
  

  

  رِاِسالمکلش بردستِبخارا فتحِ ِرکذ

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

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

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

ــو .  خواســـتيار�ـــشان �ـــا ــه عبکـ روز مهلـــت  اد فرســـتاد و هفـــت�ـــداهللا ز�ـــس بـ
چــون در . ار فرســتاد� بــسياهــ ه�ــ و هد. تــواممــن در طاعــِت:  و گفــت،خواســت

گـر زمـان   � دروِز سـتاد، و هفـت  ا فرهـ  ه�ـ بـاره هد گر�د د�روز مـدد نرسـ   ن هفـت �ـ ا
ار گــشت، و �ر بــسکد و لــشگــران جمــع شــدن�د و د� برســکر تــرک لــش.خواســت
 يِپـ مـت شـدند و مـسلمانان در   �ران بـه هز افکـ  ردند، و به آخـر  کار  � بس يهاجنگ
رها بــه کو آن لــشحــصار انــدر آمــد،  شتند، و خــاتون بــهکــار ب�شان رفتنــد و بــس�ــا

 از سـالح و جامـه و      افتنـد �مـت   �ار غن � بس و مسلمانان . ش بازگشتند � خو تِ�وال
زر� و ب گرفتنـد، ا خـاتون بـا جـور   ۀمـوز  ي پا�کو . فتند گربردهو  . نه�م�نه و س  
 هـزار  ست�ـ ردنـد دو کمـت  �ه ق کجواهر چنان  اب و موزه از زر بود مرصّع به       جور

ا را خـــراب هـــ ه�ـــندنـــد و دک ياد فرمـــود تـــا درختـــان مـــ �ـــداهللا ز�ـــعب. درهـــم آمـــد
س فرســتاد و امــان خواســت،   کــخــاتون . ز خطــر بــود �ــردنــد، و شــهر را ن ک يمــ



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

  .شتن برد� برده با خوهزار و آن چهار.  و بازگشتبگرفت

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

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

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

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

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

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

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

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

. ست�ــ نخُــداهن پــسر از بخارا�ــو ا. ش بــسته اســت �و خــين پــسر را بــر شــو  �ــا
ــاعت ــد  گفير وک از لـــشيجمـ ــتنـ ــا اکـ ــه مـ �ـــن م ــه را  ي وکِلـ ــداهبـ ــر� د١ۀزاد خُـ  گـ
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۵۱  تار�خ بخارا
شان آگـاه  �ـ  اقـصدِ  از ا�ـن  خـاتون .  پادشـاهزاده اسـت  کشـ  ي ب يه و کم  �ده  يم

ن صـلح افتـاد بـا    �ـ  چـون ا .نـد کخـود دفـع   شان را از�ـ  تـا ا سـاخت   ير م � و تدب   بود
ن �ــ ه اکــ رد و آن قــوم را  کــ لــه � گــرو خواســت، خــاتون ح   يد از و�د، و ســع �ســع
  .د�ست و هم از سعرشان باز�د به گرو داد تا هم از ارده بودنکقصد 

: رد، خــاتون را گفــت کــد بــا خــاتون صــلح  �ه چــون ســع کــننــد کت �ــاکح
 و .رون آمـد �ـ  بي و و به سـالمِ ردک خاتون همچنان  .يرون آئ �د به سالم من ب    �با
�کـي  و خـاتون بـه سـالم هـر     .يرون آئـ �ز ب� من ن مهتراِن به سالِم ه  کگفت  د  �سع 

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

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

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

  زد�ا  بنام،ه خَ، بد دورچشمِ  زد�م ا غالي آراست اخوبت
   :ت�اکح
رد بــه بخــارا، کــد بــا خــاتون صــلح �ه چــون ســعکــد �ــگو ي مــيثــ�مان ل�ســل

 زر، دسـت  ِر داشـت پـ  ئـي  هسک�آمد،   او در  ادتِ�ع مار گشت، خاتون به   �بد  �سع
شتن �ــ خو ازبهــِر�کــين �ــا: رد وگفــتکــرون �ــسه بک�ــز از�ــرد و دوچکــسه ک�ــ در

، و يدهـم تـا بخـور    يرا مـ وگـر تـ  �د مار شوم بخورم، و آن�رم تا اگر ب   دا  ينگاه م 
ــر شــو  ــبد را �ســع. يبهت جــه چکــ آمــد ع ــا ا ن �ــه اکــست � ن عــزت و �ــخــاتون ب
هنــه کخرمــا بــود  ردکــد نگــاه �رون رفــت ســع�ــدهــد؟ چــون خــاتون ب  ي مــيبزرگــ
�ــکردنـد و بــه نزد ک تــازه بــار ي خـود را فرمــود تــا پـنج شــتر خرمـا   سانِکــ. گـشته  
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۵۲ خ بخارا�تار
بگـشاد و آن  سه ک�ـ د، �ـ ار د� بـس ي بگشاد و خرمـا خاتون جوالها. خاتون بردند 

ــه رد، و بــا آن خرماهــا کــرون �ــش ب� خــويخرمــا ــان بــود  رد وکــ مقابل ه کــ همچن
ن �ـ ار نباشـد، و ا �ن جـنس بـس  �ما را از ا: عذر آمد، و گفت خاتون داشت، و به 

  .يمار�ام از بهر ب ار نگاه داشته� بسيدو خرما را سالها
 عاشـق  يد بـر و � سع.ن و باجمال�ر� بود شين خاتون زن�ه اکاند   آورده

  .ي سرودهاست به زبان بخارين معن� و اهل بخارا را در ا.شد
 قُـثَم د، آمـده بـو  بخـارا   بـه د �ه سـع کـ  در آن وقت هکاند   آوردهيت�و در روا  

 مـت �غنن �ـ ا از: رد وگفـت کـ  يرامـ کا او را د�آمد، سعبخارا    به )رض(عباسابن  
�ـک جـز   هبـ  گفت نخـواهم  )رض(قُثَم. ر�را هزار تو بدهم و ت  ١ر� ت �ک را   يسکهر 
  . عت است� شره فرمانِکر، چنان�ت

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

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

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

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

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

                                                 
 )سهم عربي است و ت
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 .توانسته تاراج کرده و بازگشته است تا با دستِ پر به مد6نه برود



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

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

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

ــواه ــال�خـ ــا کم هـ ــدن بـ ــهير شـ ــال   بـ ــده هـ ــوکفائـ ــرا پـــس  .م� شـ ــه سـ ــعيبـ د � سـ
شتن کــ ز بــه�ــشتن را ن�ــشتند، و خوکــد را ب�آمدنــد، و درهــا بربــستند و ســع  اندر
  .فه بود�ه خل�معاو ابن د�ز�ه ک بود ي وقتن� و ا.دادند

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

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

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

 ابـن  سـلم .  شهر بستنديها  دروازهرد وکعت  �ب يو   به  و خاتون  د� رس دون�ه ب ک
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 .۔ 6عني من همسرِ تو خواهم شد2



۵۴ خ بخارا�تار
تـا بـرود و    يبگـو :  فرسـتاد، و گفـت    صُـفره   يمهلَّب ابن اب   �کس به نزد  کاد  �ز
 ي باشـد بجـا  ١يگـ �وه اسـت، و آنچـه شـرط طال   ه چـه انبـ  ه بکند � بب رارکن لش �ا

لَّـب . دآرهــا  بـه سکــ را يچــون منــه کــ جــواب داد م�ي مــن مــرد؛ار نفرســتدکــن  
ارد، و �ـ  درسـت ب را خبـِر  ود تـ �ه اگر به سالمت بازآ   ک را فرست    يسکمشهورم،  
را و تــ٢نــه�هرآ :لم گفــتســ. د�ــا�د ن�ــ پديستکــر تــو شک شــود در لــشکاگــر هــال

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

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

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

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

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

د از �مان شـو �ه پـش کـ  واهللا: گفـت . س بودنـد کـ مهلب بشمرد مسلمانان نهـصد      
. دند�شان را بد�دون ا� بِرک لش�ۀدند و طال �شک آنگاه صف بر   .د�ا  ردهکآنچه  

و . دند�شکــبــار ســوار شــدند و صــفها بر �کمــسلمانان زود بــوق زدنــد و همــه بــه   
ه کـ مـن دانـستم    : مهلـب گفـت   . شان تاخـت و عـرب درماندنـد       � بر ا  کر تُ کِمِل

دون �ــ و ببازگـشتند، . د�ـ شتر رو�ـ پ: ؟ گفـت ست�ـ ر چ�تـدب : گفتنـد . ن شـود �همـ 
ختنـد  � بگريشت و بـاق کـ  مـسلمانان ب   افـت، و چارصـد تـن را از        � شان را اندر  �ا

                                                 
 .منظور خبرگ
ري و برآوردِ سپاهِ دشمن  پ
شاهنگي به؛پ
شاهنگي: ۔ طال6گي1
  .هرحال؛ در هرصورت به:  هرآ6نه-2



۵۵  تار�خ بخارا
   .رگاهکتا لش

ه کـ ر خـتن آمـد   � ام�کدون از آب بگذشت و نزد�گر شد، و ب   � د بامدادِ
 و  ســخت شـــد جنـــگش اندرآمــد و  �مهلـــب پــ . فرســنگ بــود   م�شان نـــ�ــ ان ا�ــ م
مــــرا ه کــــرد کــــانــــگ مهلــــب ب. ان گرفتنــــد�ــــمدر او را ردنــــد وکافران حملــــه کــــ

 عبـداهللاِ حـوذان آن   .مهلب است ن بانگ   �ا: ره شد وگفت  �سلم خ . د�اب�اندر
ه کـ ورا چـه بـوده اسـت تـ    : سـلم گفـت  . ستاده بود خـاموش   �ش سلم ا  �پ زمان در 

اد �ـــ نباشـــد فرتکــ  هالِم�ه اگـــر مهلــب را بـــ کـــاهللا ِبــ :  گفـــت؟يگــوئ  يســخن نمـــ 
 شـوم روا  ک هـال ياگر بار. نمکنم و آنچه بر من است ب   � بر نش  يمن بار . ندکن

سـاعت   �ـک : سلم گفت. داد يشد مهلب آواز م   يم هکمت  �و بر هر هز   . دارم
عبــداهللا حــوذان  . ان ســلم خــوان خواســت و نــان خــورد    �ــم ن�ــ  در ا.د�ــنکصــبر 
و  يا  شـده ک هـال !را و تـ نـاد کر �؟ خداوند سخوردن است  نان چه وقِت : گفت
 ؟ست�ــر چ�نــون تــدب کا:  ســلم گفــت .يا  نبــودهجنــگتــو مــرد  . ست�ــت نخبــر
  . گاه روند جنگوند و به اده ش� تا پيسواران را بگو: گفت

.  مهلـب رفـت   �ـک تاخت به نزد   هحوذان ب  ابن   عبداهللا. ردندکن  �همچن
 چـون نگـاه   .د�ـ ش نگر�خـو  ِسپـ ِز: گفـت . ان مانـده بـود  �ـ و مهلب سـخت در م  

ستن جـ دل شـدند و بر  يآمدنـد، قـو   يشان مـ � امددِ ه به کد  دن�ان را د  ردند مرد ک
 مـــسلمانان ،شته شـــدکـــدون �ـــ بانـــه�م ن�ـــدر ا. دنـــدرک ســـخت ارزاِرکـــ و گرفتنـــد

افران کـــند و مـــسلمانان بــر اثـــر  مــت شـــد � هزهبـــار�کافران بـــه کــ  ،ر گفتنـــد�ــ بکت
  . دندافران بر آورکشتند تا دمار از نهاد ک يرفتند و م يهم

 و هـزار   را دويند، هر سوارردکروز قسمت  مت گرفتند و آن �ار غن �و بس 
  .د�صد درم رسچهار

م �رد و مال عظک صلح يلم با و س.س فرستاد و صلح خواست کخاتون  
 ي مــرا نمــائ ه عبــداهللا خــازم کــنم کــ ياز تــو درخواســت مــ : خــاتون گفــت . دِبــِستَ
ــبــار د�که کــ ؛ اوســته صــورِتکــچنان ا چنــان  و مــر.ام هــوش شــده  يام و بــ ده�



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

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

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

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

   .ت استوار بود�غا هردند، بکحصار 
�ند را در قد   �کو ب انـد از    هن خوانـد �شارستان روئ . گفتند  يم شارستان   م
  .را ي وياستوار
چـاره  �و مـدت پنجـاه روز مـسلمانان ب        . ردکخت  ار س � بس يهاجنگ به�قُتَ

 ،رج بـ ِرردنـد بـ  کوار حفره � دِر� در زيقومردند، و کله �و ح دند�شدند و رنج د   
ــت و انــــدرونِ ــه ســ ــد، و ديورگاه حــــصار بــ ــ برآمدنــ �ــــره وار ــه ردنــــدک حفــ  و رخنــ

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

 و حــصار را .درآمــدن هردنــد بــ ک رغبــت يسکــ تــا هر؛دهــم ي مــيبــه فرزنــدان و 
 رد و مـال بـستد، و ورقـاء       کـ  صـلح    بـه �قُتَ ؛ند امـان خواسـتند    �کمردمان ب . گرفتند
   .دآوربخارا  به ي و او رو،ردکر �شان ام� را بر اينصر باهلابن 

ه اهــل حــصار خـــالف   کــ خبــر دادنــد   او  د بــه � بــه خنبــون رســ   بــه �قُتَ چــون 

                                                 
وي پاداش   عبور کند من معادلِ 6ک خونبها بهه۔ 6عني هرکه بتواند از ا6ن رخن1

 .دهم مي



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

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

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

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

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

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

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

 بمانـد  يران شد و خـال � و آن شهر ۀه جمل ک نبود   يچ شهر �ه ه کاند    گفته
  .ند�کان زود آبادان گشت مگر ب�دست همان شهر و باز به
  :ت�اکح

ن �م� ســي بتــ�کــي در بتخانــه نــد را بگــشاد�ک ببــه�قُتَه چــون کــانــد  آورده
�ــه وزنِ  ــافـــت بـ ــارهزار درم چهـ ــا  ن�م�؛ و سـ ــرد  افـــت؛ �جامهـ ــه را گـ رد و کـــجملـ
�کــيافــت هــر �د �ــ مروارو دو دانــه. آمــد صــد و پنجــاه هــزار مثقــال بر ،د�شکــبر 

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

                                                 
 .۔ 6عني همۀ جوانان و مردان1



۵۸ خ بخارا�تار
 حجـاج  د بـه نـزدِ  �و با آن دو دانه مرواررد ک جمع ١فها� طرا به�قُتَ  پس .انداخته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . کاالهاي پرارزش:۔ طرا6ف1
زمان،  ۔ ح
انِ نبطي از افسرانِ ا6راني بود و مسلمانش کرده بودند، و درا6ن2

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



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

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

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

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

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

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

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

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

جانـب  م فرسـتاد از � عظيرکه حجاج لشکد � به هوش باش !زنهار:  گفت ؟بود
گـردم بـه    يم مـن بـاز  و. رنـد �ان گ�ـ نـد و مـا را درم   �برآ ما   پِسش و نخشب تا از    ک

 او را حـال  ن�ـ  از ا.د�س فرستاد و خبر پرسـ ک ک تر ورمغانونِک .ش� خو ِت�وال
  .رفتند ي و مردندک يت غارت م�و وال. گشتز بوق زد و باز�او ن. خبر دادند

                                                 
 .ب
نم که به تو مشورتي بدهم ۔ 6عني من الزم مي1



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

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

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

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

� با والي و بازآمديتا به مرو رفتٰىيماها اهللا تعالت بخارا، ح.  

  بخارا در اسالم شدنِظاهر ِرکذ
را شـــوهر ۔ مـــادر طغـــشاده ۔ه خـــاتون کـــجعفـــر آورده اســـت  ابـــن محمـــد
و . داشــت ين مــن خــاتو�ــ اکلــمرد بــود، و  خُــيپــسر و بخاراخــداهمــرده بــود، 

  . )رض(عفان ابن عثمان ابن د�اد و با سع�ز ابن داهللا� با عبرده شدکر آن کذ
ــا ــر و هربـ ــشکـ ــالم ِرکه لـ ــارا  بـــه اسـ ــدبخـ ــگ يآمـ ــ جنـ ، و  تابـــستانيردکـ
، و بــاز يردکــ جنــگ ي لختــيامــد�ه بکــ هرن خــاتون بــا�ــو ا. يرفتزمــستان بــاز

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

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

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

شدند تا ازگزند  کش
دند، اهل بخارا مسلمان مي مي 6عني هربار که عربها لشکر -1
د6نِ خود  گشتند آنها ن
ز به رس
د و عربها به مرو برمي برهند، و چون زمستان مي

 .گشتند برمي



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

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

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

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

  .ندک او  آخرتِۀر� ذخر�ن خ� ثواب ايزد تعال�آوردند تا اهل بخارا را ا

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

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

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

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

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

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

 .آئ
نِ زرتشتي: رسمِ گبري. مزدا6سنا؛ زرتشتي: ۔ گبر1
 .معبدِ بودائي است» بتخانه« منظور از -2
  .سجده کن�د: بان کن�ت ننگو. رکوع کن�د:  بکن�تان کن�ت-3



۶۲ خ بخارا�تار
 ؟ه نهـاده بـود  کـ ه آن درهـا بـه اول   کـ  ش� خـو  اسـتاِد  دم از �پرسـ  :گفـت . گذاشته
رون �ــبدر مــان ز ه آنه بــکــ آن چنــان بــود ســبِب:  بــود گفــت١افتــه�ه عمرکــ يمــرد

  تـر  شکشان گـردن �ـ و ا يدند� آنجا باشـ ه توانگران ک بود   کوشکشهر هفتصد   
شان رغبــت �ــ درويلــ، ويس حاضــر نــشدندکشتر�ــ جــامع ببودنــد، و بــه مــسجد

نــه � آد روِز�ــک. يردنــدکرنــد، امــا تــوانگران ن �م تــا بگدو درآن   بــهينمودنــد
 ٢ و الحـاح نـه خواندنـد،  �شان را بـه نمـاز آد  �ـ  اها رفتنـد و کوشـ ک مسلمانان به دِر 

 شد، و دسـت مـسلمانان   جنگ ، وزدند سنگ   کوشک از بام    را شان� ا .ردندک
درهــــا آن   بـــه .اوردنـــد �ندنـــد و ب کشان بر�ــــ ايهاکوشـــ ک ي آمـــد، و درهـــا  يقـــو 
ادت شـد آن  �ـ چـون مـسجد جـامع ز   . رده بودنـد کـ ش � بت خـو  صورِت يسکهر

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

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

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

 مردمــان بــه هــر روز بــه  ادت شــد، و رغبــتِ�ــ زيچــون مــسلمان. ردنــدک ينمــاز مــ
 ا�ـ ح� ابـن   فـضل روزگـاِر  دند، تا بـه �نجمسجد نگآن   بهشد پس   يشتر م �اسالم ب 
د، مردمــان �روزگــار هــارون الرشــ   ر خراســان شــد بــه  �ــ امهکــ کــيخالــد برمابــن 

ان حـصار و  �ـ  و مردنـد، کحـصار بنـا    ن�ردند و پارگکبخارا جمع شدند و اتفاق      

                                                 
 .عمري براو گذشته بود؛ بس
ار پ
ر بود:  عمر6افته بود-1
 .اصرار؛ پافشاري: ۔ الحاح2
 . بگذري از آنرهاکني و:  بماني-3



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

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

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

 ن فـضل �ـ  فرمـود ا ٣لها�ه مـاه رمـضان بـه مـسجدها قنـد     ک يسکن �و نخست 
  . بودکي برما�ح�ابن 

   :ت�اکح
۔ ل�اســماع ابــن احمــد ابــن نــصر ۔ د�ِر ســع�ــامروزگــار   بــههکــانــد  آورده
شــده  جــامع اندر مــسجدِبــهه مــردم کــ يوقتــ نــه بــود بــه � آد روِز رمــضانانــدر مــاهِ 

 ۀجملـ ، و در شـدند کال هـ يوار در   �رفت و خلق بـس    بار فرو �کبودند مسجد به    
 بودنـد و  يزدنـد و سـاعت   يم مرون آوردند هنوز د� را بي و بعض. شده�شهر تعز 
ار � بـــس شـــهر خلـــقِۀجملـــدر. سته بودنـــدکـــ شي دســـت و پـــاي بعـــض و،بمردنـــد

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

                                                 
  .ادارۀ مال
ه:  د6وانِ خراج-1
 .برآن افزود: ۔ ز6ادتي کرد2
 .ئي که ازسقف آو6زند؛ فانوس دانِ ش
شه شمع:  قند6ل-3



۶۴ خ بخارا�تار
   .خ�تارآن   بهر سلطان بود� و او وز.۳۰۶ سالِش اندر�وخ

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

 او .م�ابــراه ابــن  نــصرکگــر بــود شــمس الملــ  � ديخــان را پــسر  تمغــاج
 حصاِر بردِر کشمس المل . ردک استوار    بخارا  سپس حصاِر  .ردکقصد بخارا   
ر انداختنـد و اهـل حـصار    �ـ  ت مسجد جـامع بـه حـصار   ۀ از منار  ردکبخارا جنگ   

  و ســِر، فرمــود تــا از حــصار آتــش انداختنــد  کشــمس الملــ . را از آن رنــج بــود 
 جـامع فـرود آمـد و مـسجد     هـا بـه مـسجدِ    مناره از چوب بود بـسوخت، و سـوخته     

  .ز بسوخت�جامع ن
 مـسلَّم  او را  بخـارا کِلـ فـت و م  حـصار را بگر کالملـ   شـمس کملـِ چون  

ــ انــدر م.ردنــدک جــامع بــاز بنــا  شــد فرمــود تــا مــسجدِ   ان مــسجد �ــمان حــصار و �
مقـصوره و  .  پختـه سـاختند   از خشتِ  مناره را   و سِر  .ندندکجامع خندق فرمود    

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

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

بـن   اخـان محمـد    ارسـالن روزگـاِر  بود تا بـه  ين صفت م  �ن مسجد بر ا   �و ا 
د �ـ ا�د ن�ـ  پديردند تـا خللـ  ک او فرمود تا مسجد جامع از حصار دورتر        .مان�سل
  . آمدکالمل وقت شمس ه بهکچنان

                                                 
 . مورد اعتمادافراد: ۔ ثِقات1



۶۵  تار�خ بخارا
 جــامع د، و از مــسجدِ�ــار خر� بــسيهــا در شارســتان خانــهخــان  و ارســالن

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

 ي و و چـــون تمـــام شـــد و ســـِر .يو��کـــلـــف و نک تتِ�ـــ در غاي نبـــوديجـــاچ �هـــ
 مـسجد  ربـ  و ١افتـاد د و منـاره فرو �ا تمـام شـود چـشم رسـ         مانـد تـ    کينهادند و انـد   
ــامع زد ــدار ثلثـــــ و   جـــ ــسجد فريمقـــ ــا و از مـــ ــت، و چوبهـــ ــيرفـــ ــده و  ي نقاشـــ شـــ
ــه بششــــده  يدرودگــــر ــاره ارســــالن �د. ستکــــهمــ ــاره    گربــ ــا منــ ــود تــ ــان فرمــ خــ

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

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

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

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

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

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

                                                 
 .زخم رس
د و مناره فرور6خت ۔ 6عني به مناره چشم1



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

و چـون مـسلمانان    .انـد  د گذارده�ار نماز ع� بسينمازگاه سالها ن  �ا   به و
 ابـن نـصر بـر     ر ابـن نـوح   منـصو  د�ِر سـد  �ـ امدنـد،   �گنج  يافزون شدند و درآن نمـ     

 ار در� بـس ار، و مالِ� بسمتِ�ق د به � بانزهت بخر  ي و باغها  ٢طهان حائ �راهِ سمت 
 و ،و فرمــود�کــ ند ســاخت، و منبــر و محــرابِ  �ــع را نمازگــاه رده آنکــآن خــرج 

ــا�م ــاختند، تـــا   ٣لهـ ــود سـ ــرانکَم فرمـ ــر آن م٤بِّـ ــا ت� بـ ــا مردمـــان   �ر گو�ـــبکلهـ ــد تـ نـ
 همـه  ،يفرسنگ بود م� بخارا مقدار ن   حصاِر  نمازگاه تا به   و از موضِع  . بشنوند

  . ردندکد آنجا � عر نماِزا� بسيو سالها. ي مردم بودپِر
  .  بود۳۶۰ سال خْ�ن تار�و ا

ــه   ــا بـ ــاه تـ ــار آن نمازگـ ــالن روزگـ ــان بـــ  ارسـ ــالن. ودخـ ــا    ارسـ ــود تـ ــان فرمـ خـ
 ي دشـمن ي و اگـر وقتـ  ردند تا مردمـان را رنـج نباشـد،   ک شهر  �کنمازگاه به نزد  
  .ب نباشند� شهر غاند مردمانِکقصد شهر 

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

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

  . بودود از هجرت ب۵۱۳سال 

                                                 
 .جا6گاه رام کردنِ اسبان: ۔ معبد الخَ
ل1
 .د6وار؛ باغچۀ د6واردار؛ مزرعۀ د6واردار: ۔ حائط2
 .ستونکي که در فضاي باز زنند: ۔ م
ل3
نماز  نوجواني که روي 6ک بلندي درم
انِ صفها ا6ستد و بانگهاي پ
ش: ر۔ مکَب4ِّ

 .را تکرار کند



۶۷  تار�خ بخارا

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

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

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

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

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

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

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

  . خوانند٤حنظله ي است و آن مسجد را مسجد بنيمسجد

                                                 
 .چارپا6انِ سواري و باربر، مثل اسب و قاطر و خر: ۔ ستوران1
بنديِ بزرگِ قبا6ل عربِ خزنده به خراسان بودند  تا دسته ۔ رب
عه و مضر و 6من سه2

بندي که از روزگاران بس
ار دوري  ا6ن سه دسته. که هرکدام چند6ن قب
له داشتند
اند در خراسان ن
ز 6کچند با 6کد6گر  
ري داشتهدر عربستان با هم رقابت و درگ

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

 .مس
ح
ان: ۔ ترسا6ان3
بندي مضريِ عربهاي خزنده به  تم
م بودند از دسته ئي از بني حنظله طا6فه  بني-4

 .خراسان و سغد



۶۸ خ بخارا�تار
را  ه آنکـ  اسـت  �يوکـ  راسـت  دسـتِ   بـه  ،ي شهرستان اندرآئ  دِر و چون از  

ــ ن»اخکــ يوکــ« را يوکــ ر خواننــد، و آن�ــ وزيوکــ ــد� ر ابــن �ــوز ن�ــ و ا.ز خوانن
�و پدرش ا. به�قُتَ  بوده است از سرهنگانِيوب سرهنگ�ار بخارا بوده � اموب

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

  بـوده اسـت  يران بخـارا، و دهقـان  �ـ  از بهـر ام گانـه جدا بوده اسـت   يئآنجا سرا 
 »اخکــ يوکــ«ن �ــگـشت، و ا نــام، و چــون اسـالم آورد احمــد نــام  نـه  �درخکاو را 
و . ن دهقـان را �ـ  ا بـوده اسـت مـر   ياخکـ  يوکـ ن �ـ و درا. بـوده اسـت   او را   جمله
خداونـدِ  دسـت  اخ ازکن � او ا و بعدِ،ياخ بودندکن  �وسته در ا  �ران بخارا پ  �ام
  .رون شده بود� او ب�ۀذر

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

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

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

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

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

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



۶۹  تار�خ بخارا
   ١.سعد ي بند و مسجدِ�عد آس ي بن دِريدِر عطاران بگذر و چون از
  درکيوشــک او را  و بــزرگ بــوده اســتي مــرديغد ســعــالء ابــن و حــسن
 ثـلِ  را نبـوده اسـت ِم  يچ پادشاه�ه هکاست چنان بوده يت عال�غا هشارستان ب 

 .ره او ساخته اسـت �ن حظ�رده است و ا که او بنا    چ   عالء به دروازه   يوکو  . آن
آمـده   يمـ حاصـل   ره غله بـه �ن حظ�ر از انا�ست د�زار و دوه�ک او را يو هر ماه 
  .ها داشته است و اندر شارستان مستَغَلّ.است

   :ت�اکح
 بـود نـام او   ير�ـ وز او را ر خراسـان بـود  �ـ ه امکـ طـاهر    ابن   حسنروزگار    به
 شان بخـرد و نفروختنـد،  �ا  را ازکن امال�ه اکرد ک او طمع .هاشم ابن  حفص

ــه بــه   کــار �سرد و عقوبــت بــ کــبنــد شان را در�ــاســبب آن  بــه ــار�کرد، و هــر هفت  ب
از  بــي نفروختنــد، چــونيردکــ يدار�ــ وخريش خوانــد� خــونــزدِ شان را بــه�ــا
ن برآمـد، و  �ـ ا ، تا پـانزده سـال بـر   يادت فرمود� ز و عقوبتْ يزندان فرستاد  به
. فروختنـــد يش نمـــ� خـــوکدند و امـــال�شکـــ يار مـــ�شان عقوبـــت و رنـــج بـــس �ـــا

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

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

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

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

 در را در ن�ــــ  و ا١اســــد اســــت،  ي بنــــ  دِريســــعد بگــــذر  ي بنــــ چــــون از دِر

                                                 
  .تم
م بودند ئي از قبا6لِ از بني سعد قب
له  بني-1



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

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

و . سـت گـاه گورسـتانها شـده ا   �نون آن جاکو ا. خوانند ي مدر  طغشادهمحله را   
ــه ــ خانـ ــ عـــرب بياهـ ــتوارتر  �ـ ــوده اســـت، و آن دروازه اسـ ــه آن دروازه بـ ن �شتر بـ
 آن مقـدار شـصت گـام اسـت، و     يمـر بـزرگ دارد، و دراز  ک و  است،ها  دروازه

رده اسـت نـام او   کـ  ير�ـ  را امن عمـارت �ـ ار است، و ا� بسياه  مر خانه کر آن   �ز
  . اوستۀموضع گورخانن �ا  بهن است، و هم�تگ سوباش

ــق � دۀزو دروا ــر را دِر حــ ــتر گــ ــ.ه اســ ــوحفص  ۀ و خواجــ ــام ابــ ــبک امــ ر �ــ
 يبغـداد رفتـه و شـاگرد    را بهشان از بخا�و ا. اند بوده يمحله مآن    به )رح(يبخار

و . ت نبـوده �ـ  در وال يسکـ  يثـل و  رده، و ِم  کـ  )رح(يبان�حـسن شـ   ابـن   امام محمد   
  سـببِ و بخـارا بـه  . هـم زاهـد بـود هـم عـالم        .  متأخران بخـارا اسـت     ۀ از جمل  يو
 بـا علـم شـدند و علـم در     ه اهـل بخـارا  کـ  و سـبب آن . االسـالم شـده اسـت   قُبـه  يو
و پسر او ابوعبداهللا را .  و ائمه و علما محترم گشتند او بوده است       فاش شد  يو

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

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

                                                                                                      
 و طا6فۀ کوچکي ز6ستند اسد 6ک قب
لۀ بزرگ بودند که عمدتًا در کوفه مي  بني-1

اسدِ   بني.ندشان در منطقۀ بخارا بود ز6ستند و اتفاقًا همه خراسان مي از آنها به
 .اسدِ بخارا سني ماندند کوفه مذهب ش
عه گرفتند ولي بني



۷۱  تار�خ بخارا
  .يصواب گفت بابِن مسئله را جوا� اي آنگاه و.شان�فرزندان ا

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

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

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

ــآمــد ِزبر ــس نگرپ�ــبگولــم ست، قــوم حاضــر نــشده بودنــد تــا ِع  �ت و برخاســ. د
 ۀ نـــساء و ســـورۀ بقـــره و آل عمـــران و ســـورۀعـــت نمـــاز گـــذارد، و ســـورکچهـــار ر
و چون سالم داد هنوز قـوم حاضـر    . عت نماز کچهار ر ن  �ر ا خواند اند مائده بر 

  .رعد برخواند ۀعت نماز بگذارد و تا سورکوازده ربرخاست و د. نشده بود
  : ت�اکح

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

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

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

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



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

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

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

  .شان سخن نتوانستم گفتن� ابِت�هنجا از� سخن بازنداشت، وا از آنهف�خل
   :ت�اکح
۔ لم بـود هد و با ِعه با زُک ۔ يند�کبسالم  ابن اند از محمد   ردهکت  �روا

 و بازار خرقـان از ( خرقان در بازاِربخارا  به )ص( رادم رسول�خواب د  به: گفت
ــِر ــ ســـ ــا  يوکـــ ــان تـــ ــ مغـــ ــانيوکـــ ــد ، آن اســـــت دهقانـــ ــان  �را در قـــ ــازار خرقـــ م بـــ

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

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

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

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

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

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

                                                 
  .تأ6
د کرد:  صواب داشت-1
 .گوِر او:  خاکِ او-2



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

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

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

 يدرهـا   آخـِر ه درکـ  يمعنـ  ن�ـ خواننـد، بـه ا   ي م » نو دِر« هفتم را    ۀو درواز 
ان �ش�ــ مــسجد قر راســتْدســتِ ، بــهيدر انــدرآئ ن�ــا  بــه و چــون.ســتشارســتان ا
 ان�ش�ــقر ن را مــسجدِ�ــ و ا. خواجــه ابــوحفص اســت ي ســرا بــه نــزدِ هکــاســت، 

   ٤.ده است� آنجا باشيش�قرمان �سل ابن قاتله مکخوانند  يمآن  به
 ره�ـ هب ابـن   طلحـه ي مـوال ان�ـ  است، و ح ي نبط ان� ح ي موال قاتلْن م �و ا 

  . است بودهيبان�ش
قدر، بـه خراسـان رفتـه، و صـلح      بزرگ بوده است و با  يان مرد �ن ح �و ا 

ان گرفته �مافران درک را به�قُتَه ک يوقت  سغد به  کِمِل و طرخون    به�قُتَان  �رده م ک
 را بــه�قُتَر برگماشــت تــا کان بــه فرغانــه لــش�ــن ح� و بــاز همــ.بودنــد بــه دِر بخــارا

   .شتندک
   .خوانند يبازم يو  به»ان� ححوضِ«و 

ــه�قُتَ کِو خــا در ، ســرهنگ ربــاطِتِ�ــ بــه فرغانــه معــروف اســت در ناح ب 
ا رونـد بـه   وسته آنجـ  � پ تها�والو از   .  خوانند آسوده است   »اخک«را   ه آن ک يه�د
  .)رض(افت�ه شهادت ک بود ساله  و پنجاه و پنج٥ارت،�ز

                                                 
 .معتکفان براي عبادت و دعا: ۔ مجاوران1
  .سکونت دارند: باشند  مي-2
 . مسئلۀ شرعي ب
انِ:ٰى۔ فتوي3
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 .ساکن بوده است: ده است باش
خراسان و سغد کرد مرقدش  همه جنا6تها که در  قت
به ابن مسلم باهلي با آن-5



۷۴ خ بخارا�تار

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

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

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

 يمـرد بخـارا   بـه ه کـ عبـداهللا نامـه نوشـت     ابـن    ر خراسان اسـد   � او به ام   .افر بود ک
 مــا  را بــه خــالفِ يدارد، و قــوم يده مــ�ت بــر مــا شــور  �ــد آمــده اســت و وال �ــپد
 اســالم. نــد�گو يم و دروغ مــ�ــورده اســالم آکــنــد �گو يرون آورده اســت، و مــ�ــب
ــا  بــهنــد، وا غولش مــش� خــواِرکــانــد و بــه دل بــه همــان     زبــان آورده بــه �بهانــه ن 
 ابــن سـبب اسـد  ن �ــا  بـه .نندکشـ  يد و خـراج مــ دارنـ  يده مــ� شـور کت و ملـ �ـ وال

ه آن قوم کفرمود  او را  و،ث�حر ابن �کرش شُ� خو عاملِرد به   کعبداهللا نامه   
  ٢.دنَکُشان � با ا بخواهدد تا هرچه�م نما� بخارا تسلکِمِلرد، و به �را بگ

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

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

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

                                                                                                      
 .شدۀ همان بالد6دگانِ ا6راني شد کرده بعدها ز6ارتگاهِ نوادگانِ مسلمان

هاي تحت سلطه ا6ن صفت داده بودند،  عربهاي مهاجم به ا6راني:  اهلِ ذِمه-1
 .ز6ستند ها درحما6ت آنها مي شده بودند و ا6راني6عني عربها مالکِ ا6ران 

 .بوده استهجري  ۱۱۹ -۱۱۷ ا6ن قض
ه مربوط به سالهاي -2



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

ه مانــد بــر اســالم   کــقــوم از اســالم برنگــشت و هر   ن�ــس از اکــ چ�و هــ. خراســان
 و چـــون طغـــشاده .نداشـــت بازعبـــداهللا از اســـالم ابـــن قـــوم را اســـد ن�ـــمانــد، و ا 
  .و اهللا اعلم .بازآمدندبخارا  به بمرد آن قوم بخاراخداه
ــ ابــن  اســدچــون ابــن کعبــدالمل ابــن  و هــشامردعبــداهللا بم نــصر مــروان 

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

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

طغـــشاده  ار بـــا  � نـــصر ســـ  قـــت آفتـــاب فروشـــدن، و   بـــود و مـــاه رمـــضان بـــود و و   
 شانِ�ـ دو از خو، هـر دامدنـ � دو دهقان از بخـارا ب هک گفت ي سخن م بخاراخداه
ــداه ــر بخاراخـــ  و ار اســـــالم آورده بودنـــــد � نـــــصر ســـــ دســـــتِدو بر بودنـــــد، و هـــ

 يدادخـــواه بخاراخـــداه ازار �ش نـــصر ســـ�پـــدردو  هـــر.زادگـــان بودنـــد بـــزرگ
 ِر�ـــ و ام.رده اســـتکـــ مـــا را غـــصب يههـــا� دبخاراخـــداهه کـــردنـــد، و گفتنـــد ک

 ز داد خواسـتند، و گفتنـد  � ني وازعمرو در آنجا حاضر بود،    ابن   بخارا واصل 
 طغـشاده بـا نـصر    .رنـد �گ ي مردمـان مـ   يهاکل و ِم  اند  ردهک �کي دو دست ن هر �ا
ار � ســاز نــصِره طغــشاده کــشان گمــان بردنــد �ــ ا.تگفــ ينــرم ســخن مــ  ار نــرم�ســ
ه کــگر �د�کــردنــد و گفتنــد بــا کشال عــزم �ــ ا.شدکــشان را ب�ــخواهــد تــا ا يدرمــ

طغـشاده بـا   . م�نـ ک خـود خـوش      دِل ي بـار  شتنکـ  چون مـا را خواهـد        بخاراخداه
ان �ـ  بـر م !ر�ـ  امي اانـد  مـان آورده �ر دسـت تـو ا  دوتن بـ ن هـر �ـ ا : گفت ار�نصر س 

                                                 
 .جنگ: ۔ غزات1



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

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

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

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

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

 ر بزد، و سـِر �ز شمش�د ن�بد او را  واصل زد، واصل چون    مِکبود، دشنه اندر ش   
ارد کـ  را ه بخاراخـداه کـ بـار مردنـد، و آن     �کبـه   و  و هـرد  . نداخت�آن دهقان را ب   
 را بـه سـراپرده   اخـداه حـال بخار در. شتندکـ ب او را ار فرمـود تـا  �زده بود نصر سـ    
ب را �ـ  طبۀحـ �و قر. ه دادک�ـ  و تن خـود بنـشاند  �بـر بـال   او را ار�بردند، و نصر سـ  
ــنــــد، و بخاراخــــداهک او ود تــــا معالجــــتِبخوانــــد، و فرمــــ رد، و کــــ يت مــــ� وصــ

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

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

  .و اهللا اعلم
  



۷۷  تار�خ بخارا

  )رح( بر ابومسلميهرالم خ�ش بنا �کشُرخروج ِرکذ
ــر ــرد �کشُـ ــرب  يمـ ــه بـــود از عـ ــارا  بـ ــبخـ ــود و  يده، و مـــرد�باشـ ــارز بـ  مبـ
ــذهب شــــ  ــوت  يعه داشــــت�مــ ــان را دعــ ــتِ يردکــــ، و مردمــ ــه خالفــ  فرزنــــدان  بــ

م مـا را  �افت�نون خالص کان ا� ما از رنجِ مروان  ي وگفت ،)رض(ين عل �رالمؤمن�ام
 يخلقــ ١.غــامبر بــود� پۀفــ�ه خلکــد �ــغمبــر با�د، فرزنــدِ پ�ــبا يعبــاس نمــ رنــج آل
 ي بــا و ب بــود و�بــن شــع ار بخــارا عبــدالجبار  �ــ گــرد آمدنــد، و ام  يو  بــهم�عظــ
 و اتفـاق  ،ردکـ عـت  � ب يمـه بـا و    هرث ابـن    کِلبدالم خوارزم ع  ِر�و ام . ردکعت  �ب
ن �ــه اکــرفتنــد �ذو پ. ردکــعــت � بين بــا و�سحــ ابــن مخَلِّــدر بــرزم �ــردنــد، و امک

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

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

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

                                                 
بهانۀ حما6ت از حاکم
ت   شر6ک ابن ش
خ مهري شد6دا ضد ا6راني بود، و به-1

فرزندان علي دربرابِر فرزندان عباس، برضد ابومسلم شور6د و عربهاي سغد و 
ولي . راه افکند م و مرو را پ
رامون خو6ش گردآورد و ق
امي ضد ا6راني بهخوارز

 آن در. سروري در شرق ا6ران بود ا6ن آخر6ن تالشِ عربها براي حفظِ عرب
روزگار 6کي از نوادگان امام حسن به نام محمد ابن عبداهللا ابن حسن، معروف 

 دستگاه خالفت ب
رون کش
دنادعاي امامت داشت و درصددِ » نفسِ زک
ه«به 
صددِ براندازيِ خالفت عباسي شور6د و   به۱۴۱ درسال او.  بوداز سلطۀ ا6ران
ان

 . هاي ارتشِ عباسي کشته شد سال بعد به دست ا6راني سه
 . بودند ابومسلم انقالبِ ا6ن ام
رها عرب ضد ا6راني و مخالف-2
 .شورشي: ۔ خارجي3



۷۸ خ بخارا�تار
  .باشد خبر ده تا بفرستم

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

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

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

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

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

ها را بفرمـود  کوشـ کاهـل   بـود،  کوشـ ک بخـارا هفتـصد   شهِر بردِر   و .بگشادند
ه کـ  بودنـد   از آنش�ها مـردم بـ  کوشکن �ند، و در اردکارا  کاه آش � س متِتا عال 
س کـ ها از عـرب  کوشـ ک در و در شهر بود با اهـل شـهر،          عرب ن�ک ول ،در شهر 
�ک شــرِرکها را بــا لــش کوشــک بفرمــود اهــل روســتا و اهــل   اخــداهو بخار. نبــود 

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

                                                 
 .دبخارا جاگ
ر بودن  6عني همۀ عربهائي که در-1
 .همدان از قب
لۀ عربِ بني: ۔ همداني2
ز6اد ابن صالح  ، و بهپرچمِ س
اه برافراشت به نشانۀ هواداري از ابومسلم6عني  -3

 .پ
وست



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



۸۰ خ بخارا�تار
  .ردندکدار  فرمود تا هردو را بر.اد بردند�ز

 بعـدِ  از.امدنـد �رون ن�ـ  بيمنـاد ن �ـ ا بـه تند وشهر بددل گـش  بار مردمِ گر�د
حـصار بـود بـه    دِر   بـر هکـ  ۔  راخـداه  بخا کوشـ ک به  شهر آمد و   دِر اد بر �زروز    سه
ــد، ۔ گــــستان�ر ــا لــــش فــــرود آمــ ــود تــ ــهک و فرمــ ــد دِر ر بــ ــاز  شــــهر رفتنــ  جنــــگ و بــ
 و .د�ـ لرز ين مـ �ه زمـ کـ گفتنـد چنان  ير مـ �ـ بکردنـد و ت ک ي مجنگوستند، و  �پدر

ــنـــد از معروفـــان ب چيخت شـــد، و تنـــ ســـجنـــگ   عطـــاراندِر رون آمدنـــد، و بـــه�ـ
ه را از کـ اد بفرمـود تـا هر  �و ز. شته شدندکس از اهل شهر کار  � شد و بس   جنگ
  . ت شهر را بگرفتند عاقب.ردندکشهر بردار دِر   برفتندرشهر بگ

 او  سـمرقند رفـت و آنجـا   جانب  بهردک بخارا دل فارغ   اِرکاد از �و چون ز  
   . خراسان رفتجانب  بهافتاد، و بازها جنگرا 

  .و اهللا اعلم



  

  

  دجامگان�اوازسپ واتباِع عمقَنَّ خروجِِرکذ

 تـاب کبـن جعفـر انـدر    ه محمد اکد �ن گو�نچ نصر ابن  محمد ابن   احمد
 »اخبــار مقنــع«ه صــاحب کــم � و ابــراه؛ن ناتمــام�کن فــصل را آورده اســت لــ�ــا

 بـــود از اهـــل يه مقنـــع مـــردکـــ آورده اســـت يطبـــرر �ـــجر ابـــن  و محمـــد١اســـت
م بود، و ک�ح ابن ازه خوانند، و نام او هاشمکرا  ه آنک يه� مرو، از ديروستا

 و از هـر  ي به علم آموختن مشغول شد از آن  و بعد  يردک يرگر گازْ  در اولْ  يو
اموخـت  � ب٢نجات و طلسماتر� و علم نيدرد، و مشَعب کحاصل   ه علم ب  يجنس

 را يمنـصور و  ابـن  ي و مهـد .ردکـ  ي مـ ز�ـ  نبـوت ن   يِ دعِو . دانسته �کو شعبده ن  
  .  از هجرت۱۶۷سال رد در ک کهال

ان خوانـده بـود   �ن�ش�ار از علم پ� بسيتابهاک بود و  کر�ت ز �غا ه ب مقنع
 يم نام بـود، و سـرهنگ  ک�ح او را و پدِر. ت استاد شده بود �غا ه ب يو در جادوئ  

   . و از بلخ بود٣،يقِنجعفر دواابوروزگار   به خراسانِر�بود از سرهنگان ام
، از يده داشـت �ش پوشـ � خـو يه سـر و رو کاند    خواندهآن     به مقنع او را    و

وسـته  �، و پور بـود کـ  چـشمش  �ـک ل بود، و کَت زشت بود و سرش  �غا هه ب کآن
  .ي خود داشتي سبز بر سر و روۀمقنع

 يگســرهن۔ ه�اسـ العبالــدعوه   صـاحب  ۔ روزگـار ابومــسلم  ن مقنـع بــه �ـ و ا
 نبــوت يِ دعــويو و.  شــدياَزُد عبــدالجبار ِر�ــگان خراســان و وزبــود از ســرهن 

                                                 
 . اخبار مقنع کتابي بوده دربارۀ ق
ام سپ
دجامگان خراسان که از ب
ن رفته است-1
 .سازي لسمبازي و تعو6ذگري و ط شعبده:  مشعبدي و علم ن
رنجات و طلسمات-2
 .ابوجعفر منصور، دوم
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۸۲ خ بخارا�تار
 س فرسـتاد و کـ  او را فه بود�ه خلک يو ابوجعفر دوانق. ن بود� بر ا  يرد و مدت  ک

افت بـه مـرو   � ي آن چون خالص از بعدِ.رد سالهاک به بغداد برد و زندان   از مرو 
تـو  : ان گفتنـد  مردم؟ستمک�ه من کد �دان: رد و گفتکگرد  آمد و مردمان را باز
 ۀ همـ ي و خـدا م� شـما يمـن خـدا  . د�ـ ا ردهکـ غلـط  :  گفت.يا مک�ح ابن   شماه

خــواهم ه کــدام نــام کــمــن خــود را بــه هر  :  و گفــت)!ش بــر دهــان کاخــ(. معــالَ
خلــق نمــودم، و بــاز     بــه  آدمصــورِت  ه خــود را بــه کــ م ا مــن آن:  و گفــت .وانمخــ
، و بـــاز  ســـا موصـــورت  م، و بـــاز بـــه  �صـــورت ابـــراه  صـــورت نـــوح، و بـــاز بـــه    بـــه
صـــورت   ، و بـــاز بـــه  )ص(يمـــصطف صـــورت محمـــد   ، و بـــاز بـــه  سا�ـــ عصـــورت   هبـــ

  .د�ن�ب يه مکصورت  ن�ابومسلم، و باز به ا
 ي خــدائ ِيدعــِوردنــد، تــو  ک يغمبــر � پِيِوگــران دعــ �د: مردمــان گفتنــد 

شان بـودم، و  �ـ ه اندر اک ام ي من روحان ، بودند يشان نفسان �ا:  گفت ؟ينک يم
   .م�ه خواهم بنماکخود را به هرصورت ه کن قدرت هست �مرا ا

ش داد و انــدر نامــه  � خــوانِ�ــ، و بــه داعيتــ�هــا نوشــت بــه هــر وال    و نامــه
  :ن نوشت�چن

 ٰىِاليد السادات �م سک�ح ابن ن هاشمم، ِم�بسم اهللا الرحمن الرح
م � آدم و نوح و ابراهِاٰلههو،   ال اله االي الحمد اهللا الذ.فالن ابن فالن

ه کد �د، و بدان�من گرو به . محمد و ابومسلم وموسا و سا�ع و
 ي و جز من خدا،ست ا مرايردگارک و و عزّ ا است، مريپادشاه

ه نگرود کست، و هرا او را تْد بهشِگرومن   بههکو هر .ست�گر ن�د
  .ستا او را دوزخْ

ار خلــق را از �رد، و بــسکــرون �ــ بيجــاان بـه هر �ــهنـوز بــه مــرو بــود، و داع 
  .ردرون ب�ن ب�دراهِ 

 و د�ـ بگرو يو  بـه عمـرو،  ابـن   نام او عبـداهللا ، بود از عربيو به مرو مرد 
 و بـه نخـشب و   حون بگذشـت �ن عبداهللا از ج� و ا.يزن داد به يو  به خود دختِر



۸۳  تار�خ بخارا
 و. )ه اللعنــه�ـ عل( مقنـع  نِ�ـ  بـه د يردکـ  را دعـوت   خلـق يجـا ش آمـد، و هر کـ بـه  

   .شتر بودند�ش بک يش و روستاکاندر  و .رون ببرد�ار را از راه ب�خلق بس
 يهـ � دردنـد کن او ظـاهر  � مقنع در آمدند و دنِ�د  بههک يه�ن د �و نخست 

شان خـروج  � ا. بوديشان عمر سوبخ�خ، و مهتر اوبه س�ش، نام آن دکبود در  
  . شتندکبرا  ي و، پارسا، بود از عربي مردسوبخ ِر�ردند، و امک

  . مقنع درآمدندنِ�هها به د� دو اندر سغد اغلبِ
   .ردندک ارک آش رافرک و افر شدندکار � بخارا بسيهها�ز داو 
زدنـد و   ياروانهـا مـ  کمسلمانان سخت شـد،  م شد و بال بر   �ن فتنه عظ  �و ا 

  .ردندک ي ميار خراب� و بس،ردندک يهها غارت م�د
 مقنـــع بـــه  خبـــِره چـــونکـــن بـــود �ـــ اوراء النهـــر مقنـــع بـــه مـــا رفـــتنِســـببِو 

بنـد   او را هکـ  فرمـود   خراسـان بـود    ِر�ـ ه ام کـ ه  قَحطَبـ  ابن   د�خراسان فاش شد حم   
معلوم شد  او را هک چندان .بود  يش، و پنهان م   �هِ خو �خت از د  �نند، او بگر  ک
 ين و�ــانــد و د  گــرد آمــدهي ونِ�ــد م بــه� عظــي خلقــوراء النهــر مــاتِ�ــه بــه والکــ
 تــا  خراســان فرمــوده بــود ِر�ــام. حــون بگــذرد�رد از جکــردنــد، قــصد کارا کآشــ

حـون  �وسته صد سوار بر لـب ج  �و پ  .نگاه دارند  او را    حون� ج بِبر ل  نگهبانان
وشش تـن   ي با سيو. رند�بگ او را آمدند تا اگر بگذرد     يآمدند و فرود م     يمبر

ــد ســاخت حــون آمــد و  �بــر لــب ج  مــوال  و بــهبگذشــتحــون � و از ج١ع�ش کــت 
   .ردندک رغبت ي و خلق بر و.مسلَّم شد او را ت�و آن وال. رفت

 و  روان آبِيت اســــتوار و انــــدر و�ــــغا ه بــــود بــــي حــــصارســــام وهِکــــبرو 
را فرمـود تـا عمـارت      آن.ن اسـتوارتر �گر از ا� دشاورزان، و حصاِر کدرختان و   

 و ، و نگاهبانـان نـشاند  ردکـ شـمار آنجـا جمـع     يار و نعمـت بـ   � بـس  ردند، و مالِ  ک
   .شان عاجز شدند� ااِرکار شدند، و مسلمانان اندر �جامگان بسد�سپ

                                                 
 .ت
رهاي چوب
ن برآب افکند: ۔ عمد ساخت1
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ــو نف روزگــار، تنگــدل    انــدر آن بــوديدفــه مهــ �د، و خل�ر بــه بغــداد رســ  �

 شابور�ــن، و بــه آخــر خــود آمــد بــه    ي وجنــگِ رها فرســتاد بــه کار لــش� و بــسشــد،
 مقنـع  نِ�ـ ه اسـالم خـراب شـود و د   کـ  آن بـود  مِ� و بـ ؛د�ترسـ   يو م . دفع آن فتنه   به
  .رد� جهان بگۀهم

شان مبــــاح �ــــبــــر اان را بخوانــــد، و خــــون و مــــال مــــسلمانان کــــو مقنــــع تر
 تهـــا�والامدنـــد و � غـــارت بطمـــِع ار بـــه� بـــسيرهاکستان لـــشکـــو از تر. د�ـــگردان

  . شتندک ي و مبردند ير م� فرزندان مسلمانان اسردند، و از زنان وک يغارت م
 ۀردکــ عــت�ه از بکــدجامگان �ســپگــروه د آمدنــد �ــن پد�نخــستبخــارا  بــهو 

وانند، و به شب به مسجد انـدر   ت خ گج  ه آنرا نم  ک رفتند   يه� به د  مقنع بودند 
ن در �ـ  و ا.شتندکـ ه را ب�ـ  اهـل د ۀشتند، و هم ک پانزده تن ب   آمدند، و مؤذن را با    

  . بود۱۵۹سال 
 بـود  ي مقنـع مـرد   ۀفـ �معـاذ بـود، و از مهتـران طا     ابـن    ن�ر بخارا حس  �و ام 

�کيگر بودند نام � د سه سرهنگِيم احمد، و با وک�از اهل بخارا، نام او ح    
 کردکُـ وم بودنـد، و نـام سـِ   ل �ضَ فُکِوشکدو از رن ه �، و ا  يدوم باغ  و   يوخَشَ

ــ و ع مبــارز بودنــد ســه مــردِ ن هر�ــو ا. وانجــده غَ�ــبــود از د � ــر . ارار و رونــده و طَ
  جمـع شـدند بـه نـزدِ    ١د اهـل بخـارا  �رسـ شتند و خبر به شهر      که را ب  �چون اهل د  

  .نردکد �با ي مجنگجامگان د�ن سپ�نه ما را با ا�گفتند هرآر رفتند و �ام
بـا  ۔ عمـران  ابـن  عامر ۔  بخارايش و قاض  �ر خو کمعاذ با لش  بن  ان  �حس

 هکـ  ۔ نرشـخ  هِ�ـ رفتنـد تـا د  . ۱۵۹ در مـاه رجـب سـال بـر       رون آمدنـد  � بخارا ب  اهلِ
ــ ٢نــد� نرجــق گوه�ــدحــاال  ــ،ـ  بخــارا يقاضــ. رگاه زدنــدکان لــشش�ــ اۀ و در مقابل
  . ردنکد � نشاجنگشان �ا با ار م، ما� حق خوانِن�د شان را به�ما ا: گفت

                                                 
 . اهل بخارا 6عني عربهاي بخارا-1
 .اند کرده تلفظ مي ششم هجري ترکانِ خزنده نرجق سدۀ 6عني نامِ نرشخ را در -2
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 حــق نِ�ــد شان را بــه�ــ تــا ا اندرآمدنــده�ــ بــا اهــل صــالح بــه د  يپــس قاضــ 

ادت �ــ زفــرک روزْ هــر.م�د نــدان�ــه شــما گوئکــنهــا �مــا ا: شان گفتنــد�ــا. خواننــد
ه کـ  يسکـ ن �و نخـست  . وستند� آنگاه جنگ اندرپ   .رفتند�حت نپذ � و نص  ردندک
 جنـگ ار � ابـن سـهل، بـس   م�نُعـ ام او  نـ  بـود از عـرب  يرد مـرد کـ  جنـگ شان �با ا 
جامگان د�مـت بـر سـپ   �شته شـد، و هز کـ آخـر   شت و بـه کـ س را ب  کن  �رد و چند  ک

آخــر  روز بــه  و آنختنــد�گــران بگر�، دشته شــدکــ شان�ــافتــاد و هفتــصد مــرد ازا 
ــ ــد  .د�رسـ ــداد شـ ــون بامـ ــتادند  چـ ــول فرسـ ــد   رسـ ــتند، و گفتنـ ــان خواسـ ــا :  و امـ مـ

ه کـ ردنـد  ک و شـرطها  نامـه نوشـتند    و صـلح  ردند  کشان صلح   �با ا . م�مسلمان شد 
ش، و � خـو يهـا  ه�ـ نده شـوند بـه د  کشند، و پراک را ن ش راه نزنند و مسلمانان    �ب
 اســـتوار ي خـــدا و رســـولِي خـــداي و عهـــدها.ش را اطاعـــت دارنـــد� خـــوِر�ـــام
و چــون مــسلمانان . نوشــتندنامــه خطهــا  ان شــهر بــر آن صــلح�ــ و همــه اع،ردنــدک

 و  عهــد بازگــشتند، و بــاز بــه راه زدن مــشغول شــدند     از آنز�ــشان ن�ــ ابازگــشتند
 نرشــخ انــدر حــصاِر ده را بــه�شکــ سر ســبِزيهــا شتهِکــشتند، و کــ يمــسلمانان را مــ

  .ار بر مسلمانان سخت شدکآوردند، و  يم
 مقنــع جنــگِ  را بــها�ــح�ابــن ل �ــر خــود جبرئ�ــفــه بــود وز �ه خلکــ يمهــد
 مقنـع  جنـگ   تـا بـه  رگاه زدکلش سمرقند ۀآمد، و به دروازبخارا  بهفرستاد، و او   

جامگان د� سـپ جنـگ  تو مـرا بـه  :  او رفت و گفت�کبن معاذ نزد  ان  � حس .رود
ل �ــ جبرئ.م�ــ مقنــع روجنــگ  بــهم بــا تــو�ار فــارغ گــردکــ ن�ــ ده تــا چــون از ايار�ــ

هـوش   ر بـه کفرمـود تـا لـش   و  ترشخ، هِ�ر برداشت و برفت تا دکرد و لش  کاجابت  
ه کـ  و همچنـان آمـد   .ون نزنندخ� شب و بر ما   ند�ا�رون ن �جامگان ب د�سپباشند تا   
 يرانـ �ار و� و بـس خون زدنـد �شان شب�ا رون آمدند و بر  � نخست ب   شبِ .او گفت 

رد کـ ار لطـف  � بـس د�ـ ر بخارا بود چون چنـان بد    �ه ام کبن معاذ   ان  � حس .ردندک
ن شـغل تمـام   �ـ ه اکـ ش نـرود چندان کـ  باشـد و بـه  بخـارا   بـه را، و گفـت تـا   ل  �جبرئ
ردنــد بامــداد و   ک جنــگ وســته  � و چهــار مــاه پ  ،وســت � پنــگ جل �ــ  جبرئ.شــود 
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ــ چ�، و هــشــبانگاه چــاره � مــسلمانان ب.يدجامگان را بــود� ســپرروز نبــود اال ظَفَ

ــ�شــدند، تــدب بگــور�مــن تــدب: م گفــتبــن فــاِرا ک ماِلــ،ستندر ج �تــا  بفرمــود.م 
انــدر آنجــا  بــه الحِســ با حــصار، مردمــانِ واِر�ــد ندنــد از لــشگرگاه تــا بــه  ک يجــوئ

 ردنـد ک ي استوار مـ ک و خاي چوب و نندند بهک يچه مفرستاد، و بفرمود تا هر   
ــا بــه ز ،دند�پوشــان يو مــ ــ ت � ي پنجــاه گــز جــا  دند و مقــداِر� حــصار برســ واِر�ــ دِر

نـده شـد   ک بريچون پنجاه گـز جـا  . ردندک ير م  با ستونها استوا   ،ردندکسوراخ  
 سـتونها بـسوزد و   ا آنو آتـش انـدر زدنـد تـ     و نفـت بزدنـد،       ردنـد کزم  �ـ  ه ِررا پ  آن
مـل  د تـا ع �ـ ه آتـش را بـاد با   کـ  آن ازبهـِر  ؛ردکـ  آتـش عمـل ن     .فتـد � حـصار ب   واِر�د
 ردند بـِر کقها بنهادند و راست � منجن. آنجا باد را راه نبود  و اندر حصاِر   ،ندک

افــت و � ه ســنگها انداختنــد حفــره شــد و بــاد را   ،نــده بــود ک او آِر�ــه زکــآن بــرج 
و مــسلمانان . فتــاد�سوخت و مقــدار پنجــاه گــز ب رد و آن ســتونها بــ کــار کــ آتــش
، و بـاز عهـد    امان خواستندي باق.شتندکس را بکار �ر اندر نهادند و بس   �شمش
ه مــسلمانان را نرنجاننــد و بـــه   کــ رده بودنــد،  کـــه اول کــ جملــه   ردنــد بــر همــان   ک
ــرانِ � خــويههــا�د فــه فرســتند، و  � خل�ــکزدنشان را بــه �ــ اش بازرونــد، و مهت

رون آمدنــد و از خنــدق �ــردنـد و ب کشــرطها عهــد ن �ــا  بـه .ارنــدسـالح بــا خــود ند 
ل �ـ م را جبرئکـ� شان ح�ـ مهتـر ا . داشتند يم نهان سالح با خود  يلبگذشتند، و 

را  ي و را بــه ســـراپرده بنــشان و پنهـــان  يو :بــه عبــاس پـــسر خــود ســـپرد و گفــت    
ــب ــ و ا.شکُـ ــر او  شان �ـ ــال امـ ــراپرده  ردنـــد،کامتثـ ــه سـ ــبردنـــد، و ا بـ شان از دور �ـ
 اِر�ــه کـ  را يو خَـشَ جامگاند�ســپ.  رفـت ل بــه سـراپرده �ـ  و جبرئ.ستاده بودنـد �ـ ا
ــ: ل را گفتنــــد�ــــم بــــود فرســــتادند و جبرئکــــ�ح  ي خــــشو.م�م نــــروکــــ�ح يمــــا بــ

ل آمـد و  �ـ ه عبـاس پـسر جبرئ  کـ  گفـت  ين سـخن مـ  �ـ ده بـود و ا � نو پوشـ  يها  موزه
دند و �شکــ را از اســب فرويل فرمــود تــا خــشو  �ــجبرئ. شتمکــم را کــ�ح: گفــت

ردنــــد و کرون �ــــدنــــد و ســــالح بدجامگان بانــــگ برآور�ســــپ. شتندکــــحــــال برد
ــد  ــ جبرئ.جنـــــگ شـــ ــش �ـــ ــا لـــ ــود تـــ ــدند کل بفرمـــ ــوار شـــ ــه ســـ  جنـــــگو . رها همـــ
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گربــاره بــه  �ردنــد تــا د ک ســخت يهــاجنگ .ه بــودکــتــر  ي قــو از آنوســتند�پندرا
  .خت�ه ماند بگرک و آن،شته شدندکشان �ار از ا� بسي و خلقمت شدند�هز

  و او سـرهنگِ ،شرف نام بود   او را    ي شو ، بود ينرشخ زن  هِ�د اوندِدو خ 
ــ او را )رح(م بــــود، و ابومــــسلمابومــــسل ــ ا.شته بــــودکــ ــزدِ�ــ ــه نــ ــ جبرئن زن را بــ ل �ــ
ل آن �ــئجبر. ارکد و بــد�ـ ت پل�ــغا نــا بـود بــه � ناب پـسر عــمِ �کــي ي و بــا و.آوردنـد 

ــت ــل : زن را گفـ ــدِرابومـــسلم: او گفـــت ١.کـــن ابومـــسلم را ِبِحـ  مـــسلمانان را  پـ
فرمـود تـا   ل �ـ  جبرئ.شته اسـت کـ  مـرا  ه شوهِرکست � مسلمانان نند، و او پدِر  �وگ

 بـــه  کردکُـــشتند، و کـــز �ـــن او را عمِم زدنـــد، و پـــسر �ان بـــه دونـــ �ـــآن زن را از م
و . شته شـــدکـــ جنـــگشان بـــود در �ـــه هـــم از اکـــ ي مقنـــع رفـــت، و بـــاغ �ـــکنزد
� ايل سرها�جبرئندکبش سغد دجامگانِ� سپغد برد تا دلِشان را به س.  

 اهـل سـغد بـا    .ان� نـام او سـغد   ،بان مقنع � بود از نق   ير� سغد را ام   و اهلِ 
ار اتفــاق افتــاد، و � بــسيهــاجنگ ل را بــا اهــل ســغد �ــردنــد، و جبرئک اتفــاق يو
 .نـده شـدند  کشت، و آن قـوم پرا کُـ ان را ب�ن سـغد � از اهل بخارا ا  يآخر مرد  به

 يهـا جنگدجامگان �ن و سـپ اکـ با تر او را ، ول از آنجا به سمرقند رفت   �و جبرئ 
ه بــه کـ   بـود ۱۶۱ ســال بـر  . شـد مـسِلم  بـن ا ر خراســان معـاذ �ـ  امز و بـا .ار افتـاد �بـس 

د از �رسـ بخـارا   بـه چـون  .  رفـت ي آمـو ابانِ� و به ب  ار ساخت کجا   از آن  مرو آمد و  
ــلِ ــارا دهقانـــ اهـ ــردانِان بخـ ــع جنـــگ  مـ ــاد ک جمـ ــد، و هفتـ ــع  ردنـ ــرد جمـ هزار مـ
 هزار ردند، و سهکار ساخته  � بس جنگ يآلتهان مسلم فرمود تا     با ، معاذ شدند
وران  هـا و تبرهـا، و از هـر جـنس صـناعت      ژوکـ لهـا و  �هـا و ب   شه�ـ  را با ت   يراک مردِ
ــر �و منجن. ردکــا �ــنــد مه�ار آکــ هر بــکه انــدر لــش کــ اخت، و بــه هــا بــس  ادهقهــا و ع
ــو  بـــهي رو٢ه�ـــن تعب�وتر�کـــن ــپو در .  ســـغد نهـــاديسـ ار �ســـغد بـــسدجامگان �سـ
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۸۸ خ بخارا�تار
هـزار گوسـفند     دههـرات  از هـرات ِر �ـ  و ام،ار آمـده بـود  � بس کِر تر کشند و ل  بود

 مـا را  انکـ نجـا تر �ا: گفـت  او را بـن مـسلم   امعـاذ . بـرد  ي و با خـود همـ   آورده بود 
ــصماِن ــک نزدخــ ــد، و اا �ــ ــنــ ــه�ــ ــِت  شان را بــ ــفند رغبــ ــسگوســ ــد، ا� بــ ــار باشــ ن �ــ

  او.نمکــر قــسمت کبفــروش تــا بــه لــش  مــن   بــها�ــ بگــذاربخــارا  بــهگوســفندان را 
 گوســــفندان را ۀآمدنـــد، و بتاختنـــد و جملـــ   ان برکـــ  از تريجمعـــ  . نـــشد يراضـــ 
شان �ـــ ار در عقـــبِک و زرمـــاز اســت لـــش ربـــنجنان �ـــه مکــ  ي انـــدر منزلـــ.ببردنــد 
   .مت بازآمدند� به هزيشتند، و بعضک بيز بعض�را ن شان�رفتند، ا

جامگان د�ان و ســپکــرقند رفــت و بــا تر ن مــسلم بــه ســغد و ســم   ابــو معــاذ
 و .را  اوبـود و گـاه خـصمِ    او را    گـاه ظفـر    .سـال رد تـا مـدت دو     کار  � بس يهاجنگ
  شـد بـه مـرو   ١يضَّـب  ر�ـ زُهبن ا بِ�مس خراسان ِر� دو سال عفو خواست، و ام      بعدِ

 ِر�ــو ام. آمــدبخــارا  بــه در مــاه رجــب  ، و۱۶۳ ســال بــر  االولْ يخ جمــاد�در تــار
بخـارا   و بـه .  خـوارزم فرسـتاد   خراسـان بـه  ِر�ـ ام او را بن خالد بـود،  ا د�بخارا جن 
  بـا  و. سـاخته ر و حـشمِ ک نام، با لـش ن�تگ والرکسرهنگان مقنع بود  از يسرهنگ

  .ردکها جنگاو 

  ش را� خويدارِ بندگانِ مقنع خدا� دتِ�اکح
 قنـع از اهـلِ  ر مک تـن از لـش    هـزار   ه پنجـاه  کـ ه اسـت    بن جعفـر آورد   امحمد  

 يجمــع شــدند و ســجده و زار  حــصار مقنــع دِر ره بــه�ــ و غک از تــروراء النهــرمــا
: ردنـد و گفتنـد  ک الحـاح  .افتند�چ جواب ن� ه .دار خواستند � د يردند و از و   ک

. ب نـام حاجـِ  او را  بـود يغالمـ . م�نـ �ش را نب� خـو  خداونـِد داِر�م تا د  �بازنگرد
 ننمـودم  ،دار خواسـت �ـ  از مـن د موسـا ه کـ  مـرا    بندگاِن يبگو: گفت او را    مقنع

ش کخــا( .رد�ــارد و درحــال بم�ــمــرا طاقــت ننــد �ه بکــ و هر.ه طاقــت نداشــتکــ

                                                 
 .ضَبه از قب
لۀ عربِ بني:  ضَبي-1



۸۹  تار�خ بخارا
، م�دار خـواه �ـ ما د: گفتندردند و کادت �شان تضرع و خواهش ز�ا). دهان  به

د تـا شـما را   �ـ ائ�فـالن روز ب ه کـ رد، کـ شان را وعـده   �ـ  ا ي و .م روا باشـد   �ر�اگر بم 
  . م�دار نما�د

 و شکــــ دهقانــــان ســـغد و   بودنــــد از دختـــرانِ  در حـــصار ي بــــا وصـــد زن 
 باجمـال  يجـا زنـ  که هرکـ عـادت آن بـود    او را   و .داشـت   ي خـود مـ    ه با ک نخشب
 و در حصار بـا  .يو با خود بداشت ياورد� ب را اوي و، وياو نشان دادند   بود به 

شان �ـ  ا و آنچـه حاجـتِ  . خـاص غـالمِ ن �ـ ن زنان و ا� مگر ا يس نبود ک چ� ه يو
 يلــک�ســو و  رون�ــ، و از بي حــصار بگــشاد بــار دِر�کهــر روز  ي از خــوردنيبــود
 و بــه حــصار انــدر ي بخواســتي، و غــالم از ويردکــ آمــاده يست�ــ آنچــه بايبــود
 او  زشــتِيس روکــ چ�هــو  .گــر� تــا بــه روز د ي، و بــاز دِر حــصار بربــست  يآورد
  .يش داشت� خوي بر روي سبزۀه مقنعک از آنيد�ند

ــس و ــ  آن زنـــانيپـ ــصار بودنـــد يه بـــا وکـ ــر زنـــ    در حـ ــود تـــا هـ  ي را بفرمـ
وقـت  آن   بـه دارنـد  يگر مـ �د�کـ  نـد، و برابـِر  �آ حـصار بر امِرند و به ب  � بگ ئي  هن�آئ
ــاده بــود، و جملــ  �زمبــر آفتــاب ه نــوِرکــ رنــد و برابــر  �ا بــه دســت گ هــ نــه�آئ  ۀن افت

  .تفاوت يدارند ب
ا بتافـت، از شـعاع آن   هـ  نـه � چـون آفتـاب بـرآن آئ     .خلق جمع شده بودنـد    

  مـرا ر بنـدگاِن  مـ يبگـو : آنگـاه آن غـالم را گفـت   .  پرنـور شـد  يا آن حوال  ه  نه�آئ
 جهـان را  ۀدنـد همـ  � چـون بد !د�ـ د، بنگر�ـ نما يمـ  ش بـه شـما   � خو يرو ه خدا ک
نور د  ِرپ � ن�ـ خداونـدا ا : ردند و گفتنـد کبار سجده �ک و همه به دند�، بترس دند

 مـا  يهـا  م زهـره �نـ �ن ب�ـ ادت از ا�ـ  اگـر ز .م بـس باشـد  �د�ـ ه دکـ قدرت و عظمت  
 يبگــوه کــرمــود آن غــالم را  بودنــد تــا مقنــع ف  ي و همچنــان در ســجده مــ .بــدرد

 شـما از شـما خـشنود اسـت و      يه خدا ک مرا تا سرها از سجده بردارند،        بندگاِن
 آنگـاه  .م�آن قـوم سـر از سـجده برداشـتند بـا تـرس و بـ          . د�ـ گناهان شـما را آمرز    

نگــرود خــون و مــال و  مــن   بــههکــ و هر،ردمکــ بــر شــما مبــاح  تهــا�وال ۀهمــ: گفــت



۹۰ خ بخارا�تار
  .) دهان ش بهکخا(. شما حالل است او برفرزنداِن

ــوم ــا رو از آنو آن قـ ــهيجـ ــد   بـ ــارت آوردنـ ــر د  و آن. غـ ــوم بـ ــر  �قـ ــران فخـ گـ
  .م�د� را ديما خدا: گفتند ي و مردندک يم

   شدن مقنعکسبب هال
  حصاِردِر ر هرات بود به�ه امک را يشخص] ام�ر خراسان[ ي حرشدِ�سع

 و ،ردنـد کبنـا   هـا  ا و گرمابـه هـ   و خانه،ار�ر بسک بنشست با لش  ي و . فرستاد مقنع
 آب بــود و درختــان و ۀو انــدر حــصار چــشم . دند�تابــستان و زمــستان آنجــا باشــ 

 يرک و سپهــساالران بــا لــشي انــدر حـصار بودنــد مقنــع اصــگانِو خ. يشاورزکـ 
حـصار  آن   بـه س را کـ  چ�، و هـ   وهک سِر بود بر  يگر� د  حصاِر و اندر حصار  . يقو

ه هــر کــ آن بــود ي وادتِو عــ. بــود يبــا آن زنــان در حــصار مــ  مقنــع .يراه نبــود
شــــراب شان و �ــــبــــا ا يبــــه شــــراب نشــــست  و بــــا آن زنــــاني طعــــام بخــــورديروز

  . برآمدي واِرک ن� ا و چهارده سال بر.يخورد
 ،نــده شــدک پراي ويرهاکرد و لــشکــ تنــگ يار بــر وکــ  هــراتِر�ــچــون ام

رون آمــد و  �ــطاعــت ب  گــشاد و بــه حــصار بــود دِر حــصار ب  ه درکــ ن سپهــساالر �ــا
 انـدرون  ه حـصاِر کمقنع دانست   . مسلمانان حصار بگرفتند  و  فت،  ر�اسالم پذ 

  .را نتواند داشتن
ه از کـ بن هارون ا محمد يرده است از ابو علکت  �بن جعفر روا  امحمد  
ه مقنــع کــ خاتونــان بــوده اســت  ۀ مــن از جملــۀجــد: ش بــود و گفــتکــدهقانــان 
 يروز: گفــت ي مــ مــنۀجــد. داشــت يار مــش گرفتــه بــود و در حــص � خــوازبهــِر

 زهــر  و انــدر شــراب،ش� خــوطعــام و شــراب بــر عــادتِ مقنــع زنــان را بنــشاند بــه
ش � خــوچــون مــن قــدِح  :  و گفــت، خــاص فرمــود  قــدحِ�ــک را يرد و هــر زنــ کــ

پــس همــه خوردنــد، و مــن   . د�ــش بخور�ه جملــه قــدح خــو کــد �ــبخــورم شــما با 
ــوردم و در گر ــانِ�نخـ ــود ربـ ــتم و و� خـ ــستيخـ ــ.  ندانـ ــان بۀو همـ ــد و � زنـ فتادنـ



۹۱  تار�خ بخارا
ده سـاختم،  شتن را مـر  �ـ شان انداختم و خو   �ان ا �شتن در م  �ز خو �من ن . ندبمرد
 زنــان را ۀرد و همــکــپــس مقنــع برخاســت و نگــاه    .  از حــال مــن ندانــست  يو و

ــرده د ــمـ ــکد، نزد�ـ ــالمِ�ـ ــش   غـ ــت و شمـ ــود رفـ ــِر � خـ ــزد و سـ ــتي ور بـ و .  برداشـ
جامــه  آن تنــور رفــت و  بــه نــزدِ.ده بودنــد�ــروز بــاز تنــور تفتان فرمــوده بــود تــا ســه 

 آن تنـور   من بـه نـزدِ  . برآمديو دود. شتن را در تنور انداخت �رد و خو  کرون  �ب
   .حصار زنده نبودس درک چ�و ه. دم� نديچ اثر� از او هرفتم

 مـن  چـون بنـدگاِن  : يوسته گفتـ �ه پک آن بود    يختن و  سو و سببِ خود را   
 .نمکـ شان را قهـر  �ـ جـا فرشـتگان آرم و ا    از آن   شوند مـن بـه آسـمان روم و         يعاص
ــود را از آنيو ــق گو     خـ ــا خلـ ــوخت تـ ــت سـ ــد �جهـ ــنـ ــا    کـ ــت تـ ــمان رفـ ــه آسـ ه او بـ

د و ما را از آسمان نصرت دهد، و دفرشتگان آر�  . د او در جهان بمانَنِ
ــع پـــــس آن زن دِر ــشاد و ســـ ــ� حـــــصار بگـــ ــد و آن خزيد حرشـــ ــه � درآمـــ نـــ

  .برداشت
ش کتِ �ند در والا ه  هنوز آن قوم ماند    :د�بن نصر گو  امحمد  ابن  احمد  
 خـشتوان و  کوشـ ک و  عمـر کوشـ ک بخارا چون    يهها� از د  يض و بع  و نخشب 

 و ١.انـد  ي ونِ�ـ چ خبر ندارند، و بر همان د�شان خود از مقنع ه� و ا.ه رزماز �د
 جنابـــت   و روزه ندارنـــد و غـــسلِ  ه نمـــاز نگذارنـــد کـــ شان آن اســـت  �ـــ  اهبِمـــذ
 دادنـد و  همه احوال از مـسلمانان پنهـان    ن�و ا .  باشند ن به امانت  �کد، ول ننکن

  .نندک ي مسلمانيِدعو
ــ ــنـــد �ن گو�و چنـ ــه اکـ ــ خـــوش را بـــه شان زنـــانِ�ـ  و ،گر مبـــاح دارنـــد�د�کـ

 ين مـرد  و چـو .م نـشود کـ چ  � هـ  يد از و  �ـ ه بو کزن همچو گل است، هر    : ند�گو
ن �ـ  اشوهِره چون ک بگذاردخانه دِر   بريخلوت، عالمت د به� اندر آي زنبه نزدِ 

                                                 
 6عني پ
روانِ مقنع تا اواخر قرن ششم هجري در بس
اري از روستاهاي سغد -1

 .اند وجود داشته



۹۲ خ بخارا�تار
ن �ــ و چــون ا.، و بــازگردد در خانــه اســتين زن بــا مــرد�ــه اکــزن برســد بدانــد 

د انــدر هــر  بــويس�ــشان را رئ�ــو ا. د�ــآش اندر� خــوۀخانــ  بــهيد فــارغ شــود ومــر
  . باشنديوفرمان   بهشان� ا، ويه�د

ه �ــه انــدر آن دکــ باشــد ي مــرديهــ� دشان را در هــر�ــا :هکــنــد �ن گو�چنــ
  آن ازبعـدِ  ودنـ کآن مـرد زائـل    او را ارتِکـ  ب اولْن،ر خواهـد گـرفت    ک ِب ه زنِ کهر
ردم کـ سـؤال  : د�ـ بـن نـصر گو  ابـن محمـد   ااحمـد   .ندکم  � تسل  به شوهرش  را  يو

ن �ـ ا  بـه  رايبزرگـ ن �ـ ا  بـه يه نعمتـ کـ  اسـت  ين چه معنـ �اندر اه  ک روستا   رانِ�از پ 
 رســمِ:  گفتنــد؟انــد ده�ــش را محــروم گردان�گــران خــو� و دانــد ســپردهتــن  �ــک
 يزنـ   را بـه يه زنـ کـ تـا آنگـاه   ده شـود  �ه نورسـ کـ  کيودکـ ه هـر  کـ ن اسـت   �شان ا �ا
  اولْه شـبِ کـ  او آن اسـت  و قصاصِ. ندکمرد روا ن �ا   به راش  � خو ند حاجتِ ک
 ي ويجــا  بـه يگـر �ر گـردد د �ـ  و چـون آن مـرد پ  ١.واگـذارد  يو ش را بـه � خـو زنِ

ننـد، و نـام   ک ين معاملـه مـ  �ـ ن مـرد ا �ـ ه بـا ا �ـ ن د�ـ  اوسـته مـردانِ  � و پ.ننـد کنـصب  
ن حــال �ــ اقــتِ�ن بــه حق�ک و لــ. خواننــد٢هنــاکنــد ثکن شــغل �ــه اکــن شــخص �ــا

 و از آن جماعـت  ،مد�هـنِ روسـتا شـن   کران  �ـ ت از پ  �ـ اکن ح �ـ ا، و   واقف نگـشتم  
  .ِمنه منا اعِصهماللَّ. ندا شان� ايهها�ه در دک

                                                 
شوند با رئ
س سپ
دجامگان عملِ لواط  ۔ 6عني پسرها ازوقتي که بالغ مي1

ز6رخواب عول همۀ مر6دانِ خو6ش است و او کنند، و رئ
س سپ
دجامگان مف مي
هاي مخالف  داستاني تکراري که براي همه فرقه. است و مر6دها6ش کُننده
کُنهاي  خاموش ، و اخر6نش داستان چراغساخته شدهاسالم در زمانهاي مختلف 

د و همه ان ها درست کرده ها و بهائي بابي و بهائي است که مالها براي بابي
 .ا6م شن
ده

 .نقطۀ سفر  آخر6ن ؛ مقصد؛منزلگاه؛ سرمنزل: تَکانه/ کانه۔ ث2َ


