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  مقدمه

  م�بسمِ اهللاِ الرحمنِ الرح
  

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

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

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

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

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

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

 .است به زبان مغان



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

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

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

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

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

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

  .ٰىالعِزّ والعلي



  

  فصل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .اند واقع



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

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

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

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

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

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

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

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

 ).درخشش: چمک(



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



۱۱  تار1خ بخارا
  .خراسان بود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .دهند ي ميب گواهشان از مشرق تا مغر1ا

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



   بخارايِر روستاهاکذ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .اعلم

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

  
  فَرب
   . داردگانهجدا يِح شهرها است و نواۀجملازفَرب 

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

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

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

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

  .م1ردکاد 1بود 

                                                 
 .۔ �عني وقتي آبِ رود طغ�ان کند1



  آن يِبخاراونواح يِررودهاکذ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



  بخارا يها1ِرجاکذ

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

  .تها1وال ۀ همبهتر است معروف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

  . بخارا است معتبِريامروز از مسجدها

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

  ٣.ران نشد1 بر آن صورت و.ن�سنگ

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )حکومت کردند وارد زبان فارسي شده است



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
 .دفترِ کاِر اداري: ۔ د�وان1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

  .ردک بنا  راآباد ه او شمسکخان  طمغاج

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
 .آموز دست: ۔ آموخته1



۳۷  تار1خ بخارا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



۳۸ خ بخارا1تار
  .ز1عز

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

  .ابند1 بخارا دشمنان ظفر ت1ِه به والکنگذاشت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .باز و�ران شد



۴۱  تار1خ بخارا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

  .  بوده استيغَدِرفپنج درم 

                                                 
 .مأموران دولتي: ۔ سلطان1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  بود بخاراپادشاه به هکِرخاتون،کذ
  يبعدازو بودند پادشاه هکاو وفرزندانِ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . هجري است۹۰سالِ  ۔ ا�ن واقعه مربوط به5



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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


