند، و باز ويران شد شهرِ قديمِ آن ربضِبيرونِ

و باز ربض فرمود، و فصيل فت سلطان تكش بخارا را بگر ابن خوارزمشاه محمد
  1.دو را نو كردند و هرزدند

  بخارا به زدن سيم و دِرم ذكرِ
 ،»خُداه بخارا3كانا«شاهي بود نام او پادبخارا  به زد 2نخستين كسي كه سيم

 4.كرباس و گندم بودي ي بهبازارگان در بخارا  و،سال بر بخارا پادشاه بود و او سي
سيم بخارا  بهاند، او نيز بفرمود تا   ديگر سيم زدهيواليتهاخبر دادند كه به اورا 

روزگارِ   به بفرمود با تاج، و اينخويش، و برآن صورتِ خالص زدند از نقرة
  . بود )رض(خالفت اميرالمؤمنين ابوبكر صديق

 امير خراسان شد در ماه »عطا ابن طريفغَ«رون الرشيد ا هبه روزگارِ
 الرشيد بود، و مادر هارون  هارون مادرِدرِو اين غطريف برا. 185سالِ  بهرمضان 
ش گويند، و رَرا ج از شهري كه آن ء از يمن خيزران نام بود، دختر عطاراالرشيد 

آوردند، مهدي را از  مهدي به نزديكِ اورا اسير افتاده بود به طبرستان، و از آنجا
خيزران  و چون كارِ. الرشيد الهادي و دوم هارون وي دو پسر آمد، يكي موسا 

الرشيد  ن هارو. بود ، و با وي مياز يمن وي آمد ، اين غطريف به نزدِبزرگ شد
 خوارزم روان شده بود، و تاريخ در دست مردمانْ سيمِآن   بهداد، ووي   بهخراسان

                                                           
 . باز لشكر تاتار آمد و شهر را بگرفت، و باز ويران شد616و در سال :  درحاشيه نوشته است-1

 .سكة نقره:  سيم-2

 .همين صفت بوده باشد يا نهكانا ولي معلوم نيست كه اين . ا استمعناي ناشنو ـ كانا به 3

 .كردند كاال مبادله مي  كاال بهـ يعني 4
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 مردمان دستِ بخارا ازدلي گرفتندي، و آن سيمِ  آن سيم را به ناخوشمردمانْ

 بخارا به  به خراسان آمد، اشراف و اعيانِعطا ابن چون غطريف. بيرون شده بود
 خراسان  اميرِد كه ما را سيم نمانده است درشهر؛وي درخواستن و ازنزدِ او رفتند

 در قديم بوده  بخارابفرمايد تا ما را سيم زنند، و به همان سكه زنند كه سيمِ
ون  ما بير ما بيرون نكند و از شهرِكس از دستِ بايد كه هيچ است، و سيمي مي

رَد تا مانب  تاريخْآن   بهو. نيمك  خويش معاملهميانبا سيمپس اهل . عزيز بود نقره 
فاق كردند  بر آن انو. ز ايشان رأي خواستند در اين معنيشهر را جمع كردند و ا

همچنان . كه سيم زنند از شش چيز؛ از زر و نقره و مشك و ارزيز و آهن و مس
 و عامة .غطريفيام غطريف زدند، يعني سيم  به نكردند، و به آن سكة پيشين

  .في خواندنديدرِمردمان غَ
 ،الط زدند سياه آمد سيم كه به اختاين  قديم از نقرة خالص بود وو سيمِ

 قيمت نهادند ، وگرفتند كراهت مي  خشم كردشان و به1نگرفتند سلطاناهل بخارا 
مت گرفت تا رايج قي همين سلطان به.  نقرة خالصسنگ  به يك درمغَدرِفيشش 
  آنكه خراج بخارا درقديم دويست بخارا گران شد، بهرِسبب خراجِ اين  به وشد،

سنگ نقره رايج   زدند، و شش درمغَدرِفيچون . بود چيزي كمهزار درم نقره 
 عزيز شد و چنان غَدرِفيو چون .  بر ايشان الزم كردغَدرِفيهمين  شد، سلطان به

 غَدرِفي نقره روان شد، و سلطان نقره نخواست و  به درمِغَدرِفي  كه درمِشد
 هزار هزار درم نقره كم چيزي بود به يكبار هزار  بخارا از دويستخواست، خراجِ

  . برآمدغَدرِفي و پانصد و شصت و هفت درم هزار درم و شصت و هشت
 نقرة پاكيزه به هشتاد و پنج  درم220ِسالِ  بهجعفر آورده است  ابن محمد

  .  بوده استيغَدرِفدرم 

                                                           
 .مأموران دولتي: ـ سلطان 1
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 بود كه ما اين كتاب را ترجمه كرديم 522 سال در :نصر گويد ابن احمد

قالي به هفت و نيم  سرخ مثو زرِ بود، غَدرِفي به هفتاد درم صد درم نقرة خالص
  . بودغَدرِفيدرم 

اند   زده»كوشك ماخك« به غَدرِفي اين جعفر آورده است كه ابن محمد
اند كه  و گفته. ست ديگر االطِ نقره بيشتر از اَخفيغَدرِو در سيم  .در شهر بخارا

دانگ سنگ تا چهار درم وزن نيم ، و در هر ده درم بهحبه زر است در هر درمي يك
 و از .اند هركسي از آل سامان  بسيار زده1عدليِ پشيزبخارا  بهو . و نيم باشد
  . نبودبيعج چون در آن بعد از آل سامان ذكر آن كرده نشد ديگر پادشاهانِ

  آن نواحيِ و بخارا خراجِ ذكرِ
بار هزارهزار و صد و   آل سامان و امراي سامان يكيروزگارِ خراج بخارا به

 و پانصد و شست و شش درم و پنج دانگ و نيم بوده است هزار شست و هشت
طرف خراج كم شده، و بعضي ضياع به آب  به هر2و از بعدِ آن. با خراج كرمينه
 را كه آب برده خراجِ ان خراج از آن موضع برداشته است و آنغرق شده، سلط

دست علويان و فقها افتاده است سلطان   و بعضي به3را نيز وضع كرده است، آن
  سلطان شده و خراج از ديوانْو بعضي ضياعِ. را نيز وضع كرده است  آنخراجِ

از عملِ  و خراج كرمينه 4 چون بيكند و بسيار روستاهاي ديگر،پاك شده است
  .بخارا بيرون رفته است

                                                           
 . خُردة پولـ معادلِ پشيزِ ساساني كه سكة مسين بوده است 1

 .ـ يعني چون سغد به دست تركانِ خزنده افتاد و ويران گرديد 2

 .؛ فروگذاشته است ازدست نهاده است:ـ وضع كرده است 3

 .تملكِ خويش درآورده است  يعني بسياري از روستاهاي سغد را سلطانِ ترك مصادره كرده و به-4
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  بود بخاراپادشاه به ذكرِخاتون،كه
  بعدازوي بودند پادشاه اوكه وفرزندانِ

رد از وي پسري  بخاراخُداه بمونچون بند: محمد ابن جعفر گويد
 كه مادرِ اين پسر بود به ملك 1خاتون. شيرخواره مانده بود نامِ او طغشاده

و . آمدن گرفتندبخارا  بهروزگارِ او عرب  و به. شتلك دابنشست و پانزده سال م
  2.هربار خاتون صلح كردي و مال دادي

 كسي نبود، و به 3تر رأي روزگارِ وي از وي صائب اند كه به چنين گفته
 عادتِ او چنان و.  گشته بودند4داشت، و مردمانْ اورا منقاد اصابتِ رأي ملك مي

 ريگستان بردرِ بيرون آمدي و بر اسب ايستاديدرِ حصارِ بخارا بود كه هر روز از

ـ و برتخت نشستي و پيشِ وي  خواندند» فروشان دروازة علف«و آن در را  ـ
و وي .  و غالمان و خواجگان ايستادندي5يانسرايان يعني خَصِّ مان و خواجهغال

زادگان دويست   كه هر روز از دهقانان و ملِكهاقاعده نهاده بود بر اهلِ روستا
مايل كرده بهرنا كمرِ زرينبخدمت آمدندي و ازدور   بربسته و شمشيرْ ح

بايستادندي، و چون خاتون بيرون آمدي همه خدمت كردندي، و به دوصف 
                                                           

بعدها تركانِ اشغالگر . ـ خاتون صفتي سغدي است و مثل طغشاده يك واژة كامال ايراني است 1
 .ن تركان مرسوم شد و درمياسغد ازاين صفت براي زن شاهانشان استفاده كردند

 .ـ اين داستان در تاريخها آمده و مربوط به زمان معاويه است كه سغد را نتوانستند گرفت 2

 .اهل تدبير: رأي ـ صائب 3

 .بردار مطيع؛ فرمان: ـ منقاد 4

 . اَخته:جمع خَصي: ـ خصيان 5
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را كه   كردي و امر و نهي دادي، و آن1و او دركارِ ملك نگرش. ايستادندي

 بامداد تا و اينچنين از. را كه خواستي عقوبت كردي خواستي خلعت دادي، و آن
آمدي و خوانها بيرون فرستادي و  چاشتگاه نشستي، و بعد ازآن به حصار اندر

 بيرون آمدي و تصف  شدي به همين3و چون شبانگاه.  را طعام دادي2همة حشَم
زادگان به دو صف پيشِ او به خدمت  برتخت نشستي و از دهقانان و ملِك

كاخ اندر رفتي،  و برنشستي و بهايستادندي تا آفتاب فرورفتي، آنگاه برخاستي 
ديگر قوِم ديگر آمدندي و  و روزِ.  رفتنديهاروستا وطنِ خويش به وآنها به
هرسال . قوم بازرسيدي كه نوبت به همين صفت خدمت كردندي، چندان برهمين

  .صفت بايستي آمدن هرقوم را چهارروز بدين
ادشاهي شايسته خاتون بمرد پسرِ او طغشاده بزرگ شده بود به پ چون اين

بود نامِ او  يكي وزير از تركستان آمده. كرد در اين ملك شده، و هركس طمع مي
»ه و 4.اورا بود» وردانه«و ناحية » خداه ردانوبايِست جنگها را با او بسيار قُتَيب 

واليت  را بگرفت، و چندبار اورا از اينبخارا  قُتَيبه خداه بمرد و  اين وردان. كردن
  5.رد چنانكه گريخته به تركستان رفتبيرون ك

 بخارا را باز به طغشاده داد و اورا به ملك بنشاند، و ملك بر وي قُتَيبهو 
 ايمان قُتَيبهطغشاده به دستِ .  كوتاه كرد و همة دشمنانِ اورا دست6صافي كرد،

                                                           
 .نظارت:  نگرش-1

 .جماعتِ بزرگان؛ جمعيتِ بزرگان:  حشَم-2

 .عصرهنگام و پيش از غروبِ آفتاب: ـ شبانگاه 3

/ وردانه.  از بزرگان سغدي بوده كه به تركستان مهاجرت كرده بودهاو. حاكمِ وردانَه: ـ وردانخداه 4
 .گ براي شهرستان و استان آمده استنبشتة داريوش بزر  در سنگوردنَه

  . هجري است90سالِ  ـ اين واقعه مربوط به 5
 .كوب و تار و مار كردـ يعني مخالفانش را سر 6
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روزگارِ نصر  و از بعدِ او تا به.  زنده بودقُتَيبهداشت تا  آورده بود و ملكِ بخارا مي

 قُتَيبهو اورا در اسالم پسري شد و اورا . دستِ او بود لك بخارا به سال م32سيار 
 به قُتَيبهو از بعدِ طغشاده پسرِ او .  دوستي با او كرده بودقُتَيبهنام كرد ازبس كه 

خبر يافت  )رح(ابومسلم.  در نهان1آورد ملك بنشست، مدتي مسلمان بود، تا رِدت
بعد ازآن بنيات ابن .  او هالك كردو برادرِ اورا نيز با كسانِ.  بكشتو اورا

چون .  بخارا شد، و وي در اسالم زاده بود و مدتي مسلمان بودطغشاده پادشاهِ
مقَنَّع پديد آمد و فتنة سپيدجامگان به روستاهاي بخارا ظاهر شد بنيات به ايشان 

. مگان دراز گشت و غلبه كردندرا ياري داد تا دستِ سپيدجا ميل كرد و ايشان
چون مهدي دل از كارِ . بود» مهدي«خليفه خبر فرستاد، و خليفه   به2صاحبِ بريد

 به كاخ ورخَشِه و سپيدجامگان فارغ كرد سواران فرستاد، و بنيات به مقَنّع
كرد، ازدور سواران ديد  خورد و از منظر نظاره مي برنشسته در مجلس شراب مي

 ، آن بوددر تداركِ. اند ت كه اينها از خليفهراسفِ دانست به. تعجيل بهآمدند  كه مي
و اين . را برداشتند كه رسيدند و هيچ سخن نگفتند و شمشيرها كشيدند و سرِ وي

  .و خيلِ وي همه بگريختند، و آن سواران همه بازگشتند.  بود166درسالِ 
هر شده بود ابومسلم  ابن طغشاده به سبب رِدت كه از وي ظاقُتَيبهو چون 
 اهل بيتِ اورا، ضياعات و مستغالتِ اورا به بنيات ابن  برادر واورا بكشت و

 امير روزگارِ بود تا به طغشاده داد، و اين ضياعات دردستِ فرزندان بخاراخداه مي
لك ازدستِ وي بيرون رفت ابواسحاق مِكس كه اين  و آخرين. اسماعيل ساماني

.  دردست وي بودمِلكبود و بخارا  بهو ابراهيم . نيات بودابراهيم ابن خالد ابن ب

                                                           
 .دينِ خودش برگشت مرتَد شد؛ اسالم را رها كرده به: آوردـ رِدت  1

 .گزارشگرِ ويژة خليفه؛ سرپرستِ امور اطالعائي در منطقه: ـ صاحبِ بريد 2
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 برادر خود نصر  و غالت از طرف ماوراء النهر به نزد1ِهرسالي از ارتفاعات

  .فرستادي تا به اميرالمؤمنين معتضد رسانيدي
و امير اسماعيل ساماني اين ضياعات و مستغالت ازدست وي بيرون كرد 

روزي امير را ـ  بود 2كه صاحب شُرَط ـ ليث سبب آنكه احمد ابن محمد ابن به
نيكوئي با چندين غله به ابواسحاق از كه مانده اين   بهاين ضياع! يا امير «:گفت
اين ضياع مِلكِ ايشان نيست، مِلكِ سلطاني «:  ساماني گفتلامير اسماعي» است؟
 پدرِ مِلكِ ايشان است، اما به سبب رِدتِ«: احمد ابن محمد ابن ليث گفت» .است

ايشان خليفه ازدستِ ايشان بيرون كرده است و مِلكِ بيت المال گردانيده، و باز 
كند و چنين  سزا نمي را خدمت به گي به ايشان داه، و ويجرت و جامبرسبيلِ اُ

در اين سخن بودند كه ابواسحاق ابراهيم » .داند كه اين ضياع مِلكِ اواست مي
تو را هرسال از اين ضياع ! اسحاقويا ب«: ا گفتامير اسماعيل ساماني اور. اندرآمد

از بعدِ رنجِ بسيار و تَكَلُّف سالي «: ابواسحاق گفت» قدر غله حاصل آيد؟ چه
امير اسماعيل فرمود احمد ابن محمد ابن ليث را » .هزار درهم حاصل آيد بيست

ار هز  را بگوي تا هرسال بيست3موضع را از او بگير و ابوالحسِن عارض اين«كه 
دستِ او  سبب اين ضياع ازدست وي بيرون رفت و بيش به بدين» .دهدوي   بهدرم

و » سفنه«، و فرزندان او به ديه 301و ابواسحاق ازدنيا برفت درسال  .بازنماند
  .ماندند» سيونج«

                                                           
  .درآمدهاي محصوالت:  ارتفاعات-1
 .ندهِ نيروي انتظاميفرما:  صاحبِ شُرَط.پاسبانِ انتظاميِ شهري؛ پليس:  جمع شُرطه:ـ شُرَط 2

 .دراينجا به معناي بازرسِ اموال و امالكِ دربار است. بازرس: ـ عارض 3
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  لشكرِاِسالم بردستِبخارا فتحِ ذكرِ

  ذكرِ لشكركشيدنِ عبيداهللا زياد به بخارا 
ه به زياد را معاوي   آورده است كه چون عبيداهللاجعفر چنين ابن محمد

 و پادشاه بخارا خاتون. آمدبخارا  بهون بگذشت و  جيجخراسان فرستاد وي ازآبِ
بيداهللا زياد بيكند بگشاد و پس ع. رد بود آنكه پسر او طغشاده خُ ازبهرِ،بود

 و اين به  خويشتن را گرفت، بندة بخاريهزار و چهار. رده كرد و بسيار ب؛رامِشن
چون به شهر بخارا رسيد صفها بر كشيد و .  بود54 سال  اولِ و53سال  آخرِ

و . خاتون كس به تركان فرستاد و از ايشان ياري خواست. جنيقها راست كردنم
 من در طاعتِ«:  و گفت،روز مهلت خواست س به عبيداهللا زياد فرستاد و هفتك

باره روز مدد نرسيد ديگر ين هفتچون در ا. اي بسيار فرستاده ، و هديه»توام
 لشكر ترك برسيد و ديگران . ديگر زمان خواستروزِ ستاد، و هفتا فره هديه

ران به  كافهاي بسيار كردند، و به آخرْجنگجمع شدند و لشكر بسيار گشت، و 
حصار  شتند، و خاتون به ايشان رفتند و بسيار بكپيِهزيمت شدند و مسلمانان در

 بسيار غنيمت و مسلمانانْ.  خويش بازگشتندكرها به واليتِو آن لشاندر آمد، 
 خاتون موزة و يك پاي.  گرفتندبردهو . ينه و سيمينه از سالح و جامه و زريافتند

جواهر چنانكه قيمت  اب و موزه از زر بود مرَصع به و جورب گرفتند،ابا جور
ا را ه كندند و ديه ان ميعبيداهللا زياد فرمود تا درخت.  درهم آمدهزار كردند دويست

خاتون كس فرستاد و امان خواست، . كردند، و شهر را نيز خطر بود خراب مي
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 و عبيداهللا مال بگرفت مال بفرستاد، و و خاتون. بار هزار درمصلح افتاد بر هزار

  . برده با خويشتن بردهزار و آن چهار. بازگشت

  كردنِ سعيد ابن عثمان با خاتون ذكرِ صلح
 ابن  و سعيد56 از امارت خراسان معزول شد در سال اهللا زيادعبيدچون 

خاتون كس فرستاد . آمدبخارا  به و ، از جيحون بگذشت امير خراسان شدعثمان 
 ، و ازآن مال بعضي فرستاد».ام بر همان صلحم كه با عبيداهللا زياد كرده«: و گفت

 هزار  و بيستصد  و عدد ايشان يك سغد وكش و نخشب رسيدند؛كه ناگاه لشكرِ
.  و آن مال بازگرداندخاتون از صلح و آنچه فرستاده بود پشيمان شد. مرد بود

را صلح  ما«:  خاتون گفت». مال بازفرستند ، وآنبر همان قولم«: سعيد گفت
 و صفها يكديگر ايستادنداه لشكرها جمع شدند و در مقابلة  آنگ».نيست

همه لشكرهاي كافران  داخت تا آن در دل كافران انبيمي خداي تعال. كشيدندبر
 صلح خواست و مالْو باز كس فرستاد، . د، و خاتون تنها مانجنگ بازگشتند بي

روم،  سمرقند ميسعيد گفت من اكنون به سغد و . تمامي فرستاد زيادت كرد، و به
خاتون .  نرنجاني مني، از تو گروي بايد تا راه بر من نگيري و مراراهِ و تو به
و سعيد از درِ بخارا گرو به سعيد داد،  انان بخارا بهزادگان و دهق ك ملِتن ازهشتاد

  .رود گشت و رفت و هنوز ميباز
 شوي خويش اند كه اين خاتون بر يكي از چاكرانِ و در حكايت آورده

ن عاشق بود، و مردمان گفتندي كه طغشاده پسر وي از اين مرد است، و وي اي
جماعتي از .  نيستخُداهو اين پسر از بخارا. ويش بسته استي خپسر را بر شو
شك  دهيم كه وي بي  ميزادة ديگر خُداهبه را   ويلكِتند كه ما اين ملشكر وي گف

 تا ايشان ساخت  و تدبير مي  ايشان آگاه بوداين قصدِخاتون از. پادشاهزاده است
،  چون اين صلح افتاد با سعيد، و سعيد از وي گرو خواست.خود دفع كندرا از
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د به گرو داد تا هم از ايشان خاتون حيله كرد و آن قوم را كه اين قصد كرده بودن

  .ست و هم از سعيدرباز
بايد «: حكايت كنند كه چون سعيد با خاتون صلح كرد، خاتون را گفت

سعيد  و . وي بيرون آمد و به سالمِ خاتون همچنان كرد».به سالم من بيرون آئي
  و خاتون به سالم هر يكي از وجوهِ.يمن نيز بيرون آئ  مهترانِگفت كه به سالمِ

 او عبداهللا خازم بود بفرمود تا آتشي و يكي از وجوه لشكرِ.  وي بيرون آمدلشكرِ
 هوا گرم بود، و اين غايت به و  اندر خيمة او، و او ايستاده بود،عظيم افروختند

  آتش، و سرِابِ بود، چشمهاي او نيز سرخ شده بود از تروي عبداهللا مردي سرخ
بيغاريه، و مردي بيمناك بود، سالح  اورا ل زدنديثَوي بزرگ بود چنانكه م

يد، نزديك او آمد ازاو بترس بهچون اتون خ. برداشت و شمشير بركشيد و بنشست
  :گفت و زود بگريخت و مي

  يزدا  بنام،ه خَ، بد دورچشمِ  م ايزد آراست اي غالخوبت
   :حكايت

 كه چون سعيد با خاتون صلح كرد به بخارا، سعيد گويد سليمان ليثي مي
 زر، دست دركيسه ِراي داشت پ آمد، كيسه او درعيادتِ بيمار گشت، خاتون به

رم تا دا  خويشتن نگاه مياين يكي ازبهرِ«: كرد و دوچيز ازكيسه بيرون كرد وگفت
عيد را  س».دهم تا بخوري، و بهتر شوي را ميوديگر ت اگر بيمار شوم بخورم، و آن

دهد؟ چون خاتون  خاتون با اين عزت و بزرگي مي آمد كه چيست كه اين عجب
 خود را فرمود تا پنج شتر كسانِ.  خرما بود كهنه گشتهبيرون رفت سعيد نگاه كرد

 بگشاد و خرماي خاتون جوالها. خرماي تازه بار كردند و به نزديك خاتون بردند
 مقابله يش بيرون كرد، و با آن خرماها خوبگشاد و آن خرمايبسيار ديد، كيسه 

ما را از اين جنس «: عذر آمد، و گفت  همچنان بود كه خاتون داشت، و بهكرد و
  ».ام از بهر بيماري بسيار نباشد، و اين دو خرما را سالهاي بسيار نگاه داشته
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 سعيد بر وي عاشق .اند كه اين خاتون زني بود شيرين و باجمال آورده

  .را را در اين معني سرودهاست به زبان بخاري و اهل بخا.شد
 ابن قُثَمآمده بود، بخارا  به در آن وقت كه سعيد اند كه و در روايتي آورده

كسي را  هرغنيمتازاين «: اكرامي كرد وگفت اورا آمد، سعيدبخارا  به )رض(عباس
كه جز يك تير، چنان هب گفت نخواهم )رض(قُثَم ».ررا هزار تيو بدهم و ت1يك تير
و بعضي .  به مرو رفت وآنجا فوت شد)رض(قُثَم ، آناز بعدِ.  شريعت استفرمانِ
  . و اهللا اعلم.اند به سمرقند فوت شده است گفته

از كارهاي بخارا فارغ شد، به سمرقند و سغد ابن عثمان و چون سعيد 
را پادشاهي نبود، روز سمرقند  و آن. بود اورا بسيار كرد و ظفرْهاي جنگرفت، و 

رسيد، بخارا  به چون 2. بسيار آوردو مالِرده كرد، هزار تن ب و از سمرقند سي
 سعيد ».چون به سالمت بازگشتي آن گرو به ما بده«: خاتون كس فرستاد و گفت

 چون ».ون بگذرمگرو با من باشد تا از جيح. ام من هنوز از تو ايمن نشده« :گفت
 چون ».باش تا به مرو رسم«: گفت. ون بگذشت خاتون باز كس فرستاداز جيح

 چون به ». رسمنيشابورتا به «: گفت. كس فرستاد خاتون به مرو رسيد باز
 چون به مدينه رسيد، ».تا به كوفه رسم، و از آنجا به مدينه«:  رسيد، گفتنيشابور

چه با ايشان بود  و كمرها از ايشان بگشادند، و هرغالمان را بفرمود تا شمشيرها
 و ايشان را گليمها عوض سيم همه را از ايشان بگرفتند،و زر از جامة ديبا و 

:  تنگدل شدند و گفتندغايت هايشان ب.  و به كشاورزي مشغولشان كردنددادند
 سخت  و كاِره ما را به بندگي گرفت!د كه با ما نكرد؟اين مرد را چه خواري مان«

                                                           
 )سهم عربي است و تير فارسي (.سهم: ـ تير 1

تاراج كرده و  ـ سعيد ابن عثمان به شهر سمرقند نرفته، بلكه از روستاهاي ميانة راه هرچه توانسته 2
 .ه برودبازگشته است تا با دستِ پر به مدين
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 ».هالك شويمفائده  ري بهون در استحفاف خواهيم هالك شدنْ با چ.فرمايد مي

د را بكشتند، و خويشتن را آمدند، و درها بربستند و سعيبه سراي سعيد اندرپس 
  .معاويه خليفه بود ابن  و اين وقتي بود كه يزيد.كشتن دادند نيز به

  كردنِ او با خاتون  ذكرِ لشكركشيدنِ سلم ابن زياد به بخارا و صلح
خراسان آمد و ازآنجا   و به1ابيه امير خراسان شد، ابن زياد ابن سلمو 

خاتون آن لشكر و ساختگي بديد، دانست كه با . رسيد بخارا بهلشكرها ساخته 
لِكِ سغد،  مخونْ كس فرستاد به نزديك طر. بخارا نتواند مقاومت كردناين لشكرْ

  بايد كه بيائي و دستِ.شود تو  و بخارا شهر2ِزني باشم ورا بهمن ت«: گفتو 
مرد، و بيدون هزار  طرخون بيامد با صد و بيست». سازيلك كوتاهعرب از اين م 

ها   خاتون با سلم صلح كرده بود و دروازه.نيز از تركستان با لشكر بسيار بيامد
 رويِ  بيدون برسيد، و از آن.گشاده، و درهاي كوشك كه در بيرون بود هم گشاده

بيعت وي   به و خاتون رسيد خبر آوردند سلم را كه بيدون.رود فرود آمد خرقان
 صفرَه مهلَّب ابن ابيزياد كس به نزديك  ابن سلم. هاي شهر بستند  دروازهكرد و

وه است، و ه چه انب ببيند كه ب رابگوي تا برود و اين لشكر«: فرستاد، و گفت
 چون مني را كس« جواب داد كه مهلَّب ».د باشد بجاي آر3آنچه شرط طاليگي

 مشهورم، كسي را فرست كه اگر به سالمت بازآيد كار نفرستد، من مردياين  به
سلم  ». درست بيارد، و اگر هالك شود در لشكر تو شكستي پديد نيايدرا خبرِوت

 از هر ،آئينه مرا بايد رفتناگر هر«:  مهلّب گفت».را بايد رفتنوهرآينه ت« :گفت
 و ان كرد همچن». من كسي را آگاه مكنت، و از رفتنِ مردي با من فرسعلَمي

                                                           
 .ـ برادرِ بزرگترِ عبيداهللا ابن زياد 1

 .ـ يعني من همسرِ تو خواهم شد 2

 .منظور خبرگيري و برآوردِ سپاهِ دشمن دراينجا پيشاهنگي به. پيشاهنگي: ـ طاليگي 3
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آنكه  ب با او رفتند، و معلوم كردند بيو ايشان ش. فرستادپسر عم خويش را با او 
، و رو زياد نماز بامداد گذارد ابن چون روز شد سلم. سپاه دشمن را خبر بودي

 خبر در لشكر ».ام من دوش مهلب را به طاليگي فرستاده«: گفتبه مردمان كرد و
فرستاده است تا بيش آن   بهير مهلب راام«: فاش شد، و عرب بشنودند، و گفتند

 زود جمعي سوار ». بودي ما را با وي فرستاديجنگو اگر . از ما غنيمت بگيرد
خطا «:  ايشان را بديد گفتمهلب چون.  مهلب رفتند تا به لب رودشدند و بر اثر

 هم اكنون كافران . من پنهان بودم و ايشان آشكارا همي آيند.دكردند كه بيامدن
 كه واهللا«: گفت.  مهلب بشمرد مسلمانان نهصد كس بودند».ا بگيرندهمه ر

 بيدون كشيدند و طالية لشكرِآنگاه صف بر» .ايد پشيمان شويد از آنچه كرده
مسلمانان زود بوق زدند و همه به يكبار سوار شدند و صفها . ايشان را بديدند

من «: هلب گفتم. رك بر ايشان تاخت و عرب درماندند تُملِكِو . بركشيدند
 و بازگشتند،» .پيشتر رويد«:  گفت»تدبير چيست؟«:  گفتند».دانستم كه همين شود

بيدون ايشان را اندريافت، و چارصد تن را از مسلمانان بكشت و باقي بگريختند 
 امير ختن آمد  ديگر شد، و بيدون از آب بگذشت و نزديك بامدادِ.تا لشكرگاه

 و كافران  سخت شدجنگمهلب پيش اندرآمد و  .فرسنگ بود كه ميان ايشان نيم
 سلم خيره ».يابيدمرا اندر«انگ كرد كه مهلب ب. ميان گرفتنددر اورا حمله كردند و

ش سلم ايستاده پيعبداهللاِ حوذان آن زمان در» .مهلب استاين بانگ «: شد وگفت
اهللا بِ«:  گفت»گوئي؟ ورا كه سخن نميچه بوده است ت«: سلم گفت. بود خاموش

من باري بر نشينم و آنچه بر من .  نباشد فرياد نكندت هالككه اگر مهلب را بيمِ
شد مهلب  مي  و بر هر هزيمت كه».اگر باري هالك شوم روا دارم. است بكنم
ميان سلم خوان خواست   در اين».ساعت صبر كنيد يك«: سلم گفت. داد آواز مي

 ؟ خداوند سير كنادردن استخو  نانچه وقتِ«: عبداهللا حوذان گفت. و نان خورد
نون اك«:  سلم گفت».اي  نبودهجنگتو مرد . ت نيستخبرو اي   هالك شده!  راوت
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 ».گاه روند جنگسواران را بگوي تا پياده شوند و به «: گفت» تدبير چيست؟
و مهلب . تاخت به نزديك مهلب رفت هحوذان ب ابن عبداهللا. همچنين كردند

ان  چون نگاه كردند مرد».خويش نگريد سِپزِ «:گفت. سخت در ميان مانده بود
  و كارزارِستن گرفتندجدل شدند و بر آمدند، قوي  ايشان ميمددِ د كه بهرا ديدن

 كافران به ، مسلمانان تكبير گفتند،ميانه بيدون كشته شد در اين. دندسخت كر
دمار از كشتند تا  رفتند و مي ند و مسلمانان بر اثر كافران همي هزيمت شدهيكبار

ند، هر روز قسمت كرد و بسيار غنيمت گرفتند و آن. دندنهاد كافران بر آور
  .صد درم رسيد و چهارهزار سواري را دو

لم با وي صلح كرد و مال عظيم  س.خاتون كس فرستاد و صلح خواست
 مرا نمائي چنانكه كنم كه عبداهللا خازم از تو درخواست مي«: خاتون گفت. دبِسِتَ

نمايد كه او  ا چنان مي و مر.ام هوش شده ام و بي كه يكبار ديده ؛ اوستصورتِ
اي كه داشت، و به  خانه  عبداهللا خازم را بخواند به مهمان سلم».آدمي نيست
بديد  اورا  چون خاتون. سرخداشت و دستارِ نيلگون مي  جبة خزِ.خاتون نمود

 بازگشت و به  مظفر و باغنيمتسلم. ها فرستادش از عجب سجده كرد و هديه
  .خراسان رفت

   ابن مسلمقُتَيبهذكرِ فتحِ بخارا بردستِ 
 حجاج، به خراسان آمد و مسلم امير خراسان شد ازدستِ ابن قُتَيبهچون 

آمد، و از جيحون رد، و فتح طخارستان بر دست او برجملة خراسان را راست ك
ا حصار كردند، اهل بيكند خبر يافتند، بيكند ر.  هشتاد و هشتبگذشت در سالِ

شارستان روئين . گفتند مي شارستان  و بيكند را در قديم.غايت استوار بود هب
  .را اند از استواري وي  هخواند

و مدت پنجاه روز مسلمانان بيچاره . هاي بسيار سخت كردجنگ قُتَيبه
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 و ،رج برِ ديوار حفره كردند ب در زيرِقوميو حيله كردند، و  شدند و رنج ديدند

 و رخنه انداختند، و  حفره كردندورگاهي برآمدند، و ديوار حصار به ستاندرونِ
 آواز برآورد كه قُتَيبه. آمدند از رخنه در.رسيدند حصار نمي هنوز مسلمانان به

 و اگر كشته شود به فرزندان وي 1دهم  وي ميتِه بر اين رخنه برآيد دِيكهر«
مردمان بيكند .  و حصار را گرفتند.ندرآمد ه تا هركسي رغبت كردند ب؛»دهم مي

نصر باهلي را بر ايشان  ابن  صلح كرد و مال بستد، و ورقاءقُتَيبه ؛امان خواستند
   .آوردبخارا  به و او روي ،امير كرد

ند ا هخبر دادند كه اهل حصار خالف كرداو   به خنبون رسيد بهقُتَيبه چون
 كه منبرويد و بيكند را غارت كنيد، «كه د فرمو لشكر را قُتَيبه. ندا ه را كشتو امير

  ».خون و مال ايشان مباح كردم
 ءا ورق.ر بود باجمالدو دخت اورا د مردي بودو سبب آن بود كه اندر بيكن

 چرا از ؛بيكند شهري بزرگ است«: مرد گفت  اين.نصر هر دو را بيرون آوردابن 
 ،ست و كاردي بزدج بِ مرد. ورقاء جواب نداد»؟گيري  شهر دو دختر من مي همة

  .ورقاء را به ناف اندرآمد وليكن كاري نيامد و كشته نشد
 همه 2 بودجنگكه در بيكند اهل  رسيد بازگشت، و هرقُتَيبهچون خبر به 

 چنانكه اندر بيكند كس نماند، و رده كرد؛؛ و آنچه باقي مانده بود برا بكشت
  .بيكند خراب شد

كند بازارگانان بودند و و اهل بي. اندپس بيكند سالهاي بسيار خراب بم
 و چون بازگشتند .چين و جاي ديگر  بازرگاني رفته بودند به واليت بلدة بيشتر به

 و باز بيكند . و بخريدند از عربزنان و اقرباء خويش را طلب كردندفرزندان و 

                                                           
 .دهم وي پاداش مي ـ يعني هركه بتواند از اين رخن عبور كند من معادلِ يك خونبها به 1

 .و مردانـ يعني همة جوانان  2
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  .را آبادان كردند

 بماند و  ويران شد و خالياند كه هيچ شهري نبود كه جملة آن شهر گفته
  .دست همان شهريان زود آبادان گشت مگر بيكند باز به

  :حكايت
 در بتخانه يكي بتي سيمين يافت به  بيكند را بگشادقُتَيبهاند كه چون  آورده

 صد و ،جمله را گرد كرد و بركشيدجامها يافت؛  ؛ و سيمين چهارهزار درموزنِ
 قُتَيبه. ر يكي چون بيضة كبوتر مرواريد يافت هو دو دانه. آمدپنجاه هزار مثقال بر

دو مرغ آورده «:  گفتند»ايد؟ كجا آوردهبزرگي ازاين   بهاين مرواريدها«: گفت
و با آن  جمع كرد 1 طرايفهاقُتَيبه پس ».بتخانه انداختهاين   بهدهان گرفته و است به

دو  حجاج فرستاد و نامه نوشت به فتح بيكند، و قصة اين دو دانه مرواريد به نزدِ
آنچه ياد كردي معلوم «حجاج جواب نوشت كه . دانه مرواريد در نامه ياد كرد

 .اند  بزرگ و از آن مرغاني كه آوردهشد، و عجب آمد مرا از اين دو دانه مرواريدِ
 ما ت آوردي و به نزدِسد  تو كه چنين چيزي فاخر بهتر سخاوتِ و از اين عجب

  .»يك علَاهللاُ بارك . فرستادي
و خنبون . ها كردجنگ از كار بيكند فارغ شد به خنبون رفت، و تَيبهقُچون 

 و آنجا پادشاهي بود ؛ و به وردانه رفت،رد بگرفتو تاراب و بسيار ديهاي خُ
 قُتَيبه و. ردبمخداه  هاي بسيار كرد و عاقبت وردانجنگ نام، و با وي خداه وردان

   .وردانه و بسيار ديها بگرفت
 لشكرها گرد رامِشنخارا ميان تاراب و خنبون و هاي بو اندرميان روستا

 بسيار بيامد، غد با لشكرِ سملِكِميان گرفتند، و طرخون را در قُتَيبهآمدند بسيار، و 
  كورمغانونملِكِ و .خداه با سپاه خويش خداه با سپاهي عظيم، و وردان خَنَك و

                                                           
 .كاالهاي پرارزش: ـ طرايف 1
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 هزار مرد آمده بود تا  چهلـ را به مزد گرفته بودند، با ينخواهرزادة فغفور چ ـ

  سخت شد، وقُتَيبهو لشكرها جمع شدند و كار بر . قُتَيبه ياري دهد به جنگِاورا 
 ندا كرد كه بيش سالح ازخود دور قُتَيبه .سالح مانده بودند  و يارانِ او بيقُتَيبه
 به اي  چنانكه نيزهسبب قيمت شد،  و سالح را از اين.رها رها نكنند و لشكنكنند

  .  به هفتصد درمي به پنجاه درم يا شصت درم، و زرهسپريپنجاه درم شد، و 
.  تا فردا مرا امان ده،جويم من خود آن مي«:  را گفتقُتَيبه مر 1ي نبطحيانِ

بر من «:  سغد كس فرستا وگفتملِكِ نبطي به نزديك چون بامداد شد حيانِ
ا رو«:  طرخون گفت».م بايد كه هر دو يكجاجمع شوي2 تو،نصيحتي است بر

 مشغول جنگ كه لشكر به وقت آن به«:  حيان گفت» چه وقت جمع شويم؟است؛
، حيان نبطي  سخت شدجنگچون .  همچنان كردند». سخت شودجنگگردد و 

:  گفت».دست تو رفته است و ترا خبر نيستلك ازم«:  و گفتطرخون را ديد
 كه هوا گرم شود، و اكنون هوا ما اينجا چنداني توانيم بودن« : گفت»؟چگونه«

 جنگيم اين تركان با ما اينجائ ما شده است، و تا ما  رفتنِوقتِو سرد است 
 سغد جائي  آنكه واليتِها با تو كنند، ازبهرِجنگ و چون از اينجا رفتيم ،كنند

رها  تو كجا براي ايشان سغد را .خوشي ثل او اندر دنيا نيست بهو مِخوش است، 
 ». تو ايشان بگيرندلكِ و تو در رنج درماني، و مركستان روند؟ تا به تكنند

 صلح كني و چيزي قُتَيبهآنكه با «:  گفت»حيلة من چيست؟«: طرخون گفت
 را از حجاج مدد رسيده است بر راه مسلمانانبدهي، و چنان نمائي به تركان كه 
و . زگردنديز با تا ايشان ن،گردم ميبگوئي من بازكش و نخشب لشكري عظيم، و 

                                                           
سبب اصالحاتي كه  زمان، به ـ حيانِ نبطي از افسرانِ ايراني بود و مسلمانش كرده بودند، و دراين 1

 . در ارتش داشتندنفوذمندحجاج در ارتش اموي كرده بود حيان و امثال او منزلتي 

 .بينم كه به تو مشورتي بدهم ـ يعني من الزم مي 2
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را بد نخواهيم و وچون تو با ما صلح كرده باشي و از ما عهد گرفته باشي ما ت

مرا نيكو نصيحت كردي، «:  طرخون گفت».نرنجانيم، و تو از اين رنج بيرون آئي
 چون شب شد طرخون كس فرستاد به نزديك ».همچنين كنم، امشب بازگردم

دهقانان .  و بوق زدند و روان شدند.رم دهزار  و صلح كرد، و مال فرستاد دوقُتَيبه
يد كه حجاج لشكري  به هوش باش!زنهار«: گفت» چه بود؟«: و اميران گفتند
و . برآيند و ما را درميان گيرند ما پسِجانب كش و نخشب تا ازعظيم فرستاد از

 از . ترك كس فرستاد و خبر پرسيد كورمغانونِ». خويشگردم به واليتِ ميمن باز
 و كردند و واليت غارت مي. گشتاو نيز بوق زد و باز. خبر دادندرا  اوحال اين
  .گردانيدلي آن بال را از سر مسلمانان بازخداي تعا. رفتند مي

 او  و يارانِقُتَيبهمدت خبر   و در اين. اندرمانده بودقُتَيبهماه بود كه و چهار
 و در مسجدها ،بود جانب مشغول مي ينا اج نرسده بود، و حجاج را دل بهبه حج

 و ياران او باز قُتَيبه. گفتند كردند، و دعاها مي خواندند، و ختمها مي قرآن مي
 كرده و مال جنگ و دآمده بوبخارا  بهبار بود كه  و اين چهارم. رفتندبخارا  به
ده و لختي از واليت غارت كرده و بعضي را كشته و بغضي را اسير كرده و ستَبِ
تا به مرو رفتي.ردهب ماها اهللا تعالي و بازآمدي با واليت بخارا، ح.  

  بخارا در اسالم شدنِظاهر ذكرِ
 را شوهر مرده ـ مادر طغشاده ـجعفر آورده است كه خاتون  ابن محمد

و ذكر آن كرده . داشت ن مي اين خاتولكرد بود، و مپسر وي خُ بخاراخداهبود، 
 ر كه لشكرِو هربا. )رض(عفانن  ابعثمان ابن زياد و با سعيد ابن  با عبيداهللاشد

 و اين خاتون با. رفتي، و زمستان باز كردي تابستانجنگ آمديبخارا  بهاسالم 
  . كردي، و باز صلح كرديجنگكه بيامدي لختي هر

 و .لك طمع كردنديماين   بهرد بود هركسي از اهالن وي خُو چون پسرِ
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باري اهل بخارا مسلمان شدندي، هر .  بخارا را گرفته بودبه جنگ ابن مسلم قُتَيبه

مسلم سه بار ايشان را  ابن قُتَيبه و 1.دت آوردنديگشتندي رِچون عرب بازو باز 
 جنگ قُتَيبه چهارم  اين بارِ.مسلمان كرده بود، باز ردت آورده كافر شده بودند

  بسيار اسالم آشكارا كرد، و مسلماني اندر دلِ رنجِبعدِو از. رده شهر بگرفتك
م پذيرفتند  به هر طريقي كار بر ايشان سخت كرد و ايشان اسال.شان بنشانداي
 چنان صواب ديد كه اهل بخارا را قُتَيبه. كردند ميپرستي  بت باطنْ ظاهر، و به به
عرب دادند، تا عرب با ايشان باشند و از  اي خويش بهه مود يك نيمه از خانهرف

طريق مسلماني اين   به. مسلمان باشند ايشان با خبر باشند، تا به ضرورتاحوالِ
 و احكام شريعت بر ايشان الزم گردانيد، و مسجدها بنا كرد، و آثار آشكارا كرد،
 شريعت كرد، و هركه در احكامِ  عظيم ميجِدِّ برداشت، و 2 گبريمِكفر و رس

 جامع بنا كرد، و مردمان را فرمود تا كرد، و مسجدِ تقصيري كردي عقوبت مي
  . او كند ذخيرة آخرتِنه آوردند تا اهل بخارا را ايزد تعالي ثواب اين خيرْ آدينمازِ

  بخارا جامعِ مسجدِ بناي ذكرِ
  و آن،94سالِ  به بخارا مسلم مسجد جامع بنا كرد اندر حصارِ ابن قُتَيبه

ر آدينه در آنجا جمع شدندي، فرمود تا ه  بخارا را مر اهل3ِ. بودبتخانه موضع
  ».هركه به نماز آدينه حاضر شود دو درم بدهم«ه منادي فرمودي كه هر آدينچنان

 قرآن به پارسي خواندندي و عربي  اسالم در نماز بخارا به اولِو مردمانِ
 ايشان پسِه در ركوع شدي، مردي بودي كو چون وقتِ. نتوانستندي آموختن

                                                           
، و چون شدند تا ازگزند برهند مسلمان ميكشيدند، اهل بخارا   هربار كه عربها لشكر مي يعني-1

 .گشتند دينِ خود برمي گشتند آنها نيز به رسيد و عربها به مرو برمي زمستان مي

 .آئينِ زرتشتي: رسمِ گبري. مزدايسنا؛ زرتشتي: ـ گبر 2

 .معبدِ بودائي است» بتخانه« منظور از -3
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تندي كردن بانگ كردي سجده خواس و چون. »تنيكُ بكُنيتان«بانگ زدي 

  .»نگونبان كنيت«
 را ديدم  بخاراجعفر اندر كتاب ياد كرده است كه مسجد جامعِ ابن محمد

.  گذاشتهحالْبر وي درهاي باصورت، و روهاي آنها را تراشيده و باقي را بر
مردي كه  » كه آن درها به اول كه نهاده بود؟ خويشپرسيدم از استادِ« :گفت
بيرون شهر هفتصد در مان ز ه آن ب آن چنان بود كهسببِ«: يافته بود گفتعمر

  بودند، و به مسجد و ايشان گردنكش  آنجا باشيدنديكوشك بود كه توانگرانْ
دو درم تا آن   به درويشان رغبت نمودنديليجامع بيشتركس حاضر نشدندي، و

  كوشكها رفتند و آدينه مسلمانان به درِيك روزِ. بگيرند، اما توانگران نكردندي
 از بام كوشك سنگ را  ايشان. كردند1 و الحاحاز آدينه خواندند،ايشان را به نم

 شد، و دست مسلمانان قوي آمد، و درهاي كوشكهاي ايشان جنگ ، وزدند
چون .  بت خويش كرده بودندكسي صورتِدرها هرآن   به.بركندند و بياوردند

 به مسجد جامع خرج كردند و روي صورت مسجد جامع زيادت شد آن درها را
  .شيده و باقي بگذاشته راست كردندبترا

آن   به امروز از آن درها يكي مانده است:نصر گويد ابن محمد ابن احمد
سراي اميرِ خراسان  ن خواهي به مسجد جامع چودرِبر آئي دموضع كه ازبامها فرو

 تراشيدگي بر وي و اثرِ. ست ا آن درها دوم از بقية در2ِروي نخستين در بماني
  .پديد است هنوز

 بنا كرده است، مردمان در وي نماز قُتَيبهو آن مسجد كه اندر حصار است 
 مردمان به هر روز به اسالم بيشتر چون مسلماني زيادت شد، و رغبتِ. كردند مي

                                                           
 .اصرار؛ پافشاري: ـ الحاح 1

 .رهاكني و ازآن بگذري:  بماني-2
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 خالد برمكي ابن يحيا ابن  فضلروزگارِ مسجد نگنجيدند، تا بهآن   بهشد پس مي
دمان بخارا جمع شدند و اتفاق روزگار هارون الرشيد، مر  امير خراسان شد بهكه

 مسجد جامع بنا و ميان حصار و شارستانْ حصار بنا كردند، كردند و پارگين
و چون .  نماز آدينه گذاردند حصاراندر مسجد جامعِ ،154اندر سال  كردند

  . شد1 خراج ديوانِ، حصار معطّل شدمسجد جامع فرسود، و مسجد جامعِ
 يحيا ابن رگ آن اثر نبود كه فضل بز مسجدِكس را در عمارتِ و هيچ

 كردند تا  و وي بسيار مال خرج كرد و بعد ازآن هركسي زيادت مي.برمكي را
 از ثُلثيمقدار  ها خريد و به  ه وي بسيار خان)رح(،امير اسماعيل سامانيروزگار  به

 3 و نخستين كسي كه ماه رمضان به مسجدها قنديلها2. جامع زيادتي كردمسجدِ
  . برمكي بوديحيا ابن فضلفرمود اين 

   :حكايت
  اندر ماهِـ  اسماعيل ابن احمد ابن نصر ـ اميرِ سعيدروزگار   بهاند كه آورده

شده بودند مسجد به  جامع اندر مسجدِبهكه مردم  وقتي  آدينه بود به روزِرمضانْ
 و . شدجملة شهر تعزيه، و درالك شدندوي هرفت و خلق بسيار در يكبار فرو

 بعضي  و، بمردندبودند وزدند و ساعتي  م ميرون آوردند هنوز دبعضي را بي
  بسيار هالك شدند چنانكه از بعدِجملة شهر خلقِدر. دست و پاي شكسته بودند

  سلطانْ شهر ايستادگي كردند و پيوستگانِ و باز مردمانِ. بخارا خالي ماندآن شهرِ
 شغل را تا به يكسال تمام  قيام كرده بود آن)رح( ياري دادند و ابوقاضي راكسيهر
ليكن مردمان  قبله فرورفت وجانبِهر دو.  ديگر ويران شد ديگر باز سالِبارِ. شد

                                                           
  .ادارة ماليه:  ديوانِ خراج-1
 .برآن افزود: ـ زيادتي كرد 2

 .ئي كه ازسقف آويزند؛ فانوس دانِ شيشه شمع:  قنديل-3
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سال مناره را ابوعبيداهللا جيهاني   پنج و در مدتِ.باز آبادان كردند. آنجا نبودند
 و .تاريخآن   به و او وزير سلطان بود.306 سالِويش اندر مال خخالصِبرآورد از
او به ملك . خان ار بود تا آخر عهد ابراهيم تمغاج جامع پيوستة حصدِاين مسج
 او قصد .ابراهيم ابن خان را پسري ديگر بود شمس الملك نصر تمغاج. بنشست

 بخارا جنگ حصارِ بردرِ شمس الملك.  بخارا استوار كرد سپس حصارِ.بخارا كرد
. صار را از آن رنج بود تير انداختند و اهل ح از منارة مسجد جامع به حصاركرد

مناره از چوب بود   و سرِ،شمس الملك فرمود تا از حصار آتش انداختند
  . نيز بسوختو مسجد جامع  جامع فرود آمدها به مسجدِ بسوخت، و سوخته

 شد مسلَّم اورا  بخارالكِفت و مالملك حصار را بگر ملِك شمسچون 
ميان مسجد جامع خندق يان حصار و  اندر م. جامع باز بنا كردندفرمود تا مسجدِ
مقصوره و آن سراي كه .  پخته ساختند از خشتِ مناره را و سرِ.فرمود كندند

ي كس هرو خواجگان و توانگرانْ. مودمقصوره در اواست از حصار دورتر فر
 بود، 460سالِ   مسجد جامع بهو اين سوختنِ. دياري دادند تا اين عمارت تمام ش

  . تمام شد عمارته بود ك461و در سال 
دم كه اين مقصوره و منبر و  شني1قاتبكر گويد كه از ثِ بن ابي امحمد

د تا به سمرقند تراشيدند و الملك فرمو  ملك شمسا استمحراب كه در بخار
 روزگارِ بود تا به ين مسجد بر اين صفت ميو ا. آوردندبخارا  بهش كردند و منَقَّ

فرمود تا مسجد جامع از حصار دورتر كردند بن سليمان، او  اخان محمد ارسالن
  . آمدالملك وقت شمس تا خللي پديد نيايد چنانكه به

 جامع آنچه هاي بسيار خريد، و از مسجدِ در شارستان خانهخان  و ارسالن
مود تا آن مناره به حصار نزديكتر بود فرمود نهادند، و مناره به نزديك حصار بفر

                                                           
 .افراد مورد اعتماد: ـ ثِقات 1
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جاي نبودي ثل او در هيچ  فرمود نهادند، چنانكه مِ و به شارستاناز آنجا بركندند

ا  وي نهادند و اندكي ماند ت و چون تمام شد و سرِ. تكلف و نيكوئيدر غايتِ
مقدار ثلثي از و    مسجد جامع زدبر و 1افتادتمام شود چشم رسيد و مناره فرو

ديگرباره . همه بشكستشده  شده و درودگري رفت، و چوبهاي نقاشيومسجد فر
 وي  او كردند، و سرِخان فرمود تا مناره برآوردند، و تكلف در استواريِ سالنار

 جامع كه  و آن مسجدِ. خويش كرد مالِه كردند، و جمله از خالصِ پختاز خشتِ
 سراي است، و ميان و در جملة مسجد پنج . بود515  سالخان فرمود در ارسالن

ي بزرگ خان است، و آن سرا النكه بر شارستان است كردة ارسبِناي مناره دو  اين
سراي است از قديم،  الملك است، و در ميان اينها دو ميان ره كردة شمسوو مقص

 اندر سال ،)رح( اميراسماعيل ساماني است حصار است از بقيتِآنكه به نزديكِ
 حميد  خراسان است كردة اميرِ سراي اميرِجانب  بهديگر كه و آن.  كرده است290
  . از هجرت340سالِ  بهبن اسماعيل ساماني است  ابن احمدا  بن نصر  انوح

  ذكر نمازگاه عيد
  حصار بود از اندرونِرونِدبن مسلم مسجد جامع بنا كرد ان  اقُتَيبهچون 

و مسلمانان .  عيد كرد آن موضع را نمازگاهِ.حوالي را ريگستان خوانند و آن. شهر
را فرمود تا سالح با خود بيرون  و مردمان . عيد كردندرا بيرون آورد تا نمازِ

ود و مسلمانان ازكافران ايمن نبودند، و  آنكه اسالم هنوز نو بسببِآوردند به 
و آن . يرون آرندامروز سنت مانده است تا هركه اهل سالح باشند با خويشتن ب

  و. امير بخارا بوده است2الخيلِ و اين معبد.  سراي معبد خواننددروازه را دروزاة

                                                           
 .زخم رسيد و مناره فروريخت ـ يعني به مناره چشم 1

 .يگاه رام كردنِ اسبانجا: ـ معبد الخَيل 2
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و چون مسلمانان افزون شدند و  .اند نمازگاه سالهاي بسيار نماز عيد گذارده اين به

 و 1طها ابن نصر بر راهِ سمتين حائ ر ابن نوح منصواميرِ سديدگنجيدند،  درآن نمي
 را نمازگاه  بسيار درآن خرج كرده آن بسيار، و مالِقيمتِ باغهاي بانزهت بخريد به

 بر 3مكَبِّران فرمود ساختند، تا 2 و ميلها،رمود نيكو فعيد ساخت، و منبر و محرابِ
 بخارا حصارِ  نمازگاه تا بهو از موضعِ. آن ميلها تكبير گويند تا مردمان بشنوند

 عيد آنجا ر نمازِاو سالهاي بسي.  مردم بودي همه پرِفرسنگ بودي، مقدار نيم
. ودخان ب نارسال روزگار آن نمازگاه تا به.  بود360 سال و اين تاريخْ. كردند
 و خان فرمود تا نمازگاه به نزديك شهر كردند تا مردمان را رنج نباشد، ارسالن

  . شهر غايب نباشنداگر وقتي دشمني قصد شهر كند مردمانِ
باد خواندندي، آ را شمس به دروازة ابراهيم باغي بود مر پادشاهان را كه آن

 ترك فرمود تا آن همه نِ و خاقا. ويران شده بود، و در وي كشاورزي كردنديباغْ
 بست كردند و ديوارهاي بلند بر او زدند، و منبر و محراب ساختند از خشتِرا بر

  . بود از هجرت513 در سال آن و .در وي ميلهاي مكبران ساختندو پخته، 

   شهر بخارا درميان عرب و عجمكردنِ قسمت ذكرِ
بخارا  به بار چهارم هقُتَيبفقيه روايت كند كه چون جعفر از حاتمِ  ابن محمد

هزار درم خليفه را دهند  آنكه هرسال دويست آمد و بخارا را بگرفت، صلح كرد به
نيمه به مسلمانان دهند،  ها و ضياعها يك و ازخانه و ده هزار درم امير خراسان را،

دد هم كساني كه از بيرون شهر  عرب و هيزم و آنچه خرج گر4 ستورانِو علفِ

                                                           
 .ديوار؛ باغچة ديواردار؛ مزرعة ديواردار: ـ حائط 1

 .ستونكي كه در فضاي باز زنند: ـ ميل 2

 .نماز را تكرار كند نوجواني كه روي يك بلندي درميانِ صفها ايستد و بانگهاي پيش: ـ مكَبِر 3

 .، مثل اسب و قاطر و خر سواري و باربرچارپايانِ: ستورانـ  4
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  .باشند دهند
 روستا . دور از يكديگر پراكندهيها درشهر كوشكها بود و بعضي محله انو

روز   كه آن،اند  بازار گفته اول را درِ درِ. شهرستان را هفت دروازه بوده استو
 » عطاراندرِ«هيچ دروازه به نزديك شهربازار نبوده است مگر اين دروازه، و ما 

درِ عطاران اندرآئي تا  ازنجا كه قسمت كرد شهرستان را ازآقُتَيبهپس . خوانيم مي
  اهل يمن رار را داده بود و باقيضَربيعه و م درِ نون مر آنجا تا به و از.حصاردرِ  به

   1 .داده بود
را  دست چپ است آن كوي كه به آئي نخستينو چون به شهرستان اندر

ي  و آنجا مسجد. بوده است2 آن كليسياي ترسايانپسِو از. كوي رندان خوانند
  . خوانند3حنظله است و آن مسجد را مسجد بني

را كوي   راست كويي است كه آندستِ  شهرستان اندرآئي بهدرِو چون از
وزير ابن ايوب سرهنگي   و اين. نيز خوانند»كوي كاخ«كوي را  وزير خوانند، و آن

است، اول كسي كه  امير بخارا بوده و پدرش ايوب. قُتَيبه بوده است از سرهنگانِ
 و پيوسته .ابن مسلم او بوده است قُتَيبهدست  در بخارا امير شده است ازدر اسالم

 از بهر جداگانهئي بوده است وآنجا سرا. اند  بوده»كوي كاخ«اميران بخارا در اين 
نام، و چون اسالم آورد احمد كدرخينه اورا اميران بخارا، و دهقاني بوده است 

و دراين كوي كاخي بوده . بوده استورا  ا جمله»كوي كاخ«ن گشت، و اينام 

                                                           
ِ بزرگِ قبايل عربِ خزنده به خراسان بودند كه هركدام  بندي تا دسته ـ ربيعه و مضر و يمن سه 1

بندي كه از روزگاران بسيار دوري در عربستان با هم رقابت و  اين سه دسته. چندين قبيله داشتند
ونيني با  با يكديگر در رقابت بودند، و جنگهاي بسيار خيكچنداند در خراسان نيز  درگيري داشته

 . كردآرامهم داشتند، تا حجاج آمد و آنها را سركوب و 

 .مسيحيان: ـ ترسايان 2

 . عربهاي خزنده به خراسان و سغدبندي مضريِ  از دستهتميم بودند ئي از بني حنظله طايفه  بني-3
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 او اين  و بعدِ،و اميران بخارا پيوسته در اين كاخ بودندي. ين دهقان را ااست مر
  .ذرية او بيرون شده بودخداوندِ دست كاخ از

 كه 1خينه نام پيش ابوجعفر دوانيقي كدر ورثة اين دهقان150ِسالِ  بهو 
بارة  او  اولِحدِّ .له بيرون آوردندو قبا كاخ را وي كردند اينخليفه بود دع

پيوستة بازار پسته  حد دوم هم بارة شهرستانْ  پيوستة چوبة بقاالن؛شهرستانْ
 عطاران تا  ازدرِ. شارستانآئي تا ميانِ نون بردرِ راست كه از راهِم حد سِيشكنان؛

ه بع شهرستان است در اين قباله ياد كرد است كه ر نون جمله يك محلهدرِ به
 بخارا و هفتاد و پنج پاره ديهِ خاص به رود هرِش ين ا دكان اندرهزار و يك. بودند

 خليفه دعوي  پيشِراجمله  روزگار اسالم شده بود، اين كه بهليا  عويزِبخارا و فرا
 خليفه فرمود تا سجل . گواهي دادندو گواهانْها عرضه داشتند   و قبالهكردند
 ايشان پاره  آن فرزندانِباز بعدِ. مله را بازگرفتند و جآوردندبخارا  به و 2كردند
  .دست مردمان فروختند تا پراكنده گشت دركسبه هرپاره 

 و حسن. سعد  بنيسعد آيد و مسجدِ  بنيو چون ازدرِ عطاران بگذري درِ
يت غا هشارستان ب كوشكي در اورا  وغدي مردي بزرگ بوده است سعالءابن 

و كوي عالء به .  آنثلِ را نبوده است مِي پادشاهاست چنانكه هيچعالي بوده 
زار يكه اورا  و هر ماهي.ه او بنا كرده است و اين حظيره او ساخته استچ دروازه

 و اندر شارستان .آمده است ميحاصل  و دويست دينار از اين حظيره غله به
  .ها داشته استمستَغَلّ

   :حكايت
وزيري بود نام او  اورا بودطاهر كه امير خراسان  ابن حسنروزگار  به

                                                           
 .خليفة عباسي ابوجعفرِ منصور، دومين:  ابوجعفر دوانيقي-1

 .ثبت كردند: ـ سجل كردند 2
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آن   به او طمع كرد كه اين امالك را ازايشان بخرد و نفروختند،.هاشم ابن حفص
 ايشان را بند كرد و عقوبت بسيار كرد، و هر هفته به يكبارايشان را درسبب 

 زندان فرستادي از به نفروختندي ب خويش خواندي وخريداري كردي، چوننزدِ به
اين برآمد، و ايشان عقوبت و رنج ودي، تا پانزده سال بر زيادت فرمو عقوبت
هاشم ايشان  ابن روزي حفص. فروختند كشيدند و امالك خويش نمي بسيار مي

آخر چه . ايد روزگاري دراز گشت تا شما در عقوبت مانده«: را بخواند و گفت
يري، يا  يا تو بم:يمياب كار را مي يكي از سه«: عالء گفت ابن حسن» يابيد؟ چيز مي

قوبت زيادت روز بند و ع  حفص فرمود تا آن». تو بميرد، يا ما بميريمخداوندگارِ
است كه اميرِ خراسان بمرد، و غوغا برخماه برنيامده بود  از اين سخن يك. كردند

 هاشم بگريخت و سراي او غارت كردند، و ابن  و حفص،و زندان بشكستند
بخارا  به با برادران خويش ءعال ابن نرد، و حس كه بمحفص همچنان متواري بود

  .بازآمدند
درِ جاهليت  در را در اسد است، و اين  بنيسعد بگذري درِ  بنيچون از درِ

 خراسان پايان فرودآئي سراي اميرِ  و بهدر بيرون آئي و چون ازآن. اند همهره خواند
  .است

روازه بيرون اند از بهر آنكه چون از د  خواندهكمريه و دروازة ديگر را درِ
و آن محله را . و امروز آن محله ويران شده است. آئي حصار درپيش باشد

اي ه و خانه. و اكنون آن جايگاه گورستانها شده است. خوانند  ميدر طغشاده
 و  است،ها عرب بيشتر به آن دروازه بوده است، و آن دروازه استوارترين دروازه

اي ه ام است، و زير آن كمر خانهكمر بزرگ دارد، و درازي آن مقدار شصت گ
 ين است، و همتگ  را اميري كرده است نام او سوباشبسيار است، و اين عمارت

  .موضع گورخانة اوستاين  به
 )رح( و خواجة امام ابوحفص كبير بخاري.ه استر و دروازة ديگر را درِ حق
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ابن دي امام محمد بغداد رفته و شاگر را بهو ايشان از بخا. اند بوده محله ميآن  به

و وي از جملة . ثل وي كسي در واليت نبوده كرده، و مِ)رح(حسن شيباني
 االسالم قُبه وي و بخارا به سببِ. هم زاهد بود هم عالم. متأخران بخارا است

 و ائمه  با علم شدند و علم در وي فاش شد و سبب آنكه اهل بخارا.شده است
درجه بوده آن   به پسر او ابوعبداهللا را علمو. و علما محترم گشتند او بوده است

 نزديك خواجة امام  علماي ايشان به كه چون قافله از حج برگشتياست
آئي چرا از  ياز عراق م«: او گفتي.  و از او مسئله پرسيدنديابوحفص آمدندي

در اين مسئله با علماي عراق مناظره كردم «:  گفتي»علماي عراق نپرسيدي؟
را از   اين مسئلهرسيبخارا  به كه چون نستند گفتن، و مرا گفتندايشان جواب نتوا

 آنگاه وي اين مسئله را ». يا از فرزندان ايشان ابوحفص بخاري پرسامام خواجه
  .صواب گفتي باجوابِ

 قرآن كردي، با آنكه مردمان  ختمِروزي دوبار و خواجه ابوحفص هر شبان
تر   ختم كردي، و چون ضعيفو چون ضعيف و پير شد يكبار. را علم آموختي

  .حمه و الرضوانالرّ اهللا بِتَغَمده. خواندي تا از دنيا برفتاي از قرآن بر شد نيمه
   :حكايت
 خواجه ابوحفص بودم نماز بامداد نزدِ: نصر گفت ابن يحيااند كه  آورده
س پآمد زِچون آفتاب بر. خواند قبله نشسته و چيزي مي  و روي بهگذارده بود

ت و چهار ركعت نماز برخاس. بگويدلم ست، قوم حاضر نشده بودند تا عِنگري
ين ر اخواند اندگذارد، و سورة بقره و آل عمران و سورة نساء و سورة مائده بر

برخاست و . و چون سالم داد هنوز قوم حاضر نشده بود. چهار ركعت نماز
  .رعد برخواندوازده ركعت نماز بگذارد و تا سورة د

  : حكايت
بخارا  به:  كهكردهطالوت همداني از فضل الخطاب روايت  ابن مدمح
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: ه را كه وزير او بود گفتشوياميري بوده است نام او محمد طالوت، روزي خَ

شويه  و اين خَ».دريابيم اورا  ابوحفص رويم وامام هزيارت خواج بايد كه به مي«
 او وي پيشِ در رو انزدِبه  تو«: خشويه گفت.  بخارا بود و محتشماز مهترانِ

ه  خواجنزدِ پس با وزير به ».ينه برومهرآ«:  گفت». اوت از هيبتِسخن نتواني گف
 بعد از نمازِ. گذاردند  و ايشان در مسجد بودند و نماز مي،امام ابوحفص رفت

؛ دستوري هست امير آمده است«:  چون سالم دادند وزير اندرآمد و گفت1پيشين
آمد و سالم كرد بود، و امير اندرقبله نشسته   روي به و».هست«:  گفت»تا درآيد؟
» ؟چه حاجت داري: : گفت)رح(خواجه.  و هيچ سخن نتوانست گفتنو بنشست

چون امير خشويه را . چند جهد كرد كه سخن گويد هيچ نتوانست گفتنهرامير 
همچنان كه تو «:  گفت»؟حفص را چگونه يافتيخواجه ابو«: گفتخشويه ديد 
، مرا ام گفته و با خليفه سخن ام ه خليفه رفتچندبار نزدِ. ام ماندهرو فحيران. گفتي
  ». ايشان سخن نتوانستم گفتنهيبتِه ازآن سخن بازنداشت، واينجا از خليفمهابتِ

  : حكايت
 ـ لم بودهد و با عِكه با ز ـ بيكنديسالم  ابن اند از محمد روايت كرده

 سرِو بازار خرقان از( خرقان در بازارِبخارا  به )ص( راخواب ديدم رسول به«: گفت
 : گفت).اند را در قديم بازار خرقان خوانده ، آن استكوي مغان تا كوي دهقانان

 بر سر سپيد  آمده است نشسته، و كالهِخَبررسول را ديدم بر همان شتري كه در 
 ، و)ع(كردند به آمدن رسول  و شادي مي او ايستادهنهاده، و خلقي انبوه به پيشِ

 )رح( امام ابوحفصخانة خواجه  به كجا فرود آريم؟ آنگاه به)ص(گفتند رسول را مي
 خواند،  نشسته وكتاب مي)ص( رسولخواجه ابوحفص را ديدم پيشِ. فرود آوردند

 خواند يخانة خواجه ابوحفص باشيد، و او كتاب م  به)ص(روز رسول مدت سه  بهو

                                                           
 .نمازِ ظهر: نمازِ پيشينـ  1
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  1.همه صواب داشتد وي رد نكرروِروز هيچ ب شنود، و دراين سه  مي)ص(و رسول

 آنجا چند كه مردم نمانده است هر)رح(فصو امروز سراي خواجه ابوح
جاي و صومعه نيز اندر آن خانه بر.  وي مانده استاند، ليكن آثارِ عمارت كرده

 2 خاك اوو.  بوده است217 سالِ  و وفات او به.ه استعو الدجاباست، وآن مستَ
تل خواجة « و آن تل را . مستجاب استيجاي دعاروف است  مع»دروازة نو«به 

 3ست، و پيوسته مجاوران اها و آنجا مسجدها و صومعه.  خوانند»امام ابوحفص
آن   به»هر درِ حق«و آن موضع را . ك كنندخاك تَبرُّآن   به و مردمان4باشند، مي
فتوي را  و )رح( خواجه ابوحفص آنجا بردندي نزد5ِه مردمان فَتويخوانند ك مي

  .اند  حق خواستهه راهِر ق حجهتِ اند، و از اين حق خوانده
درهاي   آخرِمعني كه در خوانند، به اين  مي» نودرِ«و دروازة هفتم را 

 مسجد قريشيان است،  راستدستِ در اندرآئي، به اين  به و چون.شارستان است
خوانند  ميآن   بهقريشيان  و اين را مسجدِ. سراي خواجه ابوحفص است به نزدِكه

نبطي موالي حيانقاتلْ و اين م6قريشي آنجا باشيده است،سليمان  ابن قاتلكه م  
  .شيباني بوده است هبيره ابن  طلحه موالياست، و حيانْ

قدر، به خراسان رفته، و صلح ين حيان مردي بزرگ بوده است و باو ا
ميان گرفته  را كافران درقُتَيبهتي كه وق  سغد بهملِكِ و طرخون قُتَيبهكرده ميان 

 . را كشتندقُتَيبه و باز همين حيان به فرغانه لشكر برگماشت تا .بودند به درِ بخارا

                                                           
  .تأييد كرد:  صواب داشت-1
 .گورِ او:  خاكِ او-2

 .معتكفان براي عبادت و دعا: ـ مجاوران 3

  .سكونت دارند: باشند  مي-4
 .مسئلة شرعي: ـ فتوي 5

 . استبودهساكن :  باشيده است-6
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 به فرغانه معروف است در قُتَيبه  و خاكِ.خوانند بازميوي   به» حيانحوضِ«و 

 واليتهااز و .  خوانند آسوده است»كاخ«را   در ديهي كه آن، سرهنگ رباطِناحيتِ
  .)رض( بود كه شهادت يافتساله  و پنجاه و پنج1ا روند به زيارت،پيوسته آنج

  ذكرِ كشتنِ طغشاده مسلمانانِ بخارا را 
بن جعفر روايت كرده است اندر امحمد : نصر گويد ابن بن محمدااحمد 

عبداهللا  ابن اسدروزگار   بهي و ابوالحسن ميداني كهليثصالح  ابن كتاب، از محمد
ري مردي بيرون آمد و اهل بخارا را به ايمان خواند، و اهل بخارا بيشتر اهل قَس

 بخارا ملِكِ.  و مسلمان شدندقومي اجابت كردند 2ذِمهدادند،  بودند و جِزيه مي
  او به امير خراسان اسد. كافر بود آنكه در سرْخشم آمد ازبهرِرا   ويطغشاده بود،

مردي پديد آمده است و واليت بر ما شوريده بخارا  بهعبداهللا نامه نوشت كه ابن 
ورديم گويند كه اسالم آ  ما بيرون آورده است، و ميدارد، و قومي را به خالفِ مي

غولند،  خويش مشاند و به دل به همان كارِ زبان آورده اسالم به. گويند و دروغ مي
سبب اين   به.شكنند د و خراج ميدارن بهانه واليت و ملك شوريده مياين   بهو

فرمود كه آن  اورا  و،يثحرَ ابن يكرَ خويش شُعاملِعبداهللا نامه كرد به  ابن اسد
  .د با ايشان كُنَ بخارا تسليم نمايد تا هرچه بخواهدملِكِقوم را بگيرد، و به 

  ذكرِ نصرِسيار، وكشته شدنِ طغشاده
اشهد  «گفتند مي بلند  جمله به آوازِ وند،اند كه آن قوم در مسجد بود ردهآو

                                                           
 بعدها زيارتگاهِ نوادگانِ همه جنايتها كه درخراسان و سغد كرد مرقدش  قتيبه ابن مسلم باهلي با آن-1

 .شدة همان بالديدگانِ ايراني شد كرده مسلمان

هاي تحت سلطه اين صفت داده بودند، يعني عربها مالكِ ايران   به ايرانيي مهاجمعربها:  اهلِ ذِمه-2
 .زيستند ها درحمايت آنها مي شده بودند و ايراني
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 وامحمدا« كه كردند ، و فرياد مي»رسول اهللا محمداً ان و اشهد ان الاله االاهللا

كس را زهره نبودي  زد، و هيچ  ايشان را گردن ميبخاراخداه و طغشاده ،»حمداوام
دار كرد، و باقي   بهتن را گردن زد وصد يا شفاعت كند، تا چهاركه سخن گويد

س از ك و هيچ.  او فرستاد به خراسان و به نزدِعبداهللا ابن د اسنامِ  بهرده كردرا ب
 ابن قوم را اسد قوم از اسالم برنگشت و هركه ماند بر اسالم ماند، و اين اين

بخارا  به بمرد آن قوم بخاراخداه و چون طغشاده .نداشتعبداهللا از اسالم باز
  . و اهللا اعلم.بازآمدند

 نصر سيار را مروانْ ابن عبدالملكابن   و هشامردعبداهللا بم ابن  اسدچون
 وراء النهرچون او به ما. فرستادوي   به منشور خراسان وبه خراسان امير گردانيد

و فرغانه را بگشاد و ايشان را پراكنده كرد به سمرقند   كرد1زاتآمد و با تركان غَ
را  او به نزدِ او رفت، و نصربخاراخداهچون به سمرقند رسيد طغشاده . بازآمد

 خنبونِ«طغشاده ضياع . خواسته بود اورا  كه دخترِ و حرمت داشت، كردكراماِ
نصر سيار چون طغشاده به نزدِ. وي داده بود ـ به  علويان گويندكه كاريكِ  ـ»لياع 

قت آفتاب بود و ماه رمضان بود و وسراي خود نشسته  بردرِ آمد، نصر سيار
 دو دهقان از  كهگفت  سخن ميبخاراخداهطغشاده  نصر سيار با فروشدن، و
 نصر سيار دستِدو بر بودند، و هربخاراخداه دو از خويشانِ، هردبخارا بيامدن

 بخاراخداه ازپيش نصر سيار دردو  هر.زادگان بودند  و بزرگاسالم آورده بودند
  و اميرِ. ديههاي ما را غصب كرده استبخاراخداه كردند، و گفتند كه دادخواهي

 اين  وي نيز داد خواستند، و گفتندازعمرو در آنجا حاضر بود،   ابنبخارا واصل
 طغشاده با نصر سيار .گيرند لكهاي مردمان مي و مِاند يكي كرده دو دستهر
خواهد   سيار درمياز نصرِ ايشان گمان بردند كه طغشاده .گفت نرم سخن مي نرم

                                                           
 .جنگ: ـ غزات 1
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 چون ما اراخداهبخ« ايشال عزم كردند و گفتند با يكديگر كه .تا ايشان را بكشد
اين « : گفتطغشاده با نصر سيار. » خود خوش كنيم باري دلِرا خواهد كشتنْ

 ؟»ست ا بر ميان ايشان خنجرها چرا! اي اميراند ر دست تو ايمان آوردهدوتن بهر
: ؟ ايشان گفتند»داريد چرا بر ميان ميرا خنجرها اين « :گفتنصر سيار ايشان را 

 نصر ».داريم بر وي ايمن نميرا  ما خويشتن ؛ است عداوتبخاراخداه وميان ما «
و امير بر ،  ايشان بگشادسياوش را فرمود تا خنجرها را از ميانِ ابن سيار هارون

 . كشتن ايشان كردنددو دهقان دورتر شدند و تدبيرِ آن هر.ايشان روي ترش كرد
اخداه بخار كرد و نماز بگذارد، و  و امامينماز برخاست واقامت كرد نصر سيار به

چون نصر سيار .  نماز نگذارد، از آنكه هنوز در سر كافر بود،كرسي نشسته بودبر
 بردرِ آمد و طغشاده را بخواند و طغشاده را به سراپرده اندراز نماز فارغ شد

ويد و كاردي بزد بر شكم يكي از آن دو دهقان بد. سراي پاي اندر لغزيد و بيفتاد
ديگر به واصل اندر رسيد، و وي هنوز اندر  و آن. يدبدران اورا  و شكمِبخاراخداه

 بديد نيز شمشير بزد، و سرِ اورا  واصل زد، واصل چوننماز بود، دشنه اندر شكمِ
 را كارد زده بود به يكبار مردند، و آنكه بخاراخداهو هردو . آن دهقان را بينداخت
رده بردند، و نصر  را به سراپاخداهحال بخاردر. بكشتند اورا نصر سيار فرمود تا

ود تا و قريحة طبيب را بخواند، و فرم.  و تكيه دادبر بالين خود بنشاند اورا سيار
چاكران . بمردو بود ب يكرد، و يكساعت  وصيت ميمعالجت او كند، و بخاراخداه

وي . ندآوردبخارا  به اورا آمدند و گوشت از وي جدا كردند، و استخوانهاياو در
نصر سيار بر واصل عمرو نماز كرده اندر سراپردة . دودوسال پادشاه بو سي

ن جنيد اخدائي يشاند، و خالد ابو پسر طغشاده را به بخار. خويش گور كردش
  .و اهللا اعلم. به اميري نشاندبخارا  بهرا 
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  )رح( بر ابومسلمهريالم شيخ بنا يكشُرَخروج ذكرِ
رز بود و مذهب باشيده، و مردي مبابخارا  بهمردي بود از عرب شُريك 

 فرزندان اميرالمؤمنين شيعه داشتي، و مردمان را دعوت كردي به خالفتِ
عباس   وگفتي ما از رنجِ مروانيان اكنون خالص يافتيم ما را رنج آل،)رض(علي
گرد آمدند، وي   بهخلقي عظيم 1.بايد، فرزندِ پيغمبر بايد كه خليفة پيغامبر بود نمي

 خوارزم و اميرِ.  با وي بيعت كرد شعيب بود وبناو امير بخارا عبدالجبار 
 ابن مخَلِّد و اتفاق كردند، و امير برزم ،هرئمه با وي بيعت كرد ابن كلِبدالمع
 و هركس كه ،آشكار كنيم و پذيرفتند كه اين دعوت. سين با وي بيعت كردح

با ده صالح را  ابن  او زياد. اين خبر به ابومسلم رسيد2. كنيمجنگپيش آيد با او 
 كني و جاسوسان آموي رسي صبر چون به«فرستاد و بفرمود كه بخارا  بههزار مرد 

 و .»رويبخارا  بهاحتياط   خبر دهند، و به3بفرستي تا از احوال شريك خارجي
زل به كشميز لشكرگاه زد من  بيرون آمد، و از راه آموي به يك از مرو)رح(ابومسلم
جايم، اگر  من آن«: زياد ابن صالح را گفت خود گرد كرده،  لشكرِجانبو از هر

                                                           
بهانة حمايت از  او شديدا ضد ايراني بود، و به. نه اهل مكه بودكنا  شريك ابن شيخ مهري از بني-1

حاكميت فرزندان علي دربرابرِ فرزندان عباس، برضد ابومسلم شوريد و عربهاي سغد و خوارزم 
ولي اين آخرين تالشِ عربها . راه افكند و مرو را پيرامون خويش گردآورد و قيامي ضد ايراني به

روزگار يكي از نوادگان امام حسن به نام محمد  درآن. ق ايران بودسروري در شر براي حفظِ عرب
ادعاي امامت داشت و درصددِ قبضه كردنِ خالفت » نفسِ زكيه«ابن عبداهللا ابن حسن، معروف به 

صددِ   به141نفس زكيه درسال . كرد  مخالفت ميوي با )امام صادق (بود، و جعفر ابن محمد
 . هاي ارتشِ عباسي كشته شد سال بعد به دست ايراني  سهبراندازيِ خالفت عباسي شوريد و

 .همة اين اميرها عرب بودند و ضد ايراني و مخالف ابومسلم. فرماندهِ سپاه:  امير-2

 .شورشي: ـ خارجي 3
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  ».را لشكر حاجت باشد خبر ده تا بفرستموت

 بردرِ شيخ با لشكري عظيم ابن آمد و لشكرگاه زد، و شريكبخارا  بهزياد 
 ابن زياد جنگ  با وي اتفاق كردند به1بخارال بخارا لشكرگاه زد، و جملة اه

دند، و هيچ روز نبود اال ظفر  كرجنگروز  و مدت سي و هفت.  ابومسلمصالح و
صالح كشته شدي و اسير  ابن شيخ را بودي، و هر روز بسياري از لشكر زيادمر 

.  شهر رفتدرِ  پانصد مرد به باـ  موالي حيان نبطي  ـقريشي  تا سليمان.گشتي
ابلة او، و سليمان چهارصد مرد مق از شهر بخارا بيرون آمد در2همداني حمزه

حمزه .  آمدهمداني ه   حمزهجنگ و خود با صد مرد پيشِده بود، اكمين نهدر
 كرد، و آن چهار جنگ و قدر بيش نيست، پيشتر آمد پنداشت كه مردش همين

كمين بيرون آمدند و خلقي بسيار را هالك كردند، و باقي به شهر اندر صد مرد از
  .بگريختند
 سياه آشكارا متِ عال با ده هزار مرد بيامد، و ابن طغشاده بخاراخداهقُتَيبهو 

  و. كوشكها بگشادند درپيوست، و بفرمود تا درِ جنگصالح و با زياد ابن 3كرد
اه  سياهل كوشكها را بفرمود تا عالمتِ بخارا هفتصد كوشك بود، شهرِبردرِ 

  عرب وليكن،آن بودند كه در شهرند، و در اين كوشكها مردم بيش ازآشكارا كرد
 بفرمود اخداهو بخار. كوشكها از عرب كس نبود در ودر شهر بود با اهل شهر، 

طعام و علف   شريك درها بسته دارند، واهل روستا و اهل كوشكها را با لشكرِ
و به هر طريقي كار بر .  زيا برندگاهِرو فرمود تا طعام و علف به لشك. ندهند

 اندر ماندند و گرسنه شدند، و يتنگ لشكر شريك سخت كردند، تا لشكر به

                                                           
 . يعني همة عربهائي كه دربخارا جاگير بودند-1

 .همدان بنيقبيلة عربِ  از :همدانيـ  2

 .چمِ سياه برافراشت به نشانة هواداري از ابومسلمپر:  عالمت سياه آشكار كرد-3
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 افتاد كه تدبير كردند، اتفاق برآن. ماندندوركار ف ايشان علف نيافتند و ازنِستورا

  دروازة شهر نزديكتر روند تا از شهر طعام و علف بيرون آرند و شهر را پسِبر
 و . شوديار ديگر با ايشان از شهر نيز لشكرِ  كنند، و سوي خصم و روبشت كنند
به . ود به بر رااخداهبخارزياد و  كرگاهِروز نتوانستند رفتن، ازبهر آنكه لش ليكن به

 شهر، زياد خبر يافت بيرون آمد و راه بر فرسنگيِ شب رفتند تا رسيدند به يك
  بخاراخداه وو هزيمت بر لشكر زياد.  سخت كردندجنگايشان بگرفت و هم 

 كه بر ساقة لشكر زنيم، كه اگر ما پيشِ است ن گفت صواب آاخداهبخار .افتاد
و چون بر ساقه زنيم .  آييم جائي را بزنند و كار بر ما دشوار شودايشان بيرون

 جنگو به گردند، ه شهر افكنده باشد، به تعجيل بازمقدمة ايشان خويش را ب
ضي برفتند، آنگاه چنين كردند، و بماندند تا بعپس . آيد ما بربايستند، و مصلحتِ

 . تا به نوكنده رسيدندرفتند كردند و مي  ميجنگ درگرفتند وجنگبر ساقه زدند و
اند، و امسال ايشان انگور و  اين قوم گرسنه«: صالح را گفت ابن  زياداخداهبخار

 تا ايشان خويشتن را كنده رسند بمانيمچون به نو. اند اند و نخورده خربزه نديده
، آنگاه بر باشدايشان به شهر رسيده   مقدمة به انگور و خربزه مشغول كنند، و

  ».ايشان زنيم
 انگور و خربزه و ميوه، و طلبِ ه نوكنده رسيدند پراكنده شدند بهچون ب

 و زياد بر ايشان زدند، و حمله ، آنگاه بخاراخداهمقدمه به شهر رسيده بودند
 ميان شريك و در اين.  و باقي به هزيمت شدندكردند، و خلقي عظيم را بكشتند،

 ابن و زياد. د و كشته شد آن قوم بود از اسب بيفتا الدعوة  شيخ كه صاحبابن 
 رود، و  فرود آمد اندر لبِـ ك خوانندكه حاال مسجد مغا ـ ماخ صالح به درِ

و منادي فرمود كه . روز بسوخت ا آتش اندر شهر زدند، و سه شبانهبفرمود ت
 كه نهاده بودلشكر را از شهر دورتر  و زياد. امان دهند اورا هركه بيرون آيد

 درِشب بر  و يكي از كالنتران لشكرش در اين شريكسرِايشان بيرون آيند، و پ
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  .دار كردند فرمود تا هردو را بر. زياد بردندنزدِ دو را بگرفتند و بهشهر رسيدند، هر

روز   سهبعدِ از.منادي بيرون نيامدنداين  بهتند و شهر بددل گشبار مردمِديگر
ـ  بود به ريگستانحصار  بردرِ كه  ـراخداهكوشك بخا به  شهر آمد ودرِزياد بر

 جنگپيوستند، و  درجنگ و باز  شهر رفتنددرِ  و فرمود تا لشكر بهفرود آمد،
 سخت شد، و تني جنگ و .لرزيد گفتند چنانكه زمين مي ر ميكردند و تكبي مي
 شد و بسيار كس از اهل جنگ  عطارانْدرِ ند از معروفان بيرون آمدند، و بهچ

شهر بردار  بردرِ فتندر هركه را از شهر بگو زياد بفرمود تا. شهر كشته شدند
  . ت شهر را بگرفتند عاقب.كردند

 اورا  سمرقند رفت و آنجاجانب  به بخارا دل فارغ كردكارِو چون زياد از
  . و اهللا اعلم. خراسان رفتجانب  بهافتاد، و بازها جنگ
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  يدجامگاناوازسپ واتباعِ عمقَنَّ خروجِذكرِ

 اين بن جعفر اندر كتابنين گويد كه محمد اچ نصر ابن محمد ابن احمد
  و ابراهيم كه صاحب اخبار مقنع است و محمد؛فصل را آورده است ليكن ناتمام

طبري آورده است كه مقنع مردي بود از اهل روستاي مرو، از ديهي كه جرير ابن 
رگري كردي  گازحكيم بود، و وي در اولْ ابن را كازه خوانند، و نام او هاشم آن

حاصل كرد، و  هو بعد ازآن به علم آموختن مشغول شدي و از هر جنسي علم ب
شَعبدعوِيِ. بياموخت و شعبده نيك دانسته1نجات و طلسماتدي و علم نيرم  

  .  از هجرت167سال  هالك كرد در را منصور وي ابن  و مهدي.كرد  مينبوت نيز
يان خوانده بود و در غايت زيرك بود و كتابهاي بسيار از علم پيشين ه بمقنع
حكيم نام بود، و سرهنگي بود از  اورا و پدرِ. غايت استاد شده بود هجادوئي ب

   . و از بلخ بود2،قيجعفر دوانِابوروزگار   به خراسانسرهنگان اميرِ
اند كه سر و روي خويش پوشيده داشتي، از آنكه   خواندهآن   بهمقنع اورا و

 ، و پيوسته مقنعةو يك چشمش كور بودل بود، غايت زشت بود و سرش كَ هب
  .سبز بر سر و روي خود داشتي

گي بود از ـ سرهن اسيهالعبالدعوه   صاحب  ـروزگار ابومسلم و اين مقنع به
 نبوت كرد و مدتي و وي دعويِ.  شداَزدي عبدالجبار سرهنگان خراسان و وزيرِ

                                                           
 .سازي بازي و تعويذگري و طلسم شعبده:  مشعبدي و علم نيرنجات و طلسمات-1

 .ابوجعفر منصور، دومين خليفة عباسي: ـ ابوجعفر دوانيقي 2
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 به بغداد از مرو د ورا كس فرستا كه خليفه بود اوو ابوجعفر دوانقي. بر اين بود

 آمد و مردمان را يافت به مرو بازي آن چون خالص از بعدِ.برد و زندان كرد سالها
 ».حكيمي ابن شماتو ه«:  مردمان گفتند»دانيد كه من كيستم؟«: گرد كرد و گفت

 و )!حاكش بر دهان( ». عالم و خداي همةمن خداي شمايم. ايد غلط كرده«: گفت
من آنم كه خود را «:  و گفت».وانمخخواهم كه كدام نام رمن خود را به ه«: گفت

صورت ابراهيم، و باز  صورت نوح، و باز به خلق نمودم، و باز به  به آدمصورتِ به
، و باز )ص(مصطفيصورت محمد  ، و باز بهعيساصورت  ه، و باز بموساصورت  به
  ».بينيد صورت كه مي صورت ابومسلم، و باز به اين به

» ؟كني  خدائي ميدعوِيِ پيغمبري كردند، تو يِوِديگران دع«: دمردمان گفتن
 كه اندر ايشان بودم، و مرا اين قدرت ام  من روحاني،ايشان نفساني بودند«: گفت

ها نوشت به هر واليتي،  و نامه ».هست كه خود را به هرصورت كه خواهم بنمايم
  : خويش داد و اندر نامه چنين نوشت كهو به داعيانِ
 ابن  فالناِلَيحكيم سيد السادات  ابن ن هاشم اهللا الرحمن الرحيم، مِبسم

 و موسا و عيسا هو، اله آدم و نوح و ابراهيم و  الحمد اهللا الذي ال اله اال.فالن
 و كردگاري و عزّ ا است،من گرويد، و بدانيد كه پادشاهي مر به .محمد و ابومسلم

ست، و ا اورا تد بهشگِرَومن   بهو هركه . و جز من خداي ديگر نيست،ست امرا
  ».ست ا اوراهركه نگرود دوزخْ

يرون كرد، و بسيار خلق را از راهِ جاي بهنوز به مرو بود، و داعيان به هر
  .دين بيرون برد

 و بگرويدوي   بهعمرو، ابن  نام او عبداهللا،و به مرو مردي بود از عرب
 و به نخشب و به جيحون بگذشت و اين عبداهللا از .زني داد بهوي   به خوددخترِ

 خلق و. )عليه اللعنه( مقنع  را دعوت كردي به دينِجاي خلقكش آمد، و هر
 و نخستين .اندر كش و روستاي كش بيشتر بودند و .بسيار را از راه بيرون ببرد
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 ديهي بود در كش، نام آن  مقنع در آمدند و دين او ظاهر كردنددينِ  بهديهي كه

 سوبخ  ايشان خروج كردند، و اميرِ. ايشان عمر سوبخي بودخ، و مهتروبه سدي
 مقنع  ديهها به دينِو اندر سغد اغلبِ. بكشتندرا   وي، پارسا،مردي بود از عرب

 كردند، و اين فتنه  آشكار را و كفراز ديههاي بخارا بسيار كافر شدنددرآمدند، و 
كردند  يهها غارت ميزدند و د مسلمانان سخت شد، كاروانها ميعظيم شد و بال بر
  .كردند و بسيار خرابي مي

 مقنع به خراسان  خبرِ اين بود كه چونوراء النهر مقنع به ما رفتنِسببِو 
بند كنند، او  اورا  فرمود كه خراسان بوده كه اميرِقَحطَب ابن فاش شد حميد

 معلوم شد كه به واليتِ اورا  چندان كه.بود بگريخت از ديهِ خويش، و پنهان مي
اند و دين وي آشكارا كردند، قصد   وي گرد آمدهدينِ  خلقي عظيم بهوراء النهرما

اورا  جيحون بر لبِنگهبانانْ  تا  خراسان فرموده بوداميرِ. كرد از جيحون بگذرد
آمدند تا  آمدند و فرود مي ميو پيوسته صد سوار بر لب جيحون بر .نگاه دارند
 1عمد ساخت تن بر لب جيحون آمد و وشش وي با سي. بگيرند اورا اگر بگذرد

 و خلق .مسلَّم شد اورا و آن واليت. واليت كش رفت  و بهبگذشتو از جيحون 
 غايت استوار و اندر وي آبِ ه حصاري بود ب سامكوهِبر و .بر وي رغبت كردند

را فرمود تا   آن. ديگر از اين استوارتر و درختان و كشاورزان، و حصارِروان
 ، و نگاهبانان نشاندشمار آنجا جمع كرد يار و نعمت بي بسند، و مالِعمارت كرد

 و نفير به . ايشان عاجز شدندجامگان بسيار شدند، و مسلمانان اندر كارِسپيدو 
 و بسيار لشكرها روزگار، تنگدل شد،  اندر آندي بودبغداد رسيد، و خليفه مه

 و ؛ترسيد و مي. دفع آن فتنه  بهنيشابور وي، و به آخر خود آمد به جنگِ فرستاد به
  . جهان بگيرد مقنع همة آن بود كه اسالم خراب شود و دينِبيمِ

                                                           
 .تيرهاي چوبين برآب افكند: عمد ساختـ  1
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و . و مقنع تركان را بخواند، و خون و مال مسلمانان بر ايشان مباح گردانيد

كردند، و   غارت ميواليتها غارت بيامدند و طمعِ از تركستان لشكرهاي بسيار به
  . كشتند  و ميبردند اسير مي فرزندان مسلمانان از زنان و
كردة مقنع  سپيدجامگان كه از بيعتگروه نخستين پديد آمدند بخارا  بهو 

ت خوانند، و به شب به مسجد اندر آمدند، و گج   به ديهي رفتند كه آنرا نمبودند
  . بود159 و اين در سال . پانزده تن بكشتند، و همة اهل ديه را بكشتندمؤذن را با

 مقنع مردي بود از  معاذ بود، و از مهتران طايفة ابن  حسينو امير بخارا
وي  ديگر بودند نام يكي خَشَاهل بخارا، نام او حكيم احمد، و با وي سه سرهنگِ

ه  بود از ديكُردكوم بودند، و نام سِيل ضَ فُدو از كوشكِرو دوم باغي، و اين ه
چون اهل ديه را . ارده و طَرّ و عيار و رون مبارز بودندسه مردِو اين هر. وانجدغَ

گفتند  امير رفتند و  جمع شدند به نزد1ِرسيد اهل بخارابكشتند و خبر به شهر 
  .نبايد كرد  ميجنگجامگان هرآينه ما را با اين سپيد

 با اهلِ  ـعمران ابن عامر   ـمعاذ با لشكر خويش و قاضي بخارابن احسين 
 ديه حاال كه  نرشخ ـهِ رفتند تا دي.159 در ماه رجب سال بر بخارا بيرون آمدند

ما ايشان «: قاضي بخارا گفت. ان لشكرگاه زدند و در مقابلة ايش،ـ 2نرجق گويند
پس قاضي با اهل » . نشايد كردنجنگرا با ايشان   حق خوانيم، مادينِ را به

ما اينها كه «: ايشان گفتند.  حق خواننددينِ  تا ايشان را به اندرآمدندصالح به ديه
 آنگاه جنگ . و نصيحت نپذيرفتند زيادت كردند كفرْروزهر» .ما گوئيد ندانيمش

 نام او  كرد مردي بود از عربجنگو نخستين كسي كه با ايشان . اندرپيوستند
آخر كشته شد، و   كرد و چندين كس را بكشت و بهجنگ ابن سهل، بسيار نُعيم

                                                           
 . اهل بخارا يعني عربهاي جاگير در بخارا-1

 .اند يعني نامِ نرشخ را در قرن ششم هجري تركانِ خزنده به نرجق تبديل كرده بوده -2
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 ، ديگران بگريختندكشته شد جامگان افتاد و هفتصد مرد ازايشانهزيمت بر سپيد

 و امان خواستند، و  رسول فرستادند چون بامداد شد.آخر رسيد روز به و آن
 و شرطها نامه نوشتند با ايشان صلح كردند و صلح» .ما مسلمان شديم«: گفتند

هاي  ه را نكشند، و پراكنده شوند به ديكردند كه بيش راه نزنند و مسلمانان
 خداي  و عهدهاي خداي و رسولِ.طاعت دارند خويش را اخويش، و اميرِ
و چون مسلمانان . نوشتندنامه خطها   و همه اعيان شهر بر آن صلح،استوار كردند

 و  عهد بازگشتند، و باز به راه زدن مشغول شدند  ايشان نيز ازآنبازگشتند
 نرشخ اندر حصارِ  سركشيده را بههاي سبزِ كشتند، و كِشته مسلمانان را مي

  .دند، و كار بر مسلمانان سخت شدآور مي
 مقنع فرستاد، جنگِ  را بهيحياابن مهدي كه خليفه بود وزير خود جبرئيل 

 حسين . مقنع رودجنگ  تا بهآمد، و به دروازة سمرقند لشكرگاه زدبخارا  بهو او 
جامگان ياري ده تا چون  سپيدجنگ تو مرا به«: بن معاذ نزديك او رفت و گفتا

 جبرئيل اجابت كرد و لشكر ». مقنع رويمجنگ  بهغ گرديم با توكار فار از اين
جامگان سپيدهوش باشند تا  فرمود تا لشكر بهو  ترشخ، برداشت و برفت تا ديهِ

 نخست  شبِ. و همچنان آمد كه او گفت.ون نزنند شبيخ و بر مابيرون نيايند
كه بن معاذ ان  حسي. و بسيار ويراني كردندايشان شبيخون زدند بيرون آمدند و بر

بخارا  بهرا، و گفت تا  بسيار لطف كرد جبرئيل امير بخارا بود چون چنان بديد
 و چهار ، پيوستجنگ جبرئيل .ش نرود چندانكه اين شغل تمام شودك باشد و به

 سپيدجامگان را رْروز نبود اال ظَفَ ، و هيچ كردند بامداد و شبانگاهجنگماه پيوسته 
 من تدبير«: م گفتبن فارِاك مالِ. ستندشدند، تدبير ج مسلمانان بيچاره .بودي
 الحسِ با حصار، مردمانِديوارِ  تا جوئي كندند از لشگرگاه تا به بفرمود».بگويم

 چوب و ني و خاك استوار كندند به چه مياندر فرستاد، و بفرمود تا هرآنجا  به
 پنجاه گز جاي  مقدارِ حصار برسيدند و ديوارِ تا به زيرِ،پوشانيدند  و ميكردند مي
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را  كنده شد آنچون پنجاه گز جاي بر. كردند ر مي با ستونها استوا،سوراخ كردند

ستونها بسوزد و ديوارِو آتش اندر زدند تا آن و نفت بزدند،  هيزم كردندرِپ  
 و اندر ،مل كند آنكه آتش را باد بايد تا عازبهرِ ؛ آتش عمل نكرد.حصار بيفتد

 او  آن برج كه زيرِ منجنيقها بنهادند و راست كردند برِ.ا راه نبود آنجا باد رحصارِ
كار كرد و آن ستونها   يافت و آتشه سنگها انداختند حفره شد و باد را،آكنده بود

و مسلمانان شمشير اندر نهادند و بسيار كس را . بسوخت و مقدار پنجاه گز بيفتاد
جمله كه اول كرده بودند،  بر همان، و باز عهد كردند  باقي امان خواستند.بكشتند

 ايشان را به كه مسلمانان را نرنجانند و به ديههاي خويش بازروند، و مهترانِ
شرطها عهد كردند و بيرون اين   به.زديك خليفه فرستند، و سالح با خود ندارندن

مهتر ايشان حكيم . داشتند مي نهان سالح با خود ليآمدند و از خندق بگذشتند، و
 وي را به سراپرده بنشان و پنهانْ« :ئيل به عباس پسر خود سپرد و گفترا جبر

بردند، و ايشان از دور  به سراپرده امتثال امر او كردند، و ايشان ».شبكُرا  وي
 حكيم وي را كه يارِ خَشَجامگانْسپيد.  رفت و جبرئيل به سراپرده.ايستاده بودند

هاي نو   خشوي موزه».يم نرويمحك ما بي«: بود فرستادند و جبرئيل را گفتند
حكيم را «:  كه عباس پسر جبرئيل آمد و گفتگفت پوشيده بود و اين سخن مي

. حال بكشتندكشيدند و در جبرئيل فرمود تا خشوي را از اسب فرو».كشتم
 جبرئيل بفرمود .دند و سالح بيرون كردند و جنگ شدسپيدجامگان بانگ برآور

هاي جنگ .تر كه بود پيوستند ازآن قويندر اگجنو . تا لشكرها همه سوار شدند
 ، و خلقي بسيار از ايشان كشته شدندسخت كردند تا ديگرباره به هزيمت شدند

  .و آنكه ماند بگريخت
  و او سرهنگِ،شرف نام بود اورا  شوي، نرشخ زني بودديهِ اوندِدو خ

 و با .ئيل آوردند جبر اين زن را به نزدِ. اورا كشته بود)رح(م بود، و ابومسلمابومسل
: يل آن زن را گفتئجبر. كارغايت پليد و بد  نابينا بود بهيكي پسر عمِوي 
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  مسلمانان را گويند، و او پدرِ پدرِابومسلم«:  او گفت». كن1ابومسلم را بِحِل«

فرمود تا آن زن را از ميان به  جبرئيل ». مرا كشته استمسلمانان نيست كه شوهرِ
ك به نزديك مقنع رفت، و باغي كه رد اورا نيز كشتند، و كُعمِدونيم زدند، و پسر

غد برد تا و جبرئيل سرهاي ايشان را به س.  كشته شدجنگهم از ايشان بود در 
  . سغد بشكند سپيدجامگانِدلِ

 اهل سغد با وي . نام او سغديان، سغد را اميري بود از نقيبان مقنعو اهلِ
آخر مردي  هاي بسيار اتفاق افتاد، و بهجنگ داتفاق كردند، و جبرئيل را با اهل سغ

 و جبرئيل از آنجا .شت، و آن قوم پراكنده شدنداز اهل بخارا اين سغديان را بكُ
 امير ز و با.هاي بسيار افتادجنگيدجامگان ، و اورا با تركان و سپبه سمرقند رفت

 كار ساخت كه به مرو آمد و ازآنجا  بود161 سال بر . شدمسلِم بنا خراسان معاذ
 جنگ  مردانِانْ بخارا دهقانرسيد از اهلِبخارا  بهچون .  آموي رفتو به بيابانِ

 جنگن مسلم فرمود تا آلتهاي با ، معاذشدندهزار مرد جمع جمع كردند، و هفتاد
ها و تبرها، و  ژها و بيلها و كو ي را با تيشهر كا مردِهزار بسيار ساخته كردند، و سه

و منجنيقها و . ند مهيا كردكار آي ه كه اندر لشكر بوران از هر جنس صناعت
سپيدجامگان و در . سوي سغد نهاد اخت، و به نيكوترين تعبيه روي بهها بس ادهعرّ

هزار   دههرات از هرات و اميرِ ،ند و لشكرِ ترك بسيار آمده بودسغد بسيار بود
 ما اينجا تركانْ«: گفت اورا بن مسلم امعاذ. برد  و با خود هميگوسفند آورده بود

 بسيار باشد، اين گوسفندان را گوسفند رغبتِ ند، و ايشان را به نزديكرا خصمانِ
 از جمعي . راضي نشداو» .بفروش تا به لشكر قسمت كنممن   به يابگذاربخارا  به

 اندر منزلي كه ميان .آمدند، و بتاختند و جملة گوسفندان را ببردندتركان بر
را نيز بعضي بكشتند، و   ايشان رفتند، ايشانلشكر در عقبِ و زرماز است ربنجن

                                                           
 .خود واگذار وِل كن؛ به: بِهِل كن. حالل: عربي ؛ به)شده است پارسيِ عربي(بِهِل :  بِحل-1
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رقند رفت و با تركان ن مسلم به سغد و سم اب و معاذ.بعضي به هزيمت بازآمدند

بود و گاه  اورا  گاه ظفر.سالكرد تا مدت دوهاي بسيار جنگجامگان و سپيد
 1ضَّبي زهيربن ا مسيِّب خراسان  دو سال عفو خواست، و اميرِ و بعدِ. اوراخصمِ

و . آمدبخارا  به در ماه رجب ، و163 سال بر االولْ  در تاريخ جماديشد به مرو
بخارا  و به.  خراسان به خوارزم فرستاديرِام اورا بن خالد بود، ا بخارا جنيداميرِ

 او  با و. ساخته نام، با لشكر و حشمِتگين سرهنگان مقنع بود كوالرسرهنگي از
  .ها كردجنگ

  ديدارِ بندگانِ مقنع خداي خويش را حكايتِ
 قنع از اهلِ تن از لشكر مهزار ه است كه پنجاهبن جعفر آوردامحمد 

 حصار مقنع جمع شدند و سجده و زاري كردند درِ  از ترك و غيره بهوراء النهرما
بازنگرديم تا «:  الحاح كردند و گفتند. هيچ جواب نيافتند.و از وي ديدار خواستند

: گفت اورا مقنع. ب نامحاجِ اورا  غالمي بود». خويش را نبينيمدِ خداونديدارِ
 و . ننمودم كه طاقت نداشت، از من ديدار خواستموسا مرا كه بگوي بندگانِ«

ايشان تضرع و ). دهان خاكش به( ».هركه بيند مرا طاقت نيارد و درحال بميرد
 وي ». روا باشد، اگر بميريمما ديدار خواهيم«: گفتندخواهش زيادت كردند و 

  . »فالن روز بيائيد تا شما را ديدار نمايم«ايشان را وعده كرد، كه 
  و نخشب دهقانان سغد و كش بودند از دخترانِ با وي در حصارصد زن
او نشان  عادت آن بود كه هركجا زني باجمال بود به اورا  و.داشت كه با خود مي

كس   در حصار با وي هيچ و.و با خود بداشتي ر بياوردي وي او، ودادندي
 ايشان بودي از خوردني  و آنچه حاجتِ. خاصغالمِنبودي مگر اين زنان و اين 

                                                           
 .ضَبه از قبيلة عربِ بني:  ضَبي-1
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سو و كيلي بودي آنچه بايستي آماده   حصار بگشادي، و از بيرونهر روز يكبار درِ

كردي، و غالم از وي بخواستي و به حصار اندر آوردي، و باز درِ حصار بربستي 
كه مقنعة سبزي بر روي  او نديدي ازآنكس روي زشتِ هيچ و .تا به روز ديگر
  .خويش داشتي

اي   را بفرمود تا هر زني آئينه كه با وي در حصار بودندپس وي آن زنان
 آفتاب وقت كه نورِآن   بهدارند  يكديگر ميآيند، و برابرِ حصار بربگيرند و به بامِ

  .تفاوت  و برابر دارند بيا به دست گيرنده آئينه  زمين افتاده بود، و جملةبر
ا ه ا بتافت، از شعاع آن آئينهه  چون آفتاب برآن آئينه.خلق جمع شده بودند

روي   كه خدا مرابگوي مر بندگانِ«: آنگاه آن غالم را گفت. آن حوالي پرنور شد
،  نور ديدندرِ چون بديدند همة جهان را پ».نمايد، بنگريد مي خويش به شما

قدرت و عظمت  خداوندا اين«: يكبار سجده كردند و گفتند و همه به بترسيدند
 و همچنان در ».هاي ما بدرد  اگر زيادت از اين بينيم زهره.كه ديديم بس باشد

 مرا تا سرها از بندگانِ بگوي«بودند تا مقنع فرمود آن غالم را كه  سجده مي
آن . »زيدسجده بردارند، كه خداي شما از شما خشنود است و گناهان شما را آمر

 بر شما مباح واليتها همة«:  آنگاه گفت.قوم سر از سجده برداشتند با ترس و بيم
 ».شما حالل است او برنگرود خون و مال و فرزندانِمن   به و هركه،كردم

قوم بر ديگران  و آن. غارت آوردند آنجا روي بهو آن قوم از.) دهان خاكش به(
  ». ديديمما خداي را«: گفتند  و ميكردند فخر مي

  سبب هالك شدن مقنع
  حصارِدرِ ه امير هرات بود به شخصي را ك حرَشيسعيدِ] امير خراسان[

 و ، بنا كردندها ا و گرمابهه  و خانه، وي بنشست با لشكر بسيار. فرستادمقنع
ة آب بود و درختان و و اندر حصار چشم. تابستان و زمستان آنجا باشيدند
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.  و سپهساالران با لشكري قوير حصار بودندي اندمقنع اصگانِو خ. كشاورزي

حصار راه نبوديآن   بهكس را ، و هيچ كوهسرِ ديگري بود بر حصارِو اندر حصار. 
 وي آن بود كه هر روزي طعام و عادتِ. بود با آن زنان در حصار مي مقنع

 و چهارده .شراب خورديبا ايشان و به شراب نشستي   وبخوردي با آن زنان
  . وي برآمد كارِن ايسال بر

 اين ، كار بر وي تنگ كرد و لشكرهاي وي پراكنده شد هراتچون اميرِ
طاعت بيرون آمد و اسالم  گشاد و بهحصار بود درِ حصار بسپهساالر كه در

 اندرون را نتواند مقنع دانست كه حصارِ. مسلمانان حصار بگرفتندو پذيرفت، 
  .داشتن

بن هارون كه از ابو علي محمد بن جعفر روايت كرده است از اامحمد 
 ة خاتونان بوده است كه مقنع ازبهرِجدة من از جمل: دهقانان كش بود و گفت

روزي مقنع زنان را : گفت  ميجدة من. داشت ار ميخويش گرفته بود و در حص
 زهر كرد و هر زني را  و اندر شراب، خويشطعام و شراب بر عادتِ بنشاند به
 خويش بخورم شما بايد كه چون من قدحِ«: فت و گ، خاص فرموديك قدحِ

 خود  پس همه خوردند، و من نخوردم و در گريباِن».جمله قدح خويش بخوريد
من نيز خويشتن در ميان . و همة زنان بيفتادند و بمردند. ريختم و وي ندانست

پس مقنع . ده ساختم، و وي از حال من ندانستايشان انداختم و خويشتن را مر
 خود رفت و شمشير  زنان را مرده ديد، نزديك غالمِنگاه كرد و همةبرخاست و 
 آن  به نزدِ.روز باز تنور تفتانيده بودند و فرموده بود تا سه.  وي برداشتبزد و سرِ

 من .و دودي برآمد. تنور رفت و جامه بيرون كرد و خويشتن را در تنور انداخت
   .حصار زنده نبودكس در  هيچو.  از او هيچ اثري نديدم آن تنور رفتمبه نزدِ

 من چون بندگانِ«: ختن وي آن بود كه پيوسته گفتي سوو سببِ خود را
وي » .عاصي شوند من به آسمان روم و ازآنجا فرشتگان آرم و ايشان را قهر كنم
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جهت سوخت تا خلق گويند كه او به آسمان رفت تا فرشتگان آرد  خود را از آن

  . د او در جهان بمانَو دينِو ما را از آسمان نصرت دهد، 
  . حصار بگشاد و سعيد حرشي درآمد و آن خزينه برداشتپس آن زن درِ

ند در واليتِ كش و ا ه  هنوز آن قوم ماند:بن نصر گويدامحمد ابن احمد 
 و كوشك خشتوان و ديه ضي از ديههاي بخارا چون كوشك عمر و بعنخشب
 هبِ و مذ1.اند  وي، و بر همان دينِ و ايشان خود از مقنع هيچ خبر ندارند.رزماز

د، وليكن به  جنابت نكنن و روزه ندارند و غسلِايشان آن است كه نماز نگذارند
  . مسلماني كنندهمه احوال از مسلمانان پنهان دادند و دعويِ و اين.  باشندامانت

:  و گويند، خوش را به يكديگر مباح دارندو چنين گويند كه ايشان زنانِ
 ن مردي به نزدِ و چو».كه بويد از وي هيچ كم نشودگل است، هرزن همچو «

 اين زن برسد شوهرِ كه چون بگذاردخانه  بردرِ خلوت، عالمتي زني اندر آيد به
د فارغ شود  و چون اين مر.، و بازگرددبداند كه اين زن با مردي در خانه است

  ايشان، و ديهيد اندر هرو ايشان را رئيسي بو. آيدخانة خويش اندر وي به
  .وي باشندفرمان  به

كه  ديهي مردي باشد كه اندر آن ديه هرايشان را در هر :چنين گويند كه
 به را  وي آن ازبعِد وآن مرد زائل كند اورا  بكارتِ اولْن،كر خواهد گرفت بِزنِ

 سؤال كردم از پيرانِ: بن نصر گويدابن محمد ااحمد  . تسليم كندشوهرش
تن  يكاين   بهبزرگي رااين   بهين چه معني است كه نعمتياندر ا«روستا كه 

 ايشان اين است رسمِ«:  گفتند؟»اند گران خويش را محروم گردانيده و دياند سپرده
 را خويش زني كند حاجتِ  را بهكه هر كودكي كه نورسيده شود تا آنگاه كه زني

وي  ش را به خوي زنِ اولْ او آن است كه شبِو قصاصِ. مرد روا كنداين  به

                                                           
 .اند  سغد وجود داشتهتاهايبسياري از روس يعني پيروانِ مقنع تا اواخر قرن ششم هجري در -1
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 و پيوسته .جاي وي نصب كنند  و چون آن مرد پير گردد ديگري به1.واگذارد
كند كنند، و نام اين شخص كه اين شغل   اين ديه با اين مرد اين معامله ميمردانِ
اين حكايت از پيران ، و  اين حال واقف نگشتم و ليكن به حقيقتِ. خوانند2هنثكا

  .مِنه منا اعصِهماللَّ. عت كه در ديههاي ايشانند و از آن جما،مكهنِ روستا شنيد
  

  

                                                           
 رئيس ، وكنند  عملِ لواط ميرئيس سپيدجامگانشوند با  ـ يعني پسرها ازوقتي كه بالغ مي 1

 .سپيدجامگانْ مفعول همة مريدانِ نرِ خويش است و او زيرخواب است و مريدهايش كُننده
ست شده است، و هاي مخالف اسالم در زمانهاي مختلف در داستاني تكراري كه براي همه فرقه(

ها درست  ها و بهائي كُنهاي بابي و بهائي است كه مالها براي بابي خاموش اخرينش داستان چراغ
 .)ايم اند و همه شنيده كرده

 .منزلگاه؛ سرمنزل: تَكانه/ ـ ثَكانه 2
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  نساما  آلِ واليتِذكرِ

همانجا خراسان آمد،  چون اسد ابن عبداهللا قسري اميرِ خراسان شد و به
 مردي نيكوكار بود  اسد ابن عبداهللاند كه و آورده. 118 درسال بود تا ازدنيا برفت

 كه خاندانهاي بزرگِ قديم را تيمار كردي، جانب نگران نآ ، و دلِ او بهو جوانمرد
  .و مردمانِ اصيل را نيكو داشتي هم از عرب هم از عجم

 وي نزدِخداه كه جدِّ آلِ سامان بود از بلخ بگريخت و به  و چون سامان
را اكرام كرد و حمايت كرد، و دشمنانِ اورا قهر كرد و بلخ را  وياسد ، مرو  بهآمد

  .دست وي ايمان آورد خداه به ي داد، و سامانو باز به
را سامان  بود و آنسبب خوانند كه ديهي بنا كرده  نآ خداه به و اورا سامان

  چنانكه اميرِ بخارا را بخاراخداهخداه،  ساماناند  اورا به آن نام خواندهو. نام كرده
  .اند خوانده

 نام  پسر را اسداسد ابن عبداهللاخداه را پسري آمد، از دوستيِ  چون سامان
 اسماعيل ابن اسد ـ)رح(و اين اسد جدِّ اميرِ ماضي امير اسماعيل ساماني است. كرد

خداه از فرزندان بهرام چوبينِ ملِك بوده است، و از  و سامان. خداه ابن سامان
  .آنگاه باز بارگاهِ سامانيان هر روز بلندتر است تا رسيد آنجا كه رسيد

و .  و الياسيحيانوح و احمد و : بود را چهار پسر خداه  ابن سامانو اسد
  هارون،و سمرقند بگرفت كرد خروجالرشيد    بر هارون1بن ليثاع چون رافِ

                                                           
 .تبار بود  بود و عرباخرين اميرِ امويِ خراسان رافع ابن ليث از نوادگانِ -1
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.  رافع سمرقند را حصار كرد. وي فرستادجنگ اَعين را بهبن ا هرثَمهالرشيد  

 همين سببِ الرشيد به خراسان آمده بود به  هارون. جز شدا وي عهرئمه در كارِ
از  ـ وليعهدِ هارون  ـ مأمون.كار ينا هغايت مشغول بود ب دلِ هارون بهو . حادثه
 جنگِ خداه و بفرمود تا هرئمه را به  ابن سامان اسداي كرد به فرزندانِ نامهمرو 

و . داشتند تا با هرئمه صلح كردآن   به و فرزندان اسد رافع را.رافع ياري دهند
 آن بود  و خطرِ.ز آن كار فارغ گشت هارون ا كردند، و دل1ِميان ايشان مصاهرت

و در اين .  مأمون نيك در موقع افتادكار به نزدِ و اين. بگيرد همة خراسان كه رافع
و چون خالفت به مأمون رسيد غَسان ابن . فتطوس وفات يا  هارون بهسفرْ
بخداه را   ابن سامانفرمود تا فرزندان اسدرا   ويمأمون.  خراسان شد امير2ِادع
 آنچه كرده هر يكي را شهري معتبر داد در حقِ.  از شهرهاي خراسانيت دهدوال
اسد را  ابن اسد را به سمرقند امير كرد، و احمد ابن  نوحعبادبن او غسان . بود

  . بود202به مرو امير كرد، و اين در سال 
 امير خراسان شد 3حسين ابن  طاهر،و چون غسان از خراسان معزول شد

اسد را كه بزرگتر بود خلعت داد،  ابن  و نوح، بر ايشان مقرر داشتهاواليتو اين 
اسد را خليفه  ابن  خويش احمدبرادرِاو . دنيا برفتبود تا از  سمرقند ميو وي به 

بود تا از   و به سمرقند مي،م و پارسااسد مردي بود عالِ ابن و اين احمد .ه بودكرد
 احمد. ه بودخليفه كردن اسد را نصر ابن احمد اب پسر خويش او. دنيا برفت
 النهر برسيد  ماوراء4 اعمالاهللا منشورِجاي پدر بنشست از خليفه واثق بِ چون به

  . بعد از هجرت251ان سال بر  غرة ماه مبارك رمضشنبه به تاريخ روز  وينامِ به
                                                           

 .مادي؛ ازدواجِ متقابلدا هم: ـ مصاهرت 1

 . سرخس و پسرعموي فضل ابن سهل سرخسي و نومسلمان بوداز بزرگانِـ غسان ابن عباد  2

 . پوشنگي معروف به ذواليمينين ابن حسينِ طاهر-3

 .فرمانِ كارگزاري: ـ منشورِ اَعمال 4
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  احمد ساماني ابن  اسماعيل اميرذكر واليتِ
 به استحقاق بوده،  سزاوار پادشاهِحقيقت به.  سالطين سامانيان استاولْاو 

 و پيوسته با خلفا اظهار طاعت . رأي و تدبيرمردي عاقل عادل مشفق صاحبِ
 سالخر در روز شنبه نيمة ربيع اآل.  ايشان واجب و الزم دانستيمتابعتِكردي، و 

ليث را به بلخ اسير كرد، و بر مملكت مستولي گشت، و مدت هشت   عمرو287
  عليه.  رحمت حق پيوستجوارِ  به در بخارا295سال و در . دكرسال پادشاهي 

   .حمه و الغفرانالر
و چون او . 234 بر  تاريخْ شوالْوالدت به فرغانه بوده است در ماهِ اورا و

 اورا و امير نصر كه برادر بزرگتر او بود.  او وفات يافتشانزده ساله شد پدرِ
 از 1طائيطاهر  ابن چون حسين و .بزرگ داشتي، و او خدمت امير نصر كردي

ميان او و اهل بخارا  و 2، بود260االخر سال بر   آمد در ربيعبخارا  بهخوارزم 
 و هل بخارا غدر كرد،و با ا. روز بر شهر دست يافت  و بعد از پنجها افتاد،جنگ

مصادرت  را برگماشت تا دزدي نمودند و 3 و خوارزميان،بسيار كس را بكشت
 6نهادند ايتهاي گران مي و جبزدند، ميها بر خانه ـ  5مكابره ـشب  و به 4كردند، مي

  .ستدند و مال مي

                                                           
 . حسين ابن طاهر از عربهاي خراسان و از قبيلة طي بوده است-1

 .را ازكارگزار يعقوب ليث بگيرد بخارا حمله كرده بود تا آن تبار به ب اين مردِ عر-2

 . كه سپاهِ او بودندعربهاي جاگيرشده در خوارزم:  خوارزميان-3

 .گرفتند زورگيري مي ـ يعني اموال مردم را چه به دزدي و چه به 4

 .زور و ارعاب به:  مكابره-5

 .كردند خواهي مي ـ يعني ازمردم باج 6
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  و بسيار كس كشته شدند، و از شهرْ بيرون آمدندجنگ اهل بخارا با او به
نادي كرد و  قوي كردند او م شهر دست و چون اهلِ.مقدار دو دانگ بسوخت

 امان  آماده گشته چون خبرِ راجنگو مردمان كه جمع شده بودند و . امان داد
طاهر دانست  ابن چون حسين.  رفتندهاروستا  و بعضي به پرا كنده شدندبشنيدند

باز غوغا . نهاد و خلقي عظيم را بكشتكه مردم پراكنده شدند شمشير اندر 
 به  طائي، و چون شب شد حسين ابن طاهر كردندجنگ روز و همة ،كردند

  نگاه داشتند تا را كوشك خلق درِ.رد كوشك را محكم كدرِهزيمت شد، و 
 ميانِ  و در،غَدرِفيتمامي گرفته بود همه درم   و او خراج بخارا به1.بگيرندرا  وي

شب   و آن. زمان نيافت،خواست تا به نقره صرف كند سراي ريخته بود، و مي
و آن درمهاي .  گرسنهديوار را سوراخ كرد و بگريخت با كسان خويش برهنه و

و بسيار كس . ال غارت كردندم  مردمان خبر يافتند اندرآمدند و آن.بماند غَدرِفي
شهر  در ايشان بماند، و ان آن در فرزندانِ توانگر شدند چنانكه اثرِمالْ از آن

   ».طاهر است ابن  سراي حسينفالن كس توانگرِ« :گفتندي
ها با اهل بخارا جنگاي ديگر و ه پس از وي فتنهچون وي بگريخت 

لم و صالح از بخارا به نزدِ ابوعبداهللا فقيه پسرِ اهل عِ. ا بسيار شدهركس ر
 با وي تدبير كردند در .و وي مبارز بود.  جمع شدند)رح(فص كبيرحخواجه ابو
 خراسان را به غلبه گرفته ليثْ ابن  و يعقوب. و به خراسان اميري نبود.كار بخارا

 و .و به خراسان نيز فتنه بود. كرد  ميجنگهرثمه با وي  ابن رافعبخارا  به و .بود
اي   نامه2حفصعبداهللا پسر خواجه ابوپس ابو. ها شد از اين فتنه اب ميبخارا خر

                                                           
  . بخارا هواخواه يعقوب ليث بودند و با اين مرد وارد جنگ شدند مردم-1
  كارگزارنصر ساماني را تحريك كرد كه بخارا را ازدستبزرگوارِ هواخواهِ خالفتِ عرب  اين فقيه -2

 . و به دامنِ خالفت عباسي برگردانَديعقوب ليث بيرون بكشد
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 و او امير سمرقند و .سامانياسد  ابن احمد ابن سوي سمرقند به نصر كرد به

احمد را  ابن  خويش اسماعيلامير خواستند، او برادرِبخارا  به از او .فرغانه بود
  .فرستادارا بخ به

 و رسول روز آنجا مقام كرد، رسيد چندكرمينه بهامير اسماعيل چون 
بار چند.  بخارا بودخوارجي كه اميرِمحمد  ابن  حسيننزدِ بهبخارا  بهفرستاد 
ر بخارا باشد، افتاد كه امير اسماعيل اميآن   بهآمد، تا قرار رفت و مي  او ميرسولِ

معني اطاعت   او در اينشكرِو ل. شودخوارجي خليفة او و حسين ابن محمد 
علَم و  خوارجي فرستاد با  خويش به نزد خالفتِ امير اسماعيل منشورِ.نمودند

 بخارا بگردانيدند، و اهل  و خلعت در شهرِعلَمو خوارجي را با اين . لعتخ
 ابن  آدينه خطبه به نام نصرو روزِ.  سه شنبه بودشهر شادي نمودند، و اين روزِ

 آمدن امير رواندند و نام يعقوب ليث از خطبه بيفكندند پيش از انداحمد خ
 بود از ماه مبارك رمضان سال بر روز  نخستين آدينهاسماعيل به بخارا، و آن روزِ

  .)ص( بعد از هجرتِ نبوي260
 بيرون آمد به استقبال، و اشراف بخارا از )رح(حفص كبيرو پسر خواجه ابو

دهللا بفرمود تا شهر را و ابوعب. كرمينه تا بهعرب و عجم همه با وي بودند 
 آنكه با وي حشمِ ازپشيمان شده بودبخارا  به و امير اسماعيل از آمدن .بياراستند

خاسته بود، و معلوم نبودش كه اهل  و بخارا شوريده بود و غوغا بربسيار نبود
  .اند دل با وي چگونه را بهبخا

 وي  كرمينه برفت، دلِتا آمد و حفص بيرونابو عبداهللا ابن خواجهوبچون ا
. د كردننرا باطل نتوان چه كند اهل شهر آن و دانست كه ابوعبداهللا هرقوي شد

 وي قوي بسيار مدحها گفت و دلِ اورا عبداهللا ابو و. قوي گردانيد عزمپس
 و فرمود تا اهل . داشتندمكَرَّمم و  معظَّهر اندرآوردندبه ش اورا چون. گردانيد

خوارجي را   و امير اسماعيلْ حسين. ار كردند بسيار بر وي نث سيمِشهر زر و
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 خداي تعالي در روز تِرقد زندان فرستاد، و آن غوغا پراكنده شد به بگرفت و به

 شهر قرار سببآن   به و. بود260مبارك رمضان سال بر دوشنبه دوازدهم ماه 
  .ندراحت پيوست  و به و اهل بخارا از رنج بيرون آمدندگرفت،

  اعمال ماوراء همةواليتِاحمد را منشور  ابن سال امير نصر و در همين
 و 1. باهللاموفَّق بياوردند از خليفه ـ از آب جيحون تا اقصي بالد مشرق ـالنهر 

احمد و به نام امير اسماعيل گفتند، و نام يعقوب  ابن خطبة بخارا به نام امير نصر
  .ليث صفار از خطبه افتاده بود

آنكه  ، و بعد ازآن به سمرقند رفت بيباشيدبخارا  بهير اسماعيل مدتي و ام
 ابن احمد ابن يحياابو زكريا   ـ برادر خود پسرِو.  بودييفرمان اورا از امير نصر

  .كردفه را بر بخارا خليـ  اسد
آنكه جهت   به، ناخوش آمدش رسيد امير نصر خبر يافتربنجنچون به 

د بيرون نيامد، و هيچ استقبال كردند و ليكن خو اورا ادستوري بود، فرمود ت بي
 2طيِو صاحب شُرَ.  سمرقند فرود آوردندحصارِ به اورا  و فرمود تا.اكرام نكرد

 و امير اسماعيل به .شم بودسم او كردند، و همچنان بر وي در خبه اسمرقند 
ا خليفة عمر ر ابن و محمد.  بخارا چنان نبودسالم رفتي چنانكه پيش از رفتنِ

باز برفتي و امير و امير اسماعيل به سالم آمدي و ساعتي بايستادي و . وي كردند
پسر عم وي . حالت سيزده ماه برآمد  تا بر اين.نصر با وي هيچ سخن نگفتي

باز بخارا  به اورا د، تاحمزه را به شفاعت آور ابن نوح را و عبدالجبار ابن محمد
احمد  ابن  و فضل، وي كرد را وزيرِزيمحمد مرو ابن  و عصمتفرستاد،

                                                           
عقوب ليث بود را براي نصر ساماني فرستاد  خليفه حكمِ حاكميتِ همة سرزمينهائي كه در قلمرو ي-1

  .تا اورا به جنگ با يعقوب ليث تحريك كند
 .ـ يعني رياستِ پليسِ سمرقند 2
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قات سمرقند به  اعيان و ثِ و امير نصر با همه وجوهِ.مروزي را دبير وي گردانيد

 حمزه ابن و در اين اثنا امير نصر روي سوي عبدالجبار.  او بيرون آمدندمشايعتِ
 تا از وي چه خواهيم فرستيم اين كودك را ما همي! الفتحبا ابو«: كرد و گفت

ه چبشرط آنكه هر. واستت چنين مگوي كه او بندة «:  عبدالجبار گفت»!ديدن
حقيقت كه   است بهچنان«: گفت» . و هرگز با تو خالف نكندهمان كندفرمائي 
اندر «:  امير نصر گفت»اي؟ باز چه حكم كرده«:  عبدالجبار گفت».گويم من مي

بخارا  بهون  امير اسماعيل چ».بينم  وي خالف و عصيان هميچشمها و شمايلِ
و يكي از . آوردندبه شهر در اورا  تمامرسيد اهل بخارا استقبال كردند، و به اعزازِ

هزار مرد  روستا چهارخود گرد كرده بود، و از اوباشان و رندانِ  خلقي را بهدزدانْ
زدند، و نزديك بود كه   و بركد راه ميرامِشنميان  درجمع شده بودند، و همه

و  ـ او بود طِعالء را كه صاحب شُرَ ابن ر اسماعيل حسين امي. شهر كنندقصدِ
 اين جنگِ  بهـ خوانند ميبازوي   بهحظيرة بخارا وي نهاده بود، و كوي عالء را

 جنگ و دزدان فرستاد، و از اهل بخارا بزرگان و مهتران با وي يار شدند، و رفتند
نصرت يافت و عال بر ايشان  ابن و حسين. را هزيمت كردندكردند، و دزدان 

و جماعتي از آنها كه با وي . بياوردرا   وي دزدان را بگرفت و بكشت و سرِكالنترِ
  . و به سمرقند فرستاد، امير اسماعيل ايشان را بند كرديار بودند بگرفت

 باز با  طائيطاهر ابن كار فارغ شد خبر دادند كه حسين و چون از اين
  امير اسماعيل. و قصد بخارا كردهت به آموي آمده اس از خوارزم مردهزار دو

طاهر  ابن خبر دادند كه حسين.  رفتجنگ لشكر جمع كرد آنچه توانست، و به
نشست و بيرون امير اسماعيل بر.  خوارزمي مردِهزار از جيحون بگذشت با دو

 وي طاهر هزيمت شد، و از لشكرِ ابن  سخت كردند، و حسينجنگِآمد و 
و اين . ب غرق شدند، و هفتاد مرد اسير شدندبعضي كشته شدند و بعضي به آ

 را بخواند، و  اسيراناوچون بامداد شد  .كه كرد امير اسماعيل بود  نخستينِجنگِ
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  .بازفرستادخوارزم  به كرباس داد، و هر مردي را يك جامة

 حالِبازآمد، و دربخارا  بهطاهر به مرو رفت و امير اسماعيل  ابن حسين
را چندان حرمتي زيادت  بخابا مهترانِ اورا م كرد كهو معلورد، لك تأمل كم

راجع وي   به ايشان منفعتي و از جمع شدنِندارد، ايشان هيبتي چشمِ نيست، و به
 :د، و گفت بخارا را بخوانَ صواب چنين ديد كه جماعتي از مهتران1ِ.نخواهد شد

 ».واهيد و عذر از من بخ و پيش امير نصر بگوئيدويداز بهر من به سمرقند ر«
   .مان خواستند، و بعد از آن برفتند روزي چند ز».ها و طاعسمع«: ايشان گفتند

ابو محمد .بخارا بودند پيش از امير اسماعيل  اميرانِو اين جماعت 
غايت توانگر بود و به  هو ابو حاتم يساري ب.  بخارا بود پادشاهِ خوداخداهبخار
  . تي نداش ايشان را طاعت بسيار مالِسببِ

ير  امير اسماعيل نامه كرد به ام.بزرگان بخارا با اين هردو به سمرقند رفتند
امير .  بخارا تواند داشتلكِزندان فرستد، تا وي م نصر تا ايشان را بند كند و به

 تا آنگاه كه بخارا قرار قوم را روزگاري در آنجا بازداشت نصر همچنان كرد، و آن
 آن امير و ازبعدِ. و ايشان را طلبيدمير نصر نامه كرد اعيل باز به اامير اسم. گرفت

 حقوق  نيكو داشتي و حاجتهاي ايشان را روا كردي، و رعايتِاسماعيل ايشان را
  .ايشان را بر خويشتن واجب ديدي

 بخارا در سالي  از اموالِاحمد بر اسماعيل وظيفه نهاده بود ابن و نصر
رج شد، و نتوانست مال خ ا افتاد، و آنهجنگ اورا  آنبعدِ و از. درمهزار پانصد

 ميانِ.  و وي نفرستاد،مال  آنطلبِ  امير نصر قاصدان فرستاد به. آن ديگرِفرستادنِ
لشكر جمع كرد و نامه فرستاد به امير نصر . سبب ناخوشي پديد آمداين   بهايشان

ة ديگر به و نام. ، و بخواندش با لشكر بسيارثشعابواالَ  برادر خودفرغانه، به نزدِ

                                                           
 .ها صفاريشان از  ها و هواخواهي شدة بخارا به ساماني توجهيِ بزرگانِ مرعوب  نشانة بي-1
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. احمد تا با لشكر خود بيايد ابن يوسف يعقوب ابو ديگرششاش فرستاد به برادرِ

، آنگاه روي و لشكر عظيم جمع كرد.  اسپيجاب را نيز بيارند تركانِ فرمود كهو
  .272 سال بر جبماه ر در ،دنهابخارا  به

ت ، حرمب رفتر يافت بخارا را خالي كرد و به فَرَ خب چونامير اسماعيل
 ر اسماعيل را نيافت به بيكند رفت چون امي.آمدبخارا  بهامير نصر . داشت برادر را

اهل بيكند استقبالش كردند و زر و سيم بر او نثار كردند، و . و آنجا فرود آمد
  .  بسيار بيرون آوردند1ها زلنُ

 خراسان بود تاريخ اميرِآن   به كه2هرثمه ابن و ميان امير اسماعيل و رافع
 فع با لشكرِرا. نامه كرد و از وي ياري خواستوي   بهامير اسماعيل. ي بوددوست

  آمدنِ خبرِنصر چون امير . از روي يخ بگذشتخ كرده بود،خود بيامد، جيحون ي
روند و بو امير اسماعيل با رافع اتفاق كردند كه . بازآمدبخارا  بهرافع يافت 

يس رفت و و به تعجيل به طواو اين خبر به امير نصر رسيد. سمرقند را بگيرند
 روستاهاي بخارا به ةهم.  بيابان رفتندراهِ امير اسماعيل با رافع به.  راه بگرفتسرِ

سال  آنيافتند، و   طعام و علف نمي و ايشان اندر بيابانْ امير نصر بود،تصرفِ
 من نان به سه درم  ايشان يكشوار شد، تا اندر لشكرِقحط بود، و كار بر ايشان د

و امير نصر نامه كرد . و خلقي عظيم از لشكر رافع به گرسنگي هالك شدند. شد
كرد و  غازيان را جمع  سمرقند وبه پسر خود احمد به سمدقند تا وي از سغد

اينها «: گفتند امير اسماعيل را علف ندادند، و و اهل واليت.لشكري ساخت
   ». ايشان ما را حالل نباشد نصرت دادنِ،خارجيانند
 رفت، و كرمينه به امير نصر . رافع تنگدل شده بود آمدنِسببِ مير نصر بهو ا

                                                           
 .ها پيشكش: ها  نزل-1

 . بوديث و عمرو ليث، و از مخالفان استقالل ايرانيعقوب ل اين رافع ابن هرثمه نيز از دشمنان -2
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  خودتو واليتِ«: رفتند، كه رافع را كسي نصيحت كرد و گفت  او ميايشان بر اثرِ

ورا  اگر ايشان هر دو برادر با يكديگر بسازند و ت.اي  و اينجا آمدهاي رها كرده را
خن ترسيد، و رسول فرستاد به ع از اين س راف»؟ تو چه تواني كردن،ميان گيرنددر
 ».ام، برآن آمدم تا ميان شما صلح كنم ه  نيامدجنگ من به«:  امير نصر، و گفتنزدِ

د بوامير  كسي ديگر آنكه بهسخن خوش آمد، و صلح كردند  امير نصر را اين
  نبود،، و خطبه به نام وي ديواند و اموالِ را، و امير اسماعيل عامل خراج بوبخارا

  . درم بدهدهزار و هر سالي پانصد
احمد را نيز، و خلعت داد و  ابن  و اسحاق،بخواند اورا احمد ابن و نصر

ازگشت و و امير نصر ب .رضا دادآن   به امير اسماعيل ووي داد،  بخارا را بهاميريِ
  . بود273 و اين در سال .رافع نيز به خراسان رفت

امير .  مالطلبِ آمد، امير نصر كس فرستاد بهره بحال پانزده ما چون از اين
امير نصر نامه كرد به رافع كه وي ضمان كرده .  و نفرستاداسماعيل مال بازگرفت

  .امير اسماعيل التفات نكرد. معنياين   بهاي به امير اسماعيل كرد رافع نيز نامه. بود
 ، ووراء النهرمع كرد همه از اهل ماجباره لشكرها امير نصر ديگر

 پيش، طورِ آوردند، به همانبخارا  بهباره روي ، و ديگرث از فرغانه بيامدشعاالَابو
 خود جمع كرد كرمينه رسيد امير اسماعيل نيز لشكرِ چون به. نهادبخارا  بهو روي 
 ابن  و اسحاق سخت شد،زارِند و كار اندر پيوستجنگ. ويس رفتو به طوا

 و ،اي قوي كرد بر اهل فرغانه عيل حمله امير اسما.هزيمت رفت  بهباحمد به فَرَ
بگيرند از  اورا اهل سمرقند خواستند كه. شعث به هزيمت رفت تا سمرقندابواالَ

 و به شعث از سمرقند بازگشتابواالَ.  گريخته بودرها كرده و خود را كه برادرِآن
بخارا  به مرزوق را اسير كرد و موسا ابن  و امير اسماعيل احمد.ربنجن آمد

جاي ايستاده بود، و امير اسماعيل بر. ارا هزيمت شد بخو ديگرباره لشكرِ. تادفرس
امير .  با وي بود كبير سيماءمردم مانده بودند، و از معروفانْ و با وي اندك
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. جمع كردرا كه گريخته بود همه فرستاد و از غالمان و مواليان هراسماعيل كس 

 مرد بيرون هزار  غازيان بخارا نيز دوو از.  بازآوردفرباحمد را از  ابن و اسحاق
و امير نصر به ربنجن . لوفه بداد قوي جمع كردند، و همه را عآمدند، و لشكرِ

پيش وي بازرفت به   و امير اسماعيل پيش و بازگشت، لشكر بساخترفت و كارِ
 در پيوستند روز سه شنبه پانزدهم ماه جنگبدين، و آنجا جمع شدند و داد ديهِ

 امير اسماعيل برلشكر فرغانه ظفر يافت و ابواالشعث .275ر سال بر جمادي االخ
و امير نصر با مردم اندك . به هزيمت رفت، و لشكر همه هزيمت شده بودند

د امير اسماعيل جماعتي از خوارزميان را بانگ بر ز.  وي نيز به هزيمت شد،بماند
 و سيماء. وسه دادب اورا  و از اسب فرود آمد و ركابو از امير نصر دور كرد،

خبر اورا و شان بود و سپهساالر، و به سيماء كبير كس فرستاد كبير غالم پدر اي
 و د آمد و نهالين بيفكند و بنشست،احمد از اسب فرو ابن نصر. حال داد از اين

 و نهالين را بوسه خويشتن از اسب بينداخت و پيش آمدامير اسماعيل برسيد و 
 و ما امروز به .د خداي اين بود كه مرا بر تو بيرون آور حكمِ!يا امير«: داد و گفت

اين   بهما متعجبيم« : امير نصر گفت».عظيمي رااين   بهبينيم كارِ  خويش ميچشمِ
 خود نداشتي و فرماني كه خداي تعالي بر تو  اميرِكار كه تو آوردي كه اطاعتِ

  كه خطا كردم و همة1رَّممقِمن  !يا امير«:  امير اسماعيل گفت».كرده بود نگذاردي
بزرگ از من درگذراني و عفو  كه اين گناهِتري به فضلْ يست، و تو اولَ ا مراگناه 
 برسيد و از ـ احمد ابن اسحاق ـ  ديگرْ ايشان در اين سخن بودند كه برادرِ».كني

 »!؟ائيي خويش را فرون خداوندگارِ!يا فالن«:  گفتامير اسماعيل. نيامداسب فرو
پاي نصر افتاد اسحاق زود فرود آمد و در. بر وي دادش و خشم گرفت و دشنام

اين اسب من توسن است و از وي زود «و زمين را بوسه داد و عذر خواست كه 

                                                           
 .كنم اقرار مي:  مقرم10
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يا امير صواب آن «:  گفتامير اسماعيل  اين سخن تمام كرد، و».فرو نتوان آمدن

آنجا رسد و  خويش بازگردي پيش از آنكه اين خبر است كه زود به مقر عزِّ
  اين توئي كه!يا ابا ابراهيم«: امير نصر گفت» .وراء النهررعيت بشورند در ميان ما

 و بنده را اين نكنم چه كنم؟«:  امير اسماعيل گفت».فرستي جاي خويش مي مرا به
 ». تو باشدچه كه مرادِجز اين معامله نشايد كردن و جز هر خويش با خداونگارِ
خورد بر  يماني ميباريد، و پش و آب از چشم او ميگفت  سخن مي و امير نصر

امير . نشستآنگاه برخاست و بر. اي ريخته شده و بر خونهآنچه رفته بود
و كبير و سيماء. بازگردانيدند اورا  اسحاق ركابها گرفتند واسماعيل و برادر 

د، امير نصر ايشان را زل رفتن يك من، فرستادمسلم را به مشايعه ابن عبداهللا
  . به سمرقند رفت خود وازگردانيدب

گفت با آن قوم كه  روز كه نصربن احمد اسير بود همچنان سخن مي و آن
در ايامي كه امير بود و بر تخت نشسته بود و ايشان به خدمت پيش او ايستاده 

  .بودند
روز مانده بود از ماه   هفت به چهار سال وفات يافت،آن بعدِو امير نصر از

وراء جملة اعمال ما را خليفه كرد براسماعيل، و امير 279سال جمادي االول در 
  .او كرد فرمانِ  به، و برادر ديگر و پسر خويشتن راالنهر

 از بخارا به سمرقند رفت و اسماعيلو چون امير نصر از دنيا برفت امير 
و وي از آنجا  خود بنشاند،يفةنصر را خل ابن  او احمد و پسرِلك راست كرد،م 

 تا آنگاه كه برادر سال بيستآمده بود بخارا  به اسماعيلو امير .  گرفتغزو پيش
  .دادوي   بهوراء النهراز دنيا برفت، و جمله ما

 شورِ باهللا رسيد من وفات امير نصر به اميرالمؤمنين معتضدو چون خبرِ
، و وي به 280تاريخ  رم به در ماه مح بداداسماعيل به امير وراء النهرعمل ما
 طراز بيرون  و به آخر اميرِرنج ديد، و بسيار  به طراز رفتجنگريخ به همين تا
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و كليسياي بزرگ را . آمد و اسالم آورد با بسيار دهقانان، و طراز گشاده شد

و امير . باهللا خطبه بخواندند  و به نام اميرالمؤمنين معتضد جامع كردند،مسجدِ
وراء  پادشاهي كرد، و امير ماسال آمد، و هفتبخارا  بهاسماعيل با بسيار غنيمت 

 بزرگ شد و بعضي از خراسان بگرفت و عمرو ليث كارِ  بود تا آنگاه كهالنهر
 بود گوزگانيانحسين كه امير بود از احمد كه امير  ابن و علي .روي به غزو نهاد

 اميراسماعيل و به نزدِ نيكو نيافت، از جيحون بگذشت، ياري خواست، جوابِ
بخارا  بهپيش رفت با سپاه، و به اعزاز و اكرام  را ر شاد شد، و ويمد به بخارا، اميآ

حسين به فرب رفت و  ابن و علي. آودند، و بسيار نعمت به نزد وي فرستاددر
را   وي او هديها فرستادي وو امير اسماعيل پيوسته به نزدِ. سيزده ماه آنجا باشيد

بكشت به فرب در  اورا مبود تا پسرش ه حسين آنجا مي ابن و علي. نيكو داشتي
  .جنگ

فريغون كه  ابن  نامه كرد به ابوداود كه امير بلخ بود، و به احمدعمرو ليث
ايشان را به   بود، و مروراء النهر بود، و به امير اسماعيل كه امير ماگوزگانيانامير 

ند، و او پيش رفتفرمان   به خويش خواند، و عهدهاي نيكو كرد، و اينهاطاعتِ
 اطاعت نمودنِ ز آمد و نامه بداد وااسماعيلرسول به نزدِ امير . دندخدمت نمو

اطاعت نمودن سزاوارتري و اين   به خبر داد، و گفت توگوزگانيانامير بلخ و امير 
 اسماعيلامير . اي زاده كه پادشاه تو بهتر داني پادشاهيبزرگوارتري، و قدرِ

، و كند مرا با ايشان يكي ميناداني است كه اين   به توخداوندِ«جواب داد كه 
 جنگر است، و ميان من و او جز  تَ جواب من به شمشيرِ.اند ايشان مرا بنده

  ». ساز كندجنگخبر ده تا اسباب  اورا گرد و باز.نيست
 كارر كرد، و از ايشان ياري خواست درليث با اميران و بزرگان تدبي عمرو

رستادن و سخنان خوش بايد د فكسي بايديگر«:  ساماني، و گفتاسماعيلامير 
از  ـ را نيشابور  پس جماعتي از مشايخِ».هاي خوب بايد كردن  و وعدهگفتن
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چند هر«ه نوشت و درنامه ياد كرد كه  و نام بفرستادـ خاصگان خويش

و ما را داد و ليكن تاميرالمؤمنين اين واليتلك، بايد را با خود شريك كردم در م
ن خوش داري تا هيچ بدگوي ميان ما راه نيابد، و كه مرا يار باشي، و دل با م
گستاخي بود، راهِوآنچه پيش ازاين گفته بوديم از د،ميان ما دوستي و يگانگي بو 

 دشمن حدِنگاه داري كه سر وراء النهر بايد كه واليت ما.سر آن درگذشتيماز
جز  و ما آن واليت را به تو ارزاني داشتيم، و . و رعيت را تيمار داري،است

دي را  چننيشابور و از معروفان ». تو نخواهيمخشنودي و آباداني خان و مانِ
كس اعتماد نيست جز بر تو، بايد كه تو نيز بر ما  ما را بر هيچ «:فرستاد و گفت

  ».اعتماد كني، و با ما عهد كني تا ميان ما دوستي استوار گردد
 جيحون فرستاد و ب به ل امير به امير رسيد،عمرو ليث فرستادة چون خبرِ
.  ايشان نگرفتند و نياوردندازآب بگذرند، و چيزي كه آورده بودند نگذاشت تا از

  .گردانيدندرا به خواري باز و آن
سروش را  ابن و علي.  را راست ساختجنگ ، را خشم آمدعمرو ليثو 

ه  و ب،دبرود و به آمويه لشكر را فرود آر« او بود با سپاه فرمود كه كه سپهساالِر
 محمد  او سپهساالر ديگري ـپسِ و از».گذشتن شتاب نكند، تا آنگاه كه بفرمايم

وش تدبير كنيد، و سر ابن با علي«: ، و گفت مرد بفرستادهزار  با پنجـ ليثابن 
 و كشتيها  و نيكو داريد،كه را آنجا به امان آيد امان دهيدسپاه را بداريد، و هر

  .فرستاد  لشكرها پياپي ميمرو ليثع و ». و جاسوسان فرستيددساخته كني
 مرد تاختن كرد و هزار  از بخارا با بيست،خبر يافتچون امير اسماعيل 

 و علي.  و از جيحون بگذشت به شبب جيحون رفت، و ناگاه شبيخون بردل به
سروش خبر يافت، زود برنشست و سپاه را سالح داد و پيادگان را پيش ابن 

 جنگ و آمد،  امير اسماعيل درميسو لشكرِهرو از .  درپيوستجنگ و رستادف
سروش برگشت و او نيز گرفتار شد، و از  ابن علي ابن سخت شد، و محمد
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 ليث را  عمرو سپاهِروز اميراسماعيلو ديگر.  بسيار گرفتار شدندنيشابور معروفانِ
بزرگان لشكر با امير . ليث فرستاد  عمرونزدِ ، و همه را به و علوفه دادبنواخت

 و گرفتي همه را خلعت دادي ب چون. كردندجنگاينها كه با ما «: اعيل گفتنداسم
 بگذاريد ؟چه خواهيد از اين بيچارگان«:  امير اسماعيل گفت»بازپس فرستادي؟

ديگران دلِ نيايند و  شما بازجنگ هرگز به سپس زين ، خويش بروندتا به ملكِ
ار سيم و جامه و زر و سالح  و امير اسماعيل بازگشت، و با بسي». تباه كنندنيز
  .آمدبازبخارا  به

و غمگين و اندوهگين و  بود غمناك نيشابور  ليث به يكسال عمروو ازبعدِ
  ».خواهم علي سروش و پسر بازمن كينِ«: گفت يو م. پشيمان

سازد، وي   ميجنگ ليث تداركِ و چون امير اسماعيل خبر يافت كه عمرو
. سو روي به ايشان نهاد ايشان بداد، و از هر و علوفةردمر سپاه خويش را گرد ك

اهل و نااهل را و جوالهه همه را علوفه بداد، و مردم را ازاين سخت  و مر
 و اين خبر ». خواهد كردنجنگليث  با اين لشكر به عمرو«: گفت آمد، و مي مي
س  و پارتگين منصور قرا.  به لب جيحون بود. رسيد، شاد شدعمرو ليثبه 

 مرد هزار  تركستان و فرغانه سيو از واليتِ. خوارزم به آمويه آمدندبيكندي از 
 و  لشكر فرستاد،هارون را با مقدمة ابن قعده محمدو بيست و پنجم ذي. رسيد

و سپاه از هر جاي به آمويه .  و از جيحون بگذشتخود روز ديگر بيرون رفت
ر كار راست كردند،  ديگگرد كرد، و از بخارا به شهر خوارزم رفتند و تا دوشنبهِ

 حصار بگرفت و خود پيش ليث شارستانِ و عمرو. و ازآنجا روي به بلخ آوردند
روز  خندق بگرفت، و چنده گرد بر گردِد و لشكر به رِ، سپاه فرود آوردشارستانْ

 شما  و بارها استوار كرد، و به مردم چنان نمود كه من از شهرِبود تا سپاه درآمد
رياب احمد را به فا ابن و امير اسماعيل علي. خوش كردگردم، و مردم را دل 

جاي كسان فرستاد تا  و از هر.ليث را بكشتند  عمرو و فرمود تا كاردارانِفرستاد
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  . و بسيار مال بياوردند.آوردند كشتند و مال مي ليث را مي  عمروكسانِ

از  و  و سه روز آنجا مقام كرد،باد بلخ فرود آمدآ و امير اسماعيل به علي
آنجا لشكر برداشت و چنان نمود كه به نمازگاه خواهد فرود آمد، و آن راه را 

دروازها استوار كرد،  جانب  ليث چنان بديد آنچون عمرو. فراختر فرمود كردند
جانب راست كرد، و  ها بدان اشت، و منجنيقها و عرادهجانب پيش د و لشكر بدان

پس چون بامداد شد . ر را مشغول كردجاي لشك نهاد، و چند نمازگاه كمينراهِ به
 ديگر به دروازة شهر رفت و به پل عطا فرود  راه بگردانيد و به راهِاسماعيلامير 
. ست بردنجانب بايِ ه تعجب ماند، و منجيقها نيز بدان از اين كار بعمرو ليث. آمد

ر  بازگرفتند، و ديوا و بفرمود تا آب از شهرماند سه روز آنجا اسماعيلو امير 
شنبه   سه و درختان همي كندند، و راهها را پست كردند، تا روزِهمي افگندند

 ليث عمرو.  شهر رفتدرِ سپاه برنشست و به  به اندكاسماعيل كه امير بامداد
  وي به هزيمت شدند، سخت شد و لشكرِجنگ درپيوست، و جنگ و بيرون آمد
گرفتند،  ضي را مي و بع و بعضي راهمي كشتندپي ايشان همي تاختو لشكر در
 يكي بگريخت ؛چاكر ليث را ديدند با دو  بلخ برسيدند عمرويفرسنگ تا به هشت

و هركس .  را بگرفتندعمرو ليث پس . در آويختعمرو ليثو آن ديگري به 
 من مرا اين چاكرِ«:  گفتعمرو ليث. »ليث را من گرفتم عمرو«گفت كه  مي

 ه استبودنزده دانه مرواريد داده ليث مر آن چاكر را پا  و عمرو».گرفته است
عمرو و گرفتن . آن غالم بستدندآن مرواريدها از.  درمهزار قيمت هر يكي هفتاد

  .288  بر چهارشنبه بود دهم ماه جمادي االول سالليث
 خواست كه پياده عمرو ليث.  امير اسماعيل آوردند را پيشِعمرو ليثو 

امروز با تو آن كنم كه مردمان من «: امير ماضي دستوري نداد، و گفت. شود
 خويش پرده فرود آوردند، و برادرِ را به سراعمرو ليث و بفرمود تا ».عجب دارند

را بفرمود  عمرو ليث.  چهار روز امير را بديد او فرستاد، واز پسِبه نگاه داشتنِ
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همي تاختم، اسبم فروماند، فرود «:  گفت»چگونه گرفتار شدي؟«تا بپرسيدند كه 

 ه، يكي از ايشان تازيانه رها كردفتم، و دو غالم ديدم بر سر من ايستاد خُآمدم و
 سوگند دادم مر ايشان را خواهي؟ از اين پيرمرد چه مي: گفتم.  من بنهادو بر بينيِ

.  دادند1فرود آمدند، و پاي مرا بوسه دادند، و مرا زينهار. كه مرا هالك نكنند
  با تو چيست؟:ن جمع آمدند، و گفتنددما و مربر اسب نشاند،يكي از ايشان مرا 

  درم، و انگشتريِهزار  هر يكي هفتاد با من چند مرواريد است، قيمتِ:گفتم
و . بها يافتند بيرون كردند، لختي گوهرهاي گرانخويش بدادم، و موزه ازپاي من

خواستم كه فرودميان امير اسماعيل را ديدم از دور، و در اين.  مرا اندر يافتسپاه  
 من قرار گرفت، و مرا  دلِ! ميايكه فرو  دادمآيم، به جان و سر خويش سوگند

 و ابويوسف با من نشست و مرا بازداشت، و چون آب .به سراپرده فرود آورد
 پس امير.  من انواع اعزاز و اكرام نمودند دادند، و در حقِجالّبخواستم مرا 
 و بفرمود تا .كرد كه تورا نكشما بنواخت و عهد  من اندر آمد و مراسماعيل نزدِ

سمرقند و به شب مرا به شهرِ.  و به حرمت به شهر رسانندماري نشانندمرا در ع 
 و امير اسماعيل انگشتريِ. كس را خبر نبود وردند چنانكه از اهل سمرقند هيچدرآ

 من اي آن بداد، و به نزدِهزار درم و بهكس كه با وي بود به سه   از آنمن بخريد
  ».اد، و نگين انگشتري ياقوت سرخ بودفرست

 درم بود كه در جنگ هزار  با من چهلجنگروز « گفت كه عمرو ليثو 
امروز . دم و بسيار آزموده بوبي بودم كه پنجاه فرسنگ راه رفتيو من بر اس. بردند

رفت كه خواستم فرود آيم پايهاي اسب به جوي  همان اسب چنان سست همي
چون آن هر دو چاكر . تادم و از خويشتن نوميد گشتم از اسب فرو اف وفرو شد

وي .  بر اسب من بنشين و بگريز:گفتم اورا كس كه با من بود  آنقصد من كردند

                                                           
 .امان:  زينهار-1
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 من دولتيِ  دانستم كه از بي.رفت همي بر اسب من بنشست، نگاه كردم چون ابر

  ».بوده است، عيب اسب نبوده است
ام،  نهان كردهلخ ده خروار زر پمن به ب«: عمرو ليث امير اسماعيل را گفت

اميراسماعيل كس فرستاد و . سزاوارتريآن   به كه امروزبفرماي تا بياورند
چند هر راو امير اسماعيل .  فرستادعمرو ليثبياوردند و جمله را به نزديك 

  .الحاح كردند هيچ قبول نكرد
ير به امچون نامه . عمرو ليث و نامة اميرالمؤمنين به سمرقند رسيد به طلبِ

، فرمان خليفه را رد نتوانست عمرو ليث جهتِاسماعيل رسيد اندوهگين شد از
اسماعيل  و امير. آوردندبخارا  بهماري نشانده  را در ععمرو ليثفرمود تا . كردن

عمرو ليث.  و كس فرستاد كه اگر حاجتي داري بخواهننمود،وي   به روياز شرم 
برند وصيت كن تا ايشان مرا   كه مرا مي كسان مرا نيكو دار و اينفرزندانِ«: گفت

به بغداد  اورا  اميراسماعيل همچنان كرد، و در عماري نشانده».نيكو دارند
و وي دربند .  خادم سپرد»صافي«به  اورا و چون به بغداد رسيد خليفه. فرستاد

و وي دو سال در زندان بود تا . بود پيش صافي خادم تا آخر عهد معتضد مي
  .280  به تاريخِكشته شد

  خليفه فرستاد، خليفه منشورِ را نزدِعمرو ليثو چون امير اسماعيل 
 و وراء النهر واليت خراسان و ماتا 1فرستاد، و از عقبة حلوانوي   بهخراسان

و بر هر شهري اميري نصب كرد، . شد اورا ند و هند و گرگان همهتركستان و سِ
 گوشمال كردي ظلم  بررعيتكههرو .  خوب ظاهر كرد عدل و سيرتِرِو آثا
 با آنكه زاهد بود در كارِ. تر از وي نبود كس از آل سامان با سياست و هيچ. دادي

و در عمر خويش . و پيوسته خليفه را طاعت نمودي. ملك هيچ محابا نكردي

                                                           
  .منطقة غربي قصر شيرين:  عقَبة حلوان-1
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  .بغايت استوار داشتي اورا يك ساعت بر خليفه عاصي نشدي، و فرمانِ

  و رنج او بيشتر از رطوبت، مدتي بيمار بودو امير اسماعيل بيمار شد و
بردند كه از  رزماز  ديهِبه اورا ».ر است تَمولَيانهواي جوي «:  گفتندطبيبان .بود

 را دوست و امير آن ديه. تر باشد موافق اورا لك او بود، و گفتند آن هواخاصة مِ
 مدتي آنجا و.  و به هر وقت آنجا رفتي به شكار، و آنجا باغي ساخته بودداشتي

 بزرگ در پانزدهم ماه صفر 1نِزير گوزب هبيمار بود تا وفات يافت هم در آن باغ ب
 سال سيل امير خراسان بود، و مدت حكومت او سا  و وي بيست.295سالِ  به
 و همة. ايام وي بخارا دارالملك شدخداي تعالي بر وي رحمت كناد كه در . بود

داشتند، و هيچ از اميران خراسان ارا بخ به آل سامان حضرت خويش اميرانِ
  و دلِ،مقام داشتن مبارك داشتيبخارا  بهو وي . مقام نكردند پيش از ويبخارا  به

ي شهر ما چنين و جا بودي گفتو هر. وي به هيچ واليت نيارميدي جز به بخارا
  و، به جاي او نشستـ احمد  ـ و بعد از وفات وي پسر او. يعني بخارا،چنين
  . كردند2 ماضي اميرِلقب ماعيل راامير اس

  سامانياسماعيل  ابن  احمداميرذكرِ 
نام او  بود، و سيستان به  امير خراسان ميـ اميرِ ماضي  ـروزگارِ پدرش  به

بخارا  به از آنجا  درگذشت او چون اميرِ ماضيو. سيستان را او گشاده بودو بود 
كرد و  رفت، و عدل مي يو به سيرتِ پدر خويش م  و برتختِ ملك نشست،آمد

 شكار او. بودند تمامي داد، و رعايا در راحت و آسايش مي انصافِ رعيت به
 چون از شكار فته بود به لب جيحون سراپرده زده،دوست داشتي، و به شكار ر

                                                           
 .درختِ گردو:  گوزبن-1

 .گذشتهاميرِ :  اميرِ ماضي-2
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 نامه برخواند، نوشته .بازآمد، قاصدي آمد و نامه آورد از ابوالعباس امير طبرستان

خروج كرد، و بيشتر از واليت گرگان و طبرستان گرفت، عال  ابن حسين«بود كه 
ت غمناك شد، دعا غاي هامير دلتنگ شد و ب. »بايد گريخت و مرا به ضرورت مي

سراپرده  ، و به»من خواهد رفتن مرا مرگ دهلك ازم خدايا اگر اينبار«: گفتكرد و
  .درآمد

خفتي به آن خانه كه وي  بردرِ رسم آن بود كه يكي شير داشتي، هر شبي
هالك را   ويآيد آن شيركه خواستي كه بر اين خانه درزنجير بر بستندي، تا هر

 فراموش كردند آن شب چون دلتنگ بود خاصگان همه دل مشغول بودند. كردي
 جماعتي از غالمان امير درآمدند و سرش را ببريدند، او بخفت، و.  شير راآوردنِ

آوردند، و بخارا  به اورا و. ز هجرت ا301سال ادي االخر درپنجشنبه يازدهم جم
  . لقب كردند»امير شهيد« اورا و. در گورخانة نوكنده نهادند

بخارا  به اورا  او گماشته است، و غالمان رارا تهمت نهادند كه و ابولحسن
 كشته بودند بعضي را يافتند و  اوراكهو آن غالمان . دار كردندآوردند و بر

  . گريختندبكشتند، و بعضي به تركستان ب
  .سال و چهارماه بود و پنج روز واليت او شش و مدتِ

  ي ساماناسماعيل  ابن احمدنصر ابن امير ذكرِ 
نصر را سعيد لقب كردند، و  شهيد فارغ شدند، پسر او چون از دفن اميرِ

و . احمد جيهاني گرفت ابن و وزارت او ابوعبداهللا محمد. ساله بود وي هشت
و كار .  خراسان خواندنديصاحب وجودِ اورا شد، و حمويه ابن علي سپهساالر

 پدر وي و عمِّ. جاي فتنه پديد آمديو به هر  به اول ضعيف بود،اميرِ سعيد
 و اهل سمرقند با وي بيعت ، به سمرقند بيعت خواستـ احمد ابن اسحاق ـ

 خروج كرد، و بعضي از نيشابوراسحاق به  ابن صالح منصور او ابوو پسرِ. كردند
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  .احمد به سمرقند قوي شد ابن هاي خراسان بگرفت، و كار اسحاقشهر

اسحاق به . جنگ علي را فرستاد به ابن  سپهساالر خود حمويه سعيداميرِ
باره خويشتن راست كرد، و اسحاق دگر. آمدهزيمت شد و لشكر به سمرقند در

به و اهل سمرقند .  كردندجنگبا وي بيرون آمدند و با حمويه اهل سمرقند 
و . بار گرفتار شد  و اينم بيرون آمدواحمد بار سِ ابن هزيمت شدند و اسحاق

 بر وراء النهرو همة خراسان و ما. رد بمنيشابوراسحاق به  ابن پسر وي منصور
ارس و كرمان و طبرستان و گرگان و عراق خطبه و در پ.  صافي شداميرِ سعيد

  .به نام او گفتند
بخارا  به رفت و نيشابور از بخارا به عيداميرِ س سال سيزدهم تاريخِ به

 يحيا ابن  او ابوالعباس احمد نامِـ  خويش رايكي از توابعِ ـ گذاشتاي  خليفه
تاريخ در محلة گردونكشان آتش افتاد، و آتشي چنان اين   به.يسامان اسدابن 

و اهل بخارا گفتند آن آتش از .  سمرقند بديدند آن آتش راعظيم كه مردمانِ
  . شد1متَعذِّرچنانكه فرونشاندن و اين محله همه بسوخت .  آمدمانآس

 ديگر وي خروج كردند و بسيار فتنه انگيختند، و عاقبت نِراالقصه براد
نوا به خراسان  برگ و بي  اندك، و بيابوزكريا كه اصل فتنه بود بگريخت با مردمِ

 خويش نزدِ  داد و بهمان ايشان را ااميرِ سعيد.  ديگر امان خواستندرفت، و برادرانِ
  . تا آن فتنه بياراميد،آورد

 در ماه رجب ـ اسماعيل ابن بن احمد انصر ـ اميرِ سعيدروزگار   بههم
  و آغاز آن از دكانِ.آتش افتاد، و جمله بازارها بسوختدر بخارا  325سال بر 

ه برداشت و مرقند، كه خاكستر از زير ديگ هريس س هريسه پزي بود به دروازة
اي آتش در ميان خاكستر   پارهتا آكنده شود، و بر بام او مغاكي بود ،ه بام بر آوردب

                                                           
 .ناممكن:  متعذر-1
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گرفت، و از  تواره در تواره زد و آن و آن آتش بر، باد بردبود، وي ندانسته بود

 آتش بر هوا  و.و محلة دروازة سمرقند جمله بسوختگرفت، جمله بازارها در آن
 و تيم  و مدرسة فارجكهاي بازار هبكار و تيمچرفت، و كوي  چون ابر همي

جانب همه  زازان، و آنچه در بخارا بود بدين و بازار صرافان و بفشگرانك
 و تمام اي آتش بجست و مسجد ماخ درگرفت هو پار.  رودبسوخت تا به لبِ

و اهل بخارا درآن عاجز شدند و بسيار . سوخت بسوخت، و دو شبانه روز مي
سوخت، و  ماه آن چوبها به زير خاك مي و يك. ندسوم بكشترنج ديدند، تا روز 

 درم اهل بخارا را زيان شد، و هرگز عمارتهاي بخارا مثل آن هزار زياده از صد
  .نتوانستند كردن

  عادل بود، و او از پدرِو پادشاهِ. لك بودسال م  را سي و يكاميرِ سعيدو 
ه را ياد كنيم دراز ه اگر همتر بود، و شمايل او بسيار بوده است ك خويش عادل

  .لك بنشستم نصر به ابن  و چون از دنيا برفت پسر او نوح.گردد

  سامانياسماعيل  ابن احمد ابن نصر ابن امير نوحذكرِ 
اول شعبان  هلك بنشست ب به مجاي پدر  بهاو.  گفتندي حميداميرِو اورا 

گار كسي از روز ه و ب، و وي قاضي بخارا بود، و ابوذر وزير او شد،331سال بر 
  .  تصنيف او بود» كافيمختصرِ« و تر نبود، وي فقيه

 حميد از رار كردند، اميرِ هركسي جائي فد وفات يافتي سعو چون اميرِِ
 بود، بفرستاد نيشابور رفت، و ابوعلي اصفهاني امير نيشابوربخارا بيرون آمد و به 

 را به نيشابوره كرد و  صافي كرد و مخالفان را پراكندواليتهاو . بگرفتند اورا تا
لك با وي من م« ابوعلي اصفهاني با خويش گفت كه . دادابراهيم سيمجور

 ابوعلي اصفهاني مر ابواسحاق ابراهيم. »ديگري داد هراست كردم، وي واليت ب
رو و ملك بگير، چون من با تو بخارا  به«: ي را گفتسامانعيل ااسم ابن احمدابن 
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.  ظاهر كرد ابواسحاق لشكر بكشيد و خالف».واند كردنباشم امير با تو مقابله نت

 افتاد، جنگابو اسحاق قصد او كرد و ميان ايشان .  بازگشتنيشابور حميد از اميرِ
و ابواسحاق عم وي بر اثر وي .  حميد در هزيمت شد و تا بخارا بيامدو اميرِ

ارا بيعت ة اهل بخ با وي هم335سالِ  بهخر بيامد، و در جمادي اآلبخارا  به
  .خواندندنام ابواسحاق  منبرهاي بخارا خطبه بو بر همة. كردند

ند و با امير ا ه وي با وي دل بد كردمعلوم شد كه لشكرِ اورا و بعد از مدتي
گشت و به  از بخارا باز،بكشند اورا  آن دارند كهاند، و قصدِ حميد راست شده

.  را داد و به مرو فرستادگينت  منصور قراو امير حميد سپهساالري. چغانيان رفت
فرستاد، و آن فتنه را بخارا  به و محمد قزويني را بگرفت و بند كرد ابن و علي

  .فرو نشاند
 خويش لكِ ملك خود با هركسي از طالبانِ حميد را در مدت مو اميرِ

  .  حميد صافي شد بر اميرِواليتها 341تاريخ  هاي بسيار افتاد، و بهجنگ
  .سال بود12 او لكِ ممدتِ و.343االخر  يا برفت در ماه ربيعدنامير حميد از

تاب به نرشخي اين ك جعفر بننصر گويد كه محمد ا ابن بن محمدااحمد 
  .332 وي در سال به اولِ روزگارِ. نام او كرده است

مامي در كتاب خويش ياد نكرده ت ه امير حميد بوده است بو آنچه در عهدِ
حميد ما را درست شده است از حال امراء از اميرِ و همچنين آنچه بعد  است،
  .به توفيق اهللا تعالي. ساماني

  احمد ابن نصر ابن نوح ابن عبدالملكامير رشيد ابوالفوارس ذكرِ 
ساله ه امير رشيد بيعت كردند، و وي ده حميد از دنيا برفت بچون اميرِ

  . لك بنشستم هبود كه ب
كسي به واليتي طمع  برسيد هريتهاوال حميد به  وفات اميرِو چون خبرِ
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 و هراتبه  اورا محمد را به خراسان فرستاده بود، و ابن محمد ابن اشعث. كردند

بود و   و هنوز در آن كار مي صافي كرد،واليتهاهاي بسيار افتاد، و جنگاصفهان 
و . شب وفات يافت كرد كه امير رشيد از اسب بيفتاد و هم در آن  ميجنگ

  .350سالِ  بهروز از ماه شوال گذشته بود   بود و هشتشب چهارشنبه آن
دفن كردند لشكر بشوريدند و  اورا سال بود، و چون و مدت ملك او هفت

  .ها ظاهر شد لك كردند، و فتنه مو هركسي طمعِ. خالف كردند

   احمد ابن نصرابن  ذكر امير منصور
ا وي بيعت ك بنشست و لشكر بلم بهاو . نام كردند اميرِ سديدو اورا 

 نوزدهم  او روز آدينه بودو بيعتِ.  و اتفاق پديد آمد بعد از اختالف بسياركردند
  چون خبر وفاتِ بود،نيشابور در تگين و سپهساالر الب. 350 سالِ  بهماه شوالْ
 لشكر اميرِ سديدو .  را بگيرداميرِ سديد تا رسيد قصد بخارا كرداو   بهامير رشيد

ون رسيد خواست كه بگذرد نتوانست گذشتن ازآنكه فرستاد، و چون به جيح
اميرِ  خود،  رود با واليتِنيشابورخواست كه بازگردد و به . لشكر بسيار آمده بود

 نيشابورنگذارد كه به  اورا  تانيشابورعبدالرزاق به  ابن  نامه كرد به محمدسديد
همچنان از آب  ، نتواند رفتننيشابور  دانست كه به، خبر يافتتَگين الب. درآيد

ظاهر كردجيحون بگذشت و به بلخ رفت و بلخ را بگرفت و خالف .  
ها كرد، و به جنگ تَگين البمحمد را فرستاد، و با  ابن  اشعثاميرِ سديد

محمد بر  ابن  اشعث، به غزنه رفتتَگين الب.  را از بلخ بيرون كردتَگين البآخر 
 از پيش وي تَگين الببار  و ديگرها كردند،جنگاثر وي به غزنه رفت، و آنجا نيز 

 بعد از  و،امان داد اورا اميرِ سديدو باز . به هزيمت شد و باز به بلخ گريخت
  . بسيار به خدمت آمدجنگخالف و 

  فرستاد و مملكتواليتها لشكرهاي بسيار به اميرِ سديدو در اين ايام 
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و با ديلمان گرفت،  ديلمان بو واليتِ. ع نماندصافي كرد، و بيش در واليت منازِ

  .ي بدهندنيشابور هزار درم 150 هسالكه هرآن   بهصلح كرد
 .365سالِ  به از دنيا برفت در روز يكشنبه شانزدهم ماه محرم اميرِ سديدو 
واهللا اعلم. ماه بود نزده سال و پنج او پالكِو مدت م.  

  احمد ابن نصر ابن منصور ابن امير نوحذكرِ 
لك شنبه از دنيا برفت، روز دوشنبه پسر وي به م روز يكاميرِ سديدچون 

 ابن و ابوعبداهللا محمد.  و اورا اميرِ رضي لقب شدبنشست، و با وي بيعت كردند
جبهاني وزير شد، و باز به سبب پيري عذر خواست، و بعد از وي دو سه احمد 

ك لير وزير شد، و كار مزَع ابن عبداهللا ابن روز ديگر شد، آنگاه امير محمد
 ابوالحسن  و شد،معزولو ابوالعباس تاش كه سپهساالر لشكر بود . بارونق شد

.  بگرفتنيشابور و  ابوالعباس تاش خالف كرد. ابراهيم سپهساالر شد ابن محمد
 نيشابوره به خاصن و پسر وي ابو علي و ابوالحسن فايقِ و سپهساالر ابوالحس

 به ريخت، بگنيشابورالعباس از و ابو. 377سالِ  بههزيمت كردند  اورا رفتند و
  .حسن با وي يار شد و به گرگان درآوردش ابن گرگان گريخت، علي

قعده ابراهيم ازدنيا برفت به آخر ذي ابن بوالحسن محمدو چون سپهساالر ا
از وي با كراهيت شد رضي  و بعد از وي اميرِ.  پسر وي سپهساالر شد،378سال 

 و با  رفتهراته خاصه شد، و ب فايقِالحسن و سپهساالر ابو. عزول كردم اورا و
حجه يخت، و به مرو رفت به تاريخ ذيخاصه از وي بگرو فايق .  كردجنگوي 
  . از هجرت378بر سال 

 ماه والي بود، 9نوح يكسال و  ابن  منصورو بعد از وي ابوالحارث
 آل سامان از دست ايشان بيرون مملكتِدر سرخس بند كردند و  اورا بكتوزيان

  . واهللا اعلم.رفت
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  بودند دربخاراقاضي كه ذكرِجماعتي

از عبداهللا :  گفتاَعينو محمد ابن . بخاري بودعبدالعزيز سيبويه ابن 
باز » .سيبويه قَضاي بخارا كرد و به دو درم جور نكرد«:  شنيدم كه گفت1مبارك
  ».ئي جور نكرد دو درم بسيار باشد، به ذره«: گفت

  . كار شهيد شدر قاضي شد به سالهاي دراز، و آخرِ ابن عممخَلِّدو باز 
  .را از خليفه فرمانِ قضا رسيد و ديگر ابوديم حازم سدوسي كه وي

كه اورا قضا دادند  )رح( بود2معروف به غُنجاريمي، تِموسا  ابن عيساو ديگر 
» .دهيموي   بهاگر قضا نكني كسي را اختيار كن كه«: قبول نكرد، و سلطان فرمود

همچنان . و سلطان فرمود كه اهل قضا را پيشِ او ياد كنيد. م قبول نكرده اين
چون حسن ابن » .نشايد«: كردند، و نامِ هركسي كه پيشِ او ياد كردند گفت

خاموشي از وي «: گفتند. ت را پيشِ او ياد كردند خاموش گش3عثمان همداني
و در شهرهاي در عهدِ ا. و حسن ابن عثمان را قضا دادند» .عالمت رضا باشد

  .كس را نشان ندادند خراسان به عِلم و زهدِ او هيچ
  .مران بودباز عامر ابن عمر ابن عِ

 و بعد از عزل به توس وفات يافت در 4طي بود،ابراهيم حبباز اسحاق ابن 

                                                           
 .ده است از محدثان بزرگِ مرو بو181ـ عبداهللا ابن مبارك مروزي متولي  1

اين مرد از عربهاي سرخس ). پارسي است(هايش گلگون است  كه گونه گونه؛ كسي سرخ: ـ غُنجار 2
  . در سرخس درگذشت186بود و درسال 

 .همدان از قبيلة عربِ بني:  همداني-3

  .تميم  حبطي، عرب از يك تيره از بني-4
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  .208 سال

را قضا دادند در سلخِ جمادي   بود كه وي1ديگر سعيد ابن خلف بلخي
انصاف و قضا راند كه بر وي مثَل زدند از عدل و وجهي  به. 213 سالاالول 

 و 2،جمله اين درغات  و سنتهاي نيكو نهاد، و از آن.شفقت بر خلقِ خداي تعالي
  .قسمتِ آبِ بخارا وي نهاد به عدل و انصاف، تا قوي بر ضعيف ستم نكند

و اورا ازجملة عباد الصالحين . ديگر عبدالحميد ابن ابراهيم نرشَخي بود
  .نديگفت

احمد ابن اسماعيل ساماني روزگار   بهديگر احمد ابن ابراهيم بركَدي
  .قاضي بود و هم فقيه بود و هم زاهد

 )رح(كه از جملة اصحاب امام شافعي ديگر ابوذر محمد ابن يوسف بخاري
 و اورا بسيار .را بر علماي بخارا تقديم كردندبود و با علم و زهد بود، و او

پنهان، و به هر معني به هيچ چيزي خويشتن را آلوده نكرد بيازمودند به رشوتِ 
ون پير شد از قضا عذر و چ. شد بلكه هرروز عدل و انصاف از او ظاهرتر مي

 و در طلبِ علمِ 3عراق بباشيد حج رفت و حج گزارد، و مدتي به خواست و به
رد تا آمد و عزلت اختيار كبخارا  بهبود و شاگردي كرد، و باز  )ص(پيغامبرحديث 

  .رحمت اهللا عليه. آخرِ حيات
صاحبِ   الفقيه بود4مروزي السلِمياحمد ديگر ابوالفضل ابن محمد ابن 

ئي بر وي جور و  و سالهاي بسيار در بخارا قضا كرد كه به ذره. »مختصرِ كافي«
به علم و زهد  در دنياروزگارِ او به. كرد  عام ميعيب نگرفتند، و عدل و انصاف 

                                                           
 .دعامر بو ـ اين مرد از فقهاي بزرگ بلخ و عرب از قبيلة بني 1

 .سدي كه در جلو آبِ جاري بندند تا آب در پشتي جمع شود و به هنگام ازآن استفاده شود: ـ درغ 2

 .باشنده شد؛ سكونت گزيد: ـ بباشيد 3

 .سلمه  عرب از قبيلة بني-4
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  1.بعد ازآن وزيرِ سلطان شد، و به مرو شهيد شد. ودمثل او نب

  .رحمت اهللا عليهم اجمعين
كتاب گويد كه اگر جملة علماي بخارا را ذكر كنيم دفترها  مصنفِ اين

 اُمتيعلماء «فرمود كه  )ص(جمله كه ما ياد كرديم از آنهايند كه پيغمبر و اين. بايد
  ».اسرائيل  بنيكَاَنبياء

   پايان

  
www.iantarikh.com  

                                                           
 بازداشت  كه غالمانِ تركِ امير بودند شورشيِ امير نوح سامانيسپاهيانِ توسط 334ـ او درسال  1

آمدة دودرختِ سپيدار بستند و سرهاي دودرخت را رها كردند  هم  را ميان دوسرِ بهشد، و پاهايش
  . و او به دونيم شد
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