
  

  

  نساما  آلِ تِ�والِرکذ

خراســـان آمـــد،  ِر خراســـان شـــد و بـــه �ـــ اميچـــون اســـد ابـــن عبـــداهللا قـــسر 
  اســد ابــن عبــداهللا  هکــانــد  و آورده. ۱۱۸ درســال ا برفــت�ــدن همانجــا بــود تــا از  

 يه خانــدانهاکــجانــب نگــران   نآ ، و دلِ او بــهار بــود و جــوانمرد کــو�ک نيمــرد
 هـم از عـرب هـم    يو داشـت �کـ ل را ن�، و مردمانِ اص يردکمار  �م را ت  �بزرگِ قد 
  .از عجم

 يو نـزدِ خـت و بـه   �ه جدِّ آلِ سامان بود از بلخ بگر   کخداه    و چون سامان  
رد و کـ قهـر   او را رد، و دشـمنانِ کـ ت �ـ رد و حماکـ رام کـ را ا يواسـد  ،  مـرو    بـه  آمد

  .مان آورد� ايدست و خداه به  داد، و سامانيو بلخ را باز به
را  بــود و آنرده کــ بنــا يهــ�ه دکــســبب خواننــد   نآ خــداه بــه ســامان او را و

ِر بخارا �ه امکن چناخداه،  ساماناند به آن نام خوانده   او را    و. ردهکسامان نام   
  .اند  خواندهرا بخاراخداه

 پسر را اسد اسد ابن عبداهللا يِ آمد، از دوست   يخداه را پسر    چون سامان 
 اسـت۔رحمةُ اهللا  يل سـامان �ر اسـماع �ـ  اميِر ماضـ �ـ ن اسـد جـدِّ ام  �ـ و ا . ردکـ نام  

خـداه از فرزنـدان بهـرام      و سـامان  . خـداه   ل ابـن اسـد ابـن سـامان        � اسماع علَ�ه۔
  . بوده استکمِلنِ �چوب

ه کــد آنجـا  � تـا رسـ  ،ان هـر روز بلنــدتر اسـت  �و از آنگـاه بـاز بارگـاهِ سـامان    
  .ه استد�رس

. اس�ـ  و الا�ـ ح�نوح و احمد و  :  را چهار پسر بود    خداه   ابن سامان  و اسد 



۹۴ خ بخارا�تار
  هارون،و سمرقند بگرفترد  ک خروجد  �الرش    بر هارون  ١ث�بن ل اع  و چون راِف  

. ردکـ  رافع سمرقند را حصار . فرستادي وجنگ را به ن  �اَعبن  ا هرثَمهد  �الرش  
 ســببِ د بــه خراســان آمــده بــود بــه   �الرشــ  هــارون. جز شــدا عــي واِرکــهرئمــه در 

عهـدِ   يِولـ  ۔  مـأمون  .ارکـ  ن�ـ ا  هت مشغول بود ب   �غا و دلِ هارون به   . ن حادثه �هم
 و بفرمــود تــا ،خــداه  ابــن ســامان اســدرد بــه فرزنــدانِکــ ئــي هنامــاز مــرو ۔ هــارون

   . دهنديار� رافع جنگِ رئمه را بهه
ــا بــا هرئمــه صــلح     آن   بــهو فرزنــدان اســد رافــع را   ان �ــو م. ردکــداشــتند ت

 آن بـود   و خطـِر .ار فـارغ گـشت  کـ  هـارون از آن      ردنـد، و دلِ   ک ٢شان مصاهرت �ا
  .  در موقع افتاد�ک مأمون نار به نزدِک ن�و ا. رد�بگ خراسان ۀ همه رافعک

  . فتا�طوس وفات   هارون بهن سفر�و در ا
ــسان ابــن عبــ  �و چــون خالفــت بــه مــأمون رســ    ــ ام٣ادد غَ �.  خراســان شــد ِر

 از ت دهــــد�ــــخــــداه را وال  ابــــن ســــامانفرمــــود تــــا فرزنــــدان اســــدرا  ي ومــــأمون
و . رده بـود کـ  آنچـه   معتبـر داد در حـقِ   ي را شـهر   �کـي  هر    خراسان، و  يشهرها
اسـد را بـه    ابـن  رد، و احمـد کـ ر �ـ اسـد را بـه سـمرقند ام    ابـن   نوحعبادبن  اغسان  
  . بود۲۰۲ن در سال �رد، و اکر �مرو ام

ر خراسـان  �ـ  ام٤ن�حـس  ابـن   طـاهر ،و چون غـسان از خراسـان معـزول شـد          
                                                 

 .تبار بود  رافع ابن ل�ث از نوادگانِ اخر�ن ام�رِ امويِ خراسان بود و عرب-1
 .دامادي؛ ازدواجِ متقابل هم: ۔ مصاهرت2
 از بزرگانِ سرخس و پسرعموي فضل ابن ، زرتشتيِ نومسلمان۔ غسان ابن عباد3

 .بود زرتشتيِ نومسلمانِ مأمون۔ ۔سرپرستِسهل سرخسي 
توطئه۔ فضل ابن سهل  س�نِ پوشنگي معروف به ذوال�م�ن�ن ۔به طاهر ابن ح-4

سرخسي و پسرعمو�ش غسان ابن عباد را که مخالف نظام فئودالي بودند نابود 
شکست . کرد و خودش ام�ر خراسان شد و نظام فئودالي را مستقر کرد

.  ا�نجا شروع شد، و داستانِ درازي داردآوردهاي نهضت ابومسلم از دست
 .پوشنگ اکنون در افغانستان است



۹۵  تار�خ بخارا
ه بزرگتــر بــود  کــاســد را  ابــن  و نــوح،شان مقــرر داشــت �ــ بــر اتهــا�والن �ــشــد و ا

  . ا برفت�دن بود تا از  يسمرقند م به يخلعت داد، و و
 ابــن ن احمـد �ــو ا .ه بـود ردکـ فــه �اسـد را خل  ابـن  مــدش اح� خـو بـرادِر او 
  . ا برفت�بود تا از دن ي و به سمرقند م،م و پارسا بود عاِلياسد مرد
چون  احمد. ه بودردکفه �خلنصر ابن احمد ابن اسد را    ش  � پسر خو  او

د � النهــر برســ مــاوراء١ اعمــالاهللا منــشوِرفــه واثــق ِبــ� پــدر بنشــست از خليجــا بــه
 بعـــد از ۲۵۱ان ســـال بـــر  رمـــضک مـــاه مبـــارۀ غـــرشـــنبهخ روز �تـــار بـــه ي ونـــامِ بـــه

  .هجرت

  ياحمد سامان ابن ل� اسماعر� امتِ�ر والکذ
 بـه اسـتحقاق    سزاوار پادشاهِقتْ�حق به. ان است �ن سامان � سالط اولْاو  
وسته بـا خلفـا اظهـار    � و پ.ر� و تدبي رأ عاقل عادل مشفق صاحبِ   يبوده، مرد 
ع � ربۀم�در روز شنبه ن. يشان واجب و الزم دانست� امتابعتِ، و   يردکطاعت  

 گـشت،  يت مـستول کـ رد، و بـر ممل   کر  �ث را به بلخ اس    �ل  عمرو ۲۸۷ سالخر  اآل
 رحمــت جــواِر  بــه در بخــارا۲۹۵ســال و در . ردکــ يو مــدت هــشت ســال پادشــاه

   .فران و الغُحمة الرعلَ�هِ. وست�حق پ
و چـون  . ۲۳۴ بـر  خْ� تاروالْ شوالدت به فرغانه بوده است در ماهِ     او را    و

 او را ه بـرادر بزرگتـر او بـود   کـ ر نـصر  �ـ و ام . افـت � او وفـات      ساله شـد پـدِر     ۱۶او  
 يطـائ طـاهر   ابـن  ن� و چـون حـس  .يردکـ ر نـصر  �ـ ، و او خدمت ام   يبزرگ داشت 
ان او و اهــل �ــم و ٢، بــود۲۶۰االخــر ســال بــر    ع�ــآمــد در رببخــارا  بــهاز خــوارزم 

                                                 
 .فرمانِ کارگزاري: ۔ منشورِ اَعمال1
شدۀ خراسان و از قب�لۀ طي بود، از  زبان اي فارسي حس�ن ابن طاهر از عربه-2

را ازکارگزار  بخارا حمله کرده بود تا آن بهدشمنان �عقوب ل�ث صفار بود، 
 .رد�عقوب ل�ث بگ�



۹۶ خ بخارا�تار
هــل بخــارا و بــا ا. افــت�روز بــر شــهر دســت    از پــنج و بعــدهــا افتــاد،جنگبخــارا 
ــدر  ــغـ ــسرد،کـ ــار � و بـ ــ و خوارزم،شتکـــس را بکـ ــا دزد ١ان�ـ  ي را برگماشـــت تـ

 و زدنـد،  يمـ هـا بر  خانـه ۔ ٣ابرهکـ م ۔ و به شـب  ٢ردند،ک يمصادرت منمودند و   
  .ستدند ي و مال م٤نهادند ي گران ميتها�اجب

شته شـدند، و از  کـ س کـ ار � و بـس رون آمدنـد  �ـ  ب جنـگ  اهل بخارا بـا او بـه      
ک ي قو شهر دستْ و چون اهلِ. مقدار دو دانگ بسوخت  شهرينـاد ردند او م 
 را آمـاده گـشته چـون    جنـگ ه جمـع شـده بودنـد و    کـ و مردمـان    . رد و امان داد   ک

 ابـن  ن�چون حس.  رفتندهاروستا  بهي و بعضنده شدندک پرا دند� امان بشن خبِر
م را � عظــينهــاد و خلقــ ر انــدر �نــده شــدند شمــش  که مــردم پراکــطــاهر دانــست  

ن �، و چـون شـب شـد حـس       ردنـد ک جنـگ  روز   ۀو همـ   ،ردنـد کباز غوغا   . شتکب
 کوشک  خلق دِر.ردکم ک را محکوشک دِرمت شد، و   � به هز  ي طائ ابن طاهر 

 گرفتـه بـود همـه    يتمـام   و او خـراج بخـارا بـه    ٥.رنـد �بگرا    ي و  نگاه داشـتند تـا     را
ــدِرفدرم  خواســت تــا بــه نقــره صــرف    يتــه بــود، و مــ خ� ري ســراانِ�ــم  و در،يغَ
ش �سان خوکخت با �رد و بگرکوار را سوراخ   �شب د   و آن  .افت� زمان ن  ،ندک

  .  گرسنهبرهنه و
ــدِرف يو آن درمهــا ال مــ افتنــد اندرآمدنــد و آن� مردمــان خبــر . بمانــديغَ

ــالْ س از آنکــــار �و بــــس. ردنــــدکغــــارت  ــ تــــوانگر شــــدند چنانمــ ــِرکــ  آن در ه اثــ
 ن� حسي سراس توانگِرکفالن « :يشهر گفتند  دران بماند، و ان   ش� ا فرزندانِ

   ».طاهر استابن 

                                                 
 . جاگ�رشده در خوارزم که سپاهِ او بودندتبارهاي عرب:  خوارزم�ان-1
 .گرفتند زورگ�ري مي ۔ �عني اموال مردم را چه به دزدي و چه به2
 .زور و ارعاب به:  مکابره-3
 .کردند خواهي مي ۔ �عني ازمردم باج4
  . مردم بخارا هواخواه �عقوب ل�ث بودند و با ا�ن مرد وارد جنگ شدند-5



۹۷  تار�خ بخارا
هـا بـا اهـل بخـارا     جنگگـر و  � دياهـ   فتنـه يپـس از و خـت  � بگريچـون و 

ه پــسِر �ـ لــم و صـالح از بخـارا بــه نـزدِ ابوعبــداهللا فق   اهـل ِع . ار شــد�س را بـس کهـر 
ردنـد  کر � تـدب ي بـا و . مبـارز بـود  يو و.  جمـع شـدند    )رح(ر�بکفص  حخواجه ابو 

 خراســان را بــه  ثْ�ــل ابــن عقــوب� و . نبــودير�ــ و بــه خراســان ام.ار بخــاراکــدر 
ــه بـــود  ــه و .غلبـــه گرفتـ ــارا  بـ ــا و ابـــن رافـــعبخـ ــ ي مـــجنـــگ يهرثمـــه بـ ــه . ردکـ و بـ

  . ها ن فتنه�شد از ا ياب م و بخارا خر.ز فتنه بود�خراسان ن
رقند بـه   سـم يسـو  رد بـه کـ  ئي ه نام ١حفصعبداهللا پسر خواجه ابو   پس ابو 

ــن نـــصر ــد ابـ ــن احمـ ــد  ابـ ــاماناسـ ــ و او ام.يسـ ــود  �ـ ــه بـ ــمرقند و فرغانـ  از او .ر سـ
بخـــارا  بــه احمــد را   ابـــن ل�ش اســماع � خــو ر خواســـتند، او بــرادِر �ــ امبخــارا   بــه 

  .فرستاد
 و رسـول  رد،کـ روز آنجـا مقـام     د چنـد  � رسـ  نـه �رمک بـه ل چـون    �ر اسـماع  �ام
 ٢. بخـــارا بـــودِر�ـــه امکـــ يخـــوارجمحمـــد  ابـــن ن� حـــسنـــزدِ بـــهبخـــارا  بـــهفرســـتاد 
ر �ـ ل ام�ر اسـماع �ـ ه امکـ افتـاد  آن   بهآمد، تا قرار   يرفت و م    ي او م  بار رسولِ چند

ــارا باشـــد، و حـــس  ــ� خليخـــوارجن ابـــن محمـــد �بخـ ــ.  او شـــودۀفـ  او در ِرکشو لـ
 ش بـــه نـــزد� خـــو خالفـــتِل منـــشوِر�ر اســـماع�ـــ ام. اطاعـــت نمودنـــديمعنـــ ن�ـــا

  و خلعـت در شـهِر  علَـم ن � را با ا   يجو خوار . لعتعلَم و خ   فرستاد با    يخوارج
 و روِز.  سه شنبه بودن روِز� نمودند، و ا   يدند، و اهل شهر شاد    �بخارا بگردان 

ث از خطبـــه �ـــعقـــوب ل�احمـــد خواندنـــد و نـــام   ابـــن نـــه خطبـــه بـــه نـــام نـــصر �آد

                                                 
  ا�ن فق�ه هواخواهِ خالفتِ عرب نصر ساماني را تحر�ک کرد که بخارا را از-1

 .دست کارگزار �عقوب ل�ث ب�رون بکشد و به دامنِ خالفت عباسي برگردانَد
 ا�ن خوارجي از عربهاي خراسان بود و مذهب خوارج داشت، و چونکه -2

کرد، و  مي�عقوب ل�ث ن�ز مذهب خوارج داشت ابتدا از �عقوب ل�ث حما�ت 
او قول دادند که بخارا را دردست او  بهح�لۀ خواجه ابوحفص  بهوقتي سامان�ها 

 .او دروغ گفته بودند  ولي به.آنها پ�وست نگاه خواهند داشت او به



۹۸ خ بخارا�تار
ــد پــــ کف�ب ــد�ندنــ ــدن امرش از انــ ــ آمــ ــماعر �ــ ــارا، و آن روِز �اســ ــه بخــ ــه� آدل بــ  نــ

  .)ص(ي بعد از هجرتِ نبو۲۶۰ رمضان سال بر کمبار بود از ماه روز ن�نخست
رون آمـــد بـــه اســـتقبال، و اشـــراف  �ـــ ب)رح(ر�ـــبکحفص و پـــسر خواجـــه ابـــو

دهللا بفرمــود تــا و ابوعبــ. نــه�رمک  بودنــد تــا بــهيعــرب و عجــم همــه بــا وبخــارا از 
   .اراستند�شهر را ب
 مِ حـش يه بـا و کـ  از آنمان شده بود�پشبخارا  بهل از آمدن   �ر اسماع �و ام 

ه اهل کخاسته بود، و معلوم نبودش ده بود و غوغا بر � و بخارا شور   ار نبود �بس
  .اند  چگونهيدل با و را بهبخا

نــه برفــت، �رمک تــارون آمــد و �ــحفص بابــو عبــداهللا ابــن خواجــهوبچــون ا
را باطـــل  نـــد اهـــل شـــهر آنکچـــه ه ابوعبـــداهللا هرکـــ و دانـــست  شـــدي قـــوي ودلِ
ار مـدحها گفـت   �بـس  او را   عبـداهللا  ابو  و .د�ان گرد ي قو  عزم پس. ردنکد  ننتوان
 رمکَــــ مم و  معظَّــــ هر اندرآوردنــــد بــــه شــــ  او را چــــون . د�ــــ  گرداني قــــوي وو دلِ

  . ردندکار  نثيار بر و� بسمِ� و فرمود تا اهل شهر زر و س.داشتند
زنــدان فرســتاد، و آن   را بگرفــت و بــهيخــوارج  ن�لْ حــس�ر اســماع�ــو ام
 کمبـار  در روز دوشنبه دوازدهـم مـاه   ٰىي تعالي خدا تِرقد نده شد به  کغوغا پرا 

 و اهـل بخـارا از رنـج     شهر قرار گرفـت، سببآن   به  و . بود ۲۶۰رمضان سال بر    
  .وستند�راحت پ  و بهرون آمدند�ب

  اعمـال مـاوراء  ۀ همتِ�والاحمد را منشور  ابن ر نصر�سال ام  ن�و در هم  
  ١. باهللاموفَّقفه �وردند از خلا�ب۔  بالد مشرقٰىيحون تا اقص�از آب ج ۔النهر 

ل گفتنـد،  �ر اسـماع �احمد و به نام ام ابن ر نصر� بخارا به نام ام    ۀو خطب 
  .ث صفار از خطبه افتاده بود�عقوب ل�و نام 

                                                 
 خل�فه حکمِ حاکم�تِ همۀ سرزم�نهائي که در قلمرو �عقوب ل�ث بود را براي -1

  .برانگ�زد  نافرمان�عقوب ل�ثِ نابودسازيِبه  او را نصر ساماني فرستاد تا



۹۹  تار�خ بخارا
 بــه ســمرقند رفــت   از آن، و بعــدد�باشــبخــارا  بــه يل مــدت�ر اســماع�ــو ام

 ا�ـ ح�ا �ـ رکابـو ز  ۔ د بـرادر خـو   پـسِر و. ي بـود يفرمـان  او را  ر نـصر  �ه از ام  کآن يب
  .ردکفه �را بر بخارا خل۔ ابن احمد ابن اسد
جهــت   بــه، نــاخوش آمــدشافــت�ر نــصر خبــر �ــد ام� رســربــنجنچــون بــه 

رون �ــد بن خــو�کردنــد و لــ کاســتقبال  او را  بــود، فرمــود تــا ١يدســتور يه بــکــآن
و .  سـمرقند فـرود آوردنـد   حـصاِر  بـه  او را  و فرمود تـا .ردکرام نکچ ا�امد، و ه  �ن

شم بود در خيردند، و همچنان بر وکسم او به اسمرقند  ٢يِطصاحب شُر.   
.  بخـارا چنـان نبـود   ش از رفتنِ�ه پ ک چنان يل به سالم رفت   �ر اسماع �و ام 
 و يل بـــه ســـالم آمـــد�ر اســـماع�ـــو ام. ردنـــدک ي وۀفـــ�عمـــر را خل ابـــن و محمـــد
ــا و �ــ و اميبــاز برفتــ  و يستاد�ــ بايســاعت ــا بــر   .يچ ســخن نگفتــ � هــير نــصر ب ت

 ابـن  نـوح را و عبـدالجبار   ابـن   محمـد  يپـسر عـم و    . زده ماه برآمـد   �حالت س  ن�ا
محمـد   ابـن   و عـصمت بـاز فرسـتاد،  بخـارا   به او را د، تاحمزه را به شفاعت آور    

ــرو ــ را دبيمــروزاحمــد  ابــن  و فــضل،ردکــ ي وِر�ــ را وزيزم� و .د�ــ گردانير و
و . رون آمدنـد �ـ  او بعتِ� مـشا قـات سـمرقند بـه   ان و ِث �ـ  اع ر نصر با همه وجوهِ    �ام
بـــا : رد و گفـــتکـــ حمـــزه ابـــن  عبـــدالجباري ســـوير نـــصر رو�ـــن اثنـــا ام�ـــدر ا
 !دن�ــــم د� چــــه خــــواهي تــــا از وم�فرســــت ي را مــــا همــــکودکــــن �ــــا! الفتحابــــو

 يه فرمائچه هر کبشرط آن . واستت    ۀه او بند  ک ين مگو �چن: عبدالجبار گفت 
ه مــن کــقـت  �حق  اســت بــهانچنـ :  گفــت.نــدک و هرگـز بــا تــو خـالف ن  نــدکهمـان  

انــدر : ر نــصر گفــت�ــ ام؟يا ردهکــم کــبــاز چــه ح:  عبــدالجبار گفــت.م�گــو يمــ
  .نم�ب يان هم� خالف و عصي وِل�چشمها و شما

ردنــد، و بــه  کد اهــل بخــارا اســتقبال  �رســبخــارا  بــهل چــون �ر اســماع�ــام

                                                 
 .اجازه بي: دستوري  بي-1
 .۔ �عني ر�استِ پل�سِ سمرقند2



۱۰۰ خ بخارا�تار
  . آوردندبه شهر در او را  تماماعزاِز

 رده بـود، و از اوباشـان و رنـدانِ   کرد خود گ   را به  ي خلق  از دزدان  �کيو  
د راه کــ  و برراِمــشنان �ــ م درهزار مــرد جمــع شــده بودنــد، و همــه    روســتا چهــار 

عـالء   ابـن  ن�ل حـس �ر اسـماع �ـ  ام.ننـد ک شـهر  ه قـصدِ ک بود   �کزدند، و نزد    يم
ــرکــرا    عــالء رايوکــ نهــاده بــود، و ي بخــارا وۀر�ــو حظ ۔ او بــود طِه صــاحب شُ
ن دزدان فرسـتاد، و از اهـل بخـارا بزرگـان و          �ـ  ا جنـگِ  هب۔  خوانند  يمباز يو  به

. ردندکمت �را هزردند، و دزدان   ک جنگ و   ار شدند، و رفتند   � يمهتران با و  
شت و ک دزدان را بگرفت و بالنتِرکافت و �شان نصرت  �عال بر ا   ابن   ن�و حس 
ر �ــــ، امار بودنـــد بگرفـــت  �ـــ  يه بـــا و کـــ  از آنهـــا  يو جمـــاعت . اورد�ـــ برا  ي وســـِر 

  . و به سمرقند فرستادردکشان را بند �ل ا�اسماع
 بـاز بـا   ي طـائ طـاهر  ابـن  ن�ه حـس کـ ار فارغ شد خبر دادند    ک ن�و چون از ا   

ر �ــــ ام.ردهکــــ و قــــصد بخــــارا  آمــــده اســــتي بــــه آمــــو از خــــوارزم مــــردهــــزار دو
ه کــخبــر دادنــد .  رفــتجنــگ رد آنچــه توانــست، و بــهکــر جمــع ک لــشل�اســماع
ل �ر اسماع�ام. ي خوارزم مردِهزار  با دو حون بگذشت   �طاهر از ج   ابن   ن�حس
مــت �طــاهر هز ابــن ن�ردنــد، و حــس ک ســخت جنــگِرون آمــد و �ــنشــست و ببر

 بـه آب غـرق شـدند، و هفتـاد     يشته شـدند و بعـض  کـ  ي بعض ي و ِرکشد، و از لش   
چــون  .ردکــه کــل بــود �ر اســماع�ــ امنِ� نخــستجنــگِن �ــو ا. ر شــدند�مــرد اســ 

ربـــاس داد، و ک ۀ جامــ �ــک  را ي هــر مــرد   را بخوانــد، و ران� اســ اوبامــداد شــد   
  .بازفرستادخوارزم  به

ــرو رفـــت و ام   ابـــن ن�حـــس ــه مـ ــاهر بـ ــهل �ر اســـماع�ـــطـ ــارا  بـ ــد، و بخـ بازآمـ
 يرا چندان حرمت بخابا مهترانِ او را  هکرد  کو معلوم   رد،  ک تأمل   کل م حالِدر
 يشان منفعتـ �ـ  ا و از جمـع شـدنِ   نـدارد،  يبت�شان ه � ا چشمِ ست، و به  �ادت ن �ز
 بخـارا را   از مهتـرانِ يه جمـاعت کـ د �ـ ن د � صواب چنـ   .راجع نخواهد شد   يو به

 و عـذر  د�ـ ر نـصر بگوئ �ـ ش ام� و پـ   د�واز بهر من به سمرقند ر      :د، و گفت  بخوانَ



۱۰۱  تار�خ بخارا
مـان خواســتند، و   چنـد ز يروز. ةًا و طاعـ سـمع : شان گفتنـد �ـ  ا.د�ـ از مـن بخواه 

   .بعد از آن برفتند
 ابـو محمـد    .ل�ر اسـماع  �ـ ش از ام  �بخـارا بودنـد پـ      رانِ� ام ن جماعتْ �و ا 
ت تـوانگر بـود و   �ـ غا ه بـ يسار�ـ و ابو حاتم .  بخارا بود   پادشاهِ  خود اخداهبخار

� بس مالِبه سببِي نداشتشان را طاعت� اار .  
رد بـه  کـ ل نامه �ر اسماع� ام.ن هردو به سمرقند رفتند�بزرگان بخارا با ا 

 بخــارا توانــد  کِلــ مي تــا وزنــدان فرســتد، نــد و بــه کشان را بنــد �ــر نــصر تــا ا�ــام
 تــا  در آنجــا بازداشــتيقــوم را روزگــار رد، و آنکــر نــصر همچنــان �ــام. داشــت
شان �ـ و ارد کـ ر نـصر نامـه   �ـ ل باز بـه ام �اعر اسم �ام. ه بخارا قرار گرفت   کآنگاه  
شان �ـ  اي و حاجتهـا يو داشـت �ک نشان را�ل ا�ر اسماع� آن امو ازبعدِ . د�را طلب 
  .يد�شتن واجب د�شان را بر خو�حقوق ا تِ�، و رعايردکرا روا 

 ي بخارا در سال از اموالِفه نهاده بود�ل وظ�احمد بر اسماع ابن   و نصر 
ــصد رج شــــد، و مــــال خــــ  هــــا افتــــاد، و آن جنگ او را  آنبعــــدِ و از. درمهــــزار پانــ

 ي و و،مـال   آنطلـبِ  ر نصر قاصدان فرستاد به� ام. آن گِر� د نتوانست فرستادنِ 
ر جمـع  کلـش ر نـصر  �ـ ام. د آمـد �ـ  پديسـبب ناخوشـ   ن  �ا   به انش� ا انِ�م. نفرستاد

، و بخوانـدش بـا   ثشـع ابواالَ  بـرادر خـود  رد و نامه فرستاد بـه فرغانـه، بـه نـزدِ        ک
ــش ــ. ار�ر بـــسکلـ ــرادِر   � دۀو نامـ ــه بـ ــتاد بـ ــاش فرسـ ــه شـ ــر بـ ــف � ابوگـــرش� دگـ وسـ
ز �ـ جاب را ن� اسـپ انِکـ  ترهکـ  فرمـود  و. د�ـ ا�ر خـود ب کاحمد تا با لـش  ابن  عقوب�
 جــبمــاه ر در ،دنهــابخــارا  بــه ي، آنگــاه روردکــم جمــع �ر عظــکو لــش. ارنــد�ب

  .)ص( بعدِ هجرتِ رسول۲۷۲سال بر 
ــر کــ يافــت بخــارا را خــال �ر  خبــ چــونل�ر اســماع�ــام ، ب رفــترد و بــه فَ

افـت  �ل را ن�ر اسماع� چون ام.آمدبخارا    بهر نصر   �ام. حرمت داشت برادر را   
م بـر  �ردنـد و زر و سـ  کنـد اسـتقبالش   �کل باهـ .  و آنجا فـرود آمـد  ند رفت �کبه ب 



۱۰۲ خ بخارا�تار
  . رون آوردند�ار ب� بس١ها زلردند، و نُکاو نثار 

 خراسـان  ِر�ـ خ ام�تـار آن   بـه هکـ  ٢هرثمـه  ابـن  ل و رافـع   �ر اسـماع  �ـ ان ام �و م 
فـع  را.  خواسـت يار�ـ  يرد و از وکـ نامه  يو  به ل�ر اسماع �ام.  بود يبود دوست 

ر �ـ  چـون ام .خ بگذشـت �ـ  ي از رورده بـود، کـ خ �ـ حـون  �امـد، ج  � خود ب  ِرکبا لش 
ل بــا رافــع اتفــاق �ر اســماع�ــو ام. بازآمــدبخــارا  بــهافــت � رافــع  آمــدنِ خبــِرنــصر
ل �ـ  بـه تعج  ود�ر نـصر رسـ  �ن خبر به ام�ا. رند�روند و سمرقند را بگبه کردند  ک

. ابان رفتنـد � براهِ ل با رافع به�ر اسماع�ام.  راه بگرفت س رفت و سِر   �وبه طوا 
�شان انـدر ب �ـ  و ار نـصر بـود،   �ـ  ام بخـارا بـه تـصرفِ      ي روسـتاها  ۀهم طعـام و  ابـان 

شــوار شــد، تــا انــدر  شان د�ــار بــر اکــســال قحــط بــود، و  آنافتنــد، و � يعلــف نمــ
ر رافــع بــه  کم از لــش� عظــيو خلقــ.  مــن نــان بــه ســه درم شــد   �ــکشان �ــ اِرکلــش

قند تـا  ررد به پسر خود احمـد بـه سـم   کر نصر نامه   �و ام .  شدند ک هال يگرسنگ
 تْ�ــ و اهــل وال. ســاختيرکرد و لــشکـ ان را جمــع �ــ غاز ســمرقند و از سـغد يو
 مــا را حــالل  ٣،نــدا ان�ــنهــا خارج�ا: گفتنــدل را علــف ندادنــد، و �ر اســماع�ــام

  .شان� انباشد نصرت دادِن
 نــه�رمک بــهر نــصر �ــ ام. رافــع تنگــدل شــده بــود آمــدنِســببِ ر نــصر بــه�ــو ام
تـو  : رد و گفـت کـ حت � نـص يسکرافع را ه کرفتند،  ي او م شان بر اثِر  �رفت، و ا  

ــوال ــودِت�ـ ــا   را خـ ــرهـ ــده � و ايا ردهکـ ــا آمـ ــر ا.يا نجـ ــ اگـ ــا  �ـ ــرادر بـ ــر دو بـ شان هـ
خن ن سـ � رافع از ا؟ردنک ي تو چه توان،رند�ان گ �مورا در گر بسازند و ت   �د�ک
ام،  ه امــد� نجنــگ مــن بــه: ر نــصر، و گفــت�ــ امد، و رســول فرســتاد بــه نــزدِ �ترســ

سـخن خـوش آمـد، و صـلح      ن�ـ ر نـصر را ا �ـ  ام.نمکما صلح ان ش�برآن آمدم تا م  

                                                 
 .ها پ�شکش: ها  نزل-1
 .بود  ا�ن رافع ابن هرثمه از دشمنان �عقوب ل�ث و عمرو ل�ث-2
 .اند  يشورش: اند  خارج�ان-3



۱۰۳  تار�خ بخارا
�ر اسماع� را، و امد بخارابور  �امگر  � د يسک هکآن  بهردند  کود ل عامل خراج ب

  . درم بدهدهزار  پانصدي و هر سال نبود،ي، و خطبه به نام ووان� دو اموالِ
ز، و خلعــت �ــاحمــد را ن ابــن  و اســحاق،بخوانــد او را احمــد ابــن و نــصر

ر نـصر  �ـ و ام .رضـا داد آن   بـه ل�ر اسـماع  �ـ  ام  و  داد، يو  بخارا را به   يِر�اد و ام  د
  . بود۲۷۳ن در سال � و ا.ز به خراسان رفت�ازگشت و رافع نب

.  مـال طلـبِ  س فرستاد به کر نصر   �آمد، ام ه بر حال پانزده ما   ن�چون از ا  
 يه وکــرد بــه رافــع کــر نــصر نامــه �ــام.  و نفرســتادل مــال بازگرفــت�ر اســماع�ــام

ر �ــام. يمعنـ ن �ـ ا  بــهردکـ ل �ر اسـماع �ـ  بــه امئـي  هز نامـ �ـ رافــع ن. رده بـود کـ ضـمان  
  .ردکل التفات ن�اسماع
، و وراء النهــر رد همــه از اهــل مــا  کــمــع  جرها کبــاره لــش گر�ر نــصر د �ــام

 طـوِر  آوردنـد، بـه همـان   بخـارا   بـه  يبـاره رو  گر�، و د  امد�ث از فرغانه ب   شعاالَابو
 ِرکز لــش�ــل ن�ر اســماع�ــد ام�نــه رســ�رمک چــون بــه. نهــادبخــارا  بــه يش، و رو�پــ

  سخت شد،زاِرارکند و وست� اندر پجنگ. س رفت�ورد و به طوا  کخود جمع   
 ي قــوئــي هل حملــ�ر اســماع�ـ  ام.مــت رفــت�هز  بــهباحمــد بــه فَـر  ابــن و اسـحاق 

اهـل سـمرقند   . مـت رفـت تـا سـمرقند    �شـعث بـه هز     و ابواالَ  ،رد بر اهل فرغانه   ک
. ختــه بــود  � گررده وکــ رهــا   خــود را  ه بــرادِر کــ رنــد از آن �گب او را هکــ خواســتند  

 ابـن  ل احمـد �ر اسـماع �ـ  و ام . و به ربنجن آمـد     شعث از سمرقند بازگشت   ابواالَ
مـت  �ارا هز بخـ ِرکگربـاره لـش  �و د. فرستادبخارا  بهرد و کر � مرزوق را اس   موسا
د، مـردم مانـده بودنـ    ک انـد يستاده بود، و بـا و  � ا يجال بر �ر اسماع �و ام . شد

  س و از معروفان �فرسـتاد و از غالمـان   س کـ ل �ر اسماع� ام ١. بود ي با و  ر�بک ماء
                                                 

مان�ان  س�ماء کب�ر غالم زرخر�د بود از ترکستان خر�ده بودند و در دستگاه سا-1
 چونکه .کرد خر�د و وارد ارتش مي  و نوجوانان ترک ميکارش باال گرفت

ا�ران�ان در آغار کاِر سامان�ان خواهان آنها نبودند بلکه خواهان صفار�ان بودند 
آنها متکي  آنها مجبور بودند که ترکان را بخرند و وارد سپاه خو�ش کنند و به



۱۰۴ خ بخارا�تار
 فـرب احمد را از  ابن و اسحاق . ردکجمع  را  خته بود همه    �ه گر کان هر �و موال 
 جمـع  ي قـو ِرکرون آمدنـد، و لـش  �ـ  مرد بهزار ز دو �ان بخارا ن  �و از غاز  . بازآورد

 ر بـساخت ک لشاِرکرفت و ه ربنجن ر نصر ب  �و ام . لوفه بداد ردند، و همه را ع    ک
ن، و آنجـا  �بـد داد هِ�ـ  بازرفـت بـه د  يش و�پـ  ش�ل پـ �ر اسـماع � و ام و بازگشت، 
 االخـر سـال   يوستند روز سه شنبه پانزدهم ماه جماد� در پجنگجمع شدند و    

مــت �افــت و ابواالشــعث بــه هز �ر فرغانــه ظفــر  کل برلــش�ر اســماع�ــ ام.۲۷۵بــر 
 ي و، بماندکر نصر با مردم اند�و ام. دندمت شده بو �ر همه هز  کرفت، و لش  

د و از ان را بانـگ بـر ز  �ـ  از خوارزميل جمـاعت �ر اسماع �ام. مت شد �ز به هز  �ن
ر �ـ بک ماء�و س. بوسه داد او را ابک و از اسب فرود آمد و ر      رد،کر نصر دور    �ام

خبـر داد   او را وس فرستاد کر �بکماء �شان بود و سپهساالر، و به س �غالم پدر ا  
 و نـد و بنشـست،  کف�ن ب�د آمـد و نهـال     احمد از اسب فـرو     ابن   نصر. حال ن�ااز  
ن را � و نهــالش آمــد�نــداخت و پــ �شتن از اســب ب�ــخود و �ل برســ�ر اســماع�ــام

 و مـا  .درون آور�ه مرا بر تو بکن بود  � ا ي خدا ِمک ح !ر�ا ام �: بوسه داد و گفت   
مــا  :ر نــصر گفــت�ــ ام. رايمــ�عظن �ــا  بــهاِرکــم �نــ�ب يش مــ� خــوامــروز بــه چــشِم

 ي و فرمـان ي خـود نداشـت  ِر�ـ  امه اطاعـِت کـ  يه تـو آورد   کـ ار  کـ ن  �ـ ا   بـه  م�ا  متعجب
مـن   !ر�ـ ا ام�ـ : ل گفت�ر اسماع� ام.يرده بود نگذارد  ک بر تو    ي تعال يه خدا ک

 ن گنـاِه �ه اک  به فضلْيتر  ٰىيست، و تو اول   ا  مرا  گناه ۀردم و هم  که خطا   ک ١مقِرم
 ه بــرادِرکــن ســخن بودنــد  �ــشان در ا�ــ ا.ينــکو  و عفــيبــزرگ از مــن درگــذران  

:  گفـت ل�ر اسماع�ام. امد�ند و از اسب فرو �برس۔  احمد ابن   اسحاق ۔  گر�د
بـر   و دشـنام دادش و خـشم گرفـت      !؟يائ�ـ ش را فرون  � خو  خداوندگاِر !ا فالن �
ــاد و زمــ  يپــا اســحاق زود فــرود آمــد و در  . يو ن را بوســه داد و عــذر  � نــصر افت

                                                                                                      
 .کردند ز سامان�ان حما�ت ميتبارهاي خراسان و سغد ن�ز ا عرب. باشند

 .کنم اقرار مي:  مقرم1۰



۱۰۵  تار�خ بخارا
ــوان آمــدن  ي مــن توســن اســت و از و  ن اســب�ــاه کــخواســت  ن �ــ ا. زود فــرو نت
ه زود بـه  کـ  صـواب آن اسـت     !ر�ـ ا ام �ـ :  گفـت  ل�ر اسـماع  �ام رد، و کسخن تمام   

ت بـشورند در  �ن خبر آنجا رسد و رع�ه اکش از آن � پ يش بازگرد � خو مقر عِزّ 
 يجـا   مـرا بـه  هکـ  ين تـوئ �ـ  ا!م�ا ابـا ابـراه  �ـ : ر نـصر گفـت  �ام .وراء النهر ان ما �م

 و بنــده را بــا  نم؟کــنم چــه کــن ن�ــا: ل گفــت�ر اســماع�ــ ام.يفرســت يش مــ�خــو
 و . تو باشـد ه مراِدکچه ردن و جز هرکد �ن معامله نشا�جز ا ش  � خو خداونگاِر

خـورد بـر    ي مـ يمان�د، و پـش �ـ بار يگفت و آب از چشم او مـ         يسخن م  ر نصر �ام
ر �ــام. نشــستآنگــاه برخاســت و بر. ختــه شــده� ريا و بــر خونهــآنچــه رفتــه بــود

�اسماع  بازگردان او را ابها گرفتند و ک اسحاق ر  ل و برادر� و ر�بک ماء�و س. دند
شان را �ـ ر نـصر ا �ـ د، امزل رفتنـ  منـ �ـک  ، فرسـتاد عه�مسلم را به مـشا    ابن   عبداهللا
  . به سمرقند رفت خود ود�بازگردان

گفـت بـا آن قـوم     ير بود همچنان سخن مـ     �بن احمد اس   ه نصر کروز   و آن 
ش او �شان بــه خــدمت پــ �ــر بــود و بــر تخــت نشــسته بــود و ا  �ــمه اکــ يام�ــه در اکــ
  .ستاده بودند�ا

روز مانده بـود از    هفتافت،� به چهار سال وفات  آن بعدِ ر نصر از  �و ام 
 اعمـال  ۀجملرد برکفه � را خلل�اسماعر �، و ام  ۲۷۹ االول در سال     يماه جماد 

  .ردکاو  فرمانِ  بهشتن را�گر و پسر خو�، و برادر دوراء النهرما
 از بخـارا بـه سـمرقند رفـت     ل�اسماعر �ا برفت ام�ر نصر از دن  �و چون ام  

 نـصر را خل  ابـن   او احمـد   و پسِر  رد،ک راست   کلو م� از ي و و خـود بنـشاند،  ۀفـ 
 تـا آنگـاه   سال ست�بآمده بود   بخارا    به ل�اسماعر  �و ام . ش گرفت �آنجا غزو پ  

  .داد يو  بهوراء النهرا برفت، و جمله ما�ه برادر از دنک
 شوِرد منـ � بـاهللا رسـ  ن معتـضد �رالمـؤمن �ر نـصر بـه ام    � وفات ام  و چون خبِر  

 بـه  ي، و و۲۸۰خ �تـار  رم بـه  در مـاه محـ   بداد ل�اسماعر  � به ام  وراء النهر عمل ما 
 طــراز ِر�ــ و بــه آخــر امد،�ــرنــج دار � و بــس بــه طــراز رفــت جنــگخ بــه �ن تــار�همــ



۱۰۶ خ بخارا�تار
ــلکو . ز گــشاده شــد ار دهقانــان، و طــرا �رون آمــد و اســالم آورد بــا بــس  �ــب � يا�س

ــامع بـــزرگ را مـــسجدِ ــه نـــام امردنـــد،ک جـ ــه  ن معتـــضد�رالمـــؤمن� و بـ بـــاهللا خطبـ
ــو ام. بخواندنـــد ــماع�ـ ــا بـــس�ر اسـ ــهمـــت �ار غن�ل بـ ــارا  بـ ــد، و هفـــت بخـ ــال  آمـ سـ
 بزرگ شد و ث�عمرو لاِر ک هک بود تا آنگاه     وراء النهر ر ما �رد، و ام  ک يپادشاه
ر بـود  �ـ ه امکن �حس ابن يو عل  .و نهاد  به غز  ي از خراسان بگرفت و رو     يبعض

ــ بـــود ان�ـــگوزگانر �ـــه امکـــاز احمـــد  افـــت، از �و ن�کـــ ن خواســـت، جـــوابِيار�ـ
 را ير شاد شد، و و�مد به بخارا، امل آ �راسماع� ام و به نزدِ  حون بگذشت،   �ج
ار نعمت به نزد �آودند، و بسدربخارا  بهرام کش رفت با سپاه، و به اعزاز و ا    �پ
ر �ـ و ام. د�زده مـاه آنجـا باشـ   �ن به فـرب رفـت و سـ   �حس ابن  يلو ع .  فرستاد يو

 ابـن  يو علـ . يو داشت�کنرا  ي و ويا فرستاده ه� او هدوسته به نزدِ  �ل پ �اسماع
  .جنگشت به فرب در کب او را بود تا پسرش هم ين آنجا م�حس

غـون  �فر ابن ر بلخ بود، و به احمد �ه ام کرد به ابوداود    ک نامه   ث�عمرو ل 
  بــود، و مــروراء النهــرر مــا�ــه امکــل �ر اســماع�ــ بــود، و بــه امان�ــوزگانگر �ــه امکــ
او فرمـان    بـه نهـا �رد، و اکـ و �کـ  ن يش خواند، و عهدها   � خو شان را به طاعتِ   �ا
 آمـد و نامـه بـداد    ل�اسـماع ر �ـ رسـول بـه نـزدِ ام   . ند، و خـدمت نمودنـد    ش رفت �پ
ن �ــا  بــهتــو :ت خبــر داد، و گفــ ان�ــگوزگانر �ــر بلــخ و ام�ــ اماطاعــت نمــودنِ  زوا

ه کـ  ي تـو بهتـر دانـ   ي پادشـاه ، و قـدِر  ي و بزرگـوارتر   ياطاعت نمودن سزاوارتر  
 اسـت  ينـادان ن �ـ ا  بـه   تو خداونِده  ک جواب داد    ل�اسماعر  �ام. يا  زادهپادشاه

ر  تَـ ِر� جـواب مـن بـه شمـش    .انـد  شان مـرا بنـده  �ـ ، و ا ندک ي م �کيشان  �ه مرا با ا   ک
خبـــر ده تـــا اســـباب  او را گرد واز بـــ.ست�ـــ نجنـــگان مـــن و او جـــز �ـــاســت، و م 

  .ندک ساز جنگ
 خواســت يار�ــشان �ــرد، و از اکــر �ران و بزرگــان تــدب �ــث بــا ام�ــل عمــرو

د فرســتادن و ســخنان �ــ بايسکــگر�د: ، و گفــتي ســامانل�اســماعر �ــ امارکــدر
 خِ� از مــشاي پــس جمــاعت .ردنکــد �ــ خــوب بايهــا  و وعــدهد گفــتن�ــخــوش با



۱۰۷  تار�خ بخارا
رد کــاد �ــه نوشــت و درنامــه  و نامــبفرســتاد۔ ش�از خاصــگان خــو ۔ را شابور�ــن
 �کرا بــا خــود شــر  ون تــ�ک مــا را داد و لــ تْ�ــن وال�ــن ا�رالمــؤمن�چنــد امهره کــ
ــ، باکلـــردم در مکـــ ــه مـــرا کـــد �ـ چ � تـــا هـــي، و دل بـــا مـــن خـــوش دار يار باشـــ�ـ

 از ش�وآنچــه پــ د، بــويگــانگ� و يان مــا دوســت�ــابــد، و م�ان مــا راه ن�ــ ميبــدگو
ت �ــ ه والکــد �ــ با.م�ســر آن درگذشــت  بــود، ازي گــستاخراِهم از�گفتــه بــود ا�ــن 

 و مـا  .يمـار دار �ت را ت � و رع  ، دشمن است  حِده سر ک ينگاه دار  وراء النهر ما
 تــو  خــان و مــاِني و آبــادانيم، و جــز خــشنود� داشــتيت را بــه تــو ارزانــ�ــآن وال
س کـ  چ�مـا را بـر هـ    : را فرسـتاد و گفـت      يد چنـ  شابور�ن  و از معروفانِ   .م�نخواه

 تـا  ينـ ک، و بـا مـا عهـد    ينـ کز بر ما اعتماد �ه تو نکد  �ست جز بر تو، با    �ماد ن اعت
  . استوار گردديان ما دوست�م

حون فرستاد �ب ج به لر� ام د،�ر رس � به ام  ث�عمرو ل  ۀ فرستاد چون خبِر 
شان نگرفتنــد و �ــ اازه آورده بودنــد کــ يز�ــآب بگذرنــد، و چو نگذاشــت تــا از

  ١.دند�گرداناز بيرا به خوار و آن. اوردند�ن
سـروش   ابـن  يو عل.  را راست ساختجنگ ، را خشم آمد ث�عمرو ل و  

 و ،در را فـرود آر که لـش �ـ بـرود و بـه آمو  ه کـ  او بود با سپاه فرمود ه سپهساالِرکرا  
  يگـر � او سپهـساالر د پـسِ و از. م�ه بفرمـا کـ نـد، تـا آنگـاه     کبه گذشـتن شـتاب ن     

وش ســر ابــن يبــا علــ:  گفــت، و مــرد بفرســتادهــزار بــا پــنج۔ ث�ــل ابــن محمــد۔
و �کـ  و ند�ـ د امـان ده �ـ ه را آنجـا بـه امـان آ   کـ د، و هر�د، و سپاه را بدار�نکر  �تدب
   .د� و جاسوسان فرستد�نکها ساخته �شتک و د،�دار

  .فرستاد ي مياپ�رها پک لشث�عمرو لو 
                                                 

هائي که  وعده م�ان ا�ران�ان ارجي نداشت ولي به  ام�ر اسماع�ل هرچند که در-1
 .خل�فه برا�ش فرستاده بود دلگرم بود و هواي امارت خراسان را در سر داشت

ارهاي جاسوسان خل�ه ن�ز با اموال انبوهي که در اخت�ار داشتند در خراسان ک
  .کردند تا عمرو ل�ث را تضع�ف کنند خو�ش مي



۱۰۸ خ بخارا�تار
رد کـ  مـرد تـاختن   هـزار  ست� از بخارا با ب،افت�خبر چون  ل  �ر اسماع �ام

و . حـون بگذشـت بـه شـب    � و از جخون بـرد �ت، و ناگاه شـب    حون رف �ب ج ل و به 
ادگــان را �افـت، زود برنشــست و سـپاه را ســالح داد و پ  �سـروش خبــر   ابــن يعلـ 
 آمـد،  يل درمـ �ر اسـماع �ـ  امِرکسو لـش  و از هر  . وست� درپ جنگ و   رستادش ف �پ
ز گرفتــار �ــســروش برگــشت و او ن ابــن يعلــ ابــن  ســخت شــد، و محمــدجنــگو 

  سپاهِل�راسماع�روز امگر�و د. ار گرفتار شدند� بسشابور�ن شد، و از معروفانِ   
ــرو ــ لعمـ ــت�ـ ــه دادث را بنواخـ ــه  و علوفـ ــه را بـ ــزدِ ، و همـ ــرونـ ــل  عمـ ــتاد�ـ . ث فرسـ

  چــون.ردنــدک جنــگه بــا مــا  کــنهــا �ا: ل گفتنــد�ر اســماع�ــر بــا امکبزرگــان لــش 
چـه  : ل گفـت �ر اسـماع �ـ  ام ؟ي و بـازپس فرسـتاد     ي همـه را خلعـت داد      يگرفتب

 ســپس ن�ــز ،ش برونــد� خــوِک تــا بــه ملــ د�ــبگذار ؟چارگــان�ن ب�ــاز اد �ــخواه
ل �ر اســماع�ــ و ام.ننــدک تبــاه ز�ــنگــران �ددِل نــد و �ا�ن شــما بازجنــگهرگــز بــه 

  .آمدبازبخارا  بهم و جامه و زر و سالح �ار س�بازگشت، و با بس
ن و �و انـــدوهگ  ک بـــود غمنـــا شابور�ـــن ث بـــه �ـــ لسال عمـــرو�کـــ و ازبعـــدِ

  .خواهم سروش و پسر بازي علِنک�من : فتگ يو م. مان�پش
ــون ام ــو چــ ــماع�ــ ــر �ر اســ ــت �ل خبــ ــافــ ــروکــ ــل ه عمــ ــدار�ــ  جنــــگ کِث تــ

ســو شان بــداد، و از هر�ــ اۀ و علوفــردکــش را گــرد � مــر ســپاه خــو يســازد، و يمــ
اهــل و نااهــل را و جوالهــه همــه را علوفــه بــداد، و       و مــر. شان نهــاد�ــ بــه ايرو

 جنـگ ث �ـ ل ر بـه عمـرو  کن لـش �ـ بـا ا : فتگ يآمد، و م يسخت م  از ا�ن    مردم را 
. حـون بـود  � بـه لـب ج  .د، شـاد شـد  � رسث�عمرو ل ن خبر به    � و ا  .ردنکخواهد  

 تِ�ــ و از وال. ه آمدنــد�ــ از خــوارزم بــه آمو ينــد�کس ب و پــارن�تگــ منــصور قــرا 
 ابـن  قعـده محمـد  �ست و پـنجم ذ �ـ  و ب١.د�رسـ  مـرد  هـزار  يستان و فرغانـه سـ  کـ تر

                                                 
 از نواحي ب�ن�م، سپاه�ان ام�راسماع�ل عموما مزدوران ترک  چنانکه مي-1

 پاي ترکان از هم�نجا در . بودندس�ردر�ا و همچن�ن ب�ابانهاي غربي خوارزم
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حـون  � و از جرون رفـت �ـ گـر ب � و خـود روز د  سـتاد، ر فر ک لـش  ۀهارون را بـا مقدمـ     

رد، و از بخـارا بــه شــهر خــوارزم  کــه گــرد �ــ بـه آمو يو ســپاه از هــر جــا. بگذشـت 
و .  بـه بلـخ آوردنـد   يجـا رو  از آنردنـد، و کار راسـت  کـ گـر  � درفتند و تا دوشـنبهِ   

� حصار بگرفت و خـود پـ    ث شارستانِ �ل عمرو و ، سـپاه فـرود آورد  ش شارسـتان 
 و بارهـا  روز بود تا سپاه درآمـد  خندق بگرفت، و چند  ه گرد بر گردِ   در به ِر  کلش

گردم، و مـردم را دل  بـاز  شـما  ه من از شهِرکرد، و به مردم چنان نمود  کاستوار  
 و فرمـود تـا   اب فرسـتاد �ـ راحمـد را بـه فا    ابـن    يل عل �ر اسماع �و ام . ردکخوش  

  عمــروسانِکــتــا سان فرســتاد کــ يجــا و از هر.شتندکــث را ب�ــل  عمــرواردارانِکــ
  .اوردند�ار مال ب� و بس.آوردند يشتند و مال مک يث را م�ل

 و رد،کـ  و سـه روز آنجـا مقـام     باد بلـخ فـرود آمـد      آ  يل به عل  �ر اسماع �و ام 
ه به نمازگاه خواهد فرود آمد، و آن راه کر برداشت و چنان نمود      کاز آنجا لش  
دروازهـــا  جانـــب د آن�ـــث چنـــان بد�ـــ لچـــون عمـــرو. ردنـــدکتـــر فرمـــود  را فـــراخ
هــــا  قهـــا و عــــراده �اشــــت، و منجنش د�جانــــب پـــ  ر بــــدانکرد، و لـــش کــــاســـتوار  
ر را ک لــشيجا نهــاد، و چنــد ن�مــک نمازگــاه راهِ رد، و بــهکــجانــب راســت   بــدان

گـر  � دد و بـه راهِ �ـ  راه بگردانل�اسـماع ر �پس چون بامداد شد ام . ردکمشغول  
ه تعجـب  ار بـ کـ ن �ـ  از اث�ـ عمـرو ل .  شهر رفت و به پل عطـا فـرود آمـد      ۀبه درواز 

  . ست بردنِ�جانب با ز بدان�قها ن�نماند، و منج
 بازگرفتند، و  و بفرمود تا آب از شهرماند سه روز آنجا     ل�اسماعر  �و ام 

 ردنـد، تـا روِز  کندنـد، و راههـا را پـست    ک ي و درختان همـ   افگندند يوار هم �د
.  شـهر رفـت  دِر هسـپاه برنشـست و بـ    ک بـه انـد  ل�اسـماع ر �ـ ه امک شنبه بامداد   سه

 بـه  ي وِرک سـخت شـد و لـش   جنـگ وسـت، و  � درپجنگ و  رون آمد �ث ب � ل عمرو

                                                                                                      
و جائي که رس�د تا امارت ساماني را برافکندند  ا�ران باز شد و کارشان رس�د به

 .خوارزم و سغد را اشغال کرده تشک�ل حاکم�ت ترک دادند
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 و شتندکــ ي راهمــي و بعــض تاخــتيشان همــ�ــ ايپــر درک و لــشمــت شــدند،�هز
دنـد  �ث را د�ـ ل دند عمـرو � بلـخ برسـ  يفرسـنگ  گرفتند، تا به هـشت    ي را م  يبعض
 پـــس .خـــت� در آوث�ـــعمـــرو ل بـــه يگـــر�خـــت و آن د� بگر�کـــي ؛رکچـــا بـــا دو
عمـرو  . ث را مـن گـرفتم  �ـ ل عمـرو ه  کگفت    يس م کو هر .  را بگرفتند  ث�عمرو ل 

ر را پـانزده  کث مـر آن چـا  �ـ ل و عمرو.  من گرفته استِرکن چا �مرا ا :  گفت ث�ل
 دها�ـ آن مروار.  درمهـزار   هفتـاد �کـي مـت هـر   � قه اسـت  بودد داده   �دانه مروار 

 يدهـــم مـــاه جمـــاد چهارشـــنبه بـــود ث�ـــعمـــرو لو گـــرفتن .  غـــالم بـــستدنداز آن
  .)ص( بعد هجرت رسول۲۸۸  براالول سال
ه کــ خواســت ث�ــعمــرو ل. ل آوردنــد�ر اســماع�ــ امشِ� را پــث�ــعمــرو لو 

ه کــنم کــمــن امــروز بــا تــو آن :  نــداد، و گفــتي دســتورير ماضــ�ــام. اده شــود�ــپ
پرده فـرود آوردنـد، و    را بـه سـرا    ث�ـ عمـرو ل   و بفرمـود تـا       .مردمان عجب دارنـد   

ــ چهــار روز ام او فرســتاد، واز پــسِ نگــاه داشــتنِ ش بــه � خــوبــرادِر �. د�ــر را بد
 يهمــ :  گفــت ؟يچگونــه گرفتــار شــد  ه کــ دند �را بفرمــود تــا بپرســ   ث�ــ عمــرو ل

دم بـــر ســـر مـــن    �ـــفـــتم، و دو غـــالم د  تـــاختم، اســـبم فرومانـــد، فـــرود آمـــدم و خُ    
ن �ــاز ا: گفــتم.  مــن بنهــادِينــ� و بــر بردکــانــه رهــا �شان تاز�ــ از ا�کــيه، ستاد�ــا
فـرود  . ننـد ک نکه مـرا هـال  کـ شان را  �ـ  سوگند دادم مر ا    ؟يخواه  يد چه م  رمر�پ

بــر شان مــرا �ــ از ا�کــي.  دادنــد١نهــار� مــرا بوســه دادنــد، و مــرا ز يآمدنــد، و پــا
 بــا مــن : گفــتمست؟�ــ بــا تــو چ:ن جمــع آمدنــد، و گفتنــد  و مردمــااســب نــشاند،

ش � خــو ِي درم، و انگــشترهــزار   هفتــاد�کــي  هــر مــِت �د اســت، ق�ــ چنــد مروار
و . افتنــد�بهــا  گراني گوهرهــايردنــد، لختــکرون �ــ ب مــنيبــدادم، و مــوزه ازپــا

ه کـ  خواستم دم از دور،�ل را د�ر اسماع�ان ام �م ن�و در ا  . افت� مرا اندر    سپاه
 مـــن قـــرار  دِل!يا�ـــ مه فـــروکـــ  دادمش ســـوگند�م، بـــه جـــان و ســـر خـــو �ـــفـــرود آ

                                                 
 .امان:  ز�نهار-1
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ــرود آورد   ــراپرده فــ ــه ســ ــرا بــ ــن � و ابو.گرفــــت، و مــ ــا مــ ــرا  وســــف بــ  نشــــست و مــ

 من انـواع اعـزاز و    دادند، و در حِقجالّببازداشت، و چون آب خواستم مرا    
رد کـ ا بنواخت و عهد  من اندر آمد و مر     ل نزِد � اسماع ر�پس ام . رام نمودند کا
.  و به حرمت به شهر رسانند نشاننديمار و بفرمود تا مرا در ع    .شمکه تورا ن  ک

س را کـ  چ�ه از اهـل سـمرقند هـ   کـ نـد چنان ورد سـمرقند درآ و به شب مرا به شـهِر      
 بود به سه يه با وکس ک  از آند� من بخر ِيل انگشتر �ر اسماع �و ام . خبر نبود 

اقوت �ــ ين انگــشتر� مــن فرســتاد، و نگــ   آن بــداد، و بــه نــزِد  ياهــزار درم و بهــ 
  .سرخ بود
ه در جنـگ  ک درم بود هزار  با من چهلجنگروز ه  ک گفت   ث�عمرو ل و  

. دمار آزمـوده بـو  � و بـس يه پنجاه فرسنگ راه رفتک بودم يبسو من بر ا   . بردند
 اسـب  يهـا �م پا�ـ ه خواسـتم فـرود آ   کرفت   يامروز همان اسب چنان سست هم     

چـون آن هـر   . د گـشتم �ـ شتن نوم�ـ  از اسب فرو افتادم و از خو و فرو شد يبه جو 
ن � بر اسب مـن بنـش  :گفتم او را ه با من بود   کس  ک  آن ردندکر قصد من    کدو چا 
 دانـستم  .رفـت  يهمـ  ردم چـون ابـر  کـ  بر اسـب مـن بنشـست، نگـاه           يو. ز�رو بگ 

  .ب اسب نبوده است� من بوده است، عِيدولت يه از بک
ــروار زر پ : ل را گفـــت�ر اســـماع�ـــث ام�ـــعمـــرو ل ــه بلـــخ ده خـ ــان مـــن بـ نهـ

س کــل �راســماع� ام.يســزاوارترآن   بــهه امــروزکــ اورنــد� تــا بيام، بفرمــا ردهکــ
ل �ر اسـماع �ـ و ام.  فرسـتاد ث�ـ عمـرو ل  �ـک ه را بـه نزد اوردند و جمل  �فرستاد و ب  

  .ردکچ قبول ن�ردند هکچند الحاح هر را
چـون نامـه بـه    . ث�ـ عمرو ل د به طلبِ  �ن به سمرقند رس   �رالمؤمن� ام ۀو نام 

فـه را رد  �، فرمـان خل ث�ـ عمـرو ل   جهـتِ ن شـد از   �د انـدوهگ  �ل رسـ  �ر اسـماع  �ام
و . آوردنـد بخـارا   به نشانده يمار را در ع   ث�عمرو ل فرمود تا   . ردنکنتوانست  

�اسماع ر�ام  ي داريه اگـر حـاجت  کـ س فرستاد ک و ننمود، يو  بهي رو ل از شرم 
برنـد   يه مـرا مـ  کـ  سانکـ ن  �ـ و دار و ا   �کـ  مـرا ن   فرزنداِن:  گفت ث�عمرو ل . بخواه



۱۱۲ خ بخارا�تار
ــ ــا اکـــت �وصـ ــن تـ ــرا ن�ـ ــشان مـ ــد�کـ ــماع� ام.و دارنـ ــان �راسـ ــل همچنـ رد، و در کـ
بـه   او را فـه �د خل�و چـون بـه بغـداد رسـ    . سـتاد بـه بغـداد فر   او را  نـشانده يعمـار 
 خــادم تــا آخــر عهــد   ي صــافشِ�بــود پــ  ي دربنــد مــ يو و.  خــادم ســپرد »يصــاف«

  .۲۸۰سالِ  شته شد بهک دو سال در زندان بود تا يو و. معتضد
 فــه منــشوِر �فــه فرســتاد خل � خل را نــزدِث�ــعمــرو لل �ر اســماع�ــو چــون ام

 و وراء النهـر ت خراسـان و مـا    �ـ  وال تـا  ١ن حلـوا  ۀفرستاد، و از عقب    يو   به خراسان
 نــصب ير�ــ اميو بــر هــر شــهر. شــد او را ند و هنــد و گرگــان همــهستان و ِســکــتر
 يردکــ ظلــم ت�ــرع  بــرهکــو هر. ردکــ خــوب ظــاهر  رتِ� عــدل و ســ ِررد، و آثــاکــ

ه کــبــا آن.  نبــوديتــر از و اســت�س از آل ســامان بــا سکــ چ�و هــ. يگوشــمال داد
فــــه را طاعــــت �وســــته خل�و پ. يردکــــمحابــــا نچ � هــــک ملــــاِرکــــزاهــــد بــــود در 

 او را ، و فرمـانِ ي نـشد  يفه عاص � ساعت بر خل   �کش  �و در عمر خو   . ينمود
  .يت استوار داشت�بغا

 شتر از رطوبـت � و رنج او ب ،مار بود � ب يمار شد و مدت   �ل ب �ر اسماع �و ام 
نـد  برد رزمـاز  هِ�ـ  د بـه  او را    ٢.ر اسـت   تَـ  ان�ـ مولَ ي جـو  يهـوا :  گفتنـد  بان�طب .بود
 ه�ـ ر آن د�ـ و ام. تـر باشـد   موافـق  او را  او بود، و گفتند آن هوا   کل ِم ۀه از خاص  ک

.  سـاخته بـود  يار، و آنجا باغک به شي و به هر وقت آنجا رفت   يرا دوست داشت  
 بـزرگ در  ٣نِر گـوزب �ـ ز هافـت هـم در آن بـاغ بـ    �مار بود تا وفـات  � آنجا ب  يو مدت 

   .۲۹۵سالِ  بهپانزدهم ماه صفر 
.  بـود سـال  يسـ ومـت او  کر خراسان بود، و مـدت ح  �ل ام سا ست� ب يو و 

 ۀو همـ .  شـد ک بخارا دارالملـ يام و�اه در کناد ک رحمت  ي بر و  ي تعال يخدا

                                                 
  . غربي قصر ش�ر�نئي در گردنه:  عقَبۀ حلوان-1
  .؛ رطوبتي استمرطوب است:  تر است-2
 .درختِ گردو:  گوزبن-3



۱۱۳  تار�خ بخارا
ران خراسـان  �ـ چ از ام�داشـتند، و هـ  بخارا  بهش � آل سامان حضرت خو   رانِ�ام
 کمقــــام داشـــتن مبــــار بخـــارا   بــــه يو و. يش از و�ردنــــد پـــ کمقـــام ن بخــــارا  بـــه 

 ي گفتـ يجـا بـود  و هر.  جز به بخارايد�ارم�ت ن�چ وال� به ه  ي و  و دلِ  ،يداشت
بــه ۔ احمــد ۔  پــسر اوي و بعــد از وفــات و. بخــارايعنــ� ،ن�ن و چنــ�شــهر مــا چنــ

  .ردندک ١ي ماضِر� املقب ل را�ر اسماع�ام  و، او نشستيجا

  يسامانل �اسماع ابن  احمدر�امرِ کذ
نـام   ستان بـه �ـ بـود، و س  ير خراسان م�ام۔ يِر ماض �ام ۔ روزگاِر پدرش     به
 از آنجــا  درگذشــت اويِر ماضــ�ــ چــون امو. ستان را او گــشاده بــود �ــسو او بــود 

رفــت، و  يش مــ� خــورتِ پــدِر�و بــه ســ   نشــست،ک و برتخــتِ ملــ آمــدبخــارا  بــه
ــرد و انــصافِ رعکــ يعــدل مــ  �ش �ا در راحــت و آســا �ــ داد، و رعايتمــام ت بــه

حـــون �فتـــه بـــود بـــه لـــب جر راک، و بـــه شـــيار دوســـت داشـــتک شـــاو. بودنـــد يمـــ
 آمــد و نامــه آورد از ابوالعبــاس يار بازآمــد، قاصــدک چــون از شــســراپرده زده،

رد، و کــعــال خــروج  ابــن ن�حــسه کــ نامــه برخوانــد، نوشــته بــود  .ر طبرســتان�ــام
. خـت �د گر�با يت گرگان و طبرستان گرفت، و مرا به ضرورت م   �شتر از وال  �ب
ا اگـــر �خــدا بار: گفـــترد وکــ ، دعـــا  شــد کت غمنـــا�ــ غا هر دلتنـــگ شــد و بـــ �ــ ام
  .سراپرده درآمد  و به.من خواهد رفتن مرا مرگ ده ازکلم ن�ا

 ي خفتـ يه وکـ آن خانه دِر   بري، هر شبير داشت� ش�کيه کرسم آن بود    
را  ي ور�د آن شـ �ـ آن خانـه در �ـ ه بـر ا  کـ  يه خواسـت  کـ ، تـا هر   ير بـر بـستند    �به زنج 
 مــه دل مــشغول بودنــد آن شــب چــون دلتنــگ بــود خاصــگان ه  . يردکــ کهــال

ــوش  ــد آوردنِکفرامـــ ــردنـــ ــت، و. ر را� شـــ ــاعتاو بخفـــ ــان امي جمـــ ــ از غالمـــ ر �ـــ
 از ۳۰۱سـال   االخـر در يادازدهم جمـ �ـ دند، پنجـشنبه  �درآمدند و سرش را ببر    

                                                 
 .ام�ِر گذشته:  ام�ِر ماضي-1



۱۱۴ خ بخارا�تار
ر �ـ ام« او را و. نـده نهادنـد  ک نوۀآوردند، و در گورخانبخارا   به او را    و. هجرت
  ١.ردندک لقب »د�شه

 او را  او گماشـــته اســـت، و غالمـــان راهکـــادنـــد را تهمـــت نه و ابولحــسن 
 را يشته بودنـد بعـض  کـ  او را هکـ و آن غالمـان  . ردنـد کدار  آوردنـد و بـر    بخـارا     به
  . ختند�ستان بگرک به تريشتند، و بعضکافتند و ب�

  .سال و چهارماه بود و پنج روز ت او شش�وال و مدتِ

   يسامانل �اسماع ابن احمدنصر ابن ر �امرِ کذ
ردنـد،  کد لقـب  �نصر را سعد فارغ شدند، پسر او    � شه ِر�دفن ام چون از   

 يهــــان�احمــــد ج ابــــن و وزارت او ابوعبــــداهللا محمــــد. ســــاله بــــود  هــــشتيو و
 خراســـان صـــاحب وجـــودِ او را شـــد، و سپهـــساالر يه ابـــن علـــ�ـــو حمو. گرفـــت

د �ــ  فتنــه پديجــاو بــه هر  ف بــود،� بــه اول ضــع د�ِر ســع �ــامار کــو . يخواندنــد
ــمِّ. يآمــد بــه ســمرقند ب ۔ احمــد ابــن اســحاق ۔ ي پــدر وو ع� و ،عــت خواســت 

اســحاق بــه  ابــن صــالح منــصور او ابوو پــسِر. ردنــدکعــت � بياهــل ســمرقند بــا و
 ار اســحاقکــ خراســان بگرفــت، و  ي از شــهرهايرد، و بعــضکــ خــروج شابور�ــن

  . شدياحمد به سمرقند قوابن 
� سع ِر�اماسـحاق  . جنگ  را فرستاد بهيعل ابن ه� سپهساالر خود حمو د
شتن راســت �ــبـاره خو اســحاق دگر. آمـد ر بـه ســمرقند در کمــت شـد و لــش �بـه هز 
و اهــل . ردنــدک جنــگه �ــرون آمدنــد و بــا حمو �ــ بيبــا ورد، و اهــل ســمرقند  کــ

بــار  ن�ــ و ارون آمــد�ــم بواحمــد بــار ِســ ابــن مــت شــدند و اســحاق�بــه هزســمرقند 
                                                 

راهنما�يِ  ترک بهشدۀ دست غالمان، کودتائي بود که غالمانِ افسر  کشتن ام�ر به-1
از . ساله را ام�ر کردند  و �ک بچۀ هشتکردندتبارهاي دستگاه ساماني  عرب

گ�ري در دستگاه سامان�ان  ا�ن پس غالمانِ افسرشدۀ ترک شر�کانِ تصم�م
  .گرفت شدند و هر روز کارشان ب�شتر باال مي



۱۱۵  تار�خ بخارا
 خراسـان و  ۀو همـ . رد بمـ شابور�ـ ناسحاق بـه   ابن  منصوريو پسر و. گرفتار شد 

رمان و طبرستان و گرگان کارس و و در پ.  شدي صاف د�ِر سع �ام بر   وراء النهر ما
  .و عراق خطبه به نام او گفتند

بخــارا  بـه  رفـت و  شابور�ـ ن از بخـارا بـه   د�ِر ســع�ـ امزدهم � سـال سـ  خِ�تـار  بـه 
 ابــن  او ابوالعبــاس احمــدنــامِ۔ ش را� خــو از توابــِع�کــي ۔ گذاشــت ئــي هفــ�خل
شان آتــش افتــاد، و   کــ  گردونۀخ در محلــ �تــار ن �ــ ا  بــه .يســامان  اســد  ابــن  ا�ــ ح�

و اهـــل بخـــارا . دنـــد آن آتـــش را� ســـمرقند بده مردمـــانِکـــم � چنـــان عظـــيآتـــش
ه فرونـشاندن  کـ چنانن محلـه همـه بـسوخت      �ـ و ا . مان آمد گفتند آن آتش از آس    

  ١. شدمتَعذِّر
ختنـــد، و  �گار فتنـــه ان �ردنـــد و بـــس ک خـــروج  يگـــر و � دنِراالقـــصه بـــراد 

بــرگ و  ي، و بــک انــدخــت بــا مــردمِ  �ه اصــل فتنــه بــود بگر  کــا �ــرکعاقبــت ابوز
شان را �ـ  اد�ِر سـع �ـ ام. گر امان خواسـتند   � د نوا به خراسان رفت، و برادرانِ      يب

  .د�ارام� تا آن فتنه ب،ش آورد� خونزدِ  داد و بهامان
رجـب  در مـاه  ۔ ل�اسـماع  ابن بن احمد انصر ۔ د�ِر سع�امروزگار     به هم
 و آغـــاز آن از .آتــش افتــاد، و جملـــه بازارهــا بــسوخت    در بخـــارا  ۳۲۵ســال بــر   

ه س�ــگ هر�ــر د�ــستر از زکــه خاکــمرقند،  ســ ۀ بــود بــه درواز٢پــزي سه�ــ هرانِکــد
 آتـش  ئـي  ه پـار نـده شـود،  کتا آ بود کي و بر بام او مغا  ،برداشت و به بام بر آورد     

  تــواره زد و آنآن آتــش بــر و ، بــاد بــرد ندانــسته بــوديستر بــود، وکــان خا�ــدر م
 سمرقند جمله ۀ دروازۀو محلگرفت،  جمله بازارها در    گرفت، و از آن   تواره در 
  بـازار يهـا  مچـه � و تبکّـار  يوکرفت، و  ي آتش بر هوا چون ابر هم      و .بسوخت

                                                 
 . شدناممکن:  شد متعذر-1
شود، و هم   سازند، شب�ه حلوا ميتوشآشي که با جوشاندن گندم و گ:  هر�سه-2

 .خوشمزه و هم مقوي است



۱۱۶ خ بخارا�تار
زازان، و آنچـه در بخـارا    و بازار صرافان و ب    فشگرانکم  � و ت  ک فارج ۀو مدرس 
 آتـش بجـست و مـسجد    ئـي  هو پـار  .  رود  به لـبِ   جانب همه بسوخت تا    ن�بود بد 

و اهل بخارا درآن . سوخت ي و تمام بسوخت، و دو شبانه روز م       ماخ درگرفت 
مـاه آن چوبهـا بـه     �ـک و . شتندکُـ سوم بدند، تا روز �ار رنج د�عاجز شدند و بس  

ان شــد، و �ــ درم اهــل بخــارا را ز هــزار اده از صــد�ــســوخت، و ز ي مــکر خــا�ــز
  .ردنکرا مثل آن نتوانستند  بخايهرگز عمارتها

  عــادل بــود، و او از پـــدِر  و پادشــاهِ .  بـــودکلــ  م ســال ۳۱ را د�ِر ســع �ــ امو 
م �نــکاد �ــه اگــر همــه را کــار بــوده اســت �ل او بــس�تــر بــود، و شــما ش عــادل�خــو

   .دراز گردد
  . بنشستکلم نصر به ابن ا برفت پسر او نوح�و چون از دن

  يسامانل �اسماعبن  ااحمد ابن نصر ابن ر نوح�امرِ کذ
اول  ه بنشــست بـــ کلــ  بــه م  پــدر يجــا   بــه او. ي گفتنــد د�ــ  حمِر�ــ ام او را و

روزگـار   ه و بـ ، بخارا بـود ي قاضي و ور او شد،�، و ابوذر وز۳۳۱شعبان سال بر  
  . ف او بود� تصن»يافک مختصِر« و تر نبود، ه� فقي از ويسک

د �ـ  حمِر�ـ  امردنـد، کرار  فـ ي جـائ يسکـ  هرافـت �د وفـات  � سعرِِ�و چون ام 
 بـود،  شابور�ـ نر � امي اصفهاني رفت، و ابوعل  شابور�نرون آمد و به     �از بخارا ب  
رد و کــنــده کرد و مخالفــان را پراکــ ي صــافتهــا�والو . بگرفتنــد او را بفرســتاد تــا

مـن  ه کـ ش گفت � با خوي اصفهاني ابوعل. دادمجور�م س� را به ابراه  شابور�ن
مــر ي اصــفهانيابــوعل.  داديگــر�د هت بــ�ــ واليردم، وکــ راســت ي بــا وکلــم 

رو و بخــارا  بــه:  را گفــتيســامانل �عااســم ابــن احمــد ابــن م�ابواسـحاق ابــراه 
 ابواسـحاق  .ردنکـ ر بـا تـو مقابلـه نتوانـد     �ـ ر، چـون مـن بـا تـو باشـم ام     �ـ  بگکملـ 
ــش ــر بکلـ �شکـــالف ــاهر د و خـ ــ ظـ ــام. ردکـ ــ حمِر�ـ ــند از �ـ ــشتشابور�ـ ــو .  بازگـ ابـ

مت شـد و  �د در هز� حمِر� افتاد، و امجنگن شا�ان ا�رد و مکاسحاق قصد او    



۱۱۷  تار�خ بخارا
 يامـد، و در جمـاد  �ببخـارا   بـه  ي بـر اثـر و   يو ابواسـحاق عـم و     . امـد �تا بخـارا ب   

 ي منبرهــاۀو بــر همــ . ردنــدکعــت � اهــل بخــارا ب ۀ همــي بــا و۳۳۵ســالِ  بــهخــر اآل
  .خواندندنام ابواسحاق بخارا خطبه ب

نـد و بـا   ا هردکـ  دل بـد  ي بـا و ي وِرکه لـش کـ معلوم شد  او را يو بعد از مدت 
ــام ــر حم�ـ ــده �ـ ــت شـ ــصدِ  د راسـ ــد، و قـ ــد انـ ــ آن دارنـ ــب او را هکـ ــارا ،شندکُـ  از بخـ
 را داد ن�تگ  منصور قرايد سپهساالر�ر حم�و ام. ان رفت�گشت و به چغان  باز

بخــارا  بــه و ردکــ را بگرفــت و بنــد ينــ�محمــد قزو ابــن يو علــ. و بــه مــرو فرســتاد
  .دفرستاد، و آن فتنه را فرو نشان

� حمِر�و ام از طالبـانِ يسکـ  خود با هرکلد را در مدت م ش � خـو کِلـ  م
  .  شديد صاف� حمِر� بر امتها�وال ۳۴۱خ �تار ار افتاد، و به� بسيهاجنگ

 او کِلــــ ممـــدتِ  و.۳۴۳االخـــر   ع�ــــا برفـــت در مـــاه رب  �ــــدند از�ـــ ر حم�ـــ ام
   .سال بود۱۲

ن �ــ اينرشــخ جعفــر بــنه محمــد اکــد �ــنــصر گو ابــن بــن محمــد ااحمــد 
 و آنچـه در عهـدِ   .۳۳۲ در سـال  ي وبـه اولِ روزگـاِر    . رده است کتاب به نام او     ک
ن �و همچنـ  رده اسـت، کاد ن�ش �تاب خوک در يمامت هد بوده است ب   �ر حم �ام

 بــه ،يد مــا را درســت شــده اســت از حــال امــراء ســامان    �ــحمِر �ــآنچــه بعــد از ام 
  .يق اهللا تعال�توف

  نصر ابن نوح ابن کعبدالملد ابوالفوارس �ر رش�امرِ کذ
ساله  دهيردند، و وکعت �د ب�ر رش �ه ام ا برفت ب  �د از دن  � حم ِر�چون ام 

  .  بنشستکلم هه بکبود 
 طمـع  يتـ � بـه وال يسکـ د هر� برسـ تها�والد به � حمِر� وفات امو چون خبِر  

بــه  او را محمــد را بـه خراســان فرسـتاده بــود، و   ابـن  محمــد ابـن  اشــعث. ردنـد ک
 و هنـوز در آن  رد،کـ  ي صـاف تهـا �والار افتـاد، و  � بـس يهـا جنگ و اصـفهان    هرات



۱۱۸ خ بخارا�تار
شــب  فتــاد و هــم در آن�د از اســب ب�ر رشــ�ــه امکــرد کــ ي مــجنــگبــود و  يار مــکــ

روز از مــاه شــوال گذشــته بــود    شــب چهارشــنبه بــود و هــشت   و آن. افــت�وفــات 
  .۳۵۰سالِ  به

ــون   او هفــــتکو مــــدت ملــــ  ــال بــــود، و چــ ــش کدفــــن  او را ســ ــد لــ ر کردنــ
  .ها ظاهر شد ردند، و فتنهک کل م طمِعيسکو هر. ردندکف دند و خال�بشور

   احمد ابن نصرابن  ر منصور�ر امکذ
عـت  � بير بـا و ک بنشـست و لـش    کلـ م بـه او  . ردنـد کنام   د�ِر سد �ام او را    و

 نــه بــود � او روز آدعــتِ�و ب. ار�د آمــد بعــد از اخــتالف بــس   �ــ و اتفــاق پدردنــدک
 چـون   بـود، شابور�ـ ن در   ن�تگـ   ساالر الـب  و سپهـ  . ۳۵۰ سالِ  به نوزدهم ماه شوالْ  

و . رد�ــ را بگد�ِر ســد�ــام تــا ردکــد قــصد بخــارا �رســاو   بــهد�ر رشــ�ــ امخبــر وفــاتِ
ــام ــد�ـ ــشد�ِر سـ ــه ج ک لـ ــون بـ ــتاد، و چـ ــون رســـ �ر فرسـ ــد خواســـت �حـ ــذرد کـ ه بگـ

ه بــازگردد و بــه کــخواســت . ار آمــده بــود� بــسِرکه لــشکــ از آننتوانــست گذشــتن
عبـدالرزاق بـه    ابـن  رد بـه محمـد  کـ  نامـه  د�ِر سد�ام،  خود تِ� رود با وال   شابور�ن
 دانـست  ،افـت � خبـر  ن�تَگـ  الـب . د�ـ  درآشابور�ـ نه به کنگذارد   او را     تا شابور�ن
حـون بگذشـت و بـه بلـخ رفـت و      � همچنان از آب ج، نتواند رفتن  شابور�ن ه به ک

ردک ظاهر بلخ را بگرفت و خالف.  
رد، و کـ هـا  جنگ ن�تَگـ  الـب  محمد را فرستاد، و با     ابن    اشعث د�ِر سد �ام
 ابـن   اشـعث ، بـه غزنـه رفـت   ن�تَگـ  الـب . ردکـ رون �ـ  را از بلخ بن�تَگ  الببه آخر   

بــــار گر�ردنــــد، و دکهــــا جنگز �ــــ بــــه غزنــــه رفــــت، و آنجــــا نيمحمــــد بــــر اثــــر و
 د�ِر سـد �ـ امو بـاز  . خـت �مـت شـد و بـاز بـه بلـخ گر     � به هزيش و� از پ  ن�تَگ  الب
  .ار به خدمت آمد� بسجنگ  بعد از خالف و و،امان داداو را 

 تْکـ  فرسـتاد و ممل تهـا �والار بـه  � بـس يرهاک لـش د�ِر سـد �امام �ن ا�و در ا 
و بــا لمــان بگرفــت،  � دتِ�ــو وال. ع نمانــدت منــاِز�ــش در وال�رد، و بــکــ يصــاف
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  . بدهنديشابور�ن  هزار درم۱۵۰ِ هساله هرکآن   بهردکلمان صلح �د

ســالِ  بــهه شــانزدهم مــاه محــرم شنب�کــا برفــت در روز �ــ از دند�ِر ســد�ــامو 
۳۶۵.واهللا اعلم. ماه بود نزده سال و پنج او پاکِل و مدت م.  

  احمد ابن نصر ابن منصور ابن ر نوح�امرِ کذ
 بـــه يا برفـــت، روز دوشـــنبه پـــسر و�ـــشنبه از دن�کـــ روز د�ِر ســـد�ـــامچــون  

بي بنشست، و با و کلم ��ام او را  وردندکعت و ابوعبـداهللا .  لقب شـد يضِر ر 
 عـذر خواسـت، و بعـد    ير�ر شد، و باز به سبب پ    � وز يجبهاناحمد   ابن   محمد
ر شد، و �ر وز�زَع ابن عبداهللا ابن ر محمد�گر شد آنگاه ام� دو سه روز د ياز و 
  شـد، معـزول ر بـود  که سپهساالر لـش کو ابوالعباس تاش .  بارونق شد  کلار م ک
 و  ردکـ اس تاش خـالف  ابوالعب. م سپهساالر شد�ابراه ابن    ابوالحسن محمد  و
قِ � و ابوالحـسن فـا   ي ابو عل  ين و پسر و   و سپهساالر ابوالحس  .  بگرفت شابور�ن

ــ و ابوالعبــاس از . ۳۷۷ســالِ  بــهردنــد کمــت �هز او را  رفتنــد وشابور�ــنه بــه خاصّ
ار شــد و بــه  �ــ يحــسن بــا و  ابــن يخــت، علــ � بــه گرگــان گر خــت،�ر بگشابور�ــن

  .گرگان درآوردش
ا برفــت بــه آخــر  �ــم ازدن�ابــراه ابــن حــسن محمــدبوالو چــون سپهــساالر ا

 بــا ياز و يضــر ِر�ــ اميو بعــد از و.  سپهــساالر شــدي پــسر و،۳۷۸قعــده ســال �ذ
ه شـد، و بـ  سپهـساالر  خاصه  قِ�فاو ابوالحسن . ردکعزول م او را    ت شد و  �راهک

خــت، و بــه مــرو   � بگريخاصــه از وق �و فــا. ردکــ جنــگ ي و بــا و رفــتهــرات
  . از هجرت۳۷۸بر ه سال حج�خ ذ�رفت به تار

 بــود، ي مــاه والــ ۹سال و �کــنــوح  ابــن  منــصور ابوالحــارثيو بعــد از و
شان �ــ آل ســامان از دســت ا تِکــمملردنــد و کدر ســرخس بنــد   او را ان�ــتوزکب
  . واهللا اعلم.رون رفت�ب



  

  ١بودند يدربخاراقاض هک يِرجماعتکذ

از عبـداهللا  : ن گفت�و محمد ابن اَع.  بوديز بخار�ه ابن عبدالعز  �بو�س
 .ردکـ رد و بـه دو درم جـور ن  کـ  بخـارا   يه قَـضا  �بو�سـ : ه گفـت  کـ دم  � شن ٢کمبار

  .ردک جور نيئ ار باشد، به ذره�دو درم بس: باز گفت
  .د شد�ار شهک دراز، و آخِر ي شد به سالهايو باز مخَلِّد ابن عمر قاض

  .د�فه فرمانِ قضا رس�را از خل يه وک يم حازم سدوس�گر ابود�و د
قـضا   او را هکـ  )رح( بـود ٣، معروف بـه غُنجـار    يم�سا ابن موسا ِت   �گر ع �و د 

ه کــن کــار �ــ را اختيسکــ ينــکاگــر قــضا ن: رد، و ســلطان فرمــودکــدادنــد قبــول ن
اد �ـ شِ او �ه اهـل قـضا را پـ   کـ و سـلطان فرمـود      . ردکهم قبول ن    ن� ا .م� ده يو  به
. د�نــشا: فــتردنــد گکاد �ــشِ او �ه پــکــ يسکــردنــد، و نــامِ هرکهمچنــان . د�ــنک

ــدان    ــان همـ ــن عثمـ ــسن ابـ ــون حـ ــ٤يچـ ــشِ او � را پـ ــشت  کاد �ـ ــاموش گـ ــد خـ . ردنـ
  .  عالمت رضا باشدي از ويخاموش: گفتند

 خراسـان بـه   يدر عهـدِ او در شـهرها  . و حسن ابن عثمـان را قـضا دادنـد       
  .س را نشان ندادندک چ�عِلم و زُهدِ او ه

  .باز عامر ابن عمر ابن عِمران بود

                                                 
را  آن) ام�رحس�ن خنجي( ا�ن فصل را مترجم در آغاز کتاب آورده است، و من -1

  .ام آخر کتاب منتقل کرده به
 .از محدثان بزرگِ مرو بوده استهجري  ۱۸۱ ۔ عبداهللا ابن مبارک مروزي متوفي2
ا�ن مرد از ). پارسي است(ها�ش گلگون است  نهکه گو گونه؛ کسي سرخ: ۔ غُنجار3

  . در سرخس درگذشت۱۸۶عربهاي سرخس بود و درسال 
4-مدان از اصل �مني از قب�لۀ عربِ بني: مداني هه. 
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۱۲۱
 و بعــد از عــزل بــه تــوس وفــات     ١ بــود،يم حبطــ�اهبــاز اســحاق ابــن ابــر   

  .۲۰۸افت در سال �
را قـــضا دادنـــد در ســــلخِ    يه وکـــ  بـــود  ٢يد ابـــن خلـــف بلخــــ  �گـــر ســـع  �د
 مثَــل زدنــد از عــدل و يه بــر وکــ قــضا رانــد يوجهــ بــه. ۲۱۳ االول ســال يجمـاد 

جملـه   و نهـاد، و از آن �کـ  نيو سـنتها  . ٰىي تعـال  يانصاف و شفقت بر خلـقِ خـدا       
 بــر ي نهــاد بــه عــدل و انــصاف، تــا قــو   ي و قــسمتِ آبِ بخــارا و ٣رغــات،ن د�ــا

   .ندکف ستم ن�ضع
 عبــــاد ۀازجملــــ او را و.  بــــوديم نرشَــــخ�د ابــــن ابــــراه�ــــگــــر عبدالحم�د
  .ين گفتند�الحالصّ

 يل سـامان �احمد ابن اسماعروزگار     به يدکَم بر �گر احمد ابن ابراه   �د
  .ه بود و هم زاهد� بود و هم فقيقاض

ــن   �د ــد ابـ ــوذر محمـ ــر ابـ ــار �گـ ــ يوســـف بخـ ــکـ ــام  ۀه از جملـ  اصـــحاب امـ
 و. ردنـد کم � بخـارا تقـد  يبـر علمـا   او را  بود و با علـم و زهـد بـود، و           )رح(يشافع
شتن �ـ  خويز�ـ چ چ� بـه هـ  يازمودند به رشوتِ پنهان، و به هر معنـ  �ار ب �بساو را   

ر �ـ  پو چـون . شـد  يروز عـدل و انـصاف از او ظـاهرتر مـ     ه هـر کـ رد بلکـ را آلـوده ن 
عـــراق   بـــهيحـــج رفـــت و حـــج گـــزارد، و مـــدت   عـــذر خواســـت و بـــهءشـــد از قـــضا

بخـارا   رد، و باز بـه ک ي بود و شاگرد )ص(غامبر�ث پ � و در طلبِ علمِ حد     ٤د�بباش
  .ه� علرحمةُ اهللا. ات�رد تا آخِر حکار �آمد و عزلت اخت

الفق�ـــه بـــود  ي الـــسلِميگـــر ابوالفـــضل ابـــن محمـــد ابـــن احمـــد مـــروز  �د

                                                 
  .تم�م  حبطي، عرب از �ک ت�ره از بني-1
 .عامر بود ۔ ا�ن مرد از فقهاي بزرگ بلخ و عرب از قب�لۀ بني2
 ناشي از باران  در جلو آبِ جاريِ در درۀ کوهستانيکه سدي : درگاه:ات۔ درغ3

 . استفاده شود از آن جمع شود و به هنگامفصلي بندند تا آب در پشتش
 .باشنده شد؛ سکونت گز�د: ۔ بباش�د4



۱۲۲ خ بخارا�تار
 يئـ  ه بـه ذره کـ رد کـ  ءار در بخارا قضا� بسي و سالها ١.»مختصِر کافي  «صاحبِ
�ـ  جور و ع   يبر و      روزگـاِر او در   بـه . ردکـ  ي عـام مـ  ب نگرفتنـد، و عـدل و انـصاف
  . ا به علم و زهد مثل او نبود�دن

  ٢.د شد�ِر سلطان شد، و به مرو شه� وز از آنبعد
  .ن�هم اجمع� علرحمةُ اهللا

  
م دفترهـا  �نـ کر ک بخارا را ذي علماۀه اگر جمل کد  �تاب گو ک ن�مصنفِ ا 

علمـاء  «ه کـ  فرمـود  )ص(غمبـر �ه پکـ نـد  �م از آنها�ردکـ اد �ـ ه ما کجمله  ن�و ا . د�با
  ».ل�اسرائ ياء بن�اَنبکَ ياُمت

   ان�پا
  

www.irantarikh.com  

                                                 
 .سلمه  از قب�لۀ بنيتبار  عرب-1
بر  سپاه�انِ شورشيِ ام�ر نوح ساماني که غالمانِ ترکِ ام�ر بودند ۳۳۴۔ درسال 2

آمدۀ  هم  و پاها�ش را م�ان دوسِر به قاضي خشم گرفتند و بازداشتش کردندا�ن
  . ار بستند و سرهاي دودرخت را رها کردند و او به دون�م شدددرختِ سپ�د دو


