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] مصحح  مقدمه[

 بخارا شهرستان تاريخ از عبارت پيداست آن نام از چنانكه نرشخى بخاراى تاريخ مهربان بخشنده خداوند نام به

 و حوادث و قضاة و علما ذكر همچنين و رودها، و روستاها و قصبات و شهرها نام و آن جغرافيائى اوضاع از كه است

. مى كند بحث ناحيه آن اتفاقات

 ساخته تاريخ چند يا يك شهرى هر براى و بوده معمول و متداول بسيار گذشته اعصار در تاريخ گونه اين تأليف

 بوده سودمند و ارزش با بسيار ناحيه و شهر آن رويدادهاى و حوادث و گذشته بر اطالع براى يك هر كه شده

. است

 ميان از آنها بيشتر چه اگر كه بوده پارسى و تازى زبانهاى به چندى تواريخ را النهر وراء ما و خراسان مهم شهرهاى

 را آنها نام خويش كتب در بعدى مؤلفان ولى نيست آنها از جائى در اكنون نشانى و گشته حوادث دستخوش و رفته

. گشته اند بهره مند و كرده نقل تواريخ آن از مطالبى و كرده ياد

 شده ساخته تاريخ چند يا يك شهرى براى گاه و است بسيار شده نوشته شهرها از بعضى براى كه تاريخهائى

 و تاريخ، پنج آن علماى و والة و خراسان براى و تاريخ دو بلخ براى و تاريخ هشت يا هفت بخارا براى مثال است،

 كه است حاكم نيشابور تاريخ مشهورتر همه از كه بوده تاريخ هفت را هرات و شش را نيشابور و شش را مرو

. است رفته بين از و مانده باقى نامى فقط آنها بيشتر از متأسفانه

 تطويل باعث اينجا در همه ذكر چون و است بسيار شده نوشته النهر وراء ما و خراسان شهرهاى براى كه تواريخى

 تأليف بخارا براى كه تاريخهائى ذكر به و كرد دارى خود آنها اسامى ايراد از روى اين از مى شد مبحث اين درازى و

. نمود اكتفا شده

: از عبارتند بخارا تواريخ

 و 194 شوال 13 متولد بخارى صحيح صاحب الحافظ جعفى اسماعيل بن محمد اللّه عبد ابو بخاراى تاريخ- 1

 .256 سال متوفاى

. بخارا تاريخ بر است ذيلى كه قاسم بن مسلمة بخاراى تاريخ- 2

. است كرده ياد بيهق تاريخ مقدمه در فندق ابن را تاريخ دو اين) سعيد- يا (جناح بن سعد از بخارا تاريخ- 3

 .348 سال صفر ماه متوفاى نرشخى جعفر بن محمد بكر ابو تأليف بخارا تاريخ- 4

 متولد بخارى غنجار به معروف سليمان بن محمد بن احمد بكر ابى بن محمد اللّه عبد ابو تأليف بخارا تاريخ- 5

 و العبر در ذهبى جمله از كرده اند استفاده كتاب اين از مورخان از بسيارى عده (412 سال متوفاى و 337 سال

). االريب ارشاد در ياقوت
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. است برده نام آن مؤلف و تاريخ اين از االنساب كتاب در سمعانى. برسخى منصور بكر ابو از بخارا تاريخ- 6

 نسفى احمد بن محمد بن عمر حفص ابو الدين نجم تأليف مجلد بيست در القند نام به سمرقند و بخارا تاريخ- 7

 از ديگر جمعى و العبر در ذهبى و االنساب در سمعانى ،537 سال متوفاى و 461 متولد حنفى فقيه سمرقندى

. كرده اند نقل مطالبى تاريخ اين از مورخان

. است يافته شهرت مالزاده بتاريخ كه محمود بن احمد تأليف بخارا مزارات تاريخ- 8

. شد خواهد افزوده عده اين بر مسلما بشود كتاب فهرستهاى و رجال و تاريخ كتب در بيشترى تجسس و تتبع اگر

 بقيه از). است بحث مورد كه نرشخى تاريخ و مالزاده تاريخ جز (شد ذكر بخارا براى كه تاريخى هشت اين از و

. نيست دست در نشانى و نام اكنون بخارا تواريخ

 تاريخى كتب نفيس ترين و بهترين از يكى »بخارا اخبار كتاب «بخارا مزارات صاحب بگفته يا بخارا تاريخ كتاب

 روزگار حوادث دستخوش از تاكنون و رسيده يادگار بما پيشينيان از كه است گرانبهائى آثار از و پارسى زبان

. است مانده مصون

 احوال و اوضاع از چند حقايقى شامل و. سودمند ايران از قسمتى گذشته شدن روشن براى آن تاريخى نكات

. يافت مى توان را آنها ديگر جاى در كمتر كه است سامانيان پايتخت

 مقنع خروج و جامگان سفيد شدن پيدا و آنجا مردم ميان در مسلمانى رواج و بخارا بر عرب فاتحان تسلط كيفيت

 كتاب اين در آنچه شهرها آبادى و روستاها بيان و رودها ذكر از سامان آن جغرافيائى وضع و سامانيان ظهور و

 و سند و مأخذ بهترين پيشينيان آثار در متتبعين براى و كتاب بدين خاص بيشتر كه است مطالبى همه است آمده

 ارجمند و بلند بس مقامى فارسى نثر كتابهاى ميان در و شيرين و ساده عبارتش. است دليل و راهنما كاملترين

. دارد

 جعفر بن محمد بكر ابو آن مؤلف و است، رفته ميان از ظاهرا كه بوده عربى به نرشخى بخاراى تاريخ كتاب اصل

 كتاب و بوده، حيات قيد در سامانى نصر بن نوح محمد ابو وفات از پس تا و سامانى شاهان معاصر كه است نرشخى

. است كرده تقديم نوح امير به را خود

 احوال تراجم و تاريخ كتابهاى در او از نامى و نيست دست در كامل اطالع او حال چگونگى و نرشخى زندگى درباره

: است كرده ياد چنين جعفر بن محمد از نرشخى نسبت ذيل در االنساب كتاب در سمعانى فقط نشد ديده

 بن بكر ابى از. است بخار اهل از النرشخى» 1 «بزيع بن شريك بن خطاب بن زكريا بن جعفر بن محمد بكر ابو «

 بوده 348 سال صفر ماه در وفاتش و 286 سال در تولدش كند، روايت دو اين غير و جعفر بن اللّه عبد و حريث

.» است
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 مهم اثر اين به و ننموده او بخاراى تاريخ تأليف از يادى كرده ذكر نرشخى براى كه احوال ترجمه اين در سمعانى

 حاصل ترديدى نرشخى به تاريخ اين نسبت در ثراه طاب قزوينى عالمه براى جهت اين از. است نكرده اشاره اى وى

: است داشته مرقوم چنين» نرشخى «كلمه دنباله در خود يادداشتهاى از يكى در و شده،

 نسب تحت در سمعانى چه است، »نرشخى «بلكه نيست، »نرشخى «بخارا تاريخ مؤلف قوى بسيار احتمال به «

 و »ابنه و بخارا تاريخ صاحب البرسخى منصور» 2 «بكر) بياض »ابو ( «اليها بالنسبة المشهور و «گويد B 47 اخير

 تصحيف سمعانى اگر (پس. است نبرده اسمى باشد بخارا تاريخ صاحب كه كسى از ابدا 558 ص نرشخى نسبت در

 به) انساب در بخاراى  مذكور تاريخ غير نباشد ديگرى بخاراى تاريخ شفر طبع بخاراى تاريخ اگر يا باشد نكرده

 به است، بوده نوشته نرشخى را برسخى و بوده كرده تصحيف شفر عنهاى منقول نسخه يا شفر قوى بسيار احتمال

 ديگرى و نرشخ يكى بخارا قراى از قريه اى به منسوب اند دو هر و است موجود نسبت دو هر اينكه مناسب

 تاريخ مؤلف مطابق نسبش و نام و كنيه كه (نامى جعفر بن محمد بكر ابو از اسمى »نرشخى «در سمعانى. برسخان

 قزوينى عالمه روان شاد كه احتمالى»» 1 «بخاراست تاريخ صاحب وى كه است نگفته ولى است برده) بخاراست

 است كرده تصريح) 33 ص (حاضر كتاب اول در مترجم اوال چه. نيست قبول قابل و موجه روى هيچ به است داده

 موضع سه و بيست در) جعفر بن محمد (پدرش نام و نام ثانيا. است نرشخى جعفر بن محمد بكر ابو كتاب مؤلف كه

 نسخه ها همه در و موارد تمام در تصحيف احتمال و است، نرشخى نسبت با همراه اغلب در كه يادشده كتاب از

 هيچ بدون نرشخى كلمه كه كرد قبول بايد مؤلف نام جعفر بن محمد ذكر با و است، بعيد و ضعيف بسيار احتمالى

 از نرشخى جعفر بن محمد احوال در سمعانى نكردن ياد و. است بى وجه تصحيف احتمال و صحيح ترديدى و شك

. نيست نبوده تأليف چنين را او اينكه بر دليل او، بخاراى تاريخ تأليف

 محمد ابو پادشاهى دوران در كتاب تأليف است كرده اشاره بدان هم مترجم و برمى آيد كتاب خود از چنانكه نيز و

 بودن معاصر و. كرده تقديم امير اين به هجرى دو سى و سيصد سال در مؤلف را آن و بوده سامانى نصر بن نوح

 با او همزمانى و نيست معلوم زمانش برسخى منصور بكر ابو ولى است، مسلم سمعانى خود گفته به نوح با نرشخى

 برسخى منصور نه باشد، نرشخى جعفر بن محمد آن مؤلف بايد كه است مرجحى هم اين و. نه معين نوح امير

. است داده احتمال قزوينى عالمه چنانكه

 بخواندن ميل و رغبت را مردم كه) 1128- 9 (522 سال در يعنى نرشخى تاريخ تأليف از قرن دو از پس تقريبا بارى

 به القباوى نصر بن محمد بن احمد نصر ابو است، بوده دشوار آنها بر تازى كتب فهم و شده كم عربى كتابهاى

 كه را كتاب مطالب از قسمتى و است، نموده ترجمه و نقل فارسى به را آن دوستانش از بعضى خواهش و درخواست

 آن جاى به و. است انداخته كتاب ترجمه در است نمى ديده سودى آن ذكر در و مى پنداشته، بى اصل و آور ماللت

 كتب و نيشابورى محمد بن الرحمن عبد الحسن ابو العلوم خزائن كتاب مانند كتب ديگر از مفيدى اخبار و اطالعات

. است آورده پايان به 522 سال به را ترجمه اين افزوده  و خويش ترجمه بر ديگر تاريخ
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 نام به را آن و كرده، تلخيص را قباوى ترجمه عمر بن زفر بن محمد) بعد سال دو و پنجاه يعنى (574 تاريخ در باز و

 موشح بخارا رئيس حنفى بخارى مازه بن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد الدين برهان جهان صدر الصدور صدر

 كتاب در عوفى كه است بوده روزگار آن محتشمان و اسخيا از و جهان بزرگان از العزيز عبد اين و است، نموده

. است آورده حكاياتى او مروت و كرم و سخا و جود درباره الحكايات جامع

 و حوادث و نموده آن در تصرفاتى و برده دست كتاب اين در باز ناشناسى شخص ظاهرا زفر بن محمد از بعد

 در چنانكه است، افزوده كتاب بر چنگيزخان دست به بخارا تسخير و مغول لشكر غلبه تا را زمان رويدادهاى

. مى شود ديده چنگيزخان و خوارزمشاه محمد سلطان نام حاضر كتاب 36 و 35 صفحات

 مستوفى تاريخ از شخصى كه شده پيدا آنجا از احتماال شده وارد آن در كتاب تلخيص تاريخ از پس كه اضافاتى

 روى از كه بعد نساخ و نموده يادداشت خويش نسخه حاشيه در را وقايعى) عراق مستوفى الدين فخر- يا (عراقى

 اين نموده اند داخل كتاب متن در و پنداشته نرشخى ترجمه اصل از را حاشيه مطالب كرده اند نويس رو نسخه آن

. مى شود ديده آن در افتاده اتفاق كتاب تلخيص و ترجمه از بعد كه رويدادها و وقايع از بعضى كه است

. نيست بعيد احتمال اين و است، شده وارد هم متن در مستوفى دين فخر تاريخ نام كتاب نسخ از بعضى در چنانكه

. است شده ديده هم ديگر كتب در و

 اين چه اندازد، ترديد و شك به كتاب مطالب بقيه اعتبار و صحت در را خواننده نبايد اضافات اين حال اين با

 كتب را آنها بيشتر كه كتاب اصل مطالب به و. است معلوم و پيدا هم آن و نيست بيش مورد سه دو در اضافات

. نمى كاهد آن اعتبار از و نمى رساند خللى مى نمايد تأييد ديگر تاريخ

 بدان ديگر مورخان كه مى باشد تاريخى نكات از و شده ياد كتاب اين در تنها كه هم اطالعاتى و اخبار از بعضى

 را وقايع آن آنها خود كه است مترجم و مؤلف مخصوص اطالعات و مشاهدات جمله از مسلما ننموده اند، اشاره اى

 و همين  وقايع ذكر و. كرده اند ضبط كتاب در و شنيده بوده آنها همزمان كه مطلعين از يا و ديده العين رأى به

 و افزوده آن اهميت بر و برده باال را كتاب اين ارزش است مترجم و مؤلف مسموعات و مشهودات از كه رويدادها

. است داده قرار محققين توجه مورد را آن

 بخاراى تاريخ از محققين و شناسان خاور و نويسان تاريخ از بسيارى است نوشته مشهور شناس خاور فراى

 و شناسان زبان و مورخان كه است گرانبهائى اطالعات آن در زيرا برده اند، بهره آن از و كرده استفاده نرشخى

 ديگر در و است جالب و مهم بسيار كه مى شود يافت مطالبى آن در و آيد، بكار را شناسان سكه و شناسان باستان

. است نشده يادى آن از تاريخ كتابهاى

 

 



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 7 صفحه  
 

 كتاب  مآخذ

 آنها از بعضى و داده روى او خود زمان در كه رويدادهائى و وقايع از غير بخارا تاريخ مؤلف نرشخى جعفر بن محمد

 قطعا و گرفته ديگران كتابهاى از مسلما را خود زمان از پيش حوادث شنيده مطلعين از يا و ديده خود بچشم را

 بن احمد بن نصر و رفته ميان از وى تأليف عربى اصل چون و. است نبرده نام آنها همه از كه داشته چند مآخذى

 قباوى چنانكه و نموده كتاب در تصرفاتى خويش تلخيص در عمر بن زفر بن محمد و خود ترجمه در هم قباوى نصر

 انداخته ترجمه در نمى ديد سودى آنها ذكر در و بود آور ماللت و بى اصل كه را كتاب مطالب از بخشى «گويد خود

 باشد، افتاده تلخيص و ترجمه در و بوده مذكور مآخذ نرشخى تاريخ اصل در كه هست آن احتمال اين بر بنا »شد

 حال اين با نيست، دست در صحيحى و دقيق اطالع نموده استفاده آنها از نرشخى كه مآخذى تمام از روى اين از

 و كرده استفاده آنها آثار از نرشخى يقين به كه شده ياد اشخاصى نام ترجمه تلخيص اين از موضع چند در

. است گرديده بهره مند

 الحسن ابو و الليثى صالح بن محمد نام به شخص دو از) 82 ص (ايشان نسب ذكر و سامان آل تاريخ در جمله از

 همزمان آنها با كه تاريخ صاحب پيداست كه شده روايت آنها از مطالبى و ياد) است ميدانى- اصل در (مدائنى

 آنها كتب از ذكرى بى آنكه نموده استفاده و برده بهره ديگر متعدد موارد در و اينجا در دو اين كتابهاى از نبوده

. بنمايد

 ليكن و. ماند ناشناس و. نرسيده نظر رجال  به و تاريخ كتب در نامش است الليثى صالح بن محمد كه اول شخص

 آمده تاريخ روات جمله در نامش است شريك وى با نسبت و پدر نام در كه الليثى صالح بن سلمويه نام به ديگرى

 بعيد كه شده روايت ليثى سليمان نام به ديگرى شخصى از) 55 ص (تاريخ همين ديگر موضع در نيز و است،

. باشد شده ياد سليمان اينجا در غلط به و باشد سلمويه همان سليمان نيست

 نام به كتابى و شمرده، انسابش و اخبار روات جمله در را الليثى صالح بن سلمويه الفهرست كتاب در النديم ابن

». 1 «است داده نسبت او به) الدوله كتاب(

 وى از مطالبى و كرده ياد الليثى بى نسبت و صالح ابو كنيه با صالح بن سلمويه ابن از مكرر االنساب در هم سمعانى

 نسبش و پدر نام از بى آنكه سلمويه نام و صالح ابو كنيه با را او البلدان معجم در ياقوت». 2 «است نموده روايت

 اكتفا سلمويه نام ذكر به فقط او از االشراف و التنبيه كتاب در مسعودى». 3 «است كرده نقل مطالبى برد اسم

 كرده ذكر را خود مآخذ كه كتاب ابتداى در الذهب مروج كتاب در ولى است، شمرده اخبارش روات از را او و نموده

 در اخير شخص نام. مى برد نام» 4 «نطاح صالح بن محمد تأليف) العباسيه الدوله (كتاب از و نبرده نامى سلمويه از

 بودنش نسابه و اخبارى به و» 6 «آمده االريب ارشاد و الفهرست و» 5 «االنساب تهذيب فى اللباب و االنساب

.» گذشت در 252 سال در و نوشت) الدوله كتاب (نام به كتابى كه است كسى اول او «گفته اند و شده توصيف
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 شريك اند پدر نام در چند هر شخص دو اين كه مى شود معلوم شد نقل مختلف كتب از نطاح و ليثى درباره آنچه از

 به را دو آن نبايد و ندارند، هم با ارتباطى و جداگانه شخصيتى يك هر ليكن مى باشد) الدوله كتاب (مؤلف دو هر و

. كرد اشتباه ديگر يك

 نسب هم نرشخى و نسابه دو هر و شريك نسبت و پدر نام در چون سلمويه و الليثى صالح بن محمد شخص اما و

 شخص يك نام الليثى صالح بن سلمويه و الليثى صالح بن محمد كه است محتمل نموده نقل محمد از را سامان آل

 ياد كتاب اين در كه محمد نام كه است محتمل است، مى شده خوانده سلمويه نام به گاه و محمد نام به گاه كه باشد

 هر در. است احتمال اين مؤيد ديگر محل در ليثى سليمان ذكر و باشد صحيح سلمويه همان و غلط، و خطا شده

 مآخذ از كتابش و نسابه ها از و اخبار روات از يكى شود خوانده كه نامى هر به شخص اين ترديد و بى شك حال

. است بوده نرشخى تاريخ

 مانند مورخان از بيشتر كه عديده  است تأليفات داراى و مشهور روات از او مدائنى الحسن ابو يعنى دوم شخص اما

 و حوادث در آگاهيش و. است بوده مورخان مهم مأخذ او كتابهاى و كرده استفاده او آثار از مسعودى و طبرى

. است بوده بيشتر ديگر مورخان از النهر وراء ما و خراسان مانند شرق وقايع

 ابو: گفته اند علما كه كند نقل مدائنى صاحب) 258 متوفى (الخزاز حارث بن احمد از الفهرست كتاب در النديم ابن

 پيامبر سيره و حجاز حوادث به واقدى و خراسان وقايع و رويدادها به مدائنى و آن فتوح و عراق اخبار به مخنف

. بوده بيشتر ديگر نفر دو از آگاهيش و علم شد ذكر كه قسمت آن در تن سه اين از يك هر و داشته وسيع آگاهى

 است نبوده برترى و مزيت ديگرى بر را يك هيچ و بوده هم مانند به اطالعشان تن سه هر شام فتوح در ليكن و

»1 .«

 و خراسان در كه فتوحاتى و اعراب حمله به مربوط وقايع بيشتر نرشخى كه كرد ادعا مى توان ترديد و بى شك پس

. است كرده اخذ مدائنى آثار و كتب از نموده اند النهر وراء ما

 كه) آمده الخطاب فضل نسخ از بعضى در (الخطابست فصل شده ذكر تاريخ اين در نامش كه كتبى جمله از باز و

. است نموده آن از روايتى همدانى طالوت بن محمد

 الذيل فى المكنون ايضاح و خليفه حاج الظنون كشف كتاب در آنها بيشتر كه چنديست كتابهاى نام الخطاب فصل

 محمد بن محمد االحباب بوصل الخطاب فصل مشهورتر همه از و شده ياد پاشا اسماعيل الظنون كشف على

 هيچ ولى است، بوده السير حبيب تاريخ صاحب مير خواند مآخذ از كه است) 822 متوفى (پارسا خواجه به الشهير

 طالوت بن محمد چون و. باشد نرشخى براى از مأخذ نمى تواند شده ناميده الخطاب فصل بنام كه كتابها اين از يك

 هر در باشد، افزوده كتاب اصل بر قباوى را آن روايت كه آنست گمان نگرديد معلوم هم زمانش و نشد شناخته

. است نكرده استفاده آن از نرشخى كه آنست مسلم حال
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 نام به شخصى از كرده ذكر قتيبه امارت زمان در عجم و عرب ميان بخارا خانه هاى تقسيم در كه فصلى در نرشخى

 چون و ماند باقى ناشناخته و نرسيد نظر به جائى در نيز شخص اين نام. است نموده ياد) 72 ص (الفقيه حاتم

 باين و باشد كرده روايت وى تأليفات از تأليفى از كه دارد احتمال نيست معلوم مؤلف بودنش  با معاصر و زمانش

. باشد نرشخى مأخذ مى تواند هم او اثر احتمال

 كه پيداست شده، الطبرى جرير بن محمد و مقنع اخبار صاحب ابراهيم از ذكرى مقنع خروج فصل در آنچه اما و

. گويد صريحا خود قباوى چه نبوده، بخارا تاريخ مؤلف مآخذ از دو اين تأليف و نكرده استفاده دو اين اثر از نرشخى

 كامل و تمام را فصل اين دو اين اثر از خود بعد و ناتمام ليكن و. آورده كتاب اندر جعفر بن محمد را فصل اين كه

. اشتباهست بر مبنى است نرشخى مآخذ از دو اين اثر كه فراى گفته و. است كرده

 نقل خويش كتاب در شنيده ديگران از كه را اطالعاتى و خويش مشاهدات و مسموعات از مورد چندين در نرشخى

 را بخارا مسجد «گويد) 67 ص (بخارا مسجد وصف در چنانكه. است نگرفته كتابى از را آنها است ظاهر كه نموده

 »خويش استاد از پرسيدم گفت گذاشته حال بر را باقى و تراشيده را آن روى و صورت با درهاى بروى ديدم

 كه بود عربى اصل در كه چيزهائى «گفته كتاب اول در و نموده تصرفاتى كتاب در آنكه با هم نرشخى كتاب مترجم

 افزوده كتاب بر كه آنچه از و »نشد كرده چيزها آن ذكر مى افزود ماللت آن خواندن از را طبيعت و نبود كار در

 و سيصد تاريخ از پس يعنى كتاب تأليف از پس كه واقعاتى و حوادث ذكر كه است مسلم ليكن. است نرانده سخنى

. است مترجم اضافات از همه آمده تاريخ اين در كتابست تأليف سال كه دو سى

 نام از موضع پنج در كه نيشابوريست الرحمن عبد الحسن ابو العلوم خزائن كتاب برده نام آن از كه مأخذى تنها و

 احمد نصر ابو كه پيداست وضوح بطور و. است كرده ياد نيشابورى الحسن ابو مؤلفش نام از مورد شش در و كتاب

 است افزوده نرشخى تاريخ اصل بر مطالبى نيشابورى الحسن ابو العلوم خزائن از مترجم القباوى نصر بن محمد بن

 كه حديثى همچنين و است، گفته فراى چنانكه) زفر بن محمد (كننده تلخيص از نه است مترجم از اضافات اين و

 از بحث در و. است بوده وى با معاصر نوجابادى چه است، مترجم اضافات از نيز شده نقل 31 ص در نوجابادى از

 .نيست مورد اين در بسط كالم به نيازى و است كافى شد ياد كه مقدار همين كتاب مآخذ

 

» 1 «نرشخى كتاب و اروپائى ها تتبع

 سر بار اولين را نرشخى بخاراى تاريخ كتاب ترجمه خطى نسخ كه مى شود معلوم است دست در كه آثارى از

 و خريد را نسخه و رفت بخارا به 1832 سال در او آورد، اروپا به بخارا از Sir Alexander Barnes برنز الكساندر

 .و. روسى مستشرق آن از بعد سال نه. داد Royal Asiaticsociety آسيائى انجمن به را آن گشت باز از پس

. سپرد سن پطرزبورگ موزه به بود يافته بخارا در را آن از خطى نسخه سه كه N .V .KHANIKOV خانيكف
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 EUNATIEV  ايگناتيف.س. ن سرهنگ هيئت در P .LERCH لرچ. پ روسى ديگر مستشرق 1858 سال در

 در را آن كه تاريخى از پس سال دوازده ميالدى 1885 سال در ديگر نسخه هاى همراه را كتاب اين از نسخه اى

 اروپائى كتابخانه هاى در متعددى نسخ ترتيب بدين. كرد هديه آمريكا شرقى انجمن كتابخانه به بود خريده بخارا

. نشد واقع دانشمندان و مورخان استفاده مورد و بماند نخورده دست بسيارى مدت كه آمد گرد

 كتاب از بخارا محلى امراى يا) بخاراخدات (مسكوكات به راجع خود اثر در كه بود كسى اولين P .LERCH لرچ. پ

. كرد زياد استفاده نرشخى تاريخ

 در مؤلف تأكيد چه اگر داد، قرار عامه مورد توجه را نرشخى اثر A .VAMBERY وامبرى. ا بخاراى تاريخ كتاب

. گشت منتقدين انتقاد سبب است نامعلومى و تازه اثر نرشخى تاريخ اينكه

 نرشخى  تاريخ ترجمه هاى

 به عربى از را آن قباوى نصر بن محمد بن احمد نصر ابو و بوده، عربى به نرشخى تاريخ اصل كه شد گفته پيش در

. است كرده نقل فارسى

 اختصار اين و نمود اصالح و اختصار العزيز عبد الدين برهان نام به را آن عمر بن زفر بن محمد 574 سنه در بعد و

. است مضبوط و محفوظ عمومى كتابخانه هاى در آن از بسيارى نسخ كه اوست

. است نرسيده بطبع كه كرده ترجمه فرانسه به دقيقى حواشى با را اختصار اين شفر شارل

 در ترجمه اين و نموده طبع و ترجمه روسى به را آن تاشكند در ليكوشين. ن روسى مستشرق م. 1897 سال در و

. است يافته انجام تولد بار معروف شناس خاور دانشمند نظر تحت

 يادداشتهاى و مقدمه با و برگرداند، انگليسى زبان به را آن فراى. ن. ريچارد معروف مستشرق 1954 سال در

. است رسانيده طبع به سودمند

 فضالء از تن دو اهتمام به م. 1965 سال اغسطس با برابر 1385 سال االولى جمادى در تاريخ اين از پس اندكى

 اين بر بنا. گرديد منتشر و ترجمه عربى به الطرازى مبشر اللّه نصر و بدوى المجيد عبد امين دكتر نام به مصر

 قرار جهان مردم دست رس در و طبع انگليسى و روسى و عربى و فارسى زبانهاى به نرشخى تاريخ كتاب تلخيص

. است گرفته

 نرشخى  تاريخ چاپهاى

 خاور شفر شارل توسط CHRESTOMATHIE )مختاره فصول (آن از قسمتى بار اولين براى نرشخى بخاراى تاريخ

 توسط باز فارسى تاريخ متن تمام 1892 سال در بعد سال نه و. رسيد بچاپ پاريس در فرانسوى معروف شناس

. است گرديده منتشر و طبع سامانيان تاريخ از ديگر قسمت چند مستشرق  با همان
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 م 1904 در و شده، طبع هم با مالزاده بخاراى مزارات با نرشخى تاريخ كتاب جديد بخاراى در م 1864 سال در

 رقعى قطع با بخارا مزارات در مالزاده رساله بضميمه نرشخى تاريخ فارسى متن قمرى هجرى 1322 سال با مطابق

 و ناخوش نستعليق خط با بخارا كاكان مطبعه در كتب تاجر بخارى صابر مال بن سلطان مال اهتمام به زرد كاغذ و

. است رسيده بطبع نگارنده باهتمام طهران در 1317 در و سنگى بچاپ مغلوط

 بخارا تاريخ نسخه هاى

. بود شده تهيه و مقابله زير نسخه هاى با رسيد طبع به 1317 سال در نگارنده تصحيح به كه بخارا تاريخ اول چاپ

 زنجانى حسين محمد مرحوم به متعلق كه نسخه اى روى از را آن 1335 سال در كه نگارنده نويس دست نسخه- 1

 را آخر صفحه و ناقص شد استنساخ آن روى از كه نسخه اى چون و بود نوشته داشت فروشى كتاب پيشه كه

 شده نوشته پيش قرن دو در كه مى آمد بر چنين كاغذ و خط شيوه و قراين از و نبود معلوم تحريرش تاريخ نداشت

 دو با خود نويس دست نسخه مقابله از پس و نداشت، باشد ذكر قابل كه مخصوصى الخط رسم و نسخ خطش. است

 پاورقى در را ديگر نسخ اختالف و داد قرار اصل را آن چاپ آن در يافت، صحيح تر را آن چون ديگر نسخه

. نمود) ت (عالمت به جا همه نويس دست نسخه اين از چاپ آن در و. نمود يادداشت

 1246 شماره به) منقول و معقول دانشكده نسخه سابق چاپ (سپهساالر عالى مدرسه كتابخانه خطى نسخه- 2

: است زير شرح به نسخه دو شامل كتاب مجلد اين

. است يافته شهرت مالزاده تاريخ به كه الفقراء معين به مدعو محمود بن احمد تأليف بخارا مزارات تاريخ- 1

 بن شفيع محمد خط به 1101 سال در كه نسخه اى روى از بدى نستعليق خط به دو هر كه نرشخى بخاراى تاريخ- 2

: است نوشته چنين مالزاده تاريخ پايان در كاتب و گرديده استنساخ شده نوشته محمد نظر مال

 و بالخير ختم صفر غره در وحيد فريد موالناى مولوى حاجى ولد الحق ضياء الملة ثناء دست به كتاب شد تمام(

 اين به نرشخى تاريخ و) السالم عليه سلم و اللّه صلوات نبى هجرت از بعد چهار سى و دويست سنه در الظفر

». القباوى نصر بن احمد بن نصر ابو گويد چنين «مى شود آغاز عبارت

 انبيا تاريخ در صفحه دو آن از بعد و. ثناء االفقر االحقر يد على نرشخى كتاب شد تمام «نرشخى تاريخ نسخه آخر

. است مسطور بيت دو اين آن از پس و ندارد، ارتباطى بخارا تاريخ به كه شده نوشته ملوك و

 بى انجام  بى رقوم راقم             آشام خون دردمند مخذم         

 تمام  يكشنبه روز كتابت اين             ينام ال خداى توفيق به شد             

 و پنجاه و يكصد نسخه اين در نرشخى تاريخ اوراق مجموع 1235 عالمه موالنا مولوى حاج بن ضياء بن ثناء كاتبه 

. سطريست هفده صفحه دو
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 ديده باشد وصف و شرح قابل كه خصايصى آن در هم كتابت طرز در و ندارد مخصوصى الخط رسم نيز نسخه اين

 به جا همه حاضر چاپ در نسخه اين از. است شده مغشوش و درهم صحافى در موضع چند در اوراقش و نمى شود،

. است شده نموده) د (عالمت

 تاريخ ترجمه و گزيده تاريخ و بناكتى تاريخ از ديگر قسمت چند با را آن شفر شارل كه پاريس چاپ نسخه- 3

 چاپ پاريس در است النهر وراء ما شهرهاى وصف كه رازى احمد امين اقليم هفت تذكره از ورق چند و يمينى

. است كرده

 در نسخه اين از و است درست تر سپهساالر عالى مدرسه نسخه از ليكن نيست، غلط از خالى چه اگر نسخه اين

. است شده نموده) ش (نشان به حاضر چاپ

 صنيع مرحوم براى 1301 سال در كه ست محفوظ ملى شوراى مجلس كتابخانه در بخارا تاريخ از هم ديگرى نسخه

. نشد استفاده اى آن از كه است شده نوشته سپهساالر مدرسه نسخه روى از الدوله

 چاپ نسخه و نمود استفاده ديگر خطى نسخه سه از شد آن توصيف باال در كه نسخه هائى بر عالوه حاضر چاپ در

. كرد مقابله زير نسخه سه با بود شده منتشر نگارنده اهتمام به كه را اول

 صفحه اى هر و است نستعليق نسخه اين خط 1130 شماره اسالمبول وهبى بغدادلى كتابخانه نسخه عكس- 1

. است شده نونويس آن اول صفحه و. دارد سطر سيزده

 كتابت تاريخ فراى و شده  است، نوشته هجرى نهم قرن در نسخه كه زده اند حدس مينوى آقاى جناب محقق استاد

. است دانسته ميالدى هيجدهم يا هفدهم قرن حدود در را آن

). الوالية تحقيق به مسمى الرسالة هذه تمت (شده نوشته نسخه آخر در

 آدم حضرت نزول ابتداء از ملوك و انبياء تاريخ به راجع مطالبى) د (نسخه مانند آخر صفحه در كتاب ختم از پس

 سه دو در كتاب حاشيه در و است، شده افزوده ندارد بخارا تاريخ به ارتباطى هيچ كه سنجر سلطان وفات سال تا

 حاضر چاپ در نسخه اين نشان. است شده نوشته عراقى يا عراق مستوفى على الدين فخر تاريخ از مطالبى موضع

. است) م(

 سر داراى شده نوشته خوب نستعليق خط به كه نسخه اين 807 شماره به پاريس ملى كتابخانه نسخه عكس- 2

 و اوراق بودن منظم و خط جودت واسطه به نسخه اين. است سطرى سيزده صفحه شش و هشتاد و صد يك و لوح

 نسخه اين. ندارد ديگر نسخه هاى از بعضى مانند را آخر صفحه فقط و. دارد برترى ديگر نسخه هاى بر صفحاتش

. است شده اهدا پاريس ملى كتابخانه به كه است شفر شارل نسخه همان ظاهرا و. است تحرير تاريخ بدون
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 تاريخ با حسينى اللّه عطاء محمد بن الدين نصر (مهريكى سجع كه مى شود ديده آن صفحات روى در مهر سه

 سجع با سومى و) است 1153 مهر تاريخ و الحسينى اللّه عطاء محمد خواجه بن الدين نصر محمد (ديگرى و) 1151

. است دانسته بخارائى جبير خواجه هاى از را مهرها اين فراى. است) عابد محمد خواجه بن قاسم محمد(

 و نشان. است شده افزوده آن آخر در سالطين و ملوك و انبيا تاريخ از صفحه اى) د (نسخه مانند هم نسخه اين

. است) ب (چاپ اين در نسخه اين عالمت

 سطر چهار شده نوشته خوانا نسخ بخط نسخه اين 807 شماره به پاريس ملى كتابخانه از ديگر نسخه عكس- 3

. است شده نوشته حاشيه در سطر چند اول صفحه در شد اشاره پاورقى در چنانكه و. ندارد را كتاب اول

. است سطرى پانزده صفحه چهار و يكصد داراى نسخه

. است شده ذكر زير صورت به كتاب تحرير تاريخ و بيت دو اين بعد و) نرشخى كتاب اين شد تمام (آن آخر

 بى انجام  بى رقوم راقم             آشام خون دردمند مخذم         

 تمام  يكشنبه روز كتاب اين             ينام ال خداى توفيق به شد             

). 93- ح ى س م ط خ ب رمضان شهر پنجم(

- 60- 40- 9- 600- 2 (اعداد داريم مرقوم عدد به اگر شده نوشته جمل حروف به نسخه تحرير براى كه تاريخى

 و. مى شود 882 مجموع گردد جمع 93 عدد با چون و مى شود 729 آنها جمع حاصل كه مى آيد دست به) 8- 10

) ب (حرف كه آن مگر شده، نوشته بعد قرن چند نسخه مسلما و نيست، درست نسخه اين تحرير براى تاريخ اين

 خط ظاهر از كه مى گردد بالغ) 1210 (به جمع حاصل صورت اين در است) ت (صحيح گوئيم و دانسته نادرست را

 به هم نسخه اين. باشد 1220 سال رمضان شهر پنجم يعنى حدود همين در نسخه كتابت تاريخ كه مى آيد بر چنين

. مى شود ختم ديگر نسخه دو مانند ملوك و انبيا تاريخ

 شده نوشته ديگرى روى از يكى كه مى نمايد چنان و است برابر و مطابق مواضع بيشتر در) د (نسخه با نسخه اين

. است) خ (حاضر چاپ در نسخه اين نشان و. باشد شده استنساخ ثالثى نسخه روى از دو هر آنكه يا و. است

. است شده تصحيح و مقابله آنها با حاضر كتاب كه نسخهائى صورت بود اين

 ترجمه از همچنين و نرشخى تاريخ عربى اصل از تاكنون كه است اين شود داده تذكر است الزم كه ديگرى مطلب

 و عربى اصل بوجود اشاره اى هم شده منتشر فهرست هاى در و نيامده دست به نشانى و نام تلخيص از پيش آن

. است نشده قباوى ترجمه
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 معروف نرشخى بخاراى تاريخ نام به كه است عمر بن زفر بن محمد تلخيص همين است دست در و موجود آنچه و

. است نشده داده نشان جائى در تاكنون قديمى و كهن نسخه هم تلخيص همين از و. است شده

 و موجود جهان بزرگ كتابخانه هاى در در كه تلخيص اين از خطى نسخه يك و بيست خود ترجمه مقدمه در فراى

 در و. شد اينجا در آنها وصف كه است نسخه هائى صورت آن از نسخه شش كه داده صورت رسيده نظرش به غالبا

 است كرده ذكر) 1318 (م 1900 را نسخه جديدترين و) ه 1220 (م 1805 را نسخه قديم ترين تاريخ فهرست اين

»1 .«

 ليكن و است مفيد بسيار بخارا تاريخ نسخ پژوهندگان براى داده نرشخى تاريخ نسخه هاى از فراى كه فهرستى

 در و نبرده، پى آنها وجود به وى كه است موجود ها كتابخانه در كتاب اين از ديگرى نسخ هنوز و نيست كامل

 به و ديده خود را بعضى كه ديگر نسخه چند از للفائدة تكميال اينجا در ما و است، نكرده ياد آنها از خود صورت

. كنيم ياد ذيل در شنيده مطلعين از را آنها خبر كه را بعضى و شده نائل مطالعه اش

 اول شماره كه است موجود 11550 و 11434 و 11358 شماره هاى به خطى نسخه سه اصفهان عمومى كتابخانه در

 سيزدهم قرن در نسخ خط به دوم شماره و است شده نوشته قمرى هجرى 1310 سال به و خوب نستعليق خط به

. است شده تحرير

 خصوصيات كه يافته نگارش سطرى 15 صفحه 138 در 1292 رجب ماه در نسخ عالى بسيار خط به سوم شماره و

». 1 «است درج مزبور كتابخانه فهرست در يك هر

 و نيامده، فراى فهرست در هم نسخه سه اين ظاهرا كه است موجود شوروى جماهير اتحاد در نيز ديگر نسخه سه

. است زير نسخه هاى از عبارت آنها

. است مجلد يك در مالزاده تاريخ با كه 515 شماره به دوشنبه انستيتوى كتابخانه نرشخى بخاراى تاريخ

 در الملوك گلشن كتاب با كه 1507 شماره تاشكند شناسى شرق انستيتوى كتابخانه بخاراى تاريخ نسخه ديگر

. است جلد يك

 آقاى جناب ارجمند فاضل را اخير نسخه سه 671 شماره به لنينگراد شناسى شرق انستيتوى كتابخانه نسخه سوم

 شوروى جماهير اتحاد به كه مسافرتى در مقدس مشهد اسالمى معارف و الهيات دانشكده محترم استاد شانه چى

. گزارم سپاس ايشان لطف از گذاشتند، بنده اين اختيار در لطفا را آن صورت بودند كرده يادداشت و نموده

 بسيارى در نرشخى تلخيص موجود نسخه هاى- تمامى كه نمايد اشاره نكته اين به است الزم مبحث اين خاتمه در

 واحدى نسخه روى از همگى كه گوئى شده نوشته صورت يك به اغالط آن همه و است ديگر يك مانند اغالط از

 همه در و جا همه شده ذكر مكرر 60 و 59 و 58 و 57 صفحات در كه زياد بن سلم نام مثال گرديده استنساخ

 و است »كوزه ها «نسخه ها تمام در كه) تبرها و كوزه ها و بيلها و (68 صفحه در و است،) زياد بن مسلم (نسخه ها
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 صورت همين به نسخ تمام در) بزرگ گوزن زير به (عبارت 127 در صفحه و. باشد) گوازها (كوزه ها جاى به بايد

 اين نظاير و امثال و. شد تصحيح قياسا كه باشد بايد) بزرگ گوزن زير به (آن درست صورت و غلط مسلما كه است

 عينا و ننموده توجه كتاب اغالط به نساخ و نويسندگان و. شد ياد نمونه براى مورد چند اين كه است بسيار اغالط

. كرده اند رونويس را آنها

 و كتابت طرز به كه نشد ديده آنها در مخصوصى الخط رسم نيست كهنه و قديمى نسخه چون نسخه ها اين و

. پردازد آن وصف و شرح قابل خصايص

 با را سابق چاپ نسخه كه پذيرفت صورت گونه بدين شد اشاره بدان پيش در چنانكه حاضر نسخه ترتيب و تهيه

. نمود ضبط صفحات ذيل در را نسخه ها اختالف و كرد، مقابله ديگر خطى نسخه سه از يك هر

 صحيح معنى مفيد يك هر و بود شده نوشته بيشتر يا صورت دو به نسخه ها در كلمه اى يا عبارتى كه مواردى در و

 صفحات زير در را ديگر صورتهاى و گذاشت باقى خود حال به و نداد، تغيير را چاپى متن صورت بود مناسبى و

. نوشت

 كه وجهى ناچار نمى شد مفهوم آن از صحيحى معنى و نادرست نسخه ها همه در كلمه اى يا عبارت كه جائى در و

. گذاشت پاورقى در را ديگر آن و نهاد متن در بود الصحة محتمل

 روى از شده ياد غلط و نادرست صورت به كتاب اين در كه خاصى اسامى و تاريخى اشتباهات و نادرست كلمات

 كتب ديگر و خرداذبه ابن و حوقل ابن و سمعانى انساب و اثير اين و بالذرى و طبرى مانند معتبر تاريخ كتابهاى

 حدود از و نداد، تغييرى تاريخ متن در اما. نمود باز را آنها نادرستى وجه تعليقات در و كرد اصالح جغرافى و تاريخ

 را متن بود مسلم آنها نادرستى كه مورد سه دو در جز. ننمود تجاوز داشت دست در كه خطى نسخه هاى متون

 آنجا تا را روستاها و دهات و شهرها اسامى. نمود ضبط بود چنانكه حاشيه در را نسخه ها اصل صورت و كرد، اصالح

 كرد بيان بتفصيل تعليقات در داشت بسط و شرح به نيازى آنچه جغرافى و تاريخ كتابهاى به مراجعه با توانست كه

. داد نشان را آن جاى و محل و

 آنها حال به بيشتر و بهتر كتاب كنندگان مطالعه آنكه براى شده آنها از ذكرى كتاب اين در كه تاريخى اشخاص

 يك هر احوال از مختصرى باشند نداشته نياز تاريخ كتب مراجعه به آنها شناخت جهت و نمايند حاصل معرفت

. نمود معرفى را آنها طريق بدين و كرد، فراهم

 تأليف از پس كه امرائى خصوص به و رفته آنها از ذكرى اختصار به كتاب آخر در كه سامان آل امراء و پادشاهان از

 ياد بيشترى تفصيل و شرح به نموده، ياد آنها از و افزوده كتاب اصل بر مترجم و رسيده، امارت به نرشخى تاريخ

 همچنين. نمود ذكر تعليقات در و آورد گرد و التقاط تاريخ مختلف كتب از را زمانشان رويدادهاى و وقايع و كرد،

 كتاب اين در و بشمارند خويش عهد مشاهير و دانشمندان از همگى كه را سامانيان مملكت امور مدبران و وزراء
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 نام كه ديد مناسب است نشده برده نامى ديگران از) آمده غلط و نادرست صورت به نامشان كه (تن سه دو جز

 و حواشى آخر در و نموده جمع معتبر منابع و مآخذ از آنها از مختصرى حال ترجمه و سازد فراهم جا يك را تمامى

 حالى شرح وزراء از يك هر براى قزوينى عالمه سودمند و نافع يادداشتهاى از استفاده با پس افزايد، تعليقات

 مهم وقايع و حوادث و بزرگ سرداران و وزراء و امرا حال شرح ذكر با و. ساخت ملحق ديگر مطالب به و كرد مرتب

 مطالعه معرض به و نمود تقديم گرامى خوانندگان به سلسله اين امارت ابتداء از مختصرى تاريخ يك هر زمان

. داد قرار ايشان

 مستر شهير شناس خاور سودمند و مفيد يادداشتهاى كتاب تعليقات و حواشى تهيه در كه نماند ناگفته

 و. گرديد بهرمند يادداشتها آن از و بود نگارنده عمده مآخذ جمله از نرشخى تاريخ انگليسى مترجم ريچاردفراى

 با قبل سال چهار در) كانادا (آلبرتا دانشگاه استاد تعالى اللّه حفظه محسن دكتر اعز فرزند را او يادداشتهاى

 بيشترى مطالعه نرشخى تاريخ در كه گرديد سبب يادداشتها همين و. بود فرستاده و نقل فارسى به مترجم مقدمه

 و اشتباهات و مراجعه كامل دقت با بود داده نشان خويش يادداشتهاى تهيه براى فراى كه مآخذى به و نمايد

 استفاده نيست الزم ذكرش كه چند عللى به يادداشتها آن تمام از چه اگر. دهد تذكر و اصالح را تاريخ خطاهاى

. بود نگارنده براى مفيدى راهنماى و دليل مذكور يادداشتهاى كه نمايد اعتراف بايد ولى. ننمود

 در آنها معانى با و كرد مرتب تهجى حروف ترتيب به را همه است كتاب اين مخصوص بعضى كه نادر كلمات و لغات

. آيد بكار و بخشد سود را كنندگان مطالعه از بعضى شايد افزود كتاب آخر

 مراجعه كار تسهيل براى كتابها اسامى و امكنه و جايها نام و اشخاص نام و كتاب مطالب از فهرست چند نيز و

. رسانيد اتمام به را خويش كار و ساخت ملحق كتاب آخر و اول به كنندگان

: است قرار اين از است رفته كار به حاضر نسخه چاپ در كه عالئمى

. است افتاده پاريس چاپ از آنست درون در آنچه كه مى نمايد عالمت اين [] 

. ندارد را آن) د (نسخه است آن درون در آنچه كه آنست نشان عالمت اين () 

. است شده اشاره بدان پاورقى در افتاده نسخ ساير و) ت (نسخه از آنچه و

 از لغزشى و خطا به و يابند كتاب تصحيح كار در كه نقايصى كه مى نمايد استدعا محترم خوانندگان از خاتمه در

 اين و اصالح خود را خطا شوند، واقف بى مورد تكرارهاى يا مطالب بيان در نارسائى يا عبارت در خلل يا قلم طغيان

. گردد بهره مند و مطلع آنها صائب نظر از و نماند باقى خطا بر كه سازند آگاه آن به را بنده

 1351 ديماه پنجم تهران رضوى مدرس
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] مؤلف  مقدمه[

 داننده و ،)2 (است جهان آفريننده كه جالله جل را تعالى خداى ستايش و سپاس) 1 (الرحيم الرحمن اللّه بسم

. است آسمان و زمين دارنده و است، جانوران دهنده روزى و است، نهان

 او اشياع و اتباع و ياران و آله و عليه اللّه صلى مصطفى محمد پيغمبران خاتم) و (آدميان برگزيده تحيت و درود

. »اجمعين عليهم» 1 «اللّه رضوان

 تأليف كتابى النرشخى جعفر بن محمد بكر ابو كه» 4) «3 (القباوى نصر بن محمد بن» 3 «احمد نصر ابو گويد چنين

 در» 6 «تعالى اللّه رحمه السامانى اسماعيل) بن احمد (بن نصر بن نوح محمد ابو» 5 «حميد امير نام به است كرده

 نسبت وى به آنچه و» 1 «منافع و مرافق از وى روستاهاى در و است وى در آنچه و او، فضائل و مناقب بخارا، و ذكر

 و اصحاب از و ،»3 «سلم و عليه اللّه صلى رسول از است آمده بخارا فضيلت در كه» 2 «احاديثى ذكر و دارد،

 در بليغ» 6 «عبارت به» 5 «بود عربى به كتاب اين تأليف و. اجمعين عليهم اللّه رضوان دين» 4 «علماى و تابعين

». 8 «ننمايند رغبت عربى كتاب خواندن به» 7 «مردم بيشتر و. ثلثمائه و ثلثين و اثنين سنه شهور

 اجابت ايشان درخواست «فقير كن ترجمه» 10 «فارسى به را كتاب اين كه كردند درخواست» 9 «من از دوستان

. خمسمائه و عشرين و اثنين سنه االول جمادى در».» 11 «كردم ترجمه پارسى به را كتاب اين و كردم

 ماللتى آن خواندن از را طبيعت نيز و»» 13 «نبود كار در كه بود» 12 «چيزهائى ذكر عربى نسخه در چون و «

».» 15 «نشد كرده چيزها آن ذكر». «14 «مى افزود

 كرد ذكر اختصار طريق به عمر بن زفر بن محمد بندگان كمترين خمسمائه و سبعين و اربع سنه» 16 «شهور در و

 المسلمين و االسالم سيف الدين و الملة برهان اعز اجل امام خواجه جهان صدور صدر عالى مجلس جهت به» 17«

 ذو الطرفين كريم الخافقين مفتى الحرمين» 18 «امام الخالفة ظهر الشريعة سلطان العالمين فى االئمة حسام

 فى بارك و السلف ارواح اللّه قدس العزيز عبد الدين برهان الحميد االمام الصدر بن العزيز عبد المفاخر و المناقب

. العال و العز فى» 19 «الخلف عمر

» 2 «بودند قاضى بخارا در كه جماعتى» 1 «ذكر

 گفت كه شنيدم) 5 (مبارك اللّه عبد از گفت» 4 «اعين بن محمد و». 3 «بود البخارى العزيز عبد بن سيبويه) 4 (

 و. نكرد جور ذره اى به باشد بسيار» 7 «درم دو گفت باز. نكرد جور درم دو به و كرد بخارا» 6 «قضاى سيبويه» 5«

. شد شهيد) كار آخر (چندانكه دراز سالهاى به شد قاضى) 6 (عمر بن مخلد» 8 «باز

. رسيد قضا فرمان خليفه از را وى) كه) (7 (سدوسى حازم ديم ابو ديگر و
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 نكرد، قبول دادند قضا را او» 9) «8 (اللّه رحمه »كه بود غنجار به المعروف التيمى «موسى بن عيسى ديگر و

 اهل كه فرمود سلطان. نكرد قبول] هم  اين [دهيم وى به كه كن اختيار را كسى نكنى قضا اگر: فرمود» 10 «سلطان

 بن حسن چون. نشايد گفتى»» 11 «كردندى ياد او پيش كه كسى هر نام و «كردند همچنان كنيد ياد او پيش را قضا

 بن حسن باشد رضا عالمت) وى (از خاموشى گفتند. گشت خاموش كردند ياد) او پيش (را» 12 «همدانى عثمان

». 13 «ندادند نشان را هيچكس او زهد و علم به خراسان شهرهاى در او عهد در. دادند قضا را عثمان

 يافت وفات طوس به عزل از بعد و بود، الخيطى») 14 «بن ابراهيم (بن اسحاق باز و. بود عمران بن عمر بن عامر باز

. مأتين و ثمان سنه در

 به مأتين و عشر ثالث سنه االول جمادى سلخ در دادند قضا را وى كه بود» 1) «9 (البلخى خلف بن سعيد ديگر و

. نهاد نيكو سنتهاى و ،»3 «تعالى خداى خلق بر شفقت و انصاف و عدل از زدند مثل بروى» 2 «كه راند قضا وجهى

. نكند ستم ضعيف بر قوى تا) انصاف و (عدل به نهاد وى بخارا آب قسمت و» 4) «10 (درغات اين جمله آن از و

» 8 «الصالحين عباد) جمله از را او (اللّه، رحمه» 7 «را) 11 (النرشخى ابراهيم بن» 6 «المجيد عبد» 5 «ديگر

. گفتندى

 هم و بود قاضى السامانى اسماعيل بن احمد سلطان روزگار به) 12) (اللّه رحمه (البركدى ابراهيم بن احمد ديگر

. زاهد هم و بود فقيه

 را او و بود، زهد و علم با و) اللّه رحمه (بود شافعى امام اصحاب جمله از) 13 (البخارى يوسف بن محمد ذر ابو ديگر

» 12 «هيچ به معنى هر به و پنهان، رشوت به» 11 «بيازمودند بسيار را او و». 10 «كردندى» 9 «تقديم بخارا علماء بر

 از شد پير» 15 «چون و. مى شد ظاهرتر» 14 «او از انصاف و عدل روز هر بلكه نكرد، آلوده» 13 «را خويشتن چيز

 صلى پيغمبر حديث علم طلب»» 16 «در و باشيد، عراق به «مدتى و گذارد، حج و رفت، حج به و خواست، عفو قضا

 اللّه رحمة (حيات آخر تا كرد،) اختيار (عزلت و آمد، بخارا به باز و كرد، شاگردى و. بود» 17 «سلم و] عليه  [اللّه

). عليه

» 19) «14 (اللّه رحمه الفقيه السلمى) المروزى (احمد بن محمد بن» 18 «الفضل ابو ديگر

 و عدل و ،»3 «نگرفتند» 2 «عيب بروى ذره اى به كه كرد قضا» 1 «بخارا در) بسيار سال هاى (كافى، مختصر صاحب

) و (شد سلطان وزير آن از» 6 «بعد». 5 «نبود او مثل زهد و» 4 «علم به دنيا در او روزگار به كه مى كرد، عام انصاف

» 8.» «اجمعين عليهم اللّه رحمة «شد شهيد» 7 «مرو به

 از كرديم ياد ما كه جمله اين و. بايد دفترها كنيم ذكر را» 9 «بخارا علماى جمله اگر كه گويد كتاب اين مصنف

) 15.» (اسرائيل بنى كانبياء امتى علماء «كه  » 10 «»فرمود سلم و عليه «اللّه صلى پيغمبر كه آنهايند

» 11 «فصل
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 النيشابورى» 12 «محمد الرحمن عبد الحسن ابو اما. است نياورده كتاب اندر را فصل اين النرشخى جعفر بن محمد

: است آورده چنين العلوم خزاين كتاب در

 و درختستان و. است بوده نيستان وى از بعضى و است، بوده آبگير» 13) «است (بخارا) امروز كه موضع اين (كه

 سوى كه واليتها به كه سبب» 16 «بدان نيافتى پاياب حيوان هيچ كه» 15 «بوده چنان موضع بعضى و ،»14 «مرغزار

» 4 «رودى سمرقند سوى» 3 «بر شدى، جمع آنجا» 2 «آب آن و گداختى،» 1 «برفها كوهها است  بر سمرقند» 17«

 را زمين بسيار آب آن و» 6 «شود جمع بسيار آب رود آن در). 16 (خوانند» 5 «ماصف رود را آن كه است عظيم

» 10 «بسيار گل و مى آمد، بسيار» 9 «آب» 8 «شد آكنده مغاكها اين چنانكه آورد، بيرون بسيار گل و بكند،» 7«

 و ،»12 «شد آكنده بخاراست كه موضع اين و داشت، باز ديگر آب آن و». 11) «17 (رسيد فرب و بتك به تا مى آورد

. شد بخارا آكنده موضع اين و شد، سغد عظيم رود آن و. شد راست زمين

 و ،)18 (آمدندى تركستان جانب از مردمان و» 14 «گرفت خرمى آنجا و آمدند، جمع جانب هر از» 13 «مردمان و

» 17 «آمد خوش واليت اين را مردمان آن» 16 «بودى بسيار شكار و بودى، بسيار درختان و آب واليت» 15 «بدين

 عمارتها و آمدند، گرد مردم روزگار به و». 18) «ى (باشيدند و ايستادند خرگاه و خيمه در اول و. كردند مقام اينجا

» 20 «شهر اين هنوز و بود،) 19 (ابروى او نام و كردند، امير و برگزيدند، را يكى و ،»19 «شدند بسيار مردم و كردند،

 تراوچه و» 21 «وردانه و ،)20 (رود خرقان و بود، نور يكى جمله آن از و بود، شده روستاها از بعضى ليكن و نبود،

 و» 24) «بود) (21 (دبوسى قلعه شهر و بود، بيكند نشستى پادشاه كه بزرگ ديهى و» 23 «ايسوانه و سفنه و» 22«

 مردم چنانكه واليت، بدين گرفت پيش ظلم و شد بزرگ ابروى، آمد بر» 1 «روزگارى چون و. را خواندندى وى شهر

 و ،»4 «رفتند تركستان به و بگريختند واليت اين از توانگران و دهقانان». 3) «22 (كرد نتوانستند صبر» 2 «بيش

) كه (طايفه آن رئيس بزرگ دهقانى آنكه بهر از. كردند نام» 5) «23 (حموكت را شهر آن و. كردند بنا شهرى طراز

 شهر» 10) «24 (كت و بود،» 9 «گوهر بخارى زبان به» 8 «حموك و. بود نام حموك را وى» 7 «بود رفته آنجا از» 6«

 فالن است گوهرى يعنى (خوانند حموك را وى بود بزرگ كه كسى بخارى زبان به و» 11 «حموك شهر يعنى. بود

» 14 «فرياد و فرستادند، كس خود» 13 «مهتران نزديك به بودند مانده بخارا به كه مردمان آن پس»). 12«

. بروى جورا از خواستند

 و بود) 25 (ترك» 17 «قراجورين پادشاه آن نام و. رفتند» 16 «تركان پادشاه» 15 «نزديك به دهقانان و مهتران آن

 پسر» 20 «بياغو. خواستند داد» 19 «بياغو از و» 20 «بودند كرده لقب» 19) «26 (بياغو بزرگى جهت از» 18 «را آن

 ابروى آمد بخارا به كشور شير چون. فرستاد عظيم» 22 «لشكر با» 21) «داشت نام) (27 (كشور شير) كه (خود

 كردند پر سرخ» 25) «28 (كبت از بزرگ را جوال يكى تا» 24 «بفرمود باز و كرد، بند و. بگرفت بيكند در را» 23«

 نامه پدر نزديك به آمد، واليت  خوش اين را» 27 «كشور شير و. بمرد تا» 26 «كردند جوال آن در را ابروى و

 »بياغو از و. باشد بخارا به تا خواست دستورى و طلبيد،» 1 «را واليت اين و فرستاد،
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 بخارا از كه را مردمان آن تا جموكت به فرستاد كس كشور شير. بخشيدم) تو به (را واليت آن كه آمد جواب 

 آمده حموكت از كه هر كه شد مرسوم باز» 4 «آنگاه از». 3 «آوردند بخارا به باز فرزندان و زنان با بودند گريخته

 و بود، گريخته» 7 «بود بزرگ دهقان و» 6 «بود توانگر كه هر آنكه بهر از. بود خواص جمله از وى ،»5 «بودى

 قوم آن خدمتكاران بودند مانده» 8 «بخارا به كه قوم آن آمدند، باز قوم آن چون. بودند مانده فقيران و درويشان

 آنكه بهر از گفتندى،) 29 (بخارخدات» 11 «را دهقان آن و» 10) «بود» 9 «بزرگى دهقان قوم آن ميان در و. (شدند

 شير و. بودند او خدمتكاران و كديوران مردمان اين اغلب و بود، را او بيشتر ضياع و ،»12 «بود قديم دهقان زاده

». 16 «كرد بنا فرب و سمتين و سقمتين و» 15) «30 (مماستين ديهه و كرد، بنا بخارا» 14 «شهرستان» 13 «كشور

 راميتن و» 19 «شرغ و» 18) «31 (اسكجكت شد كه ديگر پادشاه آن» 17 «از بعد كرد، پادشاهى سال بيست و

 آوردند» 22 «عروس بخارا به را چين ملك دختر چون و. برآورد» 21 «فرخشى ديهه آن از بعد كرد، بنا» 20) «32(

. نهادند» 20 «راميتن به را بتخانه اين و چين، از آوردند بتخانه اى او جهاز اندر ،)33(

 از پيش و. خالص نقره از زدند سيم بخارا به عنه اللّه رضى صديق» 23 «بكر ابو المؤمنين امير خالفت روزگار به و

 و ،)35 (مسلم بن قتيبة» 1 «دست بر شد بخارا گشاده معاويه روزگار به و». 24) «34 (نبود سيم بخارا به آن

 سمرقند به) را او (مسلم ابو چون. مسلم ابن قتيبه جهت از داشت ملك سال دو و سى ،»2 «شد پادشاه طغشاده

 مسلم ابو را او و داشت، ملك طغشاده سال ده قتيبه از بعد بود خراسان امير كه) 36 (سيار نصر روزگار به كشت

. داشت ملك سال هفت» 4) «او برادر (طغشاده بن» 3 «سكان «وى از بعد و. بكشت اللّه رحمه

 در هم شد، كشته نيز» 8 «او ،»7 «برخاست غوغا. خليفه فرمان به شد كشته» 6 «فرخشى كاخ» 5 «»اندر و

 در هم و. بكشتند را او حال» 9 «آن در مى خواند، قرآن و بود نهاده كنار بر كراسه اى رمضان ماه در خود، كوشك

. كردند دفن را وى كوشك آن

. خليفه فرمان به شد كشته فرخشى كاخ اندر و داشت، ملك سال هفت طغشاده بن» 10 «بنيات او برادر او از بعد و

) نبيرگان (و خدام و) طغشاده فرزندان (دست در) بخارا (آن از بعد و. شود» 11) «كرده (ياد اين) از بعد آن (سبب و

. شد بيرون بخارخدات فرزندان دست از ملك كه سامانى اسماعيل امير روزگار به تا مى بود، او» 12«

». 13) «آن ذكر (شود كرده ياد اين از بعد

 وى  از بعد» 3 «بودند پادشاه كه او فرزندان و» 2 «بود پادشاه) 38 (بخارا به كه) 37 (خاتونى» 1 «ذكر

 اين. طغشاده او نام ماند، شيرخواره» 4 «پسرى وى از بمرد خدات) بخار) (39 (بيدون چون: گويد جعفر بن محمد

 گرفتند آمدن بخارا به عرب او روزگار به و. داشت ملك سال پانزده و بنشست ملك به بود پسر اين مادر كه خاتون

. دادى مال و كردى» 7 «صلح خاتون» 6 «بار هر و». 5«

». 11 «نبود كسى راى تر صايب» 10 «وى از وى روزگار» 9) «به كه: (گفته اند» 8 «چنين
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 از روز هر كه» 13 «بود چنان او عادت و. بودند گشته منقاد را او مردمان و مى داشت، ملك» 12 «راى اصابت به و

 فروشان علف دروازه) را (در آن و ،)40 (ريگستان» 14 «در بر ايستادى اسب بر و آمدى بيرون بخارا حصار در

» 16 «خواجگان و خصيان يعنى سرايان خواجه و غالمان» 15 «وى پيش و نشستى تخت بر و. خوانده اند

. ايستادندى

 بر زرين كمر برنا دويست ملك  زادگان و دهقانان» 18 «از »روز هر «كه روستا اهل بر بود» 17 «نهاده قاعده وى و

 خدمت همه آمدى بيرون خاتون چون و. بايستادندى دور از و آمدندى، خدمت به كرده حمايل شمشير و بسته

 كه را آن و ،»2 «دادى نهى و امر و كردى، نگرش ملك كار در» 1 «او و). 41 (ايستادندى صف دو به و كردندى،

 بعد و» 4 «نشستى چاشتگاه تا بامداد از اينچنين و». 3 «كردى عقوبت خواستى كه را آن و دادى، خلعت خواستى

. دادى طعام را حشم همه و فرستادى» 5 «بيرون خوانها و آمدى اندر حصار به آن از

 صف دو به ملك زادگان و دهقانان از و نشستى، تخت بر و آمدى، بيرون صفت همين به شدى) 42 (شبانگاه چون و

 به آنها و. رفتى» 7 «كاخ به و نشستى بر و» 6 «برخاستى آنگاه رفتى، فرو آفتاب تا بايستادندى، خدمت به او پيش

 چندانكه كردندى، خدمت صفت» 9 «همين بر و آمدندى ديگر قوم ديگر روز و». 8 «رفتندى روستا به خويش وطن

. آمدن بايستى صفت بدين روز چهار» 12 «را قوم هر سال هر». 11 «رسيدى باز قوم همين به نوبت» 10«

 طمع كس هر و شده،» 14 «شايسته پادشاهى به بود، شده بزرگ طغشاده» 13 «او پسر بمرد، خاتون اين چون

. ملك اين در» 15 «مى كرد

 او با» 18 «را قتيبه و. بود را او وردانه» 17 «ناحيه و» 16) «43 (وردان خدات او نام بود آمده تركستان از وزير يكى

 اين از را او بار» 20 «چند و بگرفت، را بخارا قتيبه و. بمرد وردان خدات) اين». (19 «كردن بايست حربها بسيار

 بنشاند، ملك به» 2 «را او و داد، طغشاده به باز را بخارا قتيبه. رفت تركستان به» 1 «كه  گريخته كرد بيرون واليت

. كرد كوتاه دست» 3 «را او دشمنان همه و. كرد صافى وى بر ملك و

» 5 «تا او بعد از و). 44 (بود زنده قتيبه تا مى داشت، بخارا ملك و بود، آورده ايمان قتيبه» 4 «دست به طغشاده و

 نام قتيبه را او» 7 «شد پسرى اسالم در را او و. بود او» 6 «دست به بخارا ملك سال دو و سى سيار نصر روزگار به

 مسلمان مدتى بنشست، ملك به قتيبه وى پسر طغشاده بعد از و. بود كرده» 8 «او با دوستى قتيبه كه بس از كرد،

 او كسان با نيز را او برادر و. بكشت را او و يافت خبر» 11 «اللّه رحمه مسلم ابو» 10 «نهان در. آورد» 9 «ردت تا بود،

 چون. بود مسلمان مدتى و بود، زاده اسالم در وى و شد، بخارا پادشاه طغشاده بن بنيات آن از بعد كرد، هالك

 و كرد، ميل ايشان به» 14 «بنيات شد، ظاهر بخارا روستاى به جامگان سپيد» 13 «فتنه و آمد پديد مقنع» 12«

 و فرستاد خبر خليفه به» 15 «بريد صاحب. كردند غلبه و گشت، دراز جامگان سپيد دست تا داد، يارى را ايشان

 و فرستاد، سواران كرد، فارغ جامگان سپيد» 17) «و مقنع (كار از» 16 «دل مهدى» 12 «چون. بود مهدى خليفه

 دور از مى كرد، نظاره منظر از و مى خورد، شراب» 19) «مجلس در (نشسته بر كاخ به» 18 «فرخشى به بنيات
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 و رسيدند،) كه (بود آن تدارك در خليفه اند، از اينها كه فراست به دانست. تعجيل به مى آمدند كه ديد سواران

 و» 2 «بود» 1 «شش و شصت و صد سال در و اين. برداشتند را سروى و كشيدند، شمشيرها و نگفتند، سخن هيچ

. گشتند باز» 3 «همه سواران آن و بگريختند همه وى خيل

 اهل و) برادر مر و (بكشت، را او مسلم ابو ،»4 «بود شده ظاهر وى از كه ردت سبب به طغشاده بن قتيبه چون و

 وى با» 6 «سامانى اسماعيل امير روزگار به تا ،»5 «داد طغشاده بن بنيات به را او مستغالت و ضياعات ،)را (او بيت

. مى بود» 7«

» 9 «آخرين و. خدات) بخار (فرزندان دست در»» 8 «مى بود ضياعات اين شد، كشته و آورد، ردت بنيات چون «

 بخارا به ابراهيم و. بود بنيات بن خالد بن» 10 «ابراهيم اسحاق ابو رفت بيرون وى دست از مملكت اين كه كسى

» 13 «نزديك به النهر وراء ما طرف از غالت و »12 «ارتفاعات از سالى هر» 11. «بودى وى دست در مملكت و بودى،

. رسانيدى» 15 «معتضد المؤمنين امير به تا فرستادى» 14 «نصر خود برادر

. كرد بيرون وى دست از مستغالت و ضياعات اين سامانى اسماعيل» 16 «امير) و (

 اين» 19 «امير يا كه گفت را امير روزى بود، شرط صاحب كه» 18) «45 (ليث محمد بن احمد» 17 «آنكه سبب به

 گفت سامانى اسماعيل» 22 «امير. «است مانده» 21 «كه از اسحاق ابو به غله چندين با» 20 «نيكوئى بدين ضياع

 ايشان ملك گفت ليث محمد بن احمد. (است سلطانى» 25 «ملك نيست ايشان ملك ضياع» 24 «اين»» 23«

 و گردانيده، المال بيت ملك و. است كرده بيرون ايشان دست از خليفه ايشان  پدر»26 «ردت سبب به) اما راست

» 2 «ضياع اين كه مى داند» 1 «چنين و نمى كند، بسزا خدمت وى و داده، ايشان به جامگى و اجرت سبيل بر باز

 ابا يا: گفت را او سامانى اسماعيل امير ،»3 «آمد اندر ابراهيم اسحاق ابو كه بودند سخن اين در. اوست ملك

 »بسيار رنج بعد از گفت اسحاق ابو. آيد حاصل به غله قدر چه» 6 «ضياع اين از» 5 «سال هر ترا» 4 «اسحاق

 را موضع اين كه را ليث محمد بن احمد فرمود اسماعيل امير. آيد حاصل به» 8 «درهم هزار بيست سالى تكلف و 

 ضياع اين سبب بدين دهد، وى به درم هزار بيست» 10 «سال هر تا بگوى را) 46 (عارض» 9 «الحسن ابو و بگير، تو

. نيامد باز او» 11 «دست به بيش و رفت، بيرون وى دست از

. ماندند» 14) «47 (سيونج و سفنه ديهه به» 13 «او فرزندان و يك، و سيصد سال در برفت دنيا از» 12 «اسحاق ابو

 وى  به است مضاف كه جاى هائى و بخارا ذكر

 هر است خراسان شهرهاى جمله از بخارا شهر كه» 15 «است آورده العلوم خزاين كتاب در نيشابورى الحسن ابو

. است ميان در جيحون آب چند

 و»» 16 «است بخارا خراج از او خراج و است، بخارا آب از او آب و بخاراست، روستاهاى جمله از) 48 (كرمينه و «

. بوده اند بسيار شعرا و ادبا وى اندر و. دارد مسجد جامع و است، حده على» 17 «روستائى را وى
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. است فرسنگ چهارده كرمينه تا بخارا از و خوانده اند،» 1) «49 (خردك باديه را كرمينه قديم در مثل به و

 مردمان» 3 «سالى هر به و. دارد بسيار رباطهاى و. است جامع مسجد» 2 «وى در و است، بزرگ جاى) 50 (نور و

 رود نور زيارت به» 4 «كه كسى و كنند، تكلف كار اين در بخارا اهل و روند، آنجا زيارت به ديگر جاى و بخارا

». 5 «دارد حج فضيلت

». 9 «متبرك جاى آن از آمدن سبب به ،»8) «بندند» (7 «خوازه را شهر» 6 «آيد باز چون و

 عنهم اللّه رضى. آسوده اند آنجا تابعين از كس بسيار و خوانند، بخارا نور ديگر واليتهاى در را» 10 «نور اين و

»). 11 «الدين يوم الى (اجمعين

 از و. (تجمل و نعمت با بوده اند مردمانى» 14 «وى در و. است) 52 (ارقود او» 13 «نام». 12) «51 (طوايس ديگر و

 چون. بوده اند نديده طاوس» 16 «اين از پيش عرب و» 15 «مى داشته اند طاوس دو و يكى خانه در كسى هر) تجمل

 آن از بعد و». 18 «برخاست او اصلى نام و. كردند نام الطوايس ذات را ديهه آن ديدند، بسيار طاوس» 17 «آنجا در

 ايام در و. دارد عظيم» 20 «شارستانى و. است جامع مسجد وى در. گفتند» 19 «طوايس و كردند، رها نيز را ذات

» 2قديم 

. روز ده ماه تير» 22 «فصل به است بوده) 53 (بازار آنجا 

 با» 1 «آخريان ديگر و ستور و» 2 «برده از بودى معيوب» 1 «آخريان چه هر كه است بوده چنان بازار آن رسم

 فروشنده نه. نپذيرفتى شرط هيچ و. نبودى سامان و امكان كردن» 3 «رد بازار و. فروختندى بازار بدين همه عيب،

 حوائج،» 6 «اصحاب و بازارگانان از» 5 «آمدى حاضر بيش كس هزار ده بازار بدين» 4 «سالى هر و. را خرنده نه و

 اهل سبب بدين و. بازگشتندى بسيار منفعت با و» 8 «بيامدندى ديگر جايهاى و» 7) «54 (چاچ و فرغانه از چنانكه

 تا و است، سمرقند شاهراه بر و است،» 10 «نبوده كشاورزى ايشان توانگرى سبب و». 9 «بوده اند توانگر ديهه اين

». 11) «است (فرسنگ هفت بخارا

 كشاورزى ايشان توانگرى سبب و بوده اند، توانگر» 14 «مردمان وى در و دارد، بزرگ» 13 «كندزى» 12 «اسكجكت

 و». 17 «است نرسيده) 55 (جفت» 16 «هزار به آن آبادان و ويران، ديهه آن ضياع آنكه بهر از ،»15) «است (نبوده

 آن و. است بوده بازار آنجا» 18 «پنجشنبهى هر و خيزد، بسيار كرباس آنجا از و بوده اند، بازرگان همه او مردمان

 به بود داده مقاطعه به را ديهه اين باهللا الموفق احمد ابو و» 19 «است سلطانى) مملكه (خاصه) جمله از (ديهه

 بها و البخارى،» 21) «56 (الداغونى احمد بن سهل به فروخت باز و بود خراسان امير كه» 20 «طاهر بن محمد

 روزگار به تا و ،]ساخت  [رود» 24 «لب بر گوشه بر عظيم» 23 «كاخى و كرد بنا گرمابه اى آنجا وى». 22« گرفت

. كرد ويران» 2 «را كاخ آن رود، آب. خوانده اند داغونى كاخ را آن و». 1 «بود مانده كاخ آن ما بقيه» 25«
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 بر قسمت درم، هزار ده» 4 «سالى هر است بوده» 3 «ضريبه اسكجكت اهل بر را داغونى احمد بن سهل اين مر و

 وى از و گشتند، باز» 6 «سلطان به و سال، سه دو گرفتند باز» 3 «ضريبه ديهه،» 5 «آن از پس. كردندى خانها

 ديد قباله اى وى سامانى، اسماعيل امير روزگار به آوردند بيرون قباله اى احمد بن سهل ورثه و خواستند، يارى

». 9 «شدند ميانجى شهر» 8 «خواجگان و بود، شده دراز خصومت ليكن و ،»7 «درست

 بخريدند را ديهه اين مر» 11 «ديهه اين اهل. كردند صلح درم هزار هفتاد و صد به» 10 «داغونى ورثه و ديهه اهل

. بدادند مال آن و» 14 «برخاست ايشان از» 13 «ضريبه اين تا» 12«

 خان، طمغاج بن ابراهيم بن نصر» 15 «الملك شمس ملك روزگار به تا است، نبوده جامع مسجد هرگز ديهه بدين و

» 19 «خيل با بود، محتشم مردى خواندندى،» 18 «خوانساالر را او كه» 17 «ديهه اهل از» 16 «است بوده خواجه اى

 عظيم» 20 «مالى و نيكو، بغايت خود مال خالص از كرد بنا جامع مسجد وى بود، سلطان عمال جمله از و انبوه،

. گذارد آدينه نماز و». 21 «كرد خرج

 مسجد آن اندر» 23 «نگذاردند بيش آدينه نماز كه داد خبر» 22 «شرغ خطيب مرا: كه گويد نصر) محمد (بن احمد

 معطل آدينه مسجد آن و. گذارند جمعه نماز آنجا تا نداشتند روا نكردند، و رها بخارا ائمه آن از بعد) و (جامع،

 طغرل او» 2 «نام و. شد امير بخارا به خان طغرل بن عمر بن جبرئيل» 1) «57 (قدرخان) كه (روزگارى به تا بماند،

 آن و ساالر، خوان ورثه از بخريد را مسجد آن چوب هاى وى. بود شده لقب) 59 (كوالرتكين و بود) 58 (بيك

 و بقاالن» 5 «چوبه نزديك به كرد بنا مدرسه اى و آورد، بخارا شهر به» 4 «را چوب ها و كرد، ويران را» 3 «مسجد

 خوانند كوالرتكين مدرسه را مدرسه آن و برد، كار به» 7 «آنجا بى حد مال و كرد، خرج» 6 «آنجا در را چوب ها آن

. بود مدرسه آن در امير اين خاك و». 8«

 كه است عظيم رود اال نيست خالى زمين و باغ هيچ دو هر ميان در و. است روباروى اسكجكت به» 9) «60 (شرغ و

 پلى و. خوانند» 11) «62 (كام حرام مردم بعضى و» 10 «مى خوانند شرغ رود امروز و. خوانند) 61 (سامجن رود را آن

. است نبوده جامع مسجد وقت هيچ» 13 «شرغ بدين و. ديهه دو هر ميان رود بدين است بوده عظيم» 12«

 و. محكم بغايت ساختند پخته خشت از را پل اين او فرمان به سليمان بن محمد خان ارسالن» 14 «روزگار به و

. او» 15 «مال خالص از كردند، بنا جامع مسجد

. غريبان» 16 «جهت به ساختند) فرمود (رباطى اسكجكت جانب به

». 19 «كردن توان» 18 «مقابله شهر با بزرگى از و است، بزرگ» 17 «كندزى را ديهه اين و

 از روز ده سالى هر زمستان ميان در] كه  [است بوده بازارى قديم در را ايشان كه است كرده ياد جعفر بن محمد و

» 2 «مغزين حلواى بيشتر» 1 «خاستى آنجا از آنچه و. كردندى) سودا و(بازارگانى   و» 20 «آمدندى دور واليت هاى

 پوستين و تازه، ماهى و شور ماهى و» 5 «چوبها و بودى،» 4) «63 (قنطارى و ،»3 «كرده دوشاب از بودى
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 و شهر از كه باشد، بازار آدينه هر ما روزگار به امروز» 7 «اما و. شدى» 6 «بازرگانى بسيار و بره، از و گوسفندى،

. كرباس و باشد» 8 «روى برند واليتها به بازرگانان امروز كه خيزد ديهه آن از آنچه و. روند آنجا بازرگانان نواحى

 عقارات و ضياعات» 9 «جمله و اللّه رحمه سامانى اسماعيل امير را ديهه اين) كه (است آورده جعفر بن محمد) و (

 شهر درون در سمرقند، دروازه به» 12 «بود كرده كه) 64 (رباطى بر» 11 «كرد وقف را جمله آن و بخريد،» 10 «را او

. است نمانده نيز وقف آن و است نمانده رباط آن امروز و بخارا،

. است بوده بخارا» 13 «ديهه هاى خوش ترين اسكجكت] اين  [و شرغ اين و

».» 14 «تعالى اللّه حماها «

 بازار و گذارند، نماز آنجا) 66 (آدينه هر جامع، مسجد و بسيار،» 16 «بازار و دارد، بزرگ» 15 «كندزى) 65 (زندنه

 و باشد نيكو هم زندنه، ديهه از يعنى. باشد كرباس كه گويند،» 17) «67 (زندنيجى را آن خيزد وى از آنچه و. كنند

 بهر از گويند،» 20 «زندنيجى هم را آن و بافند»» 19 «بخارا ديههاى بسيار به «كرباس» 18 «آن از و. بود بسيار هم

 و كرمان و فارس و چون  عراق برند، واليتها همه به كرباس آن از و. است آمده پديد ديهه بدين اول آنكه

» 2) «اللّه عمرها. (بخرند ديبا قيمت به و سازند، جامه» 1 «آن از پادشاهان و بزرگان همه و. آن غير و هندوستان

 بوده پادشاهان جاى) باز (قديم از ،»5 «استوار و دارد بزرگ» 4 «حصارى و» 3 «كندزى و است بزرگ ديهى وردانه

 بنا» 7 «ملك شاهپور را او و است، بخارا شهر از قديم تر و» 6 «نيست حاال پادشاه نشست جاى وى در و است،

 مى شده، بسيار بازرگانى و ،»9 «است بوده بازار روز يك هفته هر آنجا و. است تركستان حد سر و». 8 «است كرده

». 11 «نيكو بوده زندنيجى هم خيزد آنجا از» 10 «آنچه و

 بازار روز يك هفته هر و ،»12 «باشد منسوب وى به نواحى و استوار، حصارى و دارد بزرگ شارستانى) 68 (افشنه

. علم طلبه بر» 14 «است وقف ديهه اين بيابان و ضياع و ،»13 «باشد

 و ،»15 «است كرده بنا) ى (مسجد نيز) 69 (واسع بن محمد و. است كرده بنا جامع مسجد آنجا مسلم بن قتيبة و

. كنند تبرّك و روند آنجا شهر از مردمان و. است مستجاب وى در دعا

 بدان خوانند، علويان بركد را ديهه اين و. دارد عظيم» 17 «كندزى و ،»16 «است بزرگ و قديم ديهى) 70 (بركد

 بر دانگ دو و جعفريان، و علويان بر» 18 «دانگ دو كرد، وقف و خريد را ديهه اين سامانى اسماعيل امير كه سبب

. خويش ورثه بر دانگ دو و» 19 «درويشان

. است قديم تر بخارا شهر از و. است استوار ديهى و دارد، بزرگ» 1 «كندزى راميتن

 شده شهر بخارا آنكه از بعد و. است پادشاهان مقام باز قديم از و. خوانده اند» 2 «را ديهه آن بخارا كتب بعضى در و

 اللّه رحمه مسلم ابو و است، بوده همچنين» 4 «اسالم در و. باشيده اند ديهه بدين زمستان پادشاهان ،»3 «است

. است كرده» 7 «مقام و باشيده ديهه بدين ،»6 «است رسيده» 5 «بخارا به چون



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 26 صفحه  
 

 جاى به ديهه بدين جز آمده واليت بدين كه گاهى هر) افراسياب و. را ديهه اين است (كرده بنا) 71 (افراسياب و

. است نباشيده ديگر

. است يافته زندگانى سال هزار دو وى كه است چنان» 8 «پارسيان كتب اندر و

 سياوش كه بكشت را» 10 «خويش داماد وى و. است بوده ملك نوح فرزندان از و. است بوده جادو» 9 «مردى وى و

» 11 «لشكرى با آمد واليت بدين پدر خون طلب به وى نام، كيخسرو بود پسرى را سياوش و. داشت نام) 72(

 خويش لشكر با حصار» 14 «برگرد «كيخسرو سال دو و ،»13 «كرد حصار را» 12 «راميتن ديهه افراسياب عظيم،

» 1)73 (رامش» 16 «را ديهه آن و كرد، بنا ديهى وى مقابله در و»» 15 «بنشست

» 20 «رامش ديهه در و». 19 «است آبادان ديهه اين هنوز و») 18 «كردند نام او خوشى براى رامش و (كرد نام 

. نهاد) 74 (آتشخانه اى

. است بخارا آتشخانه هاى از قديم تر آتشخانه آن كه گويند چنين مغان و

 دروازه به است بخارا» 22 «شهر در بر افراسياب» 21 «گور و. بكشت و بگرفت را افراسياب سال دو بعد كيخسرو و

» 1.) «عليه (اهللا رحمة است كبير حفص امام  ابو خواجه تل به پيوسته كه بزرگ تل آن بر ،)75 (معبد

 محمد و. گويند) 76 (سياوش كين را سرودها آن مطربان و است عجب سرودهاى سياوش كشتن بر را بخارا اهل و

. اعلم اهللا و است سال هزار سه تاريخ اين از» 2 «كه گويد جعفر بن

 بزرگ ديهاى جمله از»]. 4 «است شده نوشته» 3 «رجفندون ورخشه جاى به نسخه ها بعضى در) [77 (ورخشه

» 7 «حصارى و. است بوده پادشاهان» 6 «جاى و بخارا، شهر از است قديم تر و است، بوده بخارا مثل» 5 «است

. بخارا »شهر «ربض مثل را او است بوده ربضى و. كرده اند حصار بارها پادشاهان كه آنچنان »است «داشته استوار

» 9 «آبادان (است بوده) 78 (كاخى او در و) است بخار باره اندرون وى و (است جويبار دوازده را» 8 «ورخشه و

 بر از است سال هزار از زيادت است، كرده بنا» 12 «بخارخدات را او و ،»11 «او نكوئى به زدندى» 10 «مثل چنانكه

 و كرد،» 15 «آبادان» 14 «خنك خدات باز بسيار،» 13« سالهاى بود شده معطل و ويران كاخ اين و. كاخ آن آوردن

 ساخت آنجا خويش نشست جاى و كرد، عمارت اسالم در بخارخدات طغشاده بن بنيات باز. شد ويران» 16 «باز

. شد» 18 «كشته آن در هم تا» 17«

 و بدهم چوب و درم، هزار بيست من گفت و بخواند، را ديهه آن مردم اللّه رحمه) سامانى (اسماعيل امير و

» 19 «ديهه مردمان آن. سازيد جامع مسجد را كاخ اين شما است، جاى بر عمارت بعضى و بكنم آن ساختگى

 نوح بن احمد امير روزگار به تا كاخ اين و. نباشد روا و نيايد، راست ما ديهه در جامع مسجد كه و گفتند نخواستند،

 بود را او كه سرائى و آورد، شهر به را كاخ آن چوب هاى وى بود،» 1 «برجاى السامانى اسماعيل بن احمد بن نصر بن

 آخرين بازار چون و. است بازار» 3 «روزى پانزده هر را ديهه اين و. شد مشغول عمارت به» 2 «بخارا حصار در بر
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 كشاورزان و. گويند كشاورزان نوروز را آن و كنند، نوروز) روز (يكم و بيست و. كنند بازار روز بيست باشد، سال

. باشد روز پنج» 5 «به آن از بعد) 79 (مغان نوروز و. كنند اعتبار آن بر و نگهدارند،» 4) «را (حساب آن از بخارا

 اگر و. خواند ديهه را بيكند كسى كه نداده اند رضا بدان بيكند اهل و. گفته اند شهرها جمله از را) 80 (بيكند و

 نگفته بيكند، از كه است گفته كجائى از كه پرسيده اند» 7 «را او و است رفته بغداد به» 6) «بيكند اهل از (كسى

. بخارا از كه است

 »ى) ها (بنا و دارد، بزرگ جامع مسجد او و

». 11 «است بوده بسيار رباطهاى وى» 10 «در بر» 9 «چهل و دويست) سال (تاريخ به تا عالى، 

 و. بخارا ديهاى عدد به است بوده رباط هزار از زيادت را بيكند كه است آورده كتاب در» 12 «جعفر بن محمد و

 را جماعتى و كرده اند، بنا رباطى آنجا ديهى هر اهل». 13 «است نيك معظم جاى بيكند اين كه است بوده آن سبب

 كافران غلبه» 18 «وقت) كه (زمستان و». 17 «فرستادند) مى (ديهه» 16 «از را ايشان نفقه و» 15 «نشانده» 14«

 فرود خويش رباط به قومى هر ، و»20 «مى كرده اند غزو آمده جمع بسيار مردم آنجا ديهى هر از» 19 «مى شد

 توانگر» 2 «بغايت و كردندى) 81 (دريا و چين بازرگانى و بوده اند بازرگان جمله بيكند اهل و» 1 «است مى آمده

» 5 «روئين شهرستان را او و. بود استوار بغايت كه او گرفتن به» 4 «ديد رنج بسيار مسلم بن قتيبة و». 3 «بوده اند

. بخاراست شهر از قديم تر و. خوانده اند

. است ساخته آنجا مقام است، بوده» 6 «واليت اين در كه پادشاهى هر و

. بيابان آن دارد ريگ و فرسنگ دوازده است بيابانى بيكند تا فرب از و

 و آمدند، گرد وى در» 7 «مردمان و فرمود، عمارت را بيكند خويش روزگار به سليمان بن محمد خان ارسالن و

 بيكند پيوسته و. رود آنجا حرامكام آب و عظيم، تكلف با فرمود سرائى را خويشتن خاقان. كردند نيك عمارتهاى

 معتبر مردمان از و. خوانند نيز قراكول و». 8 «خوانند فراخ) 82 (پارگين را آن و عظيم، آبگيرهاى و نيستانهاست،

». 10 «است فرسنگ در فرسنگ» 9 «بيست مقدار كه شنيدم

 بخارا آب فضل و. خوانند سامجن بحيره را آن» 13 «كه است آورده) 83 (ممالك و» 12 «مسالك» 11 «كتاب اندر و

 نيايد حاصل به ماهى و مرغ مقدار آن خراسان جمله در و باشند، آبى جانوران آنجا اندر و. آيد جمع) آنجا هم(

. آيد حاصل به» 15 «آنجا از كه» 14«

 آب كه» 17 «رسد او عمارتهاى عين به آب چنانكه را، بيكند كنند حده على جوئى تا» 16 «فرمود خان ارسالن و

 بلند كوه ليكن و» 1 «است كوه باالى بر بيكند و  نرسيدى،»19 «گاهى و» 18 «رسيدى] آنجا [گاهى حرامكام

 و. نبود درز هيچ» 3 «چنانكه آمد، پديد رسته بغايت سنگ كندند كوه در» 2 «جوئى تا بفرمود خاقان و. نيست
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 گرديد نرم تر سنگ تا» 7 «شد صرف سركه و روغن» 6 «خروار خروار و شدند،» 5 «متحير كار» 4) «اين (اندر

». 11 «شد هالك بسيار خلق و ،»10 «كندن نتوانستند» 9 «بيش فرسنگ يك مقدار ،»8«

 إن. شود گفته او جايگاه به» 13 «بيكند فتح قصه و). بگذاشتند (شد خرج كه بسيار مال و بسيار» 12 «رنج از بعد

. تعالى اللّه شاء

 و. است فرسنگ يك فرب تا جيحون لب از و دارد، حده على نواحى و شهرهاست، جمله از» 14 «كه) 84 (فرب

 و». 16 «دارد بزرگ جامع مسجد فرب و. رسد جيحون آب فرب تا كه باشد گاه و گردد، نيم» 15 «خيزد آب چون

 بوده اميرى وى در و نيست، چوب هيچ وى در چنانكه كرده اند، پخته خشت از» 18 «آن سقف هاى و» 17 «ديوارها

» 22) «85 (شداد بيداد با كه» 21 «بوده قاضى و ،»20 «آمدن نبايستى بخارا به حادثه هيچ به را وى كه» 19«

 ياد» 25 «بود) تر (قديم و معروفتر كه» 24 «عدد چند اين است، بسيار» 23 «بخارا ديهاى عدد و. راندى حكمها

. كرديم

 است  جاى بر هنوز و» 1) «است (بوده بخارا به كه الطراز بيت ذكر

 شادروانها و بساط» 3 «وى در و جامع،» 2 «مسجد نزديك شهرستان، و حصار ميان است بوده كارگاهى را بخارا و

 يكى به كه ،»6 «بافتندى خليفه» 5 «جهت از» 4 «فندقى برديهاى و) مصليها (و بالشها و يزديها و بافتندى،) 86(

 »شادروان

 از بودى بخارا خراج» 10 «چه هر و ،»9 «بيامدى حده على عاملى» 8 «سال هر بغداد از و. شدى خرج بخارا خراج 

 مى كردند صناعت اين) كه (مردمان آن و ،)ماند معطل (كارگاه اين كه شد چنان باز». 11 «بردى عوض جامه اين

 واليتها از و ،»13) «را (شغل» 12 «اين مر بودند معين كه بودندى استادان بخارا شهر اندر و شدند، پراكنده

 در و مصر و» 16 «شام به تا بردندى جامها» 15 «آن از) مى بردند (زندنيجى» 14 «مردم چنانكه بيامدندى بازرگانان

». 17 «نيافتندى خراسان شهر هيچ به و ،)روم (شهرهاى

 آن از و بساختند، بود شغل اين آلت آنچه و بعضى، رفتند خراسان به صناعت» 18 «اين اهل كه بود آن عجب و

 وى كه» 21 «نبودى منصب صاحب و رئيس و امير و پادشاه هيچ و. نيامد» 20 «تاب و آب اين به بافتند،» 19 «جامه

 است معروف تر» 3 «آن از زندنيجى» 2 «امروز و بودى، سبز و سفيد و سرخ» 1 «وى رنگ و نبودى، جامه از اين را

. واليتها همه به

 ماخ  بازار ذكر

 و. كردندى بازار) روز يك بارى هر بار، دو سالى خوانده اند، روز ماخ بازار را آن كه است بوده بازارى (بخارا به) 87 (

 درم هزار پنجاه از زيادت روز» 7 «يك هر به و فروختندى» 6 «بتان» 5) «وى در (بود بازار كه» 4 «بارى هر

. شدى بازرگانى
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 كه» 8 «داشتمى عجب بغايت من و. است بوده ما روزگار به بازار اين كه است آورده كتاب اندر جعفر بن محمد و

 قديم در بخارا اهل گفتند. است بوده چه اين سبب كه بخارا مشايخ و پيران از پرسيدم. كرده اند چه بهر از را اين

 نيز حاال فروختندى، بت وى در» 10) «باز (تاريخ آن از] و [بود، شده مرسوم بازار» 9 «اين بوده اند بت پرست

. است مانده همچنان

 اين ماخ، او نام» 11 «بخارا به بوده پادشاهى قديم در كه است آورده العلوم خزاين كتاب در نيشابورى الحسن ابو و

» 14 «بدين و تراشيدندى بتان سال تا سال» 13 «كه فرمود را نقاشان و درودگران و. ساختن» 12 «فرمود وى بازار

 يا شدى گم» 16 «بت آن گاه هر و خريدندى، مردمان و فروختندى، و كردندى حاضر معين» 15 «روز به بازار،

 امروز كه آنجا  و».17 «بينداختندى را كهنه آن و خريدندى، ديگرى شدى بازار روز چون شدى كهنه يا شكستى

 »است ماخ جامع مسجد

 بازار» 2 «بدين پادشاه آن و بودى، بازار درختان سايه در چنانكه بسيار درختان و رود لب بر است بوده صحرائى 

 و. بت خريدن به كردندى رغبت مردمان تا است، ماخ مسجد امروز كه موضع» 3 «بدين نشستى تخت بر و آمدى

» 7 «بازار روز در و» 6 «شدى خانه آتش موضع» 5 «اين باز. بردى خانه به و خريدى بتى» 4 «را خويشتن كس هر

 وقت به تا»» 9 «آتشخانه آن و. پرستندى آتش و آمدندى، اندر» 8 «آتشخانه به همه شدندى جمع «مردم چون

 از امروز و كردند، بنا موضع آن بر را مسجد آن گرفتند، قوت» 11 «مسلمانان چون. بود» 10 «جاى به اسالم

. است بخارا معتبر مسجدهاى

 بخارا اسامى ذكر

 آورده» 13) «88 (نيمجكت خويش كتاب در و است بسيار بخارا نامهاى كه گويد» 12 «نصر) بن (محمد بن احمد

 مدينة است» 16 «نبشته تازى به ديگر جاى به و. است آورده» 15 «بومسكت ديدم ديگر» 14 «جاى در باز و. است

. بازرگانان شهر يعنى التجار مدينة تازى به ديگر جاى به و». 17 «روئين شارستان يعنى الصفريه

 بخارا نام حديثى به و نيست نام چندين» 19 «را خراسان شهرى هيچ و. است معروف تر» 18 «همه آن از بخارا نام و

. است آمده) 89 (فاخره

 عنه اللّه رضى فارسى سلمان از است كرده روايت حديثى) 90 (النوجابادى على بن محمد واعظ زاهد امام خواجه و

 بقعه اى مشرق زمين به» 2 «گفت عليه اللّه صلوات جبرئيل: كه فرمود» 1 «سلم و عليه اللّه صلى رسول گفت او كه

 و مرجان، و سرخ» 3 «ياقوت به بيارند آراسته قيامت روز خراسان اين از شهر سه. گويند خراسان را آن كه است

 تكبير و تحميد و تسبيح باشند، بسيار فرشتگان شهرها اين گرد بر گرد و ،»5 «مى برآيد ايشان از» 4 «نورى

 را شهرى هر و. برند شويش خانه به كه عروسى چون ناز، و» 7 «عز به آرند» 6 «عرصات بر را شهرها اين مى آرند،

 هفتاد شهيدى هر شفاعت به و ،)91 (بود شهيد هزار هفتاد علمى هر زير در بود، علم هزار هفتاد شهرها اين از
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 از و (پيش از و ،»10 «چپ از و راست از شهرها اين از» 9 «طرفى هر به و». 8 «يابند نجات گوى پارسى موحد هزار

». 11 «باشند شهيد همه كه بود راه روزه ده) پس

 السالم عليه جبرئيل. بگوى شهرها اين نام» 13 «جبرئيل يا گفت سلم و عليه اللّه صلى» 12 «رسول) حضرت (

 به (را دوم».) 16) «92 (بيشكرد پارسى به و. (خوانند قاسميه» 15 «تازى به را شهرها اين از يكى» 14 «نام گفت

 بخارا، پارسى به و (خوانند فاخره» 18 «تازى به را سيوم. سمرقند» 17 «پارسى به و خوانند) 93 (سمران) تازى

 شهرها همه بر قيامت روز بخارا آنكه بهر از گفت). خوانند فاخره چرا جبرئيل يا گفت سلم و عليه اللّه صلى رسول

: فرمود» 20 «سلم و عليه اللّه صلى رسول. شهيد» 19 «بسيارى به كند فخر

ر و فاخرة فى بارك اللّهمو» 1 «بالتقوى قلوبهم طه تى فى رحيما اجعلها و اعمالهم» 2 «زكام .

 پاكى و اعتقاد به و مى دهند گواهى مغرب تا مشرق از بخاريان دلى» 4 «رحم بر كه است معنى اين» 3 «بهر از و

». 5 «ايشان

 آن » 6 «عجايب از و بخارا) 94 (ارگ بناى ذكر

 قهندز بناى) سبب» (7 «كه است آورده العلوم خزاين در نيشابورى الحسن ابو: كه گويد نصر بن محمد بن احمد

 بگذشت، جيحون از و بگريخت، خويش پدر از كيكاوس بن سياوش كه بود آن بخارا» 8 «ارگ حصارك يعنى بخارا

 كه گفته اند» 10 «بعضى و. (داد وى به» 9 «زنى به را خويش دختر و بنواخت را او افراسياب. آمد افراسياب نزديك و

 اين آنكه بهر از واليت، اين در ماند اثرى وى از كه خواست سياوش»). 12 «داد وى به] را [خويش ملك» 11 «جمله

 افراسياب و وى» 14 «ميان و. مى بود آنجا بيشتر و كرد بنا بخارا حصار اين وى پس». 13 «بود عاريتى را او واليت

» 16 «آئى اندر شرقى در از كه موضع بدان حصار اين در هم و. بكشت را او» 15 «افراسياب و كردند، بدگوئى

 سبب بدين بخارا مغان و. كردند دفن آنجا را او) 95 (خوانند غوريان دروازه را آن) و فروشان، كاه در اندرون(

 آفتاب آمدن بر از پيش» 1 «بكشد و برد خروس يكى آنجا مردى  هر»17 «سالى هر و). 96 (دارند عزيز را آنجاى

. نوروز روز» 2«

 سرود را آن مطربان و. است معروف واليت ها همه در چنانكه نوحه هاست، سياوش كشتن در را بخارا مردمان و

 پس است، سال هزار سه از زيادت سخن اين و. خوانند) 97 (مغان گريستن را آن قواالن و مى گويند و ساخته اند،

. است كرده بنا وى روايت بدين را حصار اين

 بخار بيدون چون ،»3 «بماند ويران سالها و گشت، ويران حصار اين و است، كرده بنا افراسياب گفته اند بعضى و

 اين و فرستاد كس ،]بود [طغشاده پدر و. كرديم ياد كه» 5 «بود خاتون آن شوى نشست،» 4 «ملك به) خدات(

 محكم كاخ در بر و ،)98 (نوشت آهن بر خويش نام و كرد» 7 «آباد وى بود كه كاخ آن و كرد» 6 «آبادان را حصار
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 چون: گويد نصر] بن  [محمد بن احمد ليكن و. بود» 8 «كاخ آن در بر نوشته آهن آن مترجم روزگار به تا كرد،

. كردند ويران نيز را در آن كردند ويران را حصار

 چون» 10 «كه گفته اند نيشابورى الحسن ابو و» 9 «جعفر] بن  محمد [و) است آورده نصر بن محمد بن احمد و (

) باز (و مى كرد بنا بار چند شد، ويران» 12 «باز و كرد بنا باز شد، ويران كرد بنا را كاخ اين بخارخدات» 11 «بيدون

. مى شد ويران» 13«

 كه النعش بنات» 15 «شكل بر را كاخ اين كه افتاد) اتفاق (آن بر خواستند،» 14 «تدبيرى و كردند جمع را حكما

. نشد ويران صورت بر آن سنگين، ستون هفت به كنند بنا است آسمان بر» 16«

» 3) «كاخ اين از (پادشاهى هيچ» 2) «99 (كردند بنا را كاخ اين كه» 1) «باز آنگاه از (كه است آن ديگر عجب و (

» 4.) «بود را وى ظفر كه اال است، نشده هزيمت به وى در

 در نى و كفر در نى» 5 «است نمرده) وى در پادشاهى هيچ كرده اند بنا را كاخ اين تا كه است آن ديگر عجب و (

 و است، آمده بيرون كاخ آن از كه است آمده) پديد (سببى ،»6 «است شده نزديك اجل را پادشاه چون) و. (اسالم

 دو را حصار اين و» 7 «است بوده همچنين وى شدن ويران تا كاخ اين بناى وقت از است، يافته وفات ديگر جاى به

. خوانند ريگستان در را غربى در و خوانند، غوريان در را شرقى در». 8 «غربى در ديگر و شرقى در يكى است، در

 تا در اين از ،»10 «راست است بوده راهى حصار ميان در و». 9 «خوانده اند فروشان علف در مترجم روزگار به و

. در بدان

 و پادشاهى (ديوانهاى و زندان و) است بوده (سرهنگان و اميران و» 12 «پادشاهان شش با جاى حصار» 11 «اين و

. است بوده وى در خزينه و حرم» 13 «سراى و باز قديم از» 12 «پادشاهان) نشست جاى كاخ

 جاى و ،»14 «كردن فرمود) آبادان (خان ارسالن آمد، بر چند سالى و. شد ويران) حصار اين (مترجم روزگار به و

. مى داشت نگاه» 16 «شرايط به تا بود ساخته كوتوال حصار اين بر را بزرگى امير و». 15 «ساخت آنجا خود نشست

 و اربع سنه شهور در رسيد بخارا به شاه خوارزم» 2 «چون و. بود عظيم» 1 «حرمتى خلق چشم در را اين  حصار و

 و بگرفت را او بود، بخارا والى سنجر سلطان فرمان به» 3 «و. بود) 100 (خليفه على زنگى امير خمسمائه، و ثالثين

. بماند ويران زيادت سال دو و. كرد ويران را حصار و بكشت،

 اين در هم ،)101 (شد بخارا والى» 4 «گورخان جانب از البتكين خمسمائة و ثالثين و ست سنه شهور در چون و

 بود كه شد آن از نيكوتر حصار و. ساخت آنجا خود» 6 «شش با جاى و كردند،» 5 «آبادان را حصار تا بفرمود سال

 و» 8 «بيك قراچه و الدوله عين ،)102 (رسيد بخارا به غز حشم خمسمائة و ثالثين و ثمان سنه رمضان ماه در». 7«

 وزير شهاب و» 11 «بگرفتند حصار غز حشم و شد، عظيم» 10 «رنجى و جنگى و» 9 «گشتند محصور وزير شهاب

. بماند ويران همچنان و كردند، ويران حصار و بكشتند، را» 12«
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 پخته خشت از ربض» 13 «كدواده و زنند، ربض بخارا شهر در خواستند خمسمائة و ستين سنه شهور در چون

 و. كردند خرج بخارا شهر ربض به و. كردند باز بود پخته خشت از كه او برجهاى و را حصار» 13 «كدواده مى بايست،

. نماند» 14 «نشانى) ديگر (عمارت هيچ و كاخ آن از و شد، ويران يكبارگى به] حصار [آن

 آبادان] را [حصار باز و بگرفت، را بخارا» 16 «تكش سلطان بن محمد خوارزمشاه ستمائة و اربع سنه» 15 «شهور در

 امير و بيامد، تاتار لشكر ستمائة و عشر» 1 «ست سنه شهور  در)باز شدند، مقهور» 18 «ختايان و (كرد» 17«

». 4 «كردند ويران و بگرفتند، را قلعه و ،»3 «كردند جنگ روز دوازده قلعه» 2 «در بر و بود چنگيزخان ايشان

 است  بوده» 6 «بخارا به كه» 5 «پادشاهان منزلهاى ذكر

 بوده پادشاهان سرايهاى ريگستان» 7 «اين در. خوانند ريگستان كه معبد دروازه به تا بخارا حصار غربى در از

 به السامانى اسماعيل بن احمد بن» 8 «نصر سعيد امير سامان آل روزگار در و ،)103 (جاهليت در باز قديم از است

 خويش سراى در بر و. كرد خرج وى در بسيار مال و نيكو، بغايت» 9 «ساختند سرائى و فرمود، سرائى ريگستان

) خويش سراى اندر) (104 (بودى ديوانى حده على را عاملى هر چنانكه. كردند بنا فرمود» 11 «عمال» 10 «سراى

 صاحب ديوان و ،»14 «الملك عميد ديوان و مستوفى، ديوان و وزير، ديوان چون. سلطان» 13 «سراى در بر» 12«

 قضا، ديوان و اوقاف، ديوان و محتسب، ديوان و خاص، مملكه ديوان و شرف، ديوان و مؤيد، صاحب ديوان و شرط،

. نهادند بنا فرمود» 16 «ديوانها» 15 «ترتيب بدين

 بن احمد» 2 «وى وزير ،»1 «بن  اسماعيل احمد بن نصر بن نوح بن» 18 «الملك عبد» 17 «»رشيد امير «روزگار به و

 دروازه محله به» 6 «او گورخانه كه» 5 «است يمينى كتاب مؤلف» 4 «كه اللّه رحمه» 3) «105 (العتبى بن حسن

 آن از موضع آن چنانكه نيكو، بغايت» 8 «كرد بنا مسجدى مدرسه مقابله در است خان گرمابه جوار در» 7 «منصور

. گرفت كمال مسجد

. شدند مشغول غارت به و» 10 «آمدند اندر سرا به غالمان شب در بمرد، و بيفتاد ستور از» 9 «رشيد امير چون

 و زرينه از بود ظرايف چه هر وى در و بسوخت، همه تا زدند آتش را سراى و كردند، منازعت كنيزان و خاصگان

 ملك به نوح بن منصور» 12 «سديد امير چون و. نماند اثرى» 11 «بناها از كه شد چنان و شد، ناچيز همه سيمينه

» 15 «بار ديگر را سرايها آن تا فرمود». 14 «موليان جوى به» 13 «پنجاه و سيصد به سال شوال ماه اندر بنشست

 به» (17 «سديد امير آنگاه». 16 «كردند حاصل به آن از بهتر بود، شده ضايع و هالك چه هر و كردند، عمارت

» 19 «است قديم عادت چنانكه ،»18) «106 (سورى شب چون كه بود نشده تمام سال] هنوز [بنشست،) سراى

 و. بسوخت سراى جمله باره ديگر و گرفت، در سراى سقف و» 21 «بجست آتش پاره ،»20 «افروختند عظيم آتشى

 دفينه و خزينه» 24 «شب آن در) هم تا فرمود را وزير. (رفت» 23 «موليان جوى به» 22 «شب در هم سديد امير

 كه كردند معلوم شد روز چون. فرستاد» 23) «107 (موليان جوى به معتمدان دست به و. برد» 25 «بيرون) را (همه



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 33 صفحه  
 

) او وزن كه (فرمود» 2 «پنكانى خود» 1 «مال خالص از وى وزير و زرين، يكى  پنكان جز بود نشده غايب هيچ

. شد خراب و بماند ريگستان موضع اين باز آنگاه از و. فرستاد» 3 «خزينه به و ،)بود (مثقال هفتصد

 بخارا در موليان جوى مثل آيين بهشت نفيس مقام از بهتر كه (است بوده موليان جوى به پادشاهان سراى ديگر و

 در الدوام على روان آبهاى و بوستانها و چمنها و باغها و سراها او جاى همه كه چرا. است نبوده منزلى و جاى

 به و» 4 «مرغزارها طرف به جانب هزار به و. مى گذشته اند جويها ديگر هم ميان از پيچيده هم در او مرغزارهاى

 كجا به و مى آيد كجا از كه» 5 «مى شد حيرت در مى كرد روان آبهاى تماشاى كه كس هر و مى رفته اند، گلزارها

. مى رود

: بيت: گفته دولتى» 7 «صاحب و). 108 (كشيده اند طرح» 6 «چنان معماران و العصر نادر استادان و

 رفت » 9 «گلشن اين از مى بايد كه كرد نالها             رفت شيون با و آمد چمن به» 8 «خندان آب         

 چهار و مصور، مهمانخانه هاى و سنگين، عالى منقش و موزون خانه هاى تمام به دشتك تا ريگستان در از ديگر و 

 و شرقى جانب از آفتاب ذره اى كه نوعى به بوده، گاهى خر كجم درختهاى و نيكو، حوضهاى سر و خوش، باغهاى

. نمى افتاده» 10 «حوض سر نشستگاه به غربى

 بهشت در كه ميوه اى هر و عناب و گيالس و فندق و بادام و ناشپاتى از فراوان الوان ميوه هاى باغها چهار اين در و

» 11). «است بوده لطيف و نيكو بغايت آنجا در هست سرشت عنبر

 او صفت و» 1 «موليان جوى ذكر

 را خود دامادان و فرزندان از كسى هر وى و است، بوده طغشاده» 2 «ملك» 1 «موليان جوى ضياع اين قديم در

 طالوت بن محمد بن حسن از بخريد را ضياع اين عليه، اللّه رحمة سامانى اسماعيل امير و. است داده حصه اى

. بود المعتصم ابن المستعين سرهنگ كه) 109(

 وقف» 4 «هنوز و كرد، وقف» 3 «مواليان بر بيشتر و ساخت، بوستانها و سرايها» 1 «موليان جوى به اسماعيل امير و

 جوى به بخارا حصار از اسماعيل امير روزى تا ،»5 «بودى مشغول دل خويش مواليان جهت از را او پيوسته و. است

 داشتى دوست بغايت را او بود،» 6 «استاده) او پيش (او پدر) موالى) (110 (الكبير سيماء مى كرد، نظاره» 3 «موليان

 بهر از را ضياع اين تا سازد سببى» 8 «تعالى خداوند كه بود هرگز گفت اسماعيل امير». 7 «داشتى نيكو و» 7«

 همه از ضياع اين آنكه از ،»10) «است (شده را شما) ضياع (اين كه ببينم تا» 9 «دهد زندگانى مرا و بخرم، شما

 تا داد، مواليان بر و بخريد، جمله تا كرد روزى تعالى خداى). خوش هواتر و (خوشتر و است، بقيمت تر بخارا ضياع

. گويند» 1 «موليان جوى مردم» 11 «عامه و. شد نام مواليان جوى
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 امير. است بوده» 12 «نيستانها جمله و ،)111 (خوانند دشتك را آن كه است صحرائى بخارا حصار پيوسته و

 ده (اول سال هم و درم، هزار ده به» 13 «طالوت بن محمد بن حسن از بخريد هم را موضع آن اللّه رحمه اسماعيل

. جامع مسجد بر كرد وقف را موضع آن امير اسماعيل. آمد حاصل به نى بهاى از» 14) «درم هزار

 كوشكها و بوستانها» 3 «موليان جوى به» 2 «را خويشتن شد امير كه هر او فرزندان از اسماعيل امير» 1 «از بعد و

 »علويان كارك «را آن كه است موضعى »نو دروازه «به». 5 «او نزهت و خرّمى و خوشى سبب به» 4 «ساخت

 زدندى مثل وى به چنانكه نيكو،) بغايت (ساخت كوشكى نوح بن» 7 «منصور امير) آنجا (و شهر،» 6 «در بر خوانند

 روزگار به تا بود، سلطانى مملكه علويان كارك ضياع» 8 «اين و. بود شش و پنجاه و سيصد بر سال و نيكوئى، از

 آسانتر كشاورزى را فقها تا بود، نزديك شهر به آنكه از داد، را علم اهل ضياع اين وى خان، طمغاج بن نصرخان

. بگرفت) تر (دور] را [ضياع» 9 «آن عوض و بود،

 سرايها آن برفت،) سامانيان از ملك چون (سامانيان عهد آخر تا بود معمور علويان كارك و» 3 «موليان جوى و

 ابراهيم بن نصر) 112» (10 «الملك شمس ملك روزگار به تا حصار، مگر نبود معين الملك دار بخارا به و شد، خراب

. كرد بنا آباد شمس او كه خان طمغاج

) 113 (آباد شمس بناى ذكر

». 11) «باغ دروازه به فرسنك نيم قريب (خريد بسيار ضياعهاى ابراهيم دروازه به» 10 «الملك شمس ملك

 را آن و كرد، خرج عمارتها آن اندر» 13] «بسيار [خزينهاى و بسيار مالهاى و نيكو، بغايت ساخت» 12 «بوستانها و

 نام) 114 (غورق را آن و خاصه، ستوران جهت از ساخت آباد چراگاهى شمس پيوسته و». 14 «نهاد نام آباد شمس

 اندر و ساخت،» 1) «115 (خانه اى كبوتر و كاخى وى اندر و ميل، يك مقدار به ساخت استوار ديوارهاى را آن و كرد،

 ديوارهاى و. بودند آموخته همه و خوكان، و روباهان و آهوان و گوزنان چون داشتى، وحشى جانوران غورق آن

 خضرخان» 4 «او برادر برفت، دنيا از» 3 «الملك شمس ملك چون. گريختن نتوانستندى كه بود وى بر» 2 «بلند

 نيز او چون و ،»7 «بود» 6 «نزهت با بغايت و. فرمود زيادت عمارتها را آباد شمس اين و ،»5 «نشست ملك به) 116(

. شد خراب تا نكرد تيمار را آباد شمس اين شد، پادشاه خان احمد او پسر برفت، دنيا از

 و بگرفت، را خان احمد رفت سمرقند به چون. كرد بسيار خرابى رسيد، بخارا به و بيامد، خراسان از ملكشاه چون

 جويبار به سرائى را خويشتن و. بود شده ويران تمام آباد شمس و. فرستاد النهر وراء ما به باز و برد، خراسان به

». 10 «آوردند جاى به بود تكلّف آنچه و» 9 «روان آب بوستان آن اندر و». 8 «كردند بنا فرمود

. بود بخارا الملك دار سراى آن سال سى مدت و

 صواب چنان آن از بعد. بودى سراى اين در» 11 «بودى بخارا به كه وقت هر بنشست، ملك به خان ارسالن چون

. بماند خراب موضع آن و بردند، حصار به و برداشتند را سراى آن تا فرمود] كنند ويران [كه ديد
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 كردند بنا فرمود» 14 «سرائى ليث بو كوى اندر» 13 «دروازه جه محلت به خان ارسالن سال چند» 12 «بعد از و

. نبود گرمابه آن مثل چنانكه سراى، در بر ديگر يكى  گرمابه و ،»16 «ساختند فرمود خاص گرمابه وى اندر و ،»15«

 آن و ساختند، فقها مدرسه را سراى) آن تا فرمود (آن از» 1 «بعد و بود، بخارا الملك دار سراى آن بسيار سالهاى و

 آباد سعد در به را خود خاص سراى و. كردند وقف» 2 «مدرسه آن بر ديگر ديهاى و بود، سراى در بر كه گرمابه

. كردند بنا» 3 «تا فرمود

» 4) «117 (كشكثه آل ذكر

 ،»6 «بگرفت را بخارا و آمد، در بخارا به مسلم بن قتيبة كه است آورده كتاب اندر» 5 «النرشخى جعفر بن محمد

» 10 «كه بخارا در بودند قومى. دادند» 9 «را عرب خويش ضياع و» 8 «خانها از نيمه» 7 «يك تا فرمود را بخارا اهل

 اهل ميان در و منزلت، و قدر و حرمت، با بودند» 13« مردمانى» 12 «ايشان و گفتندى،» 11 «كشكثان را ايشان

» 1اصيل  بودند غربا نبودند،» 15 «دهقانان از ايشان و ،»14 «بودى زياده شرف را ايشان بخارا

) خانها. ايشان اسباب و (خانها» 18 «قسمت اندر كرد الحاح قتيبه پس. بودند توانگر و بودند،» 17 «بازرگانان و ،

 روز آن و كردند، بنا) 118 (كوشك هفتصد شهر بيرون از و «عرب، به» 20 «گذاشتند جمله خويش اسباب و» 19«

. است شهرستان كه» 22 «»بود قدر همين شهر» 21«

 كوشك در بر كسى هر و كردند خويش  بنا اتباع و چاكران خانهاى خويش كوشك گرد بر گرد» 23 «كسى هر و

 و است، شده ويران امروز كوشكها آن و. آمدند بيرون كوشكها بدان و» 2 «ساخت صحرائى و بوستانى خود» 1«

 مغان آنجا و مى خوانند، مغان» 3 «كوشك را آن كه است مانده كوشك سه دو موضع آن بر شده، شهر بيشتر

» 4) «بوستانهاى مغان كوشكهاء اين در بر و است، بوده بسيار واليت اين در مغان (آتشخانه هاى و. باشيده اند

. عزيز بغايت ايشان ضياع و است، بوده خرّم و خوش

 كوشك ضياع» 7 «شنيديم چنين حميد امير» 6 «روزگار به» 5 «ما كه است كرده تقرير چنين جعفر بن محمد

 به نمودند رغبت پادشاه نزديكان و غالمان و كرده اند، مقام بخارا به پادشاهان كه است سبب بدان قيمت را مغان

. شد درم هزار چهار به ضياع اين از» 9 «جفتى هر قيمت تا ضياعها،» 8 «آن خريدن

 به پادشاهان كه اين از پيش است، دانسته او كه است چنان» 11 «بگفت رسيد» 10 «بخارا امير به سخن اين چون

 در خرد» 13 «زمين گاو جفت يك كه خواستى» 12 «كسى اگر و بودى، بيشتر ضياع اين قيمت كردندى، مقام بخارا

 اكنون و خريدن، بايستى نقره سنگ درم هزار دوازده به» 16 «جفتى هر» 15 «بيافتى اگر نتوانستى،» 14 «سال

 مانده كمتر سيم را مردمان كه مى بايد نقره سنگ درم هزار چهار به زمين» 17 «جفت هر كه (است شده ارزان نرخ

. است
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 كسى و مى دهند، رايگان به  كه»18 «است چنان مغان كوشك ضياع اين ما روزگار به كه گويد نصر محمد بن احمد

». 4 «رعيت بر بى شفقتى و ظلم سبب به» 3 «رايگان» 2 «بمانند بخرند آنچه و ،»1 «نمى خواهد

» 5 «آن نواحى و) 119 (بخارا رودهاى ذكر

. است عظيم رود آن و است، كرمينه رود» 6 «اول

. خوانند» 8 «كام شافر بخارا عامه و» 7 «است كام شاپور رود دوم

 بدين و گرفت، خشم خويش پدر از ،»10 «ساسان آل از كسرى فرزندان از يكى» 9 «كه حكايت اندر آورده اند و

 را او بخارخدات رسيد بخارا به» 12 «چون. باشد پسر فارسى زبان به پور و. بود» 11 «شاپور او نام و آمد، واليت

 آنجا تاريخ آن در و افتاد،» 13 «جانب بدان و رفت شكار به روز يك بود، دوست شكار شاپور اين و. داشت نيكو

 بخارخدات از» 14 «را جايگاه آن آمد، خوش را او شكار، جايگاه و بود مرغزارى نبود، آبادانى و نبود،) ديهه (هيچ

 رود شاپور اين داد، او به را موضع آن بخارخدات. كند» 16 «آبادان» 14 «را جايگاه آن تا ،»15 «بگرفت مقاطعه به

 را حوالى آن و (كرد بنا كاخ و نهاد، روستاها رود آن بر و كام، شاپور يعنى. كرد خود نام به و كند، بر عظيم

 آنجا و» 19 «كرد خويش نشست جاى و ساخت، كاخ و ،»)18 «كرد بنا» 17 «وردانه ديهه و. خوانند آبويه روستاهاى

 به مسلم بن قتيبة» 1 «روزگار كه بدان و روستاها، آن ماند ميراث وى فرزندان به وى پس از و شد، عظيم ملكى

 با و نشستى،» 3 «وردانه ديهه به و بود، عظيم» 2 «پادشاهى او و بود، وردان خدات شاپور فرزندان از آمد بخارا

 و. بمرد وردان خدات» 4 «آخر و افتاد،) بسيار (حربهاى وى با را قتيبه). 120 (كردى منازعت بخارخدات طغشاده

. شود گفته بخارا و بيكند فتح در قصه اين و داد، طغشاده به را بخارا ملك قتيبه

. خوانند العليا خرقانة را سيم رود و

. خوانند رود خرقان را چهارم رود و

. است بزرگ و عظيم بغايت رودى خوانند، ختفر) عاو (را پنجم» 5] «رود [و

. خوانند سامجن را ششم» 5] «رود [و

. خوانند رود» 6 «بيكان را هفتم» 5] «رود [و

». 8 «دارد بسيار روستاهاى رود اين و. خوانند العليا» 7 «فراوز را هشتم» 5] «رود [و

. خوانند» 9 «ديمون كام نيز و خوانند، السفلى فراوز را نهم» 5] «رود [و

. خوانند اروان را دهم» 5] «رود [و

. خوانند كيفر را يازدهم» 5] «رود [و
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. است شهر رود در رود اين و. خوانند زر رود را دوازدهم» 5] «رود [و

. دارد بسيار آب و دارد، بسيار روستاهاى كرديم ياد) كه (رودى هر و

 است كنده خود آب كه را ختفر» 11 «عاو رود مگر كنده اند، مردمان را رودها همه كه آورده اند» 10 «چنين و

».] 1 «خوانند  نفر]رود» 13 «بخارائيان حاال و») [12 «موضع آن (خلق بى زحمت

 آن  نواحى و بخارا خراج ذكر

 شست و پانصد و هزار هشت و» 4 «شست و صد و هزار هزار» 3 «بار يكى سامان امراى و سامان آل» 2 «روزگار به

 »خراج با است بوده نيم و دانگ پنج و درم شش و» 5«

. كرمينه 

 موضع آن از خراج سلطان شده، غرق آب به ضياع بعضى و شده،» 8 «كم خراج» 7 «طرف هر به آن بعد از و

 و علويان دست به بعضى و» 11) «است كرده وضع» 10 «نيز را آن خراج برده آب كه را آن (و» 9 «است برداشته

 شده پاك ديوان از خراج و شده، سلطان ضياع بعضى و. است كرده وضع نيز را آن خراج سلطان است، افتاده فقها

. است رفته بيرون بخارا عمل از كرمينه خراج و ديگر، روستاهاى بسيار و. بيكند چون است،

» 14 «گويند» 13) «121 (كنپرك ديوار را آن مردمان كه] بخارا» [12 «ديوار ذكر

 ليكن و است، نياورده ترتيب بدين» 16 «نرشخى جعفر بن محمد فصل اين كه گويد» 15 «نصر بن محمد بن احمد

. است رانده سخن اثناء در اين از بعضى

 رسيد، مهدى المؤمنين امير به خالفت چون كه است آورده ترتيب به العلوم خزائن در نيشابورى» 1 «الحسن ابو و

 خراسان جمله اميرى پس ،»3 «نبودى پارساتر وى از» 2 «عباسى خلفاى از كس هيچ و الرشيد، هارون پدر يعنى

» 5 «آنجا و مرو، به تا بيامد او و شش، و شصت صد سال در داد، را) 122 (طوسى سليمان بن» 4 «فضل العباس ابو

 به رفتند، مرو به جمله نيز سغد مهتران و رفتند، او نزديك به» 6] «بخارا [بزرگان و مهتران و وجوه پس بنشست،

 كه است، رنج ترك كافران از» 7 «را ما كه گفتند بخارا اهل پرسيد، ايشان واليت حال از او. خراسان امير سالم

 را سامدون ديهه و آمده اند، تازگى به» 10 «اكنون) و. (مى كنند غارت» 9 «ديهها و مى آيند ناگاه وقت هر به» 8«

». 11 «بوده اند كرده اسير را مسلمانان و كرده اند، غارت

 گفت بود آنجا سغد ملك) 123 (غورك بن يزيد». 13 «بفرمايم تا داريد» 12 «تدبيرى هيچ گفت طوسى العباس ابو

 زنى سغد به» 14 «مى كرده اند غارت را سغد واليت تركان جاهليت در پيشين روزگار به. باد خراسان امير بقاى

. يافته امان تركان از» 15 «سغد واليت است، آورده بر باره را سغد او ،)124 (است بوده پادشاه
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 بخارا امير كه كه را» 19 «الذهلى» 18 «عمرو بن» 17) «125 (حماد بن» 16 «مهتدى مر بفرمود طوسى العباس ابو

 سمرقند، شكل به» 21 «بود باره) آن (اندرون بخارا روستاهاى همه چنانكه زند» 20 «باره را بخارا تا او، جانب از بود

. نرسد بخارا واليت به تركان» 22 «دست تا

 ميلى) نيمه (هر به و نهند،» 3 «دروازه اى] فرسنگى  در [و بزنند، ديوار اين تا بفرمود» 2 «حماد بن» 1 «مهتدى اين

). آرند بر (استوار» 4 «برج يكى

 يحيى بن [محمد روزگار به تا نمود، قيام را شغل اين بود، بخارا قاضى كه عليه اللّه رحمة البخارى خلف بن سعد و

. پانزده دويست سال در شده، تمام ورق بن هلجد بن منصور بن] اللّه  عبد بن

 بخارا مردمان بر عظيم» 5 «خرجى و مئونت و مى داشت، نگاه و مى فرمود عمارت آن از بعد بودى كه اميرى هر و

 كه اللّه رحمه سامانى اسماعيل امير روزگار به تا بسيار، حشرهاى و ببايستى، عظيم» 7 «مالى» 6 «سالى هر و بود،

 آنچه و باشم، من بخارا واليت» 9 «باره باشم زنده من تا گفت و شد،» 8 «خراب ديوار آن تا كرد رها را خلق او

. يابند ظفر دشمنان بخارا واليت به كه نگذاشت و مى كرد، حرب خويش تن به پيوسته و كرد، تمام پذيرفت

 بخارا) 126 (ربض ذكر

 عبد (بن محمد خراسان» 12 «امير] دست  [از بود بخارا) امير (كه» 11 «خالد بن» 10 «احمد از بخارا شهر مردمان

 بر دروازه ها» 14 «شب تا مى بايد، ربضى را ما شهر كه كردند خواست» 13 «در الطاهرين) 127 (طلحة بن) اللّه

 و استوار، و نيكو بغايت كردند بنا» 16 «ربضى تا فرمود او پس باشيم، امان در زنان راه و دزدان از و» 15 «بنديم

 هر به» 1] «را [ربض اين و. شد تمام كه بود پنج و سى و دويست تاريخ به اين و نهادند، دروازه ها و برجها ساختند،

. كردندى تازه عمارت كردى بخارا قصد لشكرى كه وقت

 دو هر چنانكه ،»3 «كنند بنا ديگر» 2 «ربضى قديم ربض آن پيش در تا بفرمود خويش روزگار به خان ارسالن و

. شد خراب نيز آن و. شد محكم و متصل

 نور) 128 (خان طمغاج قلج مسعود الدين و الدنيا ركن عالم عادل خاقان خمسمائه و ستين سنه» 4 «شهور در و

 سنه» 6 «شهور در و. شد ويران باز و زدند،» 5 «ربضى بخارا) شهر (قديم ربض آن بيرون تا بفرمود مضجعه اللّه

 زدند فصيل و فرمود، ربض باز و» 8 «بگرفت را بخارا تكش سلطان بن محمد خوارزمشاه» 7 «خمسمائه و ستين

 بگرفت] را» [12 «شهر) و آمد (تاتار لشكر باز ستمائة و» 11 «عشرة سنه» 10 «شهور در و. كردند نو را دو هر و ،»9«

. شد ويران باز و
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 بخارا به زدن سيم و» 13 «درم ذكر

 در) و بود پادشاه بخارا بر (سال سى او و بخارخدات كانا او نام بود پادشاهى بخارا به زد سيم كه كسى نخستين

 تا بفرمود» 14 «نيز او زده اند، سيم ديگر واليتهاى به كه دادند خبر را او). بودى (گندم و كرباس به بازرگانى بخارا

» 1بخارا به

 امير) خالفت (روزگار به اين و تاج، با» 3 «بفرمود خويش،» 2) «صورت (آن بر و» 1) «خالص(نقره   از زدند سيم 

 امير» 5) «129 (عطا بن غطريف الرشيد هارون روزگار به تا]. بود [عنه» 4 «اللّه رضى) صديق (بكر ابو المؤمنين

 و بود، الرشيد هارون مادر برادر غطريف اين و». 7 «پنج و هشتاد و صد» 6 «سال به رمضان ماه در شد، خراسان

 اسير و گويند،» 8 «جرش را آن كه شهرى از. يمن از عطا دختر بود، نام) 130 (خيزران] را [الرشيد هارون مادر

 يكى»: 9 «آمد پسر دو وى از را مهدى آوردند،) 131 (مهدى نزديك به را او آنجا از و طبرستان، به بود افتاده

 از (آمد وى نزديك به» 10 «غطريف اين شد، بزرگ خيزران كار چون و. الرشيد هارون دوم و) 132 (الهادى موسى

. مى بود» 11 «وى با و ،)يمن

 سيم آن مردمان و بود، شده روان خوارزم) سيم (مردمان دست در تاريخ بدان و داد، وى به خراسان الرشيد هارون

 به عطا بن غطريف چون. بود شده بيرون مردمان دست از بخارا سيم آن و گرفتندى، دلى ناخوش به» 12 «را

 در است نمانده سيم را ما كه» 13 «درخواستند وى از و رفتند، او نزديك به بخارا اعيان و اشراف آمد، خراسان

 و است، بوده قديم در) بخارا سيم (كه زنند سكه همان به) و (زنند، سيم را ما تا» 14 «فرمايد خراسان امير. شهر

) ميان (سيم با] ما [تا نبرد» 16 «بيرون ما شهر از و» 15 «نكند بيرون ما دست از كس هيچ كه بايد] مى  [سيمى

 رأى ايشان از كردند، و جمع را شهر اهل پس بود، عزيز نقره تاريخ بدان و ،»18. «بكنيم معاملت خويش،» 17«

: چيز شش از زنند سيم كه كردند اتفاق آن بر معنى، اين در خواستند

 سيم يعنى زدند، غطريف نام به) پيشين (سكه آن به و كردند، همچنان مس، و آهن و ارزيز و مشك و نقره و زر

. خواندندى غدريفى مردمان عامه و. غطريفى» 1«

 خشم سلطان نگرفتند، بخارا اهل. آمد سياه زدند اخالط به» 3 «كه سيم اين و بود خالص نقره از قديم» 2 «سيم و

 به سلطان و. خالص نقره سنگ درم يك به غدرفى شش نهادند قيمت و مى گرفتند،» 4 «كراهت به و كردشان

 دويست قديم در بخارا خراج آنكه بهر شد، گران بخارا خراج سبب بدين و». 5 «شد رايج تا گرفت قيمت همين

 همين به سلطان شد، رايج نقره سنگ درم شش و زدند،» 7 «غدرفى چون». (6 «كم چيزى بود نقره درم هزار

 روان نقره درم به» 7 «غدرفى درم كه) شد چنان و (شد عزيز» 7 «غدرفى چون). كرد الزم ايشان بر» 7 «غدرفى

 به) بود چيزى كم نقره درم هزار دويست از (بخارا خراج خواست،» 7 «غدرفى و» 8 «نخواست نقره سلطان و شد،

. برآمد» 7 «غدرفى» 10 «درم هفت و شصت و پانصد» 9 «و هزار هشت و شصت و درم هزار هزار يكبار
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 بوده» 7 «غدرفى درم پنج و هشتاد به پاكيزه نقره درم بيست، و دويست» 11 «سال به است آورده جعفر بن محمد

 نقره درم صد كرديم ترجمه را كتاب اين ما كه بود عشرين و اثنين سنه» 12 «شهور در گويد نصر بن احمد. است

»). 15 «بود» 7 «غدرفى درم نيم و هفت به» 14 «مثقالى سرخ زر و (بود» 13 «غدرفى درم هفتاد به خالص

 غدرفى سيم در و. بخارا شهر در زده اند» 2 «ماخك كوشك به غدرفى اين) كه (است آورده جعفر بن» 1 «محمد

 به درم» 5 «ده هر در و- است زر» 4 «حبه يك درمى هر) در (كه گفته اند و. است ديگر اخالط از بيشتر نقره» 3«

 آل از كسى هر زده اند، بسيار» 7 «پشيز عدلى بخارا به و. باشد نيم و دانگ چهار» 6 «تا سنگ درم نيم وزن

. نبود عجبى آن در چون نشد، كرده آن ذكر سامان آل از» 8 «بعد ديگر پادشاهان از و سامان،

 بخارا فتح ابتداى ذكر

 از وى فرستاد، خراسان به» 9) «134 (معاويه را) 133 (زياد اللّه عبيد چون كه است آورده چنين جعفر بن محمد

 پس. بود خرد طغشاده او پسر آنكه بهر از بود،» 10 «خاتونى بخارا پادشاه و. آمد بخارا به و بگذشت جيحون آب

 را خويشتن بخارى» 13 «بنده هزار چهار و». 12 «كرد برده بسيار و ،»11 «راميتن و بگشاد بيكند زياد اللّه عبيد

. بود» 15 «چهار و پنجاه سال اول و سه و پنجاه) سال (آخر به اين و ،»14) «135 (گرفت

 ايشان از و فرستاد،» 16 «تركان به كس خاتون. كرد راست منجنيقها و كشيد، بر صفها رسيد بخارا شهر به چون

 و توام،» 17 «طاعت در من گفت و خواست، مهلت روز هفت و فرستاد زياد اللّه عبيد به كس و. خواست يارى

. فرستاد بسيار هديه هاى

 ترك لشكر خواست، زمان ديگر روز هفت و فرستاد،» 2 «هديها باره ديگر» 1 «نرسيد مدد روز هفت اين در چون

 و شدند، هزيمت به كافران آخر به و كردند، بسيار حربهاى و گشت، بسيار لشكر و شدند، جمع ديگران و برسيد

 باز خويش واليت به لشكرها آن و (آمد اندر حصار به خاتون و بكشتند، بسيار و رفتند، ايشان پى در مسلمانان

 يك و. گرفتند برده و سيمينه، و زرينه و جامه و سالح از»] 4 «يافتند غنيمت بسيار مسلمانان و»). [3 «گشتند

 كردند قيمت چنانكه جواهر، به مرصع بود زر از موزه و» 5 «جورب و. گرفتند» 5) «136 (جورب با خاتون موزه پاى

 را شهر و مى كردند، خراب را» 7 «ديها و مى كندند درختان تا فرمود زياد اللّه عبيد. آمد» 6 «درهم دويست هزار

 مال و بفرستاد،» 8 «مال و درم، هزار بار هزار بر افتاد صلح خواست، امان و فرستاد، كس خاتون. بود خطر نيز

. برد خويشتن با برده هزار چهار آن و. بازگشت و بگرفت،

 از شد، خراسان امير) 137 (عثمان بن سعيد و شش، و پنجاه سال در شد معزول خراسان امارت از وى چون

 آن از و. كرده ام زياد اللّه عبيد با كه صلحم همان بر گفت و فرستاد كس خاتون. آمد بخارا به و بگذشت، جيحون

. بود مرد هزار بيست و صد] يك  [ايشان عدد و. رسيدند نخشب و كش و سغد لشكر ناگاه كه فرستاد، بعضى مال

 فرستان باز مال آن و قولم، همان بر گفت سعيد. شد پشيمان» 10 «بود فرستاده» 9 «آنچه از و صلح از خاتون

 بر صفها و ايستادند،] ديگر يك [مقابله در و شدند جمع لشكرها آنگاه. نيست صلح را ما» 12 «گفت خاتون». 11«
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 خاتون بى حرب، بازگشتند» 2 «كافران لشكرهاى همه آن تا انداخت» 1 «كافران دل در تعالى  سهم خداى. كشيدند

 سغد به اكنون من گفت سعيد). فرستاد تمامى به و كرد، زيادت مال و خواست، صلح و (فرستاد، كس باز. ماند تنها

 از تن هشتاد خاتون. نرنجانى مرا و نگيرى، من بر راه تا بايد، گروى تو از ،»3 «منى راه به تو و مى روم، سمرقند و

. مى رود هنوز و رفت و گشت، باز بخارا» 4 «در از سعيد] و [داد، سعيد به گرو به بخارا دهقانان و ملك زادگان

 كه گفتندى مردمان و بود، عاشق» 5 «خويش شوى چاكران از يكى بر خاتون اين كه آورده اند حكايت در و

» 7 «بخارخدات از پسر اين و. است بسته» 6 «خويش شوى بر را پسر اين وى و است، مرد اين از وى پسر طغشاده

 وى كه ،»10 «مى دهيم ديگر خدات زاده به» 9 «را وى ملك اين ما» 8 «كه گفتند وى لشكر از جماعتى. نيست

 دفع خود از را ايشان تا مى ساخت، تدبير و بود، آگاه ايشان قصد اين از خاتون و ،»11 «است زاده پادشاه بى شك

 كرده قصد اين كه را قوم آن و كرد، حيله خاتون خواست، گرو وى از سعيد و سعيد، با افتاد صلح اين چون كند،

. سعيد از هم و رست» 12 «باز ايشان از هم تا. داد گرو به. بودند

 همچنان خاتون آئى، بيرون من» 13 «سالم به بايد گفت را خاتون كرد، صلح خاتون با سعيد چون كه كنند حكايت

 يكى هر سالم به خاتون آيى، بيرون نيز من مهتران سالم به» 15 «كه گفت و. آمد بيرون» 14 «وى سالم به و كرد،

 عظيم آتشى تا بفرمود بود،» 1) «138 (خازم اللّه عبد او لشكر وجوه از يكى و. آمد بيرون لشكر وى وجوه از

 چشمهاى بود، سرخ مردى اللّه عبد اين و ،»3 «بود گرم هوا بغايت و. بود» 2 «ايستاده او و او، خيمه اندر افروختند

 بيمناك» 5 «مردى و بيغاريه، را او زدندى مثل چنانكه بود، بزرگ وى سر و آتش، تاب از بود شده» 4 «سرخ نيز او

 زود و بترسيد، او از آمد در او نزديك به خاتون چون. بنشست و كشيد بر» 6 «شمشير و برداشت، سالح بود،

: بيت: مى گفت و بگريخت،

» 9) «139 (بناميزد» 8 «دورخه بد چشم             ايزد غالم اى آراست» 7 «خوبت         

 به خاتون ،»10 «گشت بيمار سعيد بخارا، به كرد صلح خاتون با سعيد چون كه مى گويد ليثى سليمان هم حكايت 

» 14 «كرد بيرون كيسه از» 13 «چيز دو و كرد كيسه در دست ،»12 «زر پر داشت كيسه اى ،»11 «آمد در او عيادت

» 17 «مى دهم ترا ديگر» 16 «آن و بخورم، شوم بيمار اگر تا مى دارم نگاه خويشتن بهر از»] 15 «يكى اين: [گفت و

 چون مى دهد، بزرگى و عزّت» 18 «اين با خاتون) اين (كه چيست كه آمد عجب را سعيد. شوى بهتر و بخورى، تا

» 20 «شتر پنج تا فرمود را خود كسان. گشته كهنه بود» 19) «140 (خرما كرد، نگاه سعيد رفت، بيرون خاتون

 و بگشاد «كيسه ديد، بسيار» 21 «خرماء و بگشاد جوالها خاتون. بردند خاتون نزديك به و كردند، بار تازه خرماء

 آمد عذر به و داشت، خاتون كه بود» 2 «همچنان و كرد مقابله»» 1 «خرماها آن با و كرد، بيرون خويش آن  خرماء

». 5 «بيمارى بهر از داشته ام نگاه بسيار سالهاى» 4 «را خرما دو اين و نباشد، بسيار جنس اين از را ما گفت و ،»3«

 معنى» 7 «اين در را بخارا اهل و شد، عاشق وى بر سعيد جمال، با و شيرين» 6 «بود زنى خاتون اين كه آورده اند

». 8 «بخارى زبان به سرودهاست
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 بخارا به) 141 (عنه اللّه رضى عباس بن قثم بود، آمده بخارا به سعيد كه وقت آن در) كه (آورده اند» 9 «روايتى در و

 رضى قثم. تير هزار ترا و ،»11 «بدهم تير يك را كسى هر) غنيمت (اين از گفت و» 10 «كرد اكرامى را او سعيد آمد،

») 14 «عنه اللّه رضى قثم آن» 13 «بعد از. است شريعت فرمان چنانكه تير، يك بجز (نخواهم گفت» 12 «عنه اللّه

. اعلم اللّه و است شده فوت سمرقند به گفته اند بعضى و. شد فوت آنجا و رفت مرو به

 آن و. بود را او ظفر و كرد بسيار حربهاى و رفت، سغد و سمرقند به شد،» 15 «فارغ بخارا كارهاى از سعيد چون و

» 19 «چون. آورد بسيار مال و ،»18 «كرد برده تن هزار سى سمرقند» 17 «از و نبود،» 16 «پادشاهى را سمرقند روز

 من گفت سعيد». 21 «بده ما به گرو آن بازگشتى» 20 «سالمت به چون: گفت و فرستاد كس خاتون رسيد، بخارا به

 خاتون بگذشت» 1 «جيحون از چون. بگذرم جيحون  از»23 «من تا باشد من با گرو». 22 «نشده ام ايمن تو از هنوز

 چون. رسم نيشابور به» 2 «تا گفت. فرستاد كس باز رسيد مرو به چون. رسم مرو به تا باش گفت. فرستاد كس باز

. مدينه به آنجا از و رسم،» 3 «كوفه به تا گفت رسيد، نيشابور به

 جامه از بود ايشان با چه هر و بگشادند، ايشان از كمرها و شمشيرها تا بفرمود را غالمان رسيد، مدينه به» 4 «چون

» 8 «كشاورزى به و دادند، عوض گليمها را ايشان و ،»7 «بگرفتند ايشان از» 6 «را همه سيم و زر و» 5 «ديبا

 را ما و نكرد، ما با كه» 10 «ماند خوارى چه را مرد اين گفتند و شدند، تنگدل بغايت» 9 «ايشان. كردند مشغولشان

 هالك فائده به بارى» 12 «شدن هالك خواهيم» 11 «استخفاف در چون مى فرمايد، سخت كار و گرفت بندگى به

 و دادند، كشتن به نيز را خويشتن و بكشتند، را سعيد و» 13 «بستند بر درها و آمدند، اندر سعيد سراى به. شويم

. بود خليفه) 142 (معاويه بن يزيد كه بود وقتى اين

 بخارا به ساخته لشكرها آنجا از و آمد، خراسان به و ،»15 «شد خراسان امير ابيه بن) 143 (زياد بن» 14 «سلم

 به فرستاد كس». 16 «كردن مقاومت نتواند بخارا لشكر اين با كه دانست بديد، ساختگى و لشكر آن خاتون. رسيد

 دست و» 18 «بيائى كه بايد است تو شهر بخارا و باشم، زنى به» 17 «ترا من گفت] و [سغد، ملك طرخون نزديك

 بسيار لشكر با تركستان از بيدون  نيز و مرد، هزار بيست و صد با بيامد طرخون. سازى كوتاه ملك اين از عرب

 هم بود بيرون در كه كوشك درهاى و گشاده، دروازه ها و. بود كرده صلح» 2) «144 (سلم با خاتون ،»1 «بيامد

 خاتون و رسيد، بيدون كه را» 2 «سلم آوردند خبر آمد، فرود رود خرقان روى آن از و برسيد، بيدون ،»3 «گشاده

 گفت و ،»4 «فرستاد) 145 (مهلب نزديك به كس زياد بن» 2 «سلم. بستند شهر دروازه هاى) و (كرد، بيعت وى به

 كه داد جواب مهلب. آرد بجاى باشد طاليگى شرط آنچه و است، اندازه بچه كه ببيند را لشكر اين و برود تا بگوى

 خبر ترا آيد باز سالمت به اگر كه فرست را كسى ،»6 «مشهورم مردى من نفرستد، كار بدين كس را منى چون» 5«

 بايد ترا» 9 «آينه هر گفت» 2 «سلم. نيايد» 8 «پديد شكستى) تو (لشكر در شود هالك اگر و ،»7 «بيارد درست

 آگاه را كسى من رفتن از و فرست، من با» 10 «مردى علمى هر از رفتن بايد مرا آئينه هر اگر كه گفت مهلّب. رفتن

 بى آنكه كردند معلوم و ،»»11 «رفتند او با شب ايشان و. فرستاد «او با را خويش عم پسر و كرد، همچنان مكن،
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 و كرد مردمان به رو و ،»13 «گذارد بامداد نماز زياد بن» 2 «سلم شد روز چون. بودى» 12 «خبر را دشمن سپاه

: گفتند و بشنودند، عرب و شد، فاش لشكر در خبر». 14 «فرستاده ام طاليگى به را مهلب دوش من گفت

 زود. فرستادى وى با را ما بودى حرب اگر و. بگيرد غنيمت» 15 «ما از بيش تا است فرستاده بدان را مهلب امير

 بيامديد، كه كرديد خطا گفت بديد را ايشان) چون (مهلب. رود لب به تا رفتند مهلب اثر بر و شدند سوار جمعى

 نهصد مسلمانان بشمرد، مهلب. بگيرند را همه كافران اكنون هم آيند، همى» 16 «آشكارا ايشان و بودم، پنهان من

» 1 «بيدون لشكر طاليه و كشيدند بر آنگاه  صف». 17 «كرده ايد آنچه از شويد پشيمان كه اللّه و گفت. بودند كس

 بر ترك ملك و. كشيدند بر صفها و شدند، سوار يكبار به همه و ،»2 «زدند بوق زود مسلمانان. بديدند را ايشان

 چيست؟ تدبير گفتند. شود همين كه دانستم من گفت مهلب. درماندند عرب و تاخت ايشان

 باقى و بكشت، مسلمانان از» 3 «را تن صد چار و اندريافت، را ايشان» 1 «بيدون و. گشتند باز رويد، پيشتر گفت

 ميان كه آمد، ختن امير نزديك و بگذشت، آب از» 6 «بيدون و شد، ديگر» 5 «بامداد». 4) «لشگرگاه تا بگريختند

 و كردند، حمله كافران و شد، سخت حرب و آمد اندر پيش مهلّب پيوست، در» 7 «جنگ و بود، فرسنگ نيم ايشان

 مهلب بانگ اين گفت و شد خيره» 10 «سلم. يابيد اندر مرا كه» 9 «كرد بانگ مهلب. گرفتند» 8 «ميان در را او

. خاموش بود ايستاده» 10 «سلم پيش در زمان آن» 11) «146 (حوذان اللّه عبد. است

. نكند فرياد وى نباشد، هالك بيم را مهلب اگر كه باهللا گفت. نمى گوئى سخن كه ترا است بوده چه گفت» 10 «سلم

 كه» 14 «هزيمت هر بر و. دارم روا شوم هالك» 13 «بارى اگر. بكنم است من بر آنچه و برنشينم» 12 «بارى من

. مى داد آواز مهلب مى شد

. خورد نان و خواست خوان» 10 «سلم ميان اين در. كنيد صبر ساعت يك گفت» 10 «سلم

 نيست، خبر شده اى هالك ترا،» 16 «كناد سير خداوند است، خوردن» 15 «نان وقت چه گفت» 11 «حوذان اللّه عبد

 به و شوند پياده تا» 18 «بگوى را سواران گفت. چيست تدبير اكنون گفت» 10 «سلم نبوده اى،» 17 «حرب مرد و

 ميان در سخت مهلب و». 2 «رفت مهلب نزديك به بتاخت» 1 «بن  حوذان اللّه عبد. كردند همچنين. روند حربگاه

. بود» 3 «مانده

 بر و شدند، دل قوى مى آمدند، ايشان مدد به كه ديدند را مردان كردند نگاه چون نگريد، خويش» 4 «سپس گفت

 به» 6 «كافران. گفتند تكبير مسلمانان. شد كشته» 5 «بيدون ميانه اين در. كردند سخت را كار و گرفتند، جستن

. آوردند بر كافران نهاد از دمار تا مى كشتند، و رفتند همى كافران اثر بر مسلمانان و» 7 «شدند هزيمت يكبار

. رسيد درم) صد (چهار و هزار دو را سوارى هر كردند، قسمت روز آن و گرفتند، غنيمت بسيار و

 درخواست تو از گفت خاتون. بستد عظيم مال و كرد، صلح وى با» 8 «سلم خواست، صلح و فرستاد كس خاتون

 چنان مرا و شده ام، بيهوش و ديده ام يكبار كه اوست صورت چنانكه نمائى» 9 «مرا خازم اللّه عبد كه مى كنم
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 به و داشت، كه مهمانخانه اى به بخواند را» 12 «خازم اللّه عبد» 8 «سلم نيست،» 11 «آدمى او» 10 «كه مى نمايد

 هديه ها و كرد سجده» 13 «بديد را او خاتون چون سرخ، دستار و مى داشت نيلگون خز جبه و نمود خاتون

. رفت» 16 «خراسان به و بازگشت  »1غنيمت  با و» 14 «مظفر» 8 «سلم. عجب از فرستادش

 عجم  و عرب ميان النهر وراء ما قسمت و بخارا فتح و مسلم بن قتيبة واليت ذكر

. آمد خراسان به ،)147 (حجاج دست از شد خراسان امير مسلم بن قتيبة چون

 و هشتاد سال در بگذشت جيحون از و برآمد، او دست بر طخارستان فتح و كرد، راست را خراسان جمله) و (

 و. گويند شارستان قديم در را بيكند و بود، استوار بغايت كردند، حصار را بيكند يافتند، خبر بيكند اهل. هشت

». 2 «ورا استوارى از» 1 «خوانده اند روئين شارستان

 و كردند، حيله و ديدند، رنج و شدند، بيچاره مسلمانان روز پنجاه مدت و. كرد» 3 «سخت) بسيار (حربهاى قتيبة

 و كردند، حفره ديوار و ،»5 «برآمدند ستورگاهى به حصار اندرون و برج، بر كردند حفره ديوار زير در» 4) «قومى(

 بر كه هر كه برآورد آواز» 7 «قتيبه. آمدند در رخنه از» 6« نمى رسيدند حصار به مسلمانان هنوز و انداختند، رخنه

 بدر كردند رغبت كسى هر تا مى دهم وى فرزندان به شود كشته اگر و مى دهم، وى ديت آيد، بر» 8 «رخنه اين

) 148 (نصر بن ورقاء و بستد، مال و كرد، صلح قتيبه خواستند، امان بيكند مردمان و. گرفتند را حصار و آمدن،

. آورد بخارا به روى او و كرد، امير ايشان بر را باهلى »9«

 را لشكر فرمود قتيبه. كشتند را امير و كردند، خالف حصار اهل كه دادند خبر رسيد،» 10) «149 (خنبون به چون

. كردم مباح ايشان مال و خون و كنيد، غارت را بيكند و برويد كه

 اين آورد، بيرون را دو هر» 9 «نصر بن ورقاء جمال، با بود دختر دو را او بود مردى بيكند اندر كه بود آن سبب و

 بجست مرد نداد، جواب» 2 «ورقاء مى گيرى، من دختر دو شهر همه از» 1 «است  چرا بزرگ شهرى بيكند گفت مرد

. نشد كشته و نيامد كارى ليكن و ،»3 «آمد اندر ناف به را رقاء و بزد، كاردى و

. كرد برده بود مانده باقى آنچه و بكشت، را همه بود حرب اهل بيكند در كه هر گشت باز رسيد، قتيبة به خبر چون

. شد خراب» 4 «بيكند و نماند، كس بيكند اندر چنانكه

 و ديگر، جاى و) 150 (چين بلده واليت به بودند رفته» 6 «بازرگانى به بيشتر و بودند بازارگانان» 5 «بيكند اهل و

» 7 «آبادان را بيكند باز و عرب، از بخريدند و كردند، طلب را خويش اقرباء و زنان و فرزندان بازگشتند چون

. كردند

 زود شهريان همان دست به باز و بماند، خالى و» 8 «شد ويران شهر آن جمله كه نبود شهرى هيچ كه گفته اند

. بيكند مگر گشت» 9 «آبادان
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 و درم، هزار چهار وزن به يافت سيمين بتى يكى بتخانه در بگشاد،» 10 «را بيكند قتيبه چون كه آورده اند حكايت

 يافت مرواريد) دانه دو و. آمد بر مثقال» 11 «هزار پنجاه و صد كشيد بر و كرد، گرد را جمله (يافت جامها سيمين

 مرغ دو گفتند آورده ايد، كجا از بزرگى بدين مرواريدها اين گفت قتيبه. كبوتر بيضه چون» 12 «يكى هر ،)151(

 به مرواريد دانه دو آن با و كرد جمع» 13 «طرايفها قتيبه پس انداخته، بتخانه بدين و گرفته، دهان به است آورده

 حجاج  جواب. كرد ياد نامه در مرواريد دانه دو اين قصه و بيكند، فتح به نوشت نامه و فرستاد، حجاج نزديك

 كه» 1 «مرغانى آن از و بزرگ، مرواريد دانه دو اين از مرا آمد عجب و شد، معلوم كردى ياد آنچه كه نوشت

 ما نزديك به و آوردى، دست به» 3 «فاخر چيزى» 2 «چنين كه تو سخاوت عجب تر» 2 «اين از و آورده اند،

. فرستادى

. عليك اللّه بارك

 و. كرد حربها و رفت،» 4 «خنبون به شد، فارغ بيكند كار از قتيبه چون بماند، خراب بسيار سالهاى بيكند پس

 وى با و نام، وردان خدات بود پادشاهى آنجا و رفت، وردانه به و بگرفت، خرد ديهاى بسيار و تاراب و» 4 «خنبون

 »وردانه و. بمرد وردان خدات» 6 «عاقبت و» 5 «كرد بسيار حربهاى

 آمدند گرد لشكرها» 8 «راميتن و خنبون و) 152 (تاراب ميان بخارا روستاهاى ميان اندر و بگرفت، ديها بسيار و 

 عظيم،» 9 «سپاهى با خنك خدات و بيامد، بسيار لشكر با سغد ملك طرخون و گرفتند، ميان در را قتيبه و بسيار،

 چهل با بودند گرفته مزد به را فغفورچين خواهرزاده »10) «153 (كورمغانون ملك و خويش، سپاه با وردان خدات و

 و شد، سخت قتيبه بر كار و شدند، جمع لشكرها و. قتيبه جنگ به» 11 «دهند يارى را او تا. بود آمده مرد هزار

 نكنند رها لشكرها و» 13 «نكنند دور خود از سالح بيش كه» 12 «كرد ندى قتيبه. بودند بى سالح او ياران و قتيبه

 درم» 16 «پنجاه به سپرى و شد، درم» 15 «پنجاه به نيزه اى چنانكه. شد قيمت» 14 «جهت اين از را سالح و ،»13«

» 3 «مرا فردا تا» 2 «مى جويم آن خود من گفت را قتيبه مر» 1 «النبطى حيان. درم به  هفتصد زره و درم، شصت يا

 است نصيحتى من بر) گفت و (فرستاد كس سغد ملك نزديك به) 154 (نبطى» 4 «حيان شد، بامداد چون. ده امان

 وقت بدان گفت» 4« حيان. شويم جمع وقت چه رواست، گفت طرخون شويم، جمع يكجا دو هر كه» 5 «بايد تو، بر

 نبطى» 4 «حيان ،»6 «شد سخت حرب چون. كردند همچنان. شود سخت حرب و گردد مشغول حرب به لشكر كه

 اينجا ما گفت. چگونه گفت. نيست خبر ترا و است» 7 «رفته تو دست از ملك گفت و). 155 (ديد را طرخون

 اين اينجاايم ما تا و است،» 8 «شده ما رفتن وقت. است سرد هوا اكنون و شود، گرم هوا كه بودن توانيم چندانى

» 11 «جائى سغد واليت آنكه» 10 «بهر از ،»9 «كنند بسيار تو با حربها رفتيم اينجا از چون و. كنند حرب ما با تركان

 در تو و روند، تركستان به تا مانند كجا تو با را سغد ايشان خوشى، به نيست دنيا» 12 «اندر او مثل و است، خوش

 چيزى و كنى صلح قتيبه با آنكه گفت. چيست من حيله گفت طرخون». 13 «بگيرند ايشان تو ملك و درمانى، رنج

 عظيم، لشكرى» 15 «نخشب و كش راه بر است رسيده مدد حجاج» 14 «از را ما كه تركان، به نمائى چنان و بدهى،

» 16) «باشى (گرفته عهد ما از و باشى كرده صلح ما با تو چون و. گردند باز نيز ايشان تا مى گردم باز من گوئى تو و
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» 17 «همچنين كردى، نصيحت نيكو مرا گفت طرخون. آئى بيرون رنج اين از تو و نرنجانيم، و نخواهيم بد ترا ما

 دو هزار و فرستاد مال و كرد، صلح و قتيبه نزديك به فرستاد كس طرخون شد، شب چون. گردم باز امشب كنم،

. بود چه گفتند اميران و دهقانان. شدند روان و ،»1 «زدند بوق و درم،

 در را ما و برآيند، ما پس از تا نخشب و كش جانب از فرستاد عظيم لشكرى حجاج كه باشيد هوش به زنهار گفت

 خبر را او حال اين از پرسيد، خبر و فرستاد كس ترك كورمغانون خويش، واليت به مى گردم باز من و گيرند، ميان

 باز مسلمانان سر از را بال آن تعالى خداى. مى رفتند و مى كردند، غارت واليت و. گشت باز و زد بوق نيز او. دادند

. گردانيد

 را» 2 «حجاج و بود، نرسيده حجاج به او ياران و قتيبه خبر مدت اين در و بود، مانده اندر قتيبه كه بود ماه چهار و

. مى بود مشغول جانب بدين دل

 اين و. رفتند بخارا به باز او ياران و قتيبه. مى گفتند دعاها و مى كردند، ختمها و مى خواندند، قرآن مسجدها در و

 و كشته را بعضى و كرده، غارت واليت از لختى و بستده، مال و كرده حرب و بود، آمده بخارا به كه بود بار چهارم

 جميع من تعالى اللّه حماها بخارا،» 5 «واليت با آمدى باز و» 4« رفتى مرو به تا» 3 «برده و كرده اسير را بعضى

. البليات و اآلفات

» 6) «او در اسالم (شدن ظاهر و بخارا فتح ذكر

» 7 «خرد وى پسر زاده پادشاه بخارخدات بود، مرده شوهر را طغشاده مادر خاتون كه است آورده جعفر بن محمد

 عفان بن عثمان بن سعيد با و زياد، بن اللّه عبيد با است شده كرده آن ذكر و مى داشت، خاتون اين ملك و بود،

 اين و. رفتى باز زمستان و كردى  تابستان،» 9 «غزا و آمدى، بخارا به» 8 «اسالم لشكر كه بار هر و. عنهما اللّه رضى

 بدين اهالن از كسى هر بود خرد وى پسر» 1 «چون و كردى صلح باز و كردى، حرب لختى بيامدى كه هر با خاتون

 چون باز و شدندى، مسلمان بخارا اهل بارى هر. بود» 2 «گرفته را بخارا بخارخدات جنگ به و كردندى، طمع ملك

 كافر آورده ردت باز بود، كرده مسلمان را ايشان» 3 «بار سه مسلم بن قتيبة و آوردندى، ردت بازگشتندى عرب

 مسلمانى و كرد، آشكارا اسالم بسيار رنج بعد از و. بگرفت» 4 «شهر كرده حرب قتيبه چهارم بار اين بودند، شده

 باطن به و ظاهر، به پذيرفتند اسالم ايشان و كرد، سخت ايشان بر كار طريقى هر به» 5 «بنشاند ايشان دل اندر

 تا دادند، عرب به خويش خانهاى از نيمه يك فرمود را بخارا اهل كه ديد صواب چنان قتيبه. مى كردند بت پرستى

 مسلمانى طريق بدين» 7 «باشند مسلمان ضرورت به تا باشند، خبر با ايشان احوال از و». 6 «باشند ايشان با عرب

 گبرى رسم و كفر آثار و ،»9 «كرد بنا مسجدها و گردانيد، الزم ايشان بر شريعت احكام و. كرد» 8 «آشكارا

 بنا جامع مسجد و مى كرد، عقوبت كردى» 10 «تقصيرى شريعت احكام در كه هر و مى كرد، عظيم جد و برداشت،

. كناد او آخرت» 11 «ذخيره خير اين ثواب تعالى ايزد را بخارا اهل تا آوردند آدينه نماز تا فرمود را مردمان و كرد،
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 جامع  مسجد بناى ذكر

 بخارا اهل مر بود بتخانه موضع آن و چهار، و نود سال به بخارا حصار اندر كرد، بنا» 1 «جامع مسجد مسلم بن قتيبة

 حاضر آدينه نماز به كه هر فرمودى، منادى آدينه هر چنانكه شدندى، جمع آنجا در آدينه هر تا فرمود ،»2 «را

 نتوانستندى عربى و ،»3 «خواندندى پارسى به قرآن نماز در اسالم اول به بخارا مردمان و. بدهم درم دو شود،

 چون و». 5 «»نكينت بكنيتا» «4 «زدى بانگ ايشان پس در كه بودى مردى شدى، ركوع وقت چون و. آموختن

 كه است كرده ياد كتاب اندر جعفر» 7 «بن محمد »نيانكونى نكو «كردى بانگ» 6 «كردن خواستندى سجده

 گفت. گذاشته حال» 8 «بر را باقى و تراشيده، را آن) روى (و صورت، با درهاى وى بر ديدم را بخارا جامع مسجد

 چنان آن سبب گفت بود» 10 «يافته عمر كه مردى و. بود» 9 «نهاده كه اول به درها آن كه خويش استاد از پرسيدم

 گردنكش ايشان و باشيدندى، آنجا توانگران كه بود كوشك هفتصد شهر» 12 «بيرون گفتندى» 11 «بزمان كه بود

 بگيرند، تا درم دو بدان نمودندى رغبت درويشان و نشدندى، حاضر كس بيشتر جامع مسجد به و بودند، تر» 13«

 و. خواندند آدينه نماز به را ايشان و رفتند، كوشكها در به مسلمانان آدينه روز يك. نكردندى رغبت توانگران اما

 درهاى و آمد، قوى مسلمانان دست و شد،» 1 «حرب مى زدند، سنگ كوشك بام از را، ايشان الحاح  كردند

 مسجد چون. بودند كرده خويش بت صورت» 2 «كسى هر درها بدان و بياوردند و كندند، بر ايشان كوشكهاى

» 4 «بگذاشته باقى و» 3 «بتراشيده صورت روى و كردند، خرج جامع مسجد به) را (درها آن شد زيادت جامع

». 5 «كردند راست

 مسجد در بر آئى فرود بامها از كه موضع بدان است مانده يكى درها آن از امروز گويد نصر بن محمد بن احمد

 اثر و. درهاست آن بقيت از دوم در ،»6 «بمانى در نخستين روى، خراسان امير سراى به خواهى چون جامع،

. هنوز است پديد وى بر تراشيدگى

 مسلمانى چون. مى كردند نماز وى در مردمان است، كرده بنا قتيبه» 8 «است حصار اندر كه» 7 «مسجد آن و

 به تا نگنجيدند،» 11) «مسجد (بدان پس ،»10 «مى شد بيشتر اسالم به» 9 «روز هر به مردمان رغبت و شد، زيادت

 ،)157 (الرشيد هارون» 12 «روزگار به شد خراسان امير چون ،)156 (برمكى خالد بن يحيى بن فضل روزگار

 جامع مسجد شارستان، و حصار ميان و. (كردند بنا حصار» 13 «پارگين و كردند، اتفاق و شدند، جمع بخارا مردمان

 چون و». 16 «گذاردند آدينه نماز حصار جامع مسجد اندر» 15 «چهار و پنجاه و صد سال اندر» 14) «كردند بنا

. شد خراج ديوان شد، حصار معطل جامع مسجد و ،»17 «فرسود جامع مسجد

» 2 «خرج مال» 1 «بسيار وى و را، برمكى يحيى بن فضل كه نبود اثر آن بزرگ مسجد عمارت در را كس هيچ و

. خريد خانها بسيار وى ،)اللّه رحمه (سامانى اسماعيل امير روزگار به تا مى كردند، زيادت كسى هر آن از بعد و كرد،

 قنديلها» 5 «مسجدها به رمضان ماه كه كسى» 4 «نخستين و كرد، زيادتى جامع مسجد از ثلثى» 3 «مقدار به و

. بود مكى بر يحيى بن فضل اين فرمود،
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 وقتى به بود، آدينه روز رمضان ماه اندر اسماعيل بن» 6 «احمد بن نصر سعيد امير روزگار به كه آورده اند حكايت

 جمله در و. شدند هالك وى در بسيار خلق و رفت، فرو يكبار به مسجد بودند، شده در جامع مسجد در مردم كه

 پاى و دست بعضى و». 7 «بمردندى بودى ساعتى و. مى زدند دم هنوز و آوردند، بيرون را بعضى و شد، تعزيت شهر

 شهر مردمان باز و ماند، خالى بخارا شهر آن بعد از چنانكه شدند، هالك بسيار خلق شهر جمله در. بودند شكسته

 شغل آن بود كرده قيام اللّه رحمه» 8 «قاضى ... ابو و دادند يارى كسى هر سلطان پيوستگان و كردند، ايستادگى

 آنجا مردمان ليكن و رفت، فرو قبله جانب دو هر. شد ويران ديگر سال باز ديگر بار. شد تمام سال يك به) تا (را

. نبودند

 اندر خويش مال خالص از آورد، بر» 10 «الجيهانى اللّه عبيد ابو را مناره سال پنج» 9 «مدت در و كردند، آبادان باز

 ابراهيم عهد آخر تا بود حصار پيوسته جامع مسجد اين و. تاريخ بدان بود سلطان وزير او و شش و سيصد سال

 قصد او ابراهيم، بن نصر الملك شمس بود ديگر پسرى را) 158 (خان طمغاج بنشست، ملك به او طمغاج  خان

 به جامع مسجد مناره از كرد، جنگ بخارا حصار در بر الملك شمس. كرد استوار بخارا حصار» 1 «سپس كرد، بخارا

 مناره سر و انداختند آتش حصار از تا فرمود الملك شمس». 2 «بود رنج آن از را حصار اهل و انداختند، تير حصار

. بسوخت نيز جامع مسجد و. آمد فرود جامع» 3 «مسجد به سوخته ها و بسوخت، بود چوب از

 اندر كردند، بنا باز جامع مسجد تا فرمود شد، مسلم را او بخارا ملك و بگرفت، را حصار الملك شمس ملك چون

 و مقصوره. ساختند پخته خشت از» 5) «را (مناره سر و كندند، فرمود خندق جامع مسجد» 4 «ميان و حصار ميان

 اين تا دادند يارى كسى هر توانگران و خواجگان و. فرمود دورتر حصار از» 6 «است او در مقصوره كه سراى آن

 يك و شصت و صد چهار سال در و بود، شصت و صد چهار سال به جامع مسجد سوختن اين و. شد تمام عمارت

. شد تمام كه بود

 الملك شمس ملك است، بخار در كه محراب و منبر و مقصوره اين كه شنودم ثقات از كه گويد بكر ابى بن محمد

 »منقش و تراشيدند، سمرقند به تا فرمود» 7«

 او ،)159 (سليمان بن محمد خان ارسالن روزگار به تا مى بود، صفت اين بر مسجد اين و. آوردند بخارا به و كردند، 

. الملك شمس وقت به چنانكه نيايد، پديد خللى تا كردند، دورتر حصار از جامع مسجد تا فرمود

 فرمود بود نزديك تر حصار به آنچه جامع مسجد از و خريد، بسيار» 9 «خانه هاى شارستان در خان ارسالن و

 او مثل چنانكه نهادند، فرمود شارستان به و كندند، بر آنجا از مناره آن بفرمود تا حصار، نزديك به مناره و نهادند،

 شود، تمام تا ماند اندكى و نهادند، وى سر و شد تمام چون و نيكوئى، و تكلف غايت در» 1 «نبودى جاى هيچ در

 و نقاشى چوبهاى و رفت، فرو مسجد از ثلثى مقدار زد، جامع» 3 «مسجد در و افتاد، فرو مناره و ،»2 «رسيد چشم

 و كردند، او استوارى در تكلف و آوردند، بر مناره تا فرمود خان ارسالن باره ديگر. بشكست همه كرده درودگرى

 خان ارسالن كه جامع مسجد آن و كرد،» 5 «خويش مال خالص از جمله و كردند، پخته خشت از» 4 «وى سر



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 49 صفحه  
 

 بناء است شارستان بر كه دو اين و است، سراى ميان پنج مسجد» 6 «جمله در و بود، پانزده و پانصد در فرمود

 دو اينها ميان در و است،» 8 «الملك شمس كرده مقصوره و بزرگ سراى آن و است، خان ارسالن كرده» 7 «مناره

 سال اندر اللّه، رحمه است سامانى اسماعيل امير بقيت از است، حصار نزديك به آنكه قديم، از است سراى ميان

 احمد بن نصر بن نوح حميد امير كرده است خراسان امير سراى جانب به كه ديگر آن و. است كرده نود و دويست

. سلم و» 11 «آله و عليه اللّه صلى نبويه هجرت از چهل و سيصد» 10 «سال به است سامانى اسماعيل بن» 9«

 عيد نمازگاه ذكر

 مى خوانند، ريگستان را حوالى آن و اندرون  شهر از. بود حصار اندرون كرد بنا جامع مسجد مسلم بن قتيبة چون

. كرد عيد نمازگاه را موضع آن

 آنكه سبب به آوردند، بيرون خود با سالح تا فرمود را مردمان و. كردند» 1 «عيد نماز تا آورد، بيرون را مسلمانان و

 با باشند سالح اهل كه هر تا است، مانده» 2 «سنت امروز و نبودند، ايمن كافران از مسلمانان و بود، نو هنوز اسالم

 و است بوده بخارا امير» 3 «الخيل معبد اين و. خوانند معبد سراى دروازه را دروازه آن و. آرند بيرون خويشتن

 راه بر نصر بن نوح بن منصور سديد امير» 5 «نمى گنجيده اند ،»4 «گذارده اند عيد نماز بسيار سالهاى نمازگاه بدين

 عيد [نمازگاه را آن كرده خرج آن در بسيار مال و بسيار، قيمت به بخريد نزهت با باغهاى و حايطها» 6 «سمتين

 مردمان تا گويند، تكبير ميلها آن بر» 7 «مكبران تا ساختند، فرمود ميلها و. فرمود نيكو محراب و منبر و ساخت،

 نماز بسيار سالهاى و. بودى مردم پر همه. بودى فرسنگ نيم مقدار بخارا، حصار به تا نمازگاه موضع از و. بشنوند

 خان ارسالن. بود خان ارسالن روزگار به تا نمازگاه آن بود، شست و سيصد سال» 8 «تاريخ اين و. كردند آنجا عيد

 كند، شهر قصد دشمنى وقتى اگر و. نباشد رنج را مردمان تا كردند، شهر» 10 «نزديك به» 9] «نمازگاه  تا فرمود

. نباشند غايب شهر مردمان

 كشاورزى وى در كه بود، شده ويران باغ خواندندى، شمساباد را آن كه را پادشاهان مر بود باغى ابراهيم دروازه به

 محراب و منبر و زدند، او بر بلند ديوارهاى و كردند» 11 «بست بر را همه آن تا فرمود ترك خاقان و كردندى،

 هجرت از سيزده  بود و پانصد سال در آن و ساختند» 7 «مكبران ميلهاى وى در ،»12 «پخته خشت از ساختند

. سلم و آله و عليه اللّه صلى نبويه

 عجم  و عرب ميان در بخارا شهر كردن قسم ذكر

 كرد صلح و بگرفت، را بخارا و آمد، بخارا به چهارم بار قتيبه چون كه» 1 «كند روايت الفقيه حاتم از جعفر بن محمد

 ضياعها و» 3 «خانها از و. را خراسان امير درم هزار ده و دهند،» 2 «را خليفه درم هزار دويست سال هر بدانكه

 شهر بيرون از كه كسانى گردد خرج آنچه و» 5 «هيزم و عرب ستوران علف و دهند، مسلمانان به نيمه يك» 4«

»). 6 «دهند هم (باشند
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 دروازه هفت را شهرستان و روستا چون باشند، ديگر يك از دور پراكنده، محلتها بعضى و بود، كوشكها شهر اندر و

» 7 «اين بر مگر است نبوده بازار شهر نزديك به دروازه هيچ به روز آن كه گفته اند بازار در را اول در است، بوده

 »تا «آئى اندر عطاران در كه آنجا از را شهرستان كرد قسمت قتيبه پس. مى خوانيم عطاران در ما و دروازه،

. را يمن اهل باقى و. بود داده را مضر و ربيعه مر» 10 «نون در به تا» 9 «»آنجا از و حصار، در به 

 پس از و. خوانند» 12 «رندان كوى را آن» 11 «است چپ دست به كه كوى نخستين آئى اندر شهرستان به چون و

. خوانند حنظله بنى مسجد را» 13 «مسجد آن و است مسجدى آنجا و است، بوده ترسايان كليسياى آن

) حسان بن ايوب ابن (وزير كوى را آن» 2 «كه است كويى راست دست به» 1 «آئى اندر شهرستان در از چون و

 و. قتيبه سرهنگان از است بوده سرهنگى ايوب بن وزير اين و» 4 «خوانند نيز» 3 «كاخ كوى را كوى آن و. خوانند

 مسلم بن قتيبة دست از است شده امير بخارا در) اسالم در (كه كسى اول است، بوده بخارا امير» 5 «ايوب پدرش

 اميران بهر از حده على است بوده سراى آنجا و. بوده اند كاخ» 6 «كوى اين در بخارا اميران پيوسته و است، بوده او

 كاخ كوى اين و گشت، «نام احمد آورد اسالم چون و نام،» 8 «كدرخينه را او كه است بوده» 7 «دهقانى و بخارا،

 كاخ اين در پيوسته بخارا اميران و). را دهقان مرين است بوده كاخى كوى اين در و. (است بوده» 9 «»را او جمله

. بود شده بيرون» 12 «او ذريه خداوند دست از) كاخ اين» 11 «او بعد (و ،»10 «بودندى

 دعوى بود خليفه كه» 15 «دوانيقى جعفر ابو پيش نام» 14 «خينه كدر دهقان اين ورثه پنجاه و صد» 13 «سال به و

 هم دوم حد». 17 «بقاالن جوبه» 16 «پيوسته شهرستان باره او اول حد آوردند، بيرون قباله) و (را، كاخ اين كردند

  برآئى»21 «نون در از كه راست راه سيوم حد. است» 20 «شكنان پسته بازار» 19 «پيوسته كه شهرستان باره» 18«

 قباله اين در. است شهرستان ربع كه است» 2 «محلت يك جمله» 1 «نون در به تا عطاران در از شارستان ميان تا

» 4 «فراويز و بخارا رود به خاص ديهه پاره پنج و هفتاد و بخارا» 3 «شهر اندرين دكان هزار يك و. بودند كرده ياد

) گواهان و (داشتند، عرضه قباله ها و كردند، دعوى خليفه پيش) را (جمله اين بود، شده اسالم روزگار به كه عليا

 فرزندان آن» 5 «بعد باز. گرفتند باز را جمله و آوردند، بخارا به و كردند، سجل تا فرمود خليفه دادند، گواهى

. مردمان دست در گشت پراكنده تا فروختند،» 6) «كس هر به (پاره پاره ايشان

. سعد) بنى (مسجد و آيد، سعد بنى در بگذرى عطاران در از چون و

» 8] «است  [بوده عالى بغايت شارستان در كوشكى را او و است، بوده بزرگ» 7 «مردى سغدى عالء بن حسن و

 ساخته او حظيره اين و است، كرده بنا» 9 «او دروازه جه به عالء كوى و آن، مثل است نبوده را پادشاه هيچ چنانكه

 شارستان اندر و است، آمده حاصل به) غله (حظيره اين از دينار دويست و هزار يك را او ماهى هر و است،

. است داشته» 10 «مستغلها
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 كه كرد طمع او هاشم، بن حفص» 11 «او نام بود، وزيرى را او بود خراسان امير كه طاهر بن حسن روزگار به حكايت

يكبار  به هفته هر و كرد، بسيار عقوبت و ،»13 «كرد بند سبب بدان ،»12 «نفروختند و. بخرد ايشان از را مالك اين

 و ،»2 «فرستادى زندان به باز نفروختندى چون كردى، خريدارى و خواندى، خويش نزديك به را» 1 «ايشان

 امالك و مى كشيدند،» 3 «بسيار رنج و عقوبت ايشان و آمد، بر اين بر سال پانزده تا فرمودى، زيادت عقوبت

 عقوبت در شما تا گشت دراز روزگارى: گفت و بخواند را ايشان هاشم بن حفص روزى. نمى فروختند خويش

 يا بميرى، تو آنكه يا ،»5 «مى يابيم را كار سه از يكى گفت عالء بن حسن ،»4 «مى يابيد را چيز چه آخر مانده ايد،

 بر ماه يك سخن اين از». 6 «كردند زيادت عقوبت و بند روز آن تا فرمود حفص. بميريم ما يا بميرد، تو خداوندگار

 را او سراى و بگريخت، هاشم بن حفص و. بشكستند زندان و برخاست، غوغا و. بمرد خراسان امير كه بود نيامده

 باز بخارا به خويش برادران با عال بن» 8 «حسن و بمرد، كه» 7 «بودى متوارى همچنان حفص و كردند، غارت

. آمدند

 آن از چون و. خوانده اند مهره در جاهليت در را در اين و ،»10 «است اسد بنى در بگذرى سعد بنى در از» 9 «چون

. است خراسان امير سراى ،»11 «آئى فرود پايان به و آئى، بيرون در

 آن امروز و. باشد پيش در حصار آئى، بيرون دروازه از چون آنكه بهر از. خوانده اند» 12 «كبريه در را ديگر دروازه و

 و. است شده گورستانها» 14 «جايگاه آن اكنون و. مى خوانند» 13 «فغسادره را محله آن و. است شده ويران محله

. دروازه هاست استوارترين دروازه» 15 «آن و است، بوده دروازه آن به بيشتر عرب خانهاى

 را عمارت اين و است، بسيار خانهاى كمر آن زير و است، گام شست» 1 «مقدار آن ازاى در و دارد، بزرگ كمر و

. اوست گورخانه موضع بدين هم و است،) 160 (تكين» 3 «سوباش او نام كه است كرده اميرى» 2«

 محله بدان) 161 (عليه اللّه رحمة بخارى كبير حفص ابو امام خواجه و» 4 «است حقره در را ديگر دروازه و

 اللّه رحمه شيبانى» 8 «حسن محمد امام شاگردى و ،»7 «رفته بغداد به» 6 «بخارا از ايشان و». 5 «مى بوده اند

 به بخارا و. عالم هم بود زاهد هم. است بخار متأخران جمله از وى و. نبوده واليت در كسى وى مثل و كرده،) 162(

 محترم علما و ائمه و شد، فاش وى در علم و شدند علم با بخارا اهل آنكه سبب و است، شده االسالم قبة وى سبب

 حج از قافله چون كه است، بوده درجه بدان» 10 «علم را اللّه عبد ابو او پسر و». 9 «است بوده او سبب گشتند،

». 13 «پرسيدندى مسئله» 12 «او از و ،)163 (آمدندى حفص ابو امام خواجه نزديك به ايشان» 11 «علماء گشتى،

 كردم، مناظره عراق علماء با مسئله اين در» 14 «گفتى. نپرسيدى عراق علماء از چرا مى آئى عراق از گفتى او

 بخارى حفص ابو) امام (خواجه از را مسئله اين رسى، بخارا به چون گفتند مرا و گفتن، نتوانستند جواب ايشان

. گفتى» 16 «صواب با جواب را مسئله اين وى آنگاه بپرسيد، ايشان فرزندان از يا ،»15 «پرس
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 و ضعيف چون و. آموختى علم را مردمان آنكه با كردى، قرآن ختم بار دو روزى» 17 «شبان هر حفص ابو خواجه و

» 2 «اللّه تغمده». 1 «برفت دنيا از تا برخواندى قرآن از نيمه اى شد، ضعيف تر و چون كردى، ختم يكبار شد، پير

. الرضوان و بالرحمة

 روى و بود، گذارده بامداد نماز» 4 «بودم حفص ابو خواجه نزديك به گفت نصر بن يحيى كه آورده اند» 3 «حكايت

. مى خواند» 5 «چيزى و نشسته، قبله به

. گفتى علم تا ،»7 «بودند نشده حاضر قوم نگريست،» 6 «سپس آمد، بر آفتاب چون

 بر المائدة سورة و النساء سورة و عمران آل و» 10 «البقرة سورة و گذارد،» 9 «نماز ركعت چهار و» 8 «برخاست

 ركعت دوازده و» 8 «برخاست. بود نشده حاضر قوم هنوز داد، سالم چون و. نماز ركعت چهار اندرين». 11 «خواند

». 13 «برخواند الرعد سورة تا و» 12 «بگذارد نماز

 طالوت، محمد او نام است، بوده اميرى بخارا به: كه كرده اند روايت الخطاب» 14 «فضل از همدانى طالوت بن محمد

 اين و. دريابيم را او و رويم، حفص ابو» 15] «امام  [خواجه زيارت به كه مى بايد: گفت بود او وزير كه را خشويه روزى

 به تو» 18 «چون و. رفتن نشايد او نزديك ترا گفت» 17 «خشويه. محتشم و بود بخارا» 16 «مهتران از خشويه

 امام [خواجه نزديك به وزير با پس. بروم آيينه هر گفت و او، هيبت از گفت نتوانى سخن او پيش روى در او نزديك

 سالم چون ،»1 «نماز پيشين از بعد». 20 «مى گذاردند نماز و. بودند مسجد در ايشان و» 19 «رفت حفص ابو»] 15«

 و بود، نشسته قبله به روى و. هست گفت درآيد، تا هست دستورى است آمده امير گفت و. آمد اندر وزير دادند،

 چه گفت عليه اللّه رحمة خواجه. گفتن نتوانست سخن هيچ و ،»3 «بنشست و كرد، سالم و آمد اندر» 2 «امير

 گفت» 6 «ديد را خشويه امير چون. گفتن نتوانست» 5 «هيچ گويد، سخن كه كرد» 4 «جهد چند هر. دارى حاجت

 خليفه» 8 «نزديك بار چند ماندم، فرو حيران. گفتى تو همچنانكه گفت. يافتى چگونه» 7 «را حفص ابو خواجه

 سخن) ايشان (هيبت از اينجا و نداشت، باز سخن آن از خليفه» 9 «مهابت مرا گفتم، سخن خليفه با و رفتم،

. گفتن نتوانستم

. بود علم با و زهد با وى كه) 164 (بيكندى سالم بن محمد از كرده اند روايت

 بازار و» 13) «خرقان بازار در (بخارا به» 12 «سلم و عليه اللّه صلى را رسول» 11 «ديدم خواب به» 10 «كه گفت

 همان بر ديدم را رسول گفت. خوانده اند خرقان بازار قديم در را آن دهقانان، كوى تا مغان كوى سر از خرقان» 14«

 شادى و ايستاده، او پيش به انبوه خلقى و نهاده، سر بر سفيد كاله و نشسته، است آمده خبر در كه شترى

» 16 «آنگاه آريم، فرود كجا به» 15 «عليه اللّه صلوات را رسول مى گفتند و السالم، عليه رسول آمدن به مى كردند

 صلى رسول پيش ديدم را حفص ابو» 18 «خواجه. آوردند فرود عليه اللّه رحمة حفص ابو» 17 «امام خواجه خانه به

) حفص ابو (خواجه خانه به السالم عليه رسول روز سه مدت به مى خواند،» 1 «كتاب و سلم  نشسته، و عليه اللّه
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 همه و نكرد رد وى بر هيچ روز سه اين در و مى شنود، السالم عليه رسول و. مى خواند كتاب او و ،»2 «باشيدند

». 3 «داشت صواب

 ليكن كرده اند، عمارت آنجا مردم كه چند هر (است» 4 «نمانده) عليه اللّه رحمة (حفص ابو خواجه سراى امروز و

 به او وفات و» 6 «است الدعوة مستجاب آن و است، برجاى خانه آن اندر نيز صومعه و». 5) «است مانده وى آثار

 تل آن و» 8) «است مستجاب دعا جاى (است معروف نو دروازه به او خاك و. است بوده» 7 «هفده و دويست تاريخ

 و ،»10 «مى باشند مجاوران پيوسته و صومعه هاست، و مسجدها آنجا و. خوانند حفص ابو» 9 «امام خواجه راتل

 نزديك بردندى، آنجا فتوى مردمان كه مى خوانند بدان حقره در را موضع آن و. كنند تبرك خاك بدان مردمان

. خواسته اند حق راه حقره جهت اين از و خوانده اند، حق را فتوى و) عليه اللّه رحمة (حفص ابو خواجه» 11«

 در بدين چون و است، شارستان درهاى آخر در كه معنى اين به خوانند،) مى خوانند» (12 «نو در را هفتم دروازه و

 مسجد را اين و است، حفص ابو خواجه سراى نزديك به كه است،» 13 «قريشيان مسجد راست دست به اندرآئى،

 و است،» 14 «حيان موالى مقاتل اين و است، باشيده آنجا القريشى سليمان بن مقاتل كه مى خوانند بدان قريشيان

. است بوده الشيبانى هبيرة بن طلحة مولى حيان

 ملك طرخون و قتيبه ميان كرده صلح رفته، و خراسان به قدر، با و است بوده بزرگ» 15 «مردى» 14 «حيان اين و

 بر لشكر فرغانه به» 1 «حيان همين باز و بخارا، در به بودند گرفته ميان در كافران را قتيبه كه وقتى به سغد،

 در است، معروف فرغانه به قتيبه خاك و مى خوانند، باز) وى به» (1 «حيان حوض و. كشتند را قتيبه تا گماشت

 پنجاه و زيارت، به روند آنجا پيوسته واليتها از و. است آسوده خوانند كاخ را آن كه ديهى در سرهنگ رباط ناحيت

. عنه اللّه رضى يافت شهادت كه» 3 «بود» 2) «ساله (پنج و

» 4 «ايشان نسب و) 165 (سامان آل ذكر

 برفت، دنيا از تا بود همانجا و» 6) «آمد خراسان به و (شد خراسان امير» 5) «166 (القسرى اللّه عبد بن اسد چون

 نگران جانب بدان» 9 «او دل و جوانمرد، و بود نيكوكار» 8 «مردى كه آورده اند و». 7 «شش و شصت و صد سال در

. عجم از هم و عرب از هم داشتى نيكو را» 10 «اصيل مردمان و كردى، تيمار را قديم بزرگ خاندانهاى كه

 و كرد، اكرامى ورا مرو، به آمد،) وى (نزديك به و بگريخت، بلخ از بود» 11 «ايشان جد كه سامان خدات چون و

. آورد ايمان وى دست به سامان خدات داد، وى به باز را بلخ و كرد، قهر را او دشمنان و كرد، حمايت

 به را او ،»13 «است كرده نام سامان» 12 «را آن و است، كرده بنا ديهى كه خوانند سبب بدان سامان خدات را او و

». 1 «بخارخدات بخارا را امير چنانكه. خوانده اند نام آن

. كرد نام اسد را پسر او دوستى از آمد پسرى را سامان خدات چون
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 و. سامان خدات بن اسد ابن اسماعيل). عليه اللّه رحمة (است سامانى اسماعيل امير» 2 «ماضى امير جد اسد اين و

 تا است بلندتر روز هر سامانيان بارگاه باز آنگاه از و است، بوده» 3 «ملك چوبين بهرام فرزندان از) خدات (سامان

. رسيد كه آنجا رسيد

 و الليثى صالح بن محمد از كتاب، اندر است كرده روايت» 4 «جعفر] بن  [محمد: كه گويد نصر بن) محمد بن (احمد

 ايمان به را بخارا اهل و آمد، بيرون مردى» 5 «القسرى اهللا عبد بن اسد روزگار به كه) 167 (ميدانى الحسن ابو

. شدند» 8 «مسلمان و كردند، اجابت قومى ،»7 «مى دادند جزيه و بودند،» 6 «ذمه اهل بيشتر بخارا اهل و خواند،

 نامه اللّه عبد بن اسد خراسان امير به او بود، كافر سر در آنكه بهر از آمد، خشم را وى بود، طغشاده بخارا ملك

 آورده بيرون» 9 «ما خالف به را قومى و مى دارد، شوريده ما بر واليت و است، آمده پديد مردى بخارا به كه نوشت،

 خويش كار همان به دل به و آورده اند، زبان به اسالم. مى گويند دروغ و آورديم اسالم كه» 10 «مى گويند و است،

 كرد نامه اللّه عبد بن اسد سبب بدين. مى شكنند خراج و. مى دارند شوريده ملك و واليت بهانه بدين و مشغولند،

 تا نمايد، تسليم) بخارا (ملك به و بگيرد، را قوم آن كه ،»12 «فرمود را او و حريث بن شريك» 11 «خويش عمال به

. بكند بخواهد چه هر

 عبده محمدا ان اشهد و اللّه، اال اله ال ان اشهد مى گفتند، بلند آواز به جمله بوده اند، مسجد در قوم آن كه آورده اند

 و ،»3 «مى زد گردن را ايشان» 2 «بخارخدات طغشاده و احمدا، وا و محمدا، وا كه ،»1 «مى كردند فرياد و رسوله، و

 و ،»5 «كرد دار به و زد، گردن را تن صد چهار تا كند،» 4 «شفاعت يا گويد، سخن كه نبودى زهره را كس هيچ

 اسالم از قوم اين از كس هيچ و. خراسان به فرستاد او نزديك به و اللّه، عبد بن اسد نام به ،»6 «كرد برده را باقى

 طغشاده چون و نداشت، باز اسالم از اللّه عبد بن اسد را قوم اين و ماند، اسالم بر ماند كه هر و نگشت، بر

». 7 «اعلم اللّه و آمدند، باز بخارا به قوم آن بمرد، بخارخدات

 طغشاده  مقتل و سيار نصر ذكر

 مروان بن الملك عبد بن» 10 «هشام و بمرد، اللّه عبد بن اسد كه بود» 9 «شش و شصت و صد» 8 «سال همين در

 و آمد، النهر وراء ما به او چون». 11 «فرستاد وى به خراسان منشور و گردانيد، امير خراسان به را سيار نصر ،)168(

 رسيد، سمرقند به چون. آمد باز» 12 «سمرقند به كرد، پراكنده را ايشان و بگشاد، را فرغانه و كرد، غزات تركان با

 خواسته» 14 «را او دختر كه داشتى حرمت و كرد،» 13 «اكرامى را او نصر و رفت، او نزديك به بخارخدات طغشاده

 سيار نصر نزديك به طغشاده چون. بود داده وى به گويند» 1 «علويان يك كار عليا كه خنبون ضياع طغشاده. بود

 نصر و ،»3 «فروشدن آفتاب» 2 «وقت و بود، رمضان ماه و ،)بود (نشسته خود سراى در بر سيار نصر ،)169 (آمد

 بخارخدات خويشان از دو هر ،»4 «بيامدند بخارا از دهقان دو] كه  [مى گفت، سخن بخارخدات] طغشاده  [با سيار

 بخارخدات از سيار نصر پيش در دو هر بودند، بزرگ زادگان و بودند، آورده اسالم سيار نصر دست بر دو هر و بودند،

 حاضر آنجا در عمرو بن اصل و بخارا امير و است، كرده غصب را ما ديههاى بخارخدات كه گفتند و كردند، تظلم

 با طغشاده) و (مى گيرند، مردمان ملكهاى و كرده اند، يكى دست دو هر اين گفتند و خواستند، داد نيز وى از بود،
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 را ايشان تا مى خواهد در سيار نصر از» 6 «طغشاده كه بردند گمان ايشان مى گفت، سخن نرم نرم» 5 «سيار نصر

 بارى ،»10 «كشتن خواهد را ما چون بخارخدات» 9 «كه ديگر يك با» 8 «گفتند و كردند عزم ايشان ،»7 «بكشد

 ميان بر امير اى. آورده اند ايمان تو دست بر تن دو هر اين كه سيار نصر با گفت طغشاده. كنيم خوش خود دل

 ميان گفتند ايشان ،»11 «مى داريد ميان بر چرا خنجرها اين كه را ايشان گفت سيار نصر. چراست خنجرها ايشان

 تا فرمود، را سياوش بن هارون سيار نصر. نمى داريم ايمن وى بر خويشتن ما است، عداوت بخارخدات ميان و ما

 و ،»13 «شدند دورتر دهقان دو هر آن ،»12 «كرد ترش روى ايشان بر امير و بگشاد، ايشان ميان از را خنجرها

 و بگذارد،» 3 «نماز و كرد، امامى و ،»2 «كرد اقامت و ،»1 «نماز برخاست به سيار نصر كردند، ايشان كشتن تدبير

 فارغ نماز از سيار نصر چون». 5 «بود كافر سر در هنوز» 4 «آنكه از نگذارد، نماز بود، نشسته كرسى بر بخارخدات

 يكى. بيفتاد و ،»7« لغزيد اندر پاى سراى، در بر را» 6 «طغشاده و بخواند، را طغشاده و آمد، اندر پرده سرا به شد،

 و رسيد، اندر واصل به ديگر آن و. بدرانيد را او شكم و» 8 «بخارخدات شكم بر بزد كاردى و بدويد دهقان دو آن از

 را دهقان آن سر و بزد، شمشير» 9 «نيز بديد را او چون واصل زد، واصل شكم اندر دشنه بود، نماز اندر هنوز وى

. بكشتند را او تا فرمود سيار نصر بود زده كارد را بخارخدات آنكه و ،»10 «مردند يكبار به دو هر و. بينداخت

 قريحه و». 12) «داد تكيه و (بنشاند، خود بالين بر را او سيار» 11 «نصر و بردند، سراپرده به را بخارخدات حال در

». 15 «بمرد بود ساعت يك و مى كرد، وصيت بخارخدات و ،»14 «كند او معالجت تا فرمود و بخواند، را طبيب» 13«

. آوردند بخارا به را او استخوانهاى و كردند، جدا وى از گوشت و آمدند، در او چاكران

. كردش گور» 17 «خويش سراپرده اندر كرده، نماز عمرو واصل بر» 16) «سيار نصر. (بود پادشاه سال دو و سى وى

. اعلم اللّه و. نشاند اميرى به بخارا به را جنيد بن خالد و نشاند،» 19 «بخارخداتى به را) 170 (طغشاده» 18 «پسر و

» 1) «171 (المهرى شيخ بن شريك ذكر

 خالفت به كردى دعوت را مردمان و داشتى، شيعه مذهب و بود، مبارز مردى و باشيده، بخارا به عرب از بود مردى

 آل رنج را ما ،»3 «يافتيم خالص اكنون مروانيان رنج از ما گفتى و ،»2 «عنه اللّه رضى على المؤمنين امير فرزندان

 الجبار عبد بخارا امير و آمدند، گرد وى به عظيم خلقى. بود پيغامبر خليفه كه بايد پيغمبر فرزندان. نمى بايد عباس

. كرد بيعت» 4 «وى با و بود، شعيب بن

 بيعت وى با حسين بن مخلد» 5 «برزم امير و كردند، اتفاق و. كرد بيعت وى با هرثمه بن الملك عبد خوارزم، امير و

 ابو به خبر اين. كنيم حرب او با آيد پيش» 8 «كه كس هر و كنيم، آشكار» 7 «دعوت اين كه پذيرفتند و». 6 «كرد

) 174 (آموى به چون كه بفرمود و فرستاد، بخارا به مرد هزار ده با را) 173 (صالح بن زياد او رسيد،) 172 (مسلم

 روى، بخارا به احتياط به و دهند، خبر» 10 «خارجى شريك احوال از تا بفرستى، جاسوسان و كنى، صبر رسى» 9«

 ،»13 «زد لشكرگاه» 12 «كشميز به منزل يك به» 8 «آموى راه از و آمد، بيرون مرو از) اللّه رحمه» (11 «مسلم ابو و
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 ده خبر باشد حاجت لشكر ترا اگر جايم، آن من گفت را صالح ابن زياد ،»14 «كرده گرد خود لشكر جانب هر از و

. بفرستم تا

 با بخارا اهل جمله و زد، لشكرگاه بخارا در بر عظيم لشكرى با شيخ بن شريك و زد، لشكرگاه و آمد، بخارا به زياد

 الّا نبود روز هيچ و كردند، حرب روز هفت و سى مدت و». 1 «مسلم ابو] و بن  صالح زياد [حرب به كردند اتفاق وى

 قريشى سليمان تا گشتى اسير و شدى، كشته صالح بن زياد لشكر از بسيارى روز هر و بودى،» 2 «را شيخ مر ظفر

 و او، مقابله در آمد بيرون بخارا شهر از الهمدانى حمزة. رفت شهر در به مرد پانصد با نبطى حيان» 3 «موالى

 كه پنداشت حمزه. آمده الهمدانى حمزة حرب پيش مرد صد با خود و بود، نهاده كمين در مرد صد چهار سليمان

» 4 «خلقى و آمدند بيرون كمين از مرد صد چهار آن و كرد، حرب و آمد، پيشتر نيست، بيش قدر همين مردش

. بگريختند اندر شهر به باقى و كردند، هالك را بسيار

 در جنگ صالح بن زياد با و كرد، آشكارا سپاه عالمت و بيامد، مرد هزار ده با بخارخدات طغشاده بن قتيبة و

 تا بفرمود را كوشكها اهل بود، كوشك هفتصد بخارا» 5 «شهر در بر و بگشادند، كوشكها در تا بفرمود و پيوست،

 اهل با بود شهر در ليكن و شهر، در كه بودند» 6 «آن از بيش مردم كوشكها اين در و كردند، آشكارا سپاه عالمت

 لشكر با را كوشكها» 8 «اهل و روستا اهل» 7 «بفرمود بخارخدات و. نبود كس عرب از كوشكها در) و (شهر،

 كار طريقى هر به و. برند زياد لشگرگاه به علف و طعام تا فرمود و. ندهند علف و طعام و دارند، بسته درها شريك

 از و نيافتند، علف ايشان ستوران و شدند، گرسنه و ماندند، اندر تنگ به لشكر تا كردند، سخت شريك لشكر بر

. فروماندند كار

 و آرند، بيرون علف و طعام شهر از تا روند، نزديكتر شهر» 9] «دروازه  [در بر كه افتاد آن بر اتفاق كردند، تدبير

 روز به ليكن و شود، يار ايشان با ديگر لشكر نيز شهر از و خصم  كنند،» 10 «سوى روى و كنند، پشت پس را شهر

 فرسنگى يك به رسيدند تا رفتند، شب به. بود راه بر بخارخدات و زياد، لشكرگاه آنكه بهر از رفتن، نتوانستند» 1«

 هزيمت و». 4 «سخت كردند» 3 «بند در حرب هم و بگرفت، ايشان بر راه و آمد، بيرون يافت خبر زياد شهر،» 2«

. افتاد بخارخدات و زياد لشكر بر

 و» 5 «بزنند را جائى آييم بيرون ايشان پيش ما اگر كه زنيم، لشكر ساقه بر) كه (است آن صواب گفت بخارخدات

 گردند باز تعجيل به باشد، افكند شهر به را خويش ايشان مقدمه زنيم ساقه بر» 6 «چون و. شود دشوار ما بر كار

 زدند، ساقه بر آنگاه برفتند، بعضى تا بماندند و كردند، همچنين پس. آيد بر ما مصلحت و بايستند، حرب به و ،»7«

. رسيدند كنده نو به تا مى رفتند و مى كردند حرب و گرفتند در حرب و

 نخورده اند و نديده اند خربزه و انگور ايشان امسال و ،»8 «گرسنه اند قوم اين گفت را صالح بن زياد بخارخدات

 به ايشان مقدمه و كنند، مشغول خربزه و انگور به را» 10 «خويشتن ايشان تا بمانيم، رسند نوكنده به چون». 9«

. زنيم ايشان بر آنگاه بود، رسيده شهر
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 آنگاه ،»11 «بودند رسيده شهر به مقدمه و ميوه، و خربزه و انگور طلب به شدند پراكنده رسيدند نوكنده به چون

 اين در و. شدند هزيمت به باقى و بكشتند،» 12 «را عظيم خلقى و كردند، حمله و زدند، ايشان بر زياد و بخارخدات

. شد كشته و بيفتاد اسب از بود قوم آن الدعوه صاحب كه شيخ بن شريك ميان

 تا» 3 «بفرمود و رود، لب اندر» 2 «آمد فرود خوانند) 175 (مغاك مسجد حاال» 1) «كه (ماخ در به صالح بن زياد و

 زياد و. دهند امان را او آيد بيرون كه هر كه فرمود منادى و. بسوخت شهر روز شبانه سه و زدند، شهر اندر آتش

 بر شب اين در لشكرش كالنتران از يكى و شريك پسر و آيند، بيرون ايشان كه بود مانده دورتر شهر از را لشكر

. كردند بردار را دو هر تا فرمود بردند، زياد نزديك به و بگرفتند، را دو هر رسيدند، شهر در

 كوشك به و. آمد شهر در بر زياد روز سه بعد از نيامدند، بيرون منادى بدين و گشتند، دل بد شهر مردم بار ديگر و

 در حرب باز و رفتند، شهر در به لشكر تا» 4 «فرمود و. آمد فرود ريگستان به بود حصار در بر كه بخارخدات

 از چند تنى و شد، سخت حرب و مى لرزيد، زمين چنانكه مى گفتند، تكبير و مى كردند، حرب و ،»5 «پيوستند

 هر تا بفرمود زياد و. شدند كشته شهر اهل از كس بسيار و. شد حرب عطاران در به و آمدند، بيرون» 6 «معروفان

 به كرد فارغ دل بخارا كار از زياد چون و. بگرفتند را شهر عاقبت و كردند، بردار شهر در بر بگرفتند، شهر از را كه

. اعلم اللّه و رفت، خراسان جانب به باز و افتاد، حربها را او آنجا و رفت، سمرقند جانب

 جامگان  سفيد از او اتباع و) 176 (مقنع خروج ذكر

 ناتمام ليكن است، آورده» 8 «را فصل اين كتاب» 7 «اندر) جعفر بن (محمد كه گويد چنين نصر بن محمد بن احمد

 از بود مردى مقنع كه است آورده» 1) «177 (الطبرى جرير بن محمد است، و مقنع اخبار صاحب كه ابراهيم و ،»9«

» 3 «گازرگرى اول در وى و بود، حكيم بن هاشم او نام و خوانند،» 2 «كازه را آن كه ديهى از مرو، روستاى اهل

 و مشعبدى و كرد،» 6 «بحاصل علم جنسى هر از و». 5 «شدى مشغول آموختن» 4 «علم به آن از بعد و كردى،

 بن مهدى و مى كرد، نيز نبوت» 8 «دعوى دانسته، نيك شعبده و بياموخت» 7 «طلسمات و نجات نيز علم

 علم از بسيار كتابهاى و بود،» 10 «زيرك بغايت و». 9 «هجرت از هفت و شصت و صد سنه در كرد، هالك منصورش

 از بود سرهنگى و بود، نام حكيم را او پدر و». 11 «بود شده استاد بغايت جادوئى در و بود، خوانده پيشينيان

 خويش روى و سر كه خوانده اند بدان مقنع را او و بود، بلخ از و. دوانقى جعفر ابو روزگار به خراسان امير سرهنگان

 بر سبز مقنعه پيوسته و بود، كور چشمش يك و بود، كل سرش) و (بود زشت بغايت آنكه از داشتى، پوشيده» 12«

. داشتى» 13] «خود [روى و سر

 وزير و خراسان، سرهنگان از» 15 «بود سرهنگى» 14] «العباسيه  [الدعوة صاحب مسلم ابو روزگار به مقنع اين و

 فرستاد كس را او دوانقى جعفر ابو و. بود اين بر مدتى و كرد، نبوت دعوى وى و. شد» 16) «178 (ازدى الجبار عبد

 و كرد، گرد را مردمان و آمد، باز مرو به يافت خالص چون» 17 «آن بعد از سالها، كرد زندان و برد، بغداد به مرو از و

: گفتند مردمان ،»18 «كيستم من كه دانيد گفت
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 من گفت و» 2 «دهان بر خاكش. عالم همه خداى و شمايم، خداى من ،»1 «كرده ايد غلط گفت حكيمى، بن هاشم تو

» 3 «صورت به باز و نمودم، خلق به آدم صورت به را خود كه آنم من گفت و خوانم، خواهم نام كدام هر به را خود

» 4] «مصطفى  [محمد صورت به باز و عيسى، صورت به باز و موسى، صورت به باز و ابراهيم، صورت به باز و نوح،

». 6 «مى بينيد كه صورت اين به باز و مسلم، ابو صورت به باز و سلم، و» 5 «آله و عليه اللّه صلى

 روحانى ام، من بودند نفسانى ايشان گفت مى كنى، خدائى دعوى تو كردند، پيغمبرى دعوى ديگران گفتند مردمان

». 8 «بنمايم خواهم كه صورت هر به را خود كه» 7 «هست قدرت اين مرا و بودم، ايشان اندر كه

: كه نوشت چنين نامه اندر و داد خويش داعيان به و ،»9 «واليتى هر به نوشت نامه ها و

 اله هو، اال اله ال الذي للّه الحمد» 10 «فالن بن فالن الى السادات سيد حكيم بن هاشم من الرحيم، الرحمن اللّه بسم

 و السلطان و» 13 «القدرة» 12 «للمقنع ان ثم (،»11 «مسلم ابو و محمد و موسى و عيسى و ابراهيم و نوح و آدم

 من جز و مراست» 14 «كردگارى و) عزّ و (اللعنه، عليه. مراست پادشاهى كه بدانيد و گرويد، من به. البرهان و العزة

.) راست او دوزخ نگرود كه هر و راست، او بهشت گرود من به كه كس هر و دهان، به خاكش. نيست ديگر خداى

»15 «

». 2 «برد بيرون دين راه از» 1 «را خلق بسيار و كرد، بيرون جاى هر به داعيان و بود مرو به هنوز

 اين و زنى، به داد وى به خود دختر و بگرويد،» 4 «وى به ،»3 «عمرو بن اللّه عبد او نام عرب از بود مردى مرو به و

 مقنع، دين به كردى دعوت را خلق» 6 «جاى هر و آمد،» 5 «كش به و نخشب به و بگذشت، جيحون از اللّه عبد

 دين به كه ديهى نخستين و بودند، بيشتر» 7 «كش روستاى و كش اندر و ببرد، راه از را بسيار خلق و. اللعنه عليه

 عمر ايشان مهتر و ،»8) «179 (سوبخ ديهه آن نام كش، در بود ديهى كردند، ظاهر او دين و آمدند، در مقنع

 اغلب سغد اندر و. بكشتند را وى پارسا، عرب از بود مردى ايشان امير و كردند، خروج ايشان بود،» 9 «سوبخى

 فتنه اين و كردند، آشكارا» 11 «كفر و شدند، كافر» 10 «بسيار بخارا ديههاى از و آمدند، در مقنع دين به ديهها

. مى كردند خرابى بسيار و مى كردند، غارت ديهها و مى زدند،» 12 «كاروانها شد، سخت مسلمانان بر بال و شد، عظيم

 بن حميد شد، فاش خراسان به مقنع» 14 «خبر» 13] «چون  كه بود اين النهر وراء ما به) مقنع (رفتن سبب [و

 مى بود، پنهان و خويش،» 15 «ديهه از بگريخت او كنند، بند را او كه فرمود بود، خراسان امير كه) 180 (قحطبه

 دين و ،»18 «آمده اند گرد وى دين به» 17) «عظيم (خلقى النهر وراء ما واليت به كه شد معلوم را او» 16 «چندانكه

 نگاه را او نگهبانان جيحون لب بر تا بود، فرموده خراسان امير. بگذرد جيحون از كرد قصد ،»1 «آشكارا كردند وى

 و سى با وى. بگيرند را او بگذرد اگر تا مى آمدند، فرود و مى آمدند بر جيحون لب بر سوار صد پيوسته و دارند،

. رفت كش واليت به و بگذشت، جيحون از و ساخت، عمد و آمد جيحون لب بر تن شش
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 آب وى اندر و استوار، بغايت بود حصارى سام كوه بر و كردند، رغبت وى بر خلق و شد، مسلم را او واليت آن و

 نعمت و بسيار مال و كردند، عمارت تا فرمود را آن استوارتر، اين از ديگر حصار و كشاورزان، و درختان و روان،

 ايشان كار اندر مسلمانان و شدند، بسيار» 3 «جامگان سفيد و» 2 «نشاند نگاهبانان و كرد، جمع آنجا بى شمار

 به فرستاد لشكرها بسيار و. شد تنگدل روزگار، آن اندر بود مهدى خليفه و رسيد، بغداد به نفير و شدند، عاجز

 دين و شود، خراب اسالم كه بود» 4 «آن بيم و مى ترسيد و. فتنه آن دفع به نشابور به آمد خود آخر به و وى، حرب

. بگيرد جهان همه مقنع

 به بسيار لشكرهاى تركستان از و. گردانيد مباح ايشان بر مسلمانان مال و خون و ،»5 «بخواند را تركان مقنع و

 به و. مى كشتند و ،»6 «مى بردند اسير مسلمانان فرزندان و زنان و مى كردند، غارت واليتها و بيامدند، غارت طمع

 را آن كه رفتند ديهى به بودند، مقنع» 7 «كرده بيعت از كه جامگان سپيد گروه آمدند، پديد نخستين بخارا

 اهل همه و بكشتند، تن پانزده» 11 «با را مؤذن و آمدند، اندر» 10 «مسجد به» 9 «شب به و خوانند،» 8 «نمجكت

. بود نه و پنجاه و سال  صد در اين و بكشتند، را ديهه

 سه وى با و احمد، حكيم او نام بخارا، اهل از بود مردى مقنع طايفه مهتران از و بود، معاذ بن حسين بخارا امير و

 سيوم نام و بودند، فضيل كوشك از دو هر اين و ،»3 «باغى دوم و ،»2 «خشوى يكى نام بودند، ديگر سرهنگ» 1«

». 6 «طرار و» 5 «رونده و عيار و بودند، مبارز مرد سه هر اين و. غجدوان» 4 «دهه از بود كردك

 ما آينه هر گفتند و رفتند، امير نزديك به شدند، جمع بخارا اهل رسيد، شهر به خبر و بكشتند، را ديهه اهل چون

. كرد مى بايد حرب جامگان سپيد» 7 «اين با را

 سال رجب ماه در. آمدند بيرون بخارا اهل با عمران، بن عامر بخارا قاضى و خويش لشكر با) 181 (معاذ ابن حسين

 لشكرگاه ايشان مقابله در و. گويند» 9 «نرجق] ديهه  [حاال و نرشخ، ديهه به تا رفتند نه و پنجاه و» 8 «صد بر

. زدند

 صالح اهل با قاضى» 10 «پس كردن، نشايد حرب ايشان با را ما خوانيم، حق دين به را ايشان ما گفت بخارا قاضى

 كفر روز هر ندانيم،» 11 «گوئيد شما كه اينها ما گفتند ايشان. خوانند حق دين به را ايشان تا آمدند، اندر ديهه به

 بود مردى كرد حمله ايشان با كه كسى نخستين و. پيوستند اندر جنگ آنگاه نپذيرفتند، نصيحت و. كردند زيادت

 هزيمت و ،»13 «شد كشته آخر به و بكشت را كس چندين و». 12 «كرد حرب بسيار سهل، بن نعيم او نام عرب، از

» 1سپيد بر

 بامداد چون رسيد، آخر به روز آن و بگريختند، ديگران ،»15 «شد كشته ايشان از مرد هفتصد و. افتاد جامگان 

 و. نوشتند نامه صلح و. كردند صلح ايشان با مسلمان  شديم، ما گفتند و خواستند، امان و فرستادند، رسول شد،

 را خويش امير و خويش، ديهه هاى به شوند پراكنده و نكشند، را» 1 «مسلمانان و نزنند، راه بيش كه كردند شرطها

 نامه صلح آن بر شهر اعيان همه و كردند،» 4 «استوار خداى رسول و خداى» 3 «عهدهاى و دارند،» 2 «اطاعت
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 شدند، مشغول زدن راه به باز و گشتند، باز» 5 «عهد آن از نيز ايشان گشتند، باز مسلمانان چون و. نوشتند خطها

 مسلمانان بر كار و مى آوردند، اندر» 6 «نرشخ حصار به را كشيده سر سبز كشت هاى و مى كشتند، را مسلمانان و

. شد سخت

 به و آمد،» 7 «بخارا به او و فرستاد، مقنع حرب به را) 182 (يحيى بن جبرئيل خود وزير بود خليفه كه مهدى

 حرب به مرا تو گفت و رفت، او نزديك معاذ بن» 8 «حسين رود، مقنع حرب به تا زد، لشكرگاه سمرقند دروازه

 لشكر و كرد اجابت جبرئيل رويم، مقنع حرب به تو با» 9 «گرديم فارغ كار اين از چون تا ده يارى جامگان سپيد

 خندق» 12 «اندرون و كندند، خندق» 11 «ديهه برگرد تا بفرمود و ،»6 «نرشخ ديهه به تا» 10 «برفت و برداشت،

 همچنان و نزنند، شباخون ما بر و نيايند، بيرون جامگان سفيد تا باشند، هوش به لشكر تا بفرمود و زدند، لشكرگاه

 چون كردند، ويرانى بسيار و زدند،» 14] «شبيخون  [ايشان بر و آمدند بيرون نخست شب گفت، او كه» 13 «آمد

 به و باشد بخارا به تا گفت و را، جبرئيل كرد» 16 «لطف بسيار بديد، چنان بود» 15 «بخارا امير كه معاذ بن حسين

 و بامداد كردند، حرب پيوسته ماه چهار و پيوست، حرب شود، جبرئيل تمام شغل اين چندانكه نرود،» 17 «كش

 فارم بن مالك. جستند تدبير ،»1 «شدند بيچاره مسلمانان بودى، را جامگان سپيد ظفر اال نبود روز هيچ و شبانگاه،

] اندر [آنجا سالح با» 3 «مردمان حصار، ديوار به تا لشگرگاه از كندند جوئى تا بفرمود بگويم، تدبير من گفت» 2«

 زير به تا» 5 «مى پوشانيدند و مى كردند، استوار خاك و نى و چوب به مى كندند، چه هر تا بفرمود و فرستاد،» 4«

 گز پنجاه چون». 7 «مى كردند استوار ستونها با كردند سوراخ» 6 «جاى گز پنجاه مقدار و برسيدند، حصار ديوار

 ديوار و بسوزد، ستونها آن تا ،)زدند اندر آتش و (بزدند، نفط و كردند،» 9 «پرهيزم» 8 «را آن شد، بركنده جاى

 نبود، راه] را [باد آنجا حصار اندر و كند، عمل تا بايد باد را آتش» 10 «آنكه بهر از نكرد، عمل آتش بيفتد، حصار

 و شد،» 13 «حفره انداختند، سنگها بود،» 12 «آكنده او زير كه برج آن بر كردند راست و ،»11 «بنهادند منجنيقها

 اندر شمشير» 15 «مسلمانان و. بيفتاد گز پنجاه مقدار و ،»14 «بسوخت ستونها آن و كرد، كار آتش و يافت، راه باد

 بودند، كرده اول كه» 16 «جمله همان بر كردند عهد باز و. خواستند امان باقى و. بكشتند را كس بسيار و نهادند،

 سالح و ،»17 «فرستند خليفه نزديك به را ايشان مهتران و بازروند، خويش ديههاى به و نرنجانند، را مسلمانان كه

 و. داشتند خود با سالح» 18 «نهان و بگذشتند، خندق از و آمدند بيرون و كردند، عهد شرطها بدين ندارند، خود با

 بنشان پرده سرا به را وى» 2 «كه» 1 «و گفت سپرد، خود پسر عباس به» 20 «جبرئيل را حكيم ايشان» 19 «مهتر

 و بودند ايستاده دور از ايشان و بردند، (سراپرده به كردند، او امر امتثال» 4 «ايشان و بكش، را وى پنهان و ،»3«

 ما گفتند را جبرئيل و فرستادند، بود حكيم يار كه را» 6 «خشوى جامگان سپيد رفت،» 5) «سراپرده به جبرئيل

 جبرئيل پسر عباس كه مى گفت، سخن» 9 «اين و بود، پوشيده» 8 «نو موزه هاى» 7 «خشوى و نرويم، بى حكيم

. كشتم» 10 «را حكيم كه گفت و آمد،

 و برآوردند، بانگ جامگان سپيد». 12 «بكشتند حال در و كشيدند، فرو اسب از را» 11 «خشوى تا فرمود جبرئيل

 قوى تر آن از پيوستند اندر حرب و. شدند سوار همه لشكرها تا بفرمود جبرئيل شد، جنگ و كردند، بيرون سالح
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 آنكه و ،»13 «شدند كشته ايشان از بسيار خلقى و شدند، هزيمت به باره ديگر تا كردند، سخت حربهاى بود، كه

. بگريخت ماند

 او) اللّه رحمه (مسلم ابو و بود، مسلم ابو سرهنگ او و بود، نام» 14 «شرف را او شوى بود، زنى نرشخ ديهه خاوند و

 بد و پليد غايت به» 16 «بود نابينا عم پسر يكى وى با و آوردند، جبرئيل نزديك به» 15 «را زن اين بود، كشته را

. كار

 پدر او و گويند، را مسلمانان پدر» 17) «مسلم ابو گفت او كن، بحل (را مسلم ابو كه گفت را زن آن جبرئيل

 را او عم پسر و زدند، نيم بدو ميان از را» 18 «زن آن تا فرمود جبرئيل است، كشته مرا شوهر كه نيست مسلمانان

 جبرئيل و. شد كشته حرب در بود ايشان از هم كه باغى و رفت، مقنع» 20 «نزديك به كردك و ،»19 «كشتند نيز

. بشكند سغد جامگان سپيد دل تا برد،» 2 «سغد به» 1 «را ايشان  سرهاى»21«

 با» 4 «را جبرئيل و كردند، اتفاق وى با سغد» 3 «اهل سغديان، او نام مقنع نقيبان از بود شده اميرى را سغد اهل و

 قوم» 6 «آن و بكشت، را سغديان اين بخارا اهل از مردى آخر به و ،»5 «افتاد اتفاق بسيار حربهاى سغد اهل

 امير با و افتاد، بسيار حربهاى) را او (جامگان سفيد و تركان با و رفت، سمرقند به آنجا از جبرئيل و شدند، پراكنده

 به و ساخت، كار آنجا از و» 8 «آمد مرو به كه بود يك و شصت و صد بر سال ،»7 «شد مسلم بن معاذ خراسان

 و پانصد كردند، جمع حرب مردان» 10 «دهقانان بخارا اهل از رسيد، بخارا به چون. رفت فرو» 9 «آموى بيابان

 مرد هزار سه و كردند، ساخته بسيار حرب آلتهاى تا فرمود) 183 (مسلم بن معاذ ،»11 «شد جمع مرد هزار هفتاد

 مهيا آيند بكار لشكر اندر كه ران و صناعت جنس هر از و ،»13 «تبرها و كوزها و بيلها و» 12 «تيشه ها با را كارى

 سپيد سغد در» 15 «و. نهاد سغد سوى به روى» 14 «تعبيه نيكوترين به و بساخت، عراده ها و منجنيقها و. كرد

 با و بود، آورده گوسفند هزار ده) ازهرى (هرى امير و ،»16 «بود آمده بسيار ترك لشكر و بودند، بسيار جامگان

 رغبت گوسفند به را ايشان و ،»17 «نزديك اند خصمان را ما تركان اينجا گفت را او مسلم بن معاذ. برد همى خود

. نشد راضى كنم، قسمت لشكر به تا» 18 «بفروش من به يا بمان، بخارا به را گوسفندان اين باشد، بسيار

 زرماز و» 1 «اربنجن ميان كه منزلى ببردند، اندر را» 19 «گوسفندان جمله و بتاختند، و آمدند، بر تركان از خيلى

 و آمدند، باز» 4 «هزيمت به بعضى و بكشتند، بعضى» 3) «نيز را ايشان (رفتند، ايشان عقب در لشكر است،» 2«

 او ظفر گاه سال دو مدت تا كرد، بسيار حربهاى جامگان سپيد و تركان با و رفت، سمرقند و سغد به مسلم بن معاذ

 مرو، به شد) 184 (الضبى زهير بن مسيب خراسان امير و خواست، عفو سال دو» 5 «بعد و را، او خصم گاه و بود، را

 خالد بن جنيد» 7 «بخارا امير و. آمد» 6 «بخارا به رجب ماه در سه و شصت و صد بر سال االول جمادى تاريخ در

» 10 «كوالرتكين ،»9 «بود مقنع» 8 «سرهنگان از سرهنگى بخارا به و فرستاد، خوارزم به خراسان امير را او بود،

. كرد حربها او با ساخته، حشم و لشكر با نام،
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» 12 «غيره و ترك از النهر وراء ما اهل از مقنع لشكر از تن هزار پنجاه كه است آورده جعفر بن محمد» 11 «حكايت

 كردند، الحاح نيافتند، جواب هيچ خواستند، ديدار وى از و كردند، زارى و سجده و شدند، جمع مقنع حصار در به

 بگوى: گفت را او مقنع ،»13 «نام حاجب را او بود غالمى. نبينيم را خويش خداوند ديدار تا نگرديم باز گفتند و

 طاقت مرا بيند كه هر و نداشت، طاقت كه ننمودم خواست ديدار من از موسى كه »دهان به خاكش «مرا بندگان

 وى باشد، روا بميريم اگر خواهيم، ديدار ما گفتند و كردند، زيادت خواهش و تضرّع ايشان. بميرد حال در و ندارد،

 بودند، حصار در او با كه زنان آن تا بفرمود پس». 14 «نمايم ديدار را شما تا بيائيد روز فالن كه كرد، وعده را ايشان

 »بود آن عادت» 1 «را آن و. مى داشت خود با كه نخشب  و»15 «كش و سغد دهقانان دختران از) بودند (زن صد

 هيچ وى با حصار در و بداشتى، خود با و بياوردى، را آن وى ،»3 «دادندى نشان را او بود، جمال با زنى كجا هر كه 

 حصار در يكبار روز هر (خوردنى از بودى ايشان حاجت آنچه و خاص غالم اين و زنان، اين مگر نبودى كس» 4«

 حصار به و ،»6 «بخواستى وى از غالم و كردى، آماده بايستى آنچه) بودى كيلى و» 5 «سو بيرون از و بگشادى،

. ديگر» 8 «روز به تا بستى بر حصار در باز و آوردى، اندر» 7«

 زنى هر تا بفرمود را زنان آن وى پس داشتى، خويش روى بر سبزى مقنعه آنكه از نديدى او زشت روى هيچكس

 زمين به آفتاب نور كه وقت بدان ،»10 «مى دارند ديگر يك برابر و برآيند، حصار بام به و ،»9 «بگيرند آئينه اى

). بى تفاوت (دارند برابر و گيرند دست به آئينها جمله و بود، افتاده

 آن آنگاه. شد نور پر حوالى» 11 «آن آئينها آن شعاع از بتافت، آئينها آن بر آفتاب چون بودند، شده جمع خلق

 همه» 13 «بديدند چون بنگريد، مى نمايد، شما به خويش روى خداى كه ،»12 «مرا بندگان مر بگوى گفت را غالم

 ديديم كه عظمت و قدرت اين خداوندا گفتند و كردند، سجده يكبار به همه و بترسيدند، ديدند، نور پر] را [جهان

 را غالم آن فرمود مقنع تا مى بودند سجده در همچنان و ،»14 «بدرد ما زهره هاى بينيم اين از زيادت اگر باشد، بس

را  شما گناهان و است، خشنود» 16 «شما از شما خداى كه بردارند، سجده از سرها تا» 15 «مرا بندگان بگوى كه

 من به كه هر و كردم، مباح شما بر واليتها همه گفت آنگاه بيم، و ترس با برداشتند، سجده از سر قوم آن. آمرزيد

 و. آوردند غارت به روى آنجا از قوم» 1 «آن و »دهان به خاكش. «است حالل شما بر او فرزندان و مال و خون نگرود

. ديديم را خداى ما مى گفتند و مى كردند، فخر ديگران بر قوم آن

) 185 (مقنع شدن هالك» 2 «سبب

 و خانها و بسيار، لشكر با بنشست وى ،»4 «فرستاد حصار در به بود هرات امير كه» 3 «را شخصى) 186 (سعيد

». 5 «باشيدند آنجا زمستان و تابستان و كردند، بنا گرمابها

 با سپهساالران و. بودندى حصار اندر وى خاصگان و ،»6 «كشاورزى و درختان و بود، آب چشمه حصار اندر و

» 9 «وى نبودى، راه حصار بدان را كس» 8 «هيچ و كوه، سر بر بود» 7 «ديگرى حصار حصار اندر و). قوى (لشكرى

» 10. «مى بود حصار در زنان آن با
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 و خوردى، شراب ايشان با و نشستى، شراب به و زنان،» 11 «آن با بخوردى طعام روزى هر كه بود آن وى عادت و

». 13 «آمد بر وى كار برين» 12 «سال چهارده

 حصار در بود حصار در كه سپهساالر اين شد، پراكنده وى لشكرهاى و كرد، تنگ وى بر كار هرات امير» 14 «چون

 نتواند را اندرون حصار كه دانست مقنع. بگرفتند حصار مسلمانان پذيرفت، اسالم و آمد، بيرون طاعت به و بگشاد،

». 15 «داشتن

 من جده» 2 «كه» 1 «گفت و بود، كش دهقانان از كه هارون بن محمد على ابو از است، كرده روايت جعفر بن محمد

 مقنع روزى: مى گفت و مى داشت، حصار در و ،)بود (گرفته خويش بهر از مقنع» 2 «كه است بوده خاتونان جمله از

» 4 «خاص قدح يك را زنى هر و ،»3 «كرد زهر شراب اندر و خويش، عادت بر شراب و طعام به بنشاند را زنان

 من و خوردند، همه پس. بخوريد خويش قدح جمله كه بايد شما بخورم) خويش (قدح من چون گفت و فرمود،

 ميان در خويشتن نيز من و. بمردند و بيفتادند، زنان» 5 «همه و. ندانست وى و ريختم، خود گريبان در و نخوردم

 همه و كرد، نگاه و برخاست مقنع پس ندانست، من حال از وى و ساختم، مرده» 6 «را خويشتن و انداختم، ايشان

 باز روز سه تا بود فرموده و. برداشت سروى و ،»7 «بزد شمشير و رفت، خود غالم نزديك ديد، مرده را زنان» 5«

 دودى و انداخت، تنور در را خويشتن و كرد، بيرون جامه و رفت، تنور آن» 9 «نزديك به بودند،» 8 «تفتانيده تنور

. نبود زنده حصار در كس هيچ و نديدم، اثرى هيچ او از رفتم، تنور آن» 10 «نزديك به من برآمد،

 روم، آسمان به من شوند، عاصى من بندگان چون كه گفتى پيوسته كه بود، آن وى سوختن» 11] «را خود [سبب و

. كنم قهر را ايشان و آرم، فرشتگان آنجا از و

 آسمان از را ما و آرد،» 13 «فرشتگان تا» 12 «رفت آسمان به او كه گويند خلق تا سوخت جهت آن از را خود وى

 خزينه آن و آمد، در» 2 «حرشى سعيد و بگشاد،» 1 «حصار در زن پس  آن. بماند جهان در او دين و دهد، نصرت

. برداشت» 3«

 چون بخارا، ديههاى از بعضى و نخشب، و كش واليت در مانده اند قوم آن هنوز گويد نصر بن محمد بن احمد

 دين همان بر و ندارند، خبر هيچ مقنع از خود ايشان و ،»5 «رزماز ديهه و ،»4 «خشتوان كوشك و عمر، كوشك

 امانت به ليكن و نكنند،» 6 «جنابت غسل و ندارند، روزه و نگذارند، نماز كه است آن ايشان مذهب و وى اند،

. كنند مسلمانى دعوى و دادند، پنهان مسلمانان از احوال» 7 «همه اين و باشند،

 هر است، گل همچو زن گويند و دارند، مباح» 10 «ديگر يك به را خويش» 9 «زنان ايشان كه گويند» 8 «چنين و

 چون كه بماند، خانه در بر عالمتى خلوت، به آيد اندر زنى نزديك به مردى چون و. نشود كم هيچ وى از بويد كه

 خانه به وى شود، فارغ» 11 «مرد اين چون و گردد، باز است خانه در مردى با زن اين كه بداند برسد، زن اين شوى

. باشند وى فرمان به ايشان كه ،»12 «ديهى هر اندر بود رئيسى را ايشان و آيد، اندر خويش
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» 13 «گرفت خواهد بكر زن كه هر) ديهه آن اندر كه باشد مردى ديهى هر در را ايشان (كه گويند چنين) حكايت (

». 15 «كند تسليم» 14 «شوى به آن بعد از كند، زائل مرد آن او بكارت اول

 بدين نعمتى» 16 «اين كه است معنى چه اين اندر كه روستا پيران از كردم سؤال: گويد نصر بن محمد بن احمد

 هر كه است اين ايشان رسم گفتند. گردانيده اند محروم را ديگران  خويش و مانده اند، تن يك بدين را بزرگى

. كند روا مرد بدين خويش حاجت كند، زنى به زنى كه آنگاه تا شود، نورسيده» 1 «كه كودكى

 وى جاى به» 3 «ديگرى گردد، پير» 2 «مرد آن چون و ماند، وى به را خويش زن اول شب كه است آن او قصاص و

 شغل اين كه شخص اين نام و ،»6 «مى كنند معامله» 5 «اين مرد اين با ديهه اين» 4 «مردان پيوسته و كنند، نصب

. نگشتم واقف» 8 «حال اين حقيقت به ليكن و خوانند،» 7 «ثكانه كند

 اعصمنا اللهم. ايشان اند» 11 «ديههاى در كه جماعت آن از و» 10 «شنيدم روستا كهنه پيران از» 9 «حكايت اين

». 12 «منه

» 13 «اللّه رحمهم سامان آل »واليت بدايت ذكر «

 اللّه عبد بن اسد دوستى از كرد، نام اسد بود پسرى را» 14 «سامان خدات كه بود شده كرده ياد اين از پيش

) 187 (ليث بن رافع چون و». 16) «187 (الياس و يحيى و احمد و نوح: بود پسر چهار را اسد و». 15 «القسرى

 وى حرب به را) 188 (اعين بن هرثمة الرشيد» 17 «هارون بگرفت، سمرقند و الرشيد، هارون بر كرد خروج

 به الرشيد هارون با) 189 (مأمون. شد عاجز وى كار در ثمه هر. كرد حصار را سمرقند» 18 «رافع و فرستاد،

 به كرد نامه اى مأمون بدين  كار، بود مشغول غايت به هارون دل و. حادثه همين سبب به بود، آمده خراسان

 بدان را» 4 «رافع») 3 «اسد فرزندان و (،»2 «دهند يارى رافع حرب در را هرثمه تا بفرمود و اسد،» 1 «فرزندان

 آن خطر و گشت، فارغ كار آن از هارون دل و كردند، مصاهرت ايشان ميان و. كرد صلح» 5 «هرثمه با تا داشتند

 طوس به هارون سفر اين در و. افتاد موقع در نيك مأمون نزديك به كار اين و. بگرفتى خراسان همه رافع كه بود

 را وى» 8 «مأمون. شد» 7 «خراسان امير) 190 (عباد بن» 6 «غسان رسيد مأمون به خالفت چون و. يافت وفات

 در داد، معتبر» 9 «شهرى را يكى هر. خراسان شهرهاى از دهد، واليت را سامان خدات بن اسد فرزندان تا فرمود

 به را اسد بن احمد و ،»12 «كرد امير سمرقند به را اسد» 11 «بن نوح عباد بن غسان و. بود كرده آنچه حق» 10«

». 14 «بود دو و دويست سال در اين و كرد، امير» 13 «مرو

 مقرر ايشان بر واليتها اين و شد، خراسان امير) 191 (الحسين بن طاهر شد، معزول خراسان از» 15 «غسان چون و

 خويش برادر». 16 «برفت دنيا از تا مى بود سمرقند به وى و داد، خلعت بود بزرگتر كه را اسد بن نوح و داشت،

. كرد خليفه را اسد بن احمد
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 كرد، خليفه را خويش پسر ،»1 «برفت از دنيا تا مى بود، سمرقند به و پارسا و عالم بود مردى اسد بن احمد اين و

 »بنشست پدر جاى به چون. را اسد بن احمد بن نصر

 مبارك ماه غره» 3 «شنبه روز تاريخ به وى، نام به برسيد النهر وراء ما اعمال منشور) 192 (باهللا واثق خليفه از 

. بود يك و پنجاه و دويست بر سال رمضان

 سامانى  احمد بن اسماعيل ابراهيم ابو ماضى امير واليت بدايت ذكر

 و راى صاحب مشفق عادل عاقل مردى بوده، استحقاق به سزاوار پادشاه حقيقت به و است سامانيان سالطين اول

» 5 «منتصف» 4 «شنبه روز در. دانستى الزم و واجب ايشان متابعت و كردى، طاعت اظهار خلفا با پيوسته و تدبير،

 و گشت، مستولى مملكت بر و كرد، اسير بلخ به را) 193 (ليث عمرو» 6 «مأتين و ثمانين و سبع سنه االخر ربيع

 عليه پيوست، حق رحمت جوار به بخارا در مأتين و تسعين و خمس سنه در و. كرد پادشاهى سال هشت مدت

». 9 «چهار و سى و دويست بر تاريخ شوال ماه در است، بوده» 8 «فرغانه به والدت را او و» 7 «الغفران و الرحمة

 خدمت او و داشتى، بزرگ را او بود، او بزرگتر برادر كه نصر امير و. يافت وفات او پدر شد، ساله شانزده او چون و

 و» 11 «دويست بر سال االخر ربيع در آمد، بخارا به خوارزم از» 10 «الطائى طاهر بن حسين چون و كردى، نصر امير

 و شهر عذر؟ بخارا اهل با و. يافت دست شهر بر روز پنج از بعد و. افتاد حربها بخارا اهل و او» 1 «ميان بود و شصت

 و مى كردند، مصادرت و ،»3 «نمودند» 2 «دزدى تا گماشت بر را خوارزميان و بكشت، را كس بسيار و كرد، روستا

. مى ستدند مال و ،»5 «مى نهادند گران جنايتهاى و ،»4 «برمى زدند خانها مكابره شب به

 چون و بسوخت، دانگ دو مقدار شهر از و شدند، كشته كس بسيار و. آمدند بيرون حرب به» 6 «او با بخارا اهل

 گشته، آماده را حرب و» 7 «بودند شده جمع كه مردمان و. داد امان و كرد منادى او كردند، قوى دست شهر اهل

 كه دانست» 9 «الطاهر بن حسين چون. رفتند روستا به بعضى و شدند،» 8 «پراكنده بشنيدند، امان خبر) چون(

 هزيمت به طاهر بن حسين و. كردند غوغا باز بكشت، را عظيم خلقى و نهاد، اندر شمشير شدند، پراكنده مردم

 مى داشتند، نگاه كوشك در را» 10 «خلق و. كرد محكم را كوشك در او شد شب چون كردند، حرب روز همه و. شد

 ريخته سراى» 13 «ميان در و غدرفى، درم» 12 «همه بود، گرفته تمامى به بخارا خراج» 11 «او و. بگيرند را وى تا

 با بگريخت و كرد،» 16 «سوراخ را ديوار شب آن و» 15 «نيافت زمان كند، صرف» 14 «نقره به تا مى خواست و بود،

 غارت مال آن و آمدند،» 17 «اندر يافتند خبر مردمان بماند، غدرفى درمهاى آن و. گرسنه و برهنه خويش كسان

. كردند

 توانگر كس فالن گفتندى شهر اندر و بماند، ايشان فرزندان در آن اثر چنانك. شدند توانگر مال آن از كس بسيار و

 را كس هر بخارا اهل با حربها و ديگر فتنه هاى وى از پس بگريخت و آن از بعد و. است طاهر بن حسين سراى

. شد بسيار
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. شدند جمع» 1 «عليه اللّه رحمة كبير حفص ابو خواجه پسر الفقيه اللّه عبد ابو نزديك به بخارا از صالح و علم اهل

 را خراسان) 194 (ليث بن يعقوب و» 2 «نبود اميرى خراسان به و بخارا، كار در كردند، تدبير وى با بود، مبارز وى و

 بخارا و بود، فتنه نيز خراسان به و مى كرد، حرب وى با) 195 (هرثمه بن» 3 «رافع بخارا به و بود، گرفته غلبه به

 احمد بن نصر به سمرقند سوى به كرد نامه اى حفص ابو خواجه پسر اللّه عبد ابو پس. فتنه ها اين از مى شد خراب

 را احمد بن اسماعيل خويش برادر او خواستند، امير بخارا به او از. بود فرغانه و سمرقند امير او و السامانى، اسد بن

. فرستاد بخارا به

 محمد بن حسين نزديك به بخارا به فرستاد رسول و كرد، مقام آنجا روز چند رسيد، كرمينه به اسماعيل امير چون

 بخارا امير اسماعيل امير كه افتاد بدان قرار تا مى آمد، و مى رفت او رسول بار چند. بود بخارا امير كه الخوارجى

 امير نمودند،» 5 «اطاعت معنى اين در او لشكر و. شود او خليفه» 4 «الخوارجى محمد ابن حسين و باشد،

 خلعت و علم» 6 «اين با را خوارجى و. خلعت و علم با فرستاد خوارجى نزديك به خويش خالفت منشور اسماعيل

 بن نصر نام به خطبه آدينه روز و. بود شنبه سه روز اين و نمودند، شادى شهر اهل و بگردانيدند، بخارا شهر در

 آدينه روز آن و بخارا، به اسماعيل امير آمدن اندر از پيش بيفكندند، خطبه از ليث يعقوب نام و خواندند، احمد

». 7 «شصت و دويست بر سال رمضان مبارك ماه از بود نخستين

 تا بودند وى با همه عجم و عرب از بخارا اشراف و استقبال، به آمد بيرون اللّه رحمهما كبير حفص ابو خواجه پسر و

 از بود، شده پشيمان بخارا به» 1 «آمدن از اسماعيل امير و بياراستند، شهر را تا بفرمود اللّه عبد ابو و. كرمينه به

 با دل به بخارا اهل كه نبودش معلوم و بود، برخاسته غوغا و ،»2 «بود شوريده بخارا و نبود، بسيار حشم وى با آنكه

. چگونه اند وى

 اللّه عبد ابو كه دانست. شد قوى وى دل برفت، كرمينه با و آمد، بيرون حفص ابو» 3 «خواجه بن اللّه عبد ابو چون

 دل و گفت مدحها بسيار را او اللّه عبد ابو. (گردانيد قوى عزم كردن،» 4 «نتوانند باطل را آن شهر اهل كند چه هر

 سيم و زر شهر اهل تا فرمود و داشتند، مكرم و معظم آوردند، اندر شهر به را او چون». 5) «گردانيد قوى وى

 پراكنده غوغا آن و فرستاد، زندان به و بگرفت را» 6 «الخوارجى حسين اسماعيل امير و. كردند نثار وى بر) بسيار(

. تعالى خداى قدرت به شد

 بخارا به) اللّه رحمه (اسماعيل امير» 7) «آمدن در ذكر (

 اهل و گرفت، قرار شهر سبب بدان و بود شصت و دويست بر سال رمضان) مبارك (ماه دوازدهم شنبه دو روز] در [

». 8 «پيوستند راحت به و آمدند، بيرون رنج از بخارا

 تا جيحون آب از» 11 «النهر وراء ما» 10 «اعمال همه »واليت «منشور را احمد بن نصر امير سال» 9 «همين در و

. باهللا موفق خليفه از بياوردند مشرق بالد اقصى
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. بود افتاده خطبه از صفار ليث يعقوب نام و گفتند، اسماعيل امير نام به و احمد، بن نصر امير نام به بخارا خطبه و

 پسر ،»1 «بودى فرمان را او نصر امير از بى آنكه رفت، سمرقند به آن از بعد و باشيد، بخارا به مدتى اسماعيل امير و

. اسد بن احمد بن يحيى» 2 «زكريا ابو ،)كرد (خليفه بخارا بر را خود برادر

 را او تا فرمود بود، بى دستورى آنكه جهت به آمدش، ناخوش يافت، خبر نصر امير رسيد» 3) «196 (ربنجن به چون

 آوردند، فرود سمرقند حصار به را او تا فرمود و نكرد، اكرام هيچ و نيامد، بيرون خود ليكن و كردند، استقبال» 4«

» 6 «رفتى سالم به اسماعيل امير و بود،» 5 «خشم در وى بر همچنان و كردند، او اسم به سمرقند شرطى صاحب و

 و آمدى، سالم به اسماعيل» 7 «امير و. كردند وى خليفه را عمر بن محمد و. نبود چنان بخارا رفتن از پيش چنانك

 عم پسر. آمد بر ماه» 8 «سيزده حالت اين بر تا نگفتى، سخن هيچ وى با نصر امير و برفتى، باز و بايستادى ساعتى

. فرستاد باز بخارا به را او تا آورد، شفاعت به را حمزه بن الجبار عبد و را نوح بن محمد وى

 همه با نصر امير و گردانيد وى دبير را المروزى احمد بن» 9 «فضل و. كرد وى وزير را المروزى محمد بن عصمت و

 عبد» 12 «سوى روى نصر امير» 11 «اثنا اين در و. آمدند بيرون او مشايعت به سمرقند» 10 «ثقات و اعيان وجوه

 عبد ،»1 «ديدن خواهيم چه وى از ما تا فرستيم، همى ما كه را كودك اين الفتح ابا يا گفت و حمزه  كرد، بن الجبار

 هرگز و». 3 «كند همان اسماعيل امير فرمائى، چه هر آنكه بشرط». [2 «تست بنده او كه مگوى چنين گفت الجبار

 نصر امير ،»4 «كرده اى حكم چه باز گفت الجبار عبد. مى گويم من كه حقيقت به چنانست گفت نكند، خالف تو با

 استقبال بخارا اهل رسيد بخارا به چون اسماعيل امير] بينم  همى عصيان و خالف وى شمايل و چشمها اندر گفت

 از و بود، كرده گرد» 6 «خود به را خلقى دزدان از يكى و». 5 «آوردند در شهر به را او تمام اعزاز به و كردند،

 مى زدند، راه» 9 «بركد و راميتن ميان در همه و ،»8 «بودند شده جمع مرد هزار چهار» 7 «روستا رندان و اوباشان

 وى بخارا حظيره و بود، او شرط صاحب كه را العالء بن حسين اسماعيل امير كنند، شهر قصد كه بود نزديك و

 و بزرگان بخارا اهل از و فرستاد، دزدان اين حرب به ،»11 «مى خوانند باز وى به را عالء» 10 «كوى و بود، نهاده

 بر العال بن» 13 «حسين و. كردند هزيمت) را (دزدان و ،»12 «كردند حرب و رفتند، و شدند، يار وى با مهتران

. بياورد را وى سر و بكشت، و بگرفت را دزدان كالنتر و يافت نصرت ايشان

. فرستاد سمرقند به و كرد، بند را ايشان اسماعيل امير بگرفت، بودند يار وى با كه آنها از» 14 «جماعتى و

 آموى به» 1 «مرد هزار دو با طاهر باز بن حسين كه» 18 «دادند» 17 «خبر» 16 «شد فارغ كار اين از» 15 «چون و

» 4 «خبر. رفت حرب به و توانست،» 3 «آنچه كرد جمع لشكر اسماعيل امير كرده، بخارا قصد و است، آمده» 2«

 بيرون و نشست بر اسماعيل امير. خوارزمى مرد هزار دو با بگذشت جيحون از» 5 «طاهر بن حسين كه دادند

 غرق آب به بعضى و شدند كشته بعضى وى لشكر از و شد، هزيمت طاهر بن حسين و كردند، سخت حرب و ،)آمد(

). كرد كه (بود اسماعيل امير نخستين حرب اين و». 6 «شدند اسير مرد هفتاد و ،»6 «شدند

. فرستاد باز و داد، كرباس جامه يك را» 8 «مردى هر و بخواند، را اسيران» 7 «امير شد بامداد چون
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 او كه) كرد معلوم و (كرد، تأمل ملك حال در و آمد، باز بخارا به اسماعيل امير و رفت، مرو به» 5 «طاهر بن حسين

 به منفعتى ايشان شدن جمع از و. نيست هيبتى ايشان چشم به و نيست، زيادت حرمتى چندان بخارا مهتران با را

 بهر از» 11 «كه گفت و بخواند،] را [بخارا مهتران از جماعتى كه ديد» 10 «چنين صواب ،»9 «شد نخواهد راجع وى

 چند روزى. طاعة و سمعا گفتند ايشان بخواهيد،» 12 «من از عذر و بگوييد، نصر امير پيش و رويد، سمرقند به من

. اسماعيل امير از پيش بودند بخارا اميران جماعت اين و برفتند، آن از بعد و خواستند،» 13 «زمان

 مال سبب به و بود، توانگر بغايت» 15) «198 (يسارى حاتم ابو و. بود بخارا پادشاه خود بخارخدات» 14 «محمد ابو

 به كرد نامه اسماعيل امير رفتند، سمرقند به» 17 «دو هر اين با بخارا بزرگان. نداشتى» 16 «طاعت را ايشان بسيار

 قوم آن و كرد، همچنان نصر امير (داشت، تواند بخارا ملك وى تا فرستد، زندان به و كند، را بند ايشان تا نصر امير

 ايشان و. (كرد) نامه (نصر امير به باز اسماعيل امير. گرفت قرار بخارا كه آنگاه تا» 1) «داشت باز آنجا در روزگارى را

 ايشان حقوق رعايت و كردى، روا را ايشان حاجتهاى و داشتى، نيكو) را ايشان اسماعيل امير آن بعد از و. طلبيد را

. ديدى واجب خويشتن بر» 2 «را

 را او» 4 «آن بعد از و درم، هزار پانصد» 3 «سالى در بخارا اموال از بود نهاده وظيفه اسماعيل بر احمد بن نصر و

 ديگران؟ فرستادن نتوانست و شد، خرج مال آن و افتاد، حربها

) امير. (آمد پديد ناخوشى سبب بدين ايشان ميان». 5 «نفرستاد وى و مال آن طلب به فرستاد قاصدان نصر امير

 نامه و. بسيار لشكر با بخواندش و االشعث، ابو خود برادر نزديك به فرغانه، به فرستاد نامه و كرد جمع لشكر نصر

 استيجاب تركان و». 7 «بيايد خود لشكر با تا. احمد بن يعقوب يوسف ابو ديگر» 6 «برادر به فرستاد شاش به ديگر

 و دويست بر سال رجب ماه» 10 «در نهاده بخارا به روى آنگاه ،»9 «كردند جمع عظيم لشكر و بيارند، نيز را» 8«

». 11 «بود دو و هفتاد

 بخارا به نصر امير ،»12 «را برادر داشت حرمت رفت فرب به و كرد، خالى را بخارا يافت خبر اسماعيل امير چون

 سيم و زر و كردند، استقبالش بيكند اهل. آمد فرود آنجا و رفت، بيكند به نيافت را اسماعيل امير چون ،»13 «آمد

. آوردند بيرون بسيار» 1 «نزل ها و كردند، نثار بر او

 به اسماعيل امير. بود دوستى بود، خراسان امير» 3 «تاريخ» 2 «بدان كه هرثمه بن رافع و اسماعيل امير ميان و

 بگذشت،» 5 «يخ روى از بود، كرده يخ جيحون و ،»4 «بيامد خود لشكر با رافع. خواست يارى وى از و كرد نامه وى

 سمرقند و روند، كه» 6 «كردند اتفاق رافع با اسماعيل امير و. آمد باز بخارا به يافت رافع آمدن خبر نصر امير چون

 راه به) رافع با (اسماعيل امير بگرفت، راه سر و. رفت طوايس به تعجيل به. رسيد نصر امير به خبر اين. بگيرند را

 آن و نمى يافتند، علف و طعام بيابان اندر ايشان و. بود نصر امير تصرّف به بخارا روستاهاى همه و. رفتند بيابان

 عظيم» 8 «خلقى و. شد درم سه به» 7 «نان من يك ايشان لشكر اندر تا شد، دشوار ايشان بر كار و. بود قحط سال

 سغد از وى تا سمرقند به احمد خود پسر به كرد نامه نصر امير و. شدند هالك» 9 «گرسنگى به رافع لشكر از
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 كه گفتند و ندادند، علف» 11 «را اسماعيل امير واليت اهل و ،»10 «ساخت لشكرى و كرد جمع را غازيان سمرقند

 شده تنگدل رافع آمدن سبب به نصر امير و ايشان، دادن نصرت نباشد حالل» 13 «را ما خارجيانند، اينها» 12«

 تو» 14 «گفت و) 199 (كرد نصيحت كسى را رافع كه مى رفتند، او اثر بر ايشان، و رفت، كرمينه به نصر امير بود،

 چه تو گيرند ميان در ترا و بسازند ديگر يك با برادر دو هر ايشان اگر آمده اى، اينجا و ،»15 «مانده اى خود واليت

 آن بر نيامده ام، حرب به من گفت نصر، و امير نزديك به فرستاد رسول و ترسيد، سخن اين از رافع. كردن توانى

 كسى امير بدانكه كردند» 3 «صلح و آمد، خوش سخن» 2 «اين را نصر امير. كنم صلح» 1 «شما ميان تا آمده ام

». 4 «نبود وى نام به خطبه و ديوان، اموال و بود خراج عامل اسماعيل امير و را، بخارا بود ديگر

. بدهد درم هزار پانصد سالى هر و

 داد، وى به] را [بخارا اميرى و. داد» 6 «خلعت و نيز، را) 200 (احمد بن اسحاق و بخواند را» 5] «او [احمد بن نصر و

. داد رضا بدان اسماعيل امير و

. بود سه و هفتاد و دويست سال در اين و رفت، خراسان به نيز رافع و گشت باز نصر امير و

. نفرستاد و گرفت، باز مال اسماعيل امير مال، طلب به فرستاد كس نصر امير برآمد، ماه پانزده حال اين از چون

 »امير

 اسماعيل امير. معنى بدين كرد اسماعيل امير به نامه اى نيز رافع. بود كرده ضمان وى كه رافع به كرد نامه نصر 

. نكرد» 8 «التفات

 روى باره ديگر و بيامد، فرغانه از االشعث ابو و ،»9 «النهر وراء ما اهل از همه كرد جمع لشكرها باره ديگر نصر امير

 جمع خود لشكر نيز اسماعيل امير رسيد، كرمينه به چون. نهاد بخارا به روى و پيش، طور همان به آوردند، بخارا به

 رفت، هزيمت به» 10 «فرب به احمد بن اسحاق و. شد سخت كارزار و. پيوست اندر حرب و رفت، طوايس به و) كرد(

 سمرقند اهل». 2 «سمرقند تا رفت» 1 «هزيمت به االشعث ابو و فرغانه اهل كرد بر قوى حمله اى اسماعيل امير

). بود گريخته و (بود مانده را خود برادر كه آن از بگيرند» 3 «را او كه خواستند

 و. كرد اسير را» 5 «مرزوق موسى بن احمد اسماعيل امير و. آمد» 4 «ربنجن به و گشت، باز سمرقند از االشعث ابو

 اندك وى با و ،»6 «بود ايستاده جاى بر اسماعيل امير و. شد هزيمت بخارا لشكر باره ديگر و. فرستاد بخارا به

 كه هر مواليان و غالمان از و فرستاد كس اسماعيل امير. بود وى با الكبير سيماء معروفان از و بودند، مانده مردم

. آورد باز فرب از را احمد بن اسحاق و. كرد جمع را همه بود گريخته

 امير و. بداد علوفه را همه و كردند، جمع» 8 «قرى لشكر و آمدند، بيرون مرد هزار دو نيز بخارا» 7 «غازيان از و

 رفت باز» 11 «وى پيش پيش اسماعيل امير و. گشت باز و بساخت، لشكر كار و ،»10 «برفت» 4 «ربنجن به» 9 «نصر

 بر سال االخر جمادى ماه پانزدهم شنبه سه روز. پيوستند در حرب و شدند، جمع آنجا و ،»12 «بدين از و ديهه به
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 همه لشكر و رفت، هزيمت به االشعث ابو و. يافت ظفر فرغانه لشكر بر اسماعيل امير پنج، و هفتاد و دويست

 از» 13 «جماعتى اسماعيل امير. شد هزيمت به نيز وى بماند، اندك مردم با نصر امير و. بودند شده هزيمت

 سيماء و. داد بوسه» 14 «را او ركاب و. آمد فرود اسب از و. كرد دور نصر امير از و زد، بر بانگ) را (خوارزميان

 خبر را» 16 «او اسماعيل امير و (فرستاد كس الكبير سيماء) به (و ،»15 «سپهساالر و بود ايشان پدر غالم الكبير

 و. برسيد اسماعيل امير و. بنشست و نهالين  بيفكند، و آمد، فرود اسب از احمد بن نصر». 17) «حال اين از داد

 بر مرا كه» 2 «بود اين خداى حكم امير يا گفت و داد، بوسه را نهالين و آمد، پيش و بينداخت اسب از» 1 «خويشتن

» 4 «متعجبيم ما گفت نصر امير. را عظيمى بدين كار اين مى بينيم خويش چشم به امروز ما و». 3 «آورد بيرون تو

». 6 «نگذاردى بود كرده تو بر تعالى خداى كه فرمانى و نداشتى، خود امير» 5 «اطاعت كه آوردى، تو كه كار بدين

 گناه اين كه فضل به ترى اولى تو و مراست، گناه همه و كردم، خطا كه» 7 «مقرّم من) امير يا (گفت اسماعيل امير

 اسب از و برسيد، احمد بن اسحاق ديگر برادر كه بودند سخن اين در ايشان. كنى عفو و گذرانى در من از بزرگ

 بر گرفت خشم و دادش،» 9 «دشنام و فرونائى، را خويش» 8 «خداوندگار فالن يا گفت اسماعيل امير. فرونيامد

 توسن من اسب اين كه خواست، عذر و ،»10 «داد بوسه را زمين و افتاد، نصر پاى در و آمد، فرود زود اسحاق. وى

. كرد تمام سخن اين». 11 «آمدن نتوان فرو زود وى از و است،

 و رسد، آنجا خبر اين آنكه از پيش گردى، باز خويش عز مقر به زود كه است آن صواب امير يا گفت اسماعيل امير

. النهر» 12 «وراء ما ميان در بشورند، رعيت

. مى فرستى خويش جاى به مرا كه توئى اين ابراهيم ابا يا گفت نصر امير

 كه چه هر كه كردن، نشايد معامله اين جز خويش خداوندگار با را بنده و. كنم چه نكنم اين گفت اسماعيل امير

 رفته آنچه بر مى خورد» 14 «پشيمانى و مى باريد، او چشم از آب و مى گفت سخن نصر امير و. باشد تو» 13 «مراد

. شده ريخته خونهاى بر و بود،

 الكبير سيماء و. گردانيدند باز را او و گرفتند، ركابها اسحاق برادر و اسماعيل امير. نشست بر و» 1 «برخاست آنگاه

 به و گردانيد، باز را ايشان» 4 «نصر امير». 3 «رفتند منزل يك فرستاد مشايعه به را» 2 «المسلم بن اللّه عبد و

. رفت سمرقند

 بر و بود،» 6 «امير كه ايامى در) كه (قوم آن با مى گفت سخن» 5 «همچنان بود اسير احمد بن نصر كه روز آن و

. بودند ايستاده او پيش خدمت به ايشان و بود، نشسته» 7 «تخت

 و دويست سال در االول جمادى ماه از بود مانده روز هفت يافت، وفات سال» 9 «چهار به او بعد از نصر» 8 «امير و

 فرمان به را خويش پسر و ديگر برادر و النهر، وراء ما» 10 «اعمال جمله بر كرد خليفه را اسماعيل امير و نه، و هفتاد

. كرد او
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 را نصر بن احمد او پسر و. كرد راست ملك و رفت، سمرقند به بخارا از اسماعيل امير برفت دنيا از نصر امير چون و

» 13 «سال بيست بود آمده بخارا به اسماعيل امير و. گرفت پيش غزو آنجا از» 12 «وى و. بنشاند خود خليفه» 11«

. داد وى به النهر وراء ما جمله و برفت، دنيا از برادر كه آنگاه تا

 اسماعيل امير به النهر وراء ما عمل منشور رسيد) 201 (باهللا معتضد المؤمنين امير به نصر امير وفات خبر چون و

 به و. ديد رنج بسيار و رفت، طراز به حرب به تاريخ همين به وى و هشتاد، و دويست تاريخ به محرم ماه در بداد،

 جامع مسجد را بزرگ كليسياى و. شد گشاده طراز و دهقانان، بسيار با آورد اسالم و آمد، بيرون طراز امير آخر

. بخواندند خطبه باهللا معتضد المؤمنين امير نام به و». 14 «كردند

 آنگاه تا بود، النهر وراء ما» 2 «امير و كرد، پادشاهى سال هفت و آمد، بخارا به» 1 «غنيمت بسيار با اسماعيل امير و

. نهاد غزو به روى و بگرفت، خراسان از بعضى و. شد بزرگ ليث عمرو كه

 از نيافت، نيكو جواب خواست، يارى بود» 3 «كوزكانيان امير كه احمد از بود امير كه) 202 (الحسين بن على و

 و اعزاز به و سپاه، با رفت پيش) را (وى و شد، شاد امير بخارا، به آمد اسماعيل امير نزديك به و بگذشت، جيحون

 آنجا ماه سيزده و رفت، فرب به الحسين بن على و. فرستاد وى نزد به نعمت بسيار و ،»4 «آوردند در بخارا به اكرام

 آنجا الحسين بن على و. داشتى نيكو را وى و فرستادى هديها او نزديك به پيوسته» 5 «اسماعيل امير و. باشيد

. حرب در» 6 «فرب به بكشت را او هم پسرش تا مى بود

 امير به و بود، كوزكانيان امير كه) 203 (فريغون بن احمد به و بود، بلخ امير كه» 7 «داود ابو به كرد نامه ليث عمرو

 به اينها و كرد، نيكو» 9 «عهدهاى و ،»8 «خواند خويش طاعت به را ايشان مر و بود، النهر وراء ما امير كه اسماعيل

 اطاعت از و بداد نامه و آمد اسماعيل امير نزديك به رسول. نمودند» 11 «خدمت و رفتند،» 10 «پيش او فرمان

» 1بزرگوارترى  و. سزاوارترى» 13 «نمودن اطاعت بدين تو گفت و داد، خبر كوزكانيان امير و بلخ امير» 12 «نمودن

 است نادانى» 15 «بدين تو خداوند كه داد جواب اسماعيل امير. پادشاه زاده اى كه دانى، بهتر تو پادشاهى قدر و ،

 حرب جز او و من ميان و ،»2 «تراست شمشير به من جواب بنده اند، مرا ايشان و». 1 «مى كند يكى با ايشان مرا كه

. كند ساز حرب اسباب تا ده خبر را او و گرد باز نيست،

 كسى ديگر گفت و سامانى، اسماعيل امير كار در خواست يارى ايشان از و كرد، تدبير بزرگان و اميران با ليث عمرو

 از را نشابور مشايخ از جماعتى پس. كردن بايد خوب وعده هاى و گفتن، بايد» 3 «خوش سخنان و فرستادن بايد

 را ما واليت اين المؤمنين امير» 6 «چند هر كه كرد ياد نامه در و» 5 «بنوشت نامه و بفرستاد، خويش» 4 «خاصگان

 بدگوى هيچ تا دارى خوش من با دل و باشى، يار مرا كه بايد ملك، در كردم شريك» 7 «خود با ترا ليكن و داد،

 گستاخى راه از بوديم گفته اين از پيش» 10 «آنچه و. بود يگانگى و» 9 «دوستى ما ميان و نيابد، راه ما ميان» 8«

 تيمار را رعيت و. است دشمن حد سر كه دارى نگاه النهر وراء ما واليت كه بايد گذشتيم، در» 11 «آن سر از بود

 از و. نخواهيم تو خان ومان» 13 «آبادانى و خشنودى جز و داشتيم، ارزانى تو به را واليت آن ما و ،»12 «دارى
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 ما بر نيز تو كه بايد تو، بر جز نيست اعتماد كس هيچ بر را ما گفت و» 15 «فرستاد را چندى» 14 «نيشابور معروفان

. گردد استوار دوستى ما ميان تا كنى عهد ما با و كنى، اعتماد

 و بگذرند، آب از تا نكرد رها  و»17 «فرستاد جيحون لب به رسيد، امير به ليث» 16 «عمرو فرستاده خبر چون و

. گردانيدند باز خوارى به را آن و. نياوردند و نگرفتند ايشان] از [بودند آورده» 1 «كه چيزى

 برود، كه فرمود سپاه با بود او سپهساالر كه را سروش بن على و. ساخت راست را حرب آمد، خشم را ليث عمرو و

. آرد فرود» 2 «را لشكر آمويه به و

» 4) «204 (ليث بن محمد] كه  [ديگرى سپهساالر او پس از و». 3 «بفرمايم كه آنگاه تا نكند، شتاب گذشتن به و

» 5 «آنجا از كه هر و. بداريد را سپاه و كنيد، تدبير) 205 (سروش بن على با گفت و. بفرستاد مرد هزار پنج با ،]بود[

 لشكرها ليث عمرو و». 6 «فرستيد جاسوسان و كنيد، ساخته كشتيها و. داريد نيكو و دهيد، امان آيد امان به

. مى فرستاد» 7 «پياپى

 شبيخون ناگاه و رفت، جيحون لب به و كرد، تاختن مرد هزار بيست با بخارا از يافت خبر اسماعيل امير» 8 «چون

 پيادگان و. داد سالح را سپاه و نشست، بر زود يافت، خبر سروش بن على و. شب به بگذشت جيحون از و ،»9 «برد

 و شد،» 11 «سخت حرب و» 10 «مى درآمد اسماعيل امير لشكر سو هر از و. پيوست در حرب و. فرستاد پيش را

» 12 «روز ديگر و شدند، گرفتار بسيار نشابور معروفان از و شد، گرفتار نيز او و برگشت سروش بن على بن محمد

». 13 «فرستاد ليث عمرو نزديك به را همه و. داد علوفه و بنواخت، را ليث عمرو سپاه اسماعيل امير

 پس باز و دادى، خلعت را همه بگرفتى چون كردند، حرب ما با كه اينها گفتند اسماعيل امير با لشكر» 14 «بزرگان

 هرگز ايشان. بروند» 1 «خويش ملك به تا بمانيد بيچارگان، اين از چه  خواهيد گفت اسماعيل امير». 15 «فرستادى

 سالح و» 2 «زر و جامه و سيم بسيار با و بازگشت، اسماعيل امير و. كنند تباه دل ديگران و. نيايند باز شما حرب به

». 3 «آمد باز بخارا به

 مى گفت و». 5 «پشيمان و اندوهگين و) غمگين و (غمناك. باشيد نيشابور به ليث عمرو سال يك» 4 «آن بعد از و

. خواهم باز پسر و سروش على كين من

 علوفه و كرد، گرد را خويش سپاه مر وى مى سازد، حرب» 6 «تدارك ليث عمرو كه يافت خبر اسماعيل امير چون و

 اين از را مردم و بداد، علوفه را همه جوالهه و را اهل نا و» 7 «اهل مر و. نهاد ايشان به روى سو هر از و بداد، ايشان

 شاد رسيد، ليث عمرو به خبر اين و. كردن خواهد حرب ليث عمرو به لشكر اين با مى گفت و مى آمد،» 8 «سخت

 واليت از و. آمدند» 10 «آمويه به خوارزم از بيكندى پارس و» 9) «206 (قراتكين منصور. بود جيحون لب به شد

 مقدمه با را) 207 (هارون بن محمد» 11 «القعده ذى پنجم و بيست و). رسيد (مرد هزار سى فرغانه و تركستان

 آمويه به جاى هر از» 14 «سپاه و». 13 «بگذشت جيحون از و رفت، بيرون ديگر روز خود و فرستاد، لشكر» 12«
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. آوردند بلخ به روى آنجا از و كردند، راست كار ديگر» 15 «دوشنبه تا و رفتند، خوارزم شهر به بخارا از و كرد، گرد

 گرد بر گرد» 17 «رده به لشكر و. آورد فرود سپاه شارستان پيش» 16 «خود و بگرفت، حصار شارستان ليث عمرو و

 شما شهر از من كه نمود چنان مردم به و كرد، استوار بارها و درآمد، سپاه تا بود روز» 1 «چند و خندق  بگرفت،

 و فرستاد،» 3) «209 (فارياب به را» 2) «208 (احمد بن على اسماعيل امير و. كرد خوش دل را مردم و گردم،

 كسان تا فرستاد كسان» 6 «جاى هر از و. بياوردند» 5 «مال بسيار و. بكشتند» 4 «را ليث عمرو كارداران تا فرمود

. مى آوردند مال و مى كشتند، را ليث عمرو

. كرد مقام آنجا» 8 «روز سه و آمد، فرود بلخ» 7 «علياباد به اسماعيل امير و

 چون. كردند فرمود فراختر] را [راه آن و ،»9 «آمد فرود خواهد نمازگاه به كه نمود چنان و برداشت، لشكر آنجا از و

 بدان عراده ها و منجنيقها و داشت، پيش جانب بدان لشكر و كرد، استوار دروازها جانب آن بديد، چنان ليث عمرو

 چون پس. كرد مشغول را لشكر» 13 «جاى چند و ،»12 «نهاد كمين نمازگاه» 11 «راه به و ،»10 «كرد راست جانب

 عمرو. آمد فرود عطا» 15 «پل به و رفت، شهر دروازه به ديگر راه به و بگردانيد راه ماضى امير ،»14 «شد بامداد

 و باشيد، آنجا روز سه اسماعيل امير و. بردن بايست جانب بدان نيز منجنيقها و ماند، تعجب به كار اين از ليث

 ،»17 «كردند پست را راهها و كندند، همى درختان و افكندند، همى ديوار و ،»16 «گرفتند باز شهر از آب تا بفرمود

 و آمد، بيرون ليث عمرو. رفت شهر در به و نشست، بر سپاه اندك به اسماعيل امير كه بامداد شنبه سه روز تا

 و تاخت، همى ايشان پى در لشكر و. شدند هزيمت به وى لشكر و ،»18 «شد سخت حرب و پيوست، در حرب

: چاكر دو با ديدند را ليث عمرو». 1 «برسيدند بلخ فرسنگ هشت به تا مى گرفتند، را بعضى و همى  كشتند را بعضى

 عمرو كه» 2 «مى گفت كس هر و. بگرفتند را ليث عمرو پس آويخت، در ليث عمرو به ديگرى آن و بگريخت يكى

 مرواريد دانه پانزده را چاكر آن مر ليث عمرو و. است گرفته من چاكر اين مرا گفت ليث عمرو. گرفتم من را ليث

 شنبه چهار ليث عمرو گرفتن و. بستدند غالم آن از مرواريدها آن». 3 «درم هزار هفتاد يكى هر قيمت است، داده

». 4 «هشت و هشتاد و دويست سال االول جمادى ماه دهم بود

 من گفت و نداد، دستورى ماضى امير شود پياده كه خواست ليث عمرو. آوردند اسماعيل امير پيش را ليث عمرو و

 برادر و آوردند، فرود پرده سرا به را ليث عمرو تا بفرمود و. دارند عجب مردمان» 6 «كه كنم آن تو با» 5 «امروز

 كه بپرسيدند تا بفرمود را ليث عمرو. بديد را امير روز چهار پس از و ،»7 «فرستاد او داشتن نگاه به را خويش

 من سر به ديدم» 8 «غالم دو و خفتم، و آمدم فرود فروماند، اسبم تاختم، همى گفت. شدى گرفتار چگونه

 مر دادم سوگند مى خواهى، چه مرد پير اين از) گفتم. (بنهاد من بينى بر و كرد، رها تازيانه ايشان از يكى ايستاده،

 بر مرا ايشان از يكى. دادند زينهار مرا و دادند،» 9 «بوسه مرا پاى و آمدند، فرود. نكنند هالك مرا كه را ايشان

 يكى هر» 10 «قيمت است، مرواريد چند من با گفتم. چيست تو با گفتند و آمدند، جمع مردمان و. نشاند اسب

 و. يافتند گران بها گوهرهاى لختى كردند، بيرون من پاى از موزه و بدادم، خويش» 11 «انگشترى و درم، هزار هفتاد

 دور، از ديدم را اسماعيل امير ميان اين در و داشت، باز همى من از را مردمان شاه؟ محمد و. يافت اندر مرا سپاه
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 سراپرده به مرا و گرفت، قرار من دل». 1 «فرومآى كه دادم، سوگند خويش سر و جان به آيم، فرود كه خواستم

 انواع من حق در و دادند، جالب مرا خواستم آب چون و داشت، باز مرا و نشست، من با يوسف ابو و. آورد فرود

. نمودند اكرام و اعزاز

 نشانند عمارى در مرا تا بفرمود و نكشم، ترا كه كرد عهد و بنواخت مرا و. آمد اندر من نزديك اسماعيل امير پس

 كس هيچ سمرقند اهل از چنانكه آوردند، در سمرقند» 3 «شهر به مرا شب به و. رسانند شهر به حرمت به و ،»2«

. نبود خبر» 4 «را

 آن» 8 «بهاى و» 7 «درم] هزار [سه به بود وى با كه كس آن از». 6 «بخريد من» 5 «انگشترى اسماعيل امير و

. بود سرخ ياقوت» 5 «انگشترى نگين و فرستاد، من نزديك به و بداد،

 پنجاه كه بودم اسبى بر من و. بردند جنگ در كه بود، درم هزار چهل من با» 9 «حرب روز كه گفت ليث عمرو و

 آيم فرود خواستم كه رفت همى سست چنان اسب همان امروز. بودم آزموده» 11 «بسيار و ،»10 «رفتى راه فرسنگ

» 1افتادم  فرو» 14 «اسب از شد، فرو جوى به اسب» 13 «پايهاى ،»12«

. گشتم نوميد خويشتن از و 

 وى». 17 «بگريز و بنشين، من اسب بر گفتم را او بود من با كه كس آن. كردند من» 16 «قصد چاكر دو هر آن چون

 اسب عيب است، بوده من» 1 «بى دولتى از آن كه  دانستم.رفت همى ابر چون كردم نگاه بنشست، من اسب بر

». 2 «است نبوده

» 4 «بدان امروز كه ،»3 «بياورند تا بفرماى كرده ام، پنهان زر خروار ده بلخ به من گفت را اسماعيل امير ليث عمرو

 اسماعيل» 6 «امير و. فرستاد ليث عمرو نزديك به را جمله ،»5 «بياوردند و فرستاد كس اسماعيل امير. سزاوارترى

. نكرد قبول هيچ كردند، الحاح چند هر» 7 «اللّه رحمه) را(

: كه بود نوشته چنين نامه عنوان. ليث عمرو طلب به» 8 «رسيد سمرقند به المؤمنين امير نامه و

 امير مولى احمد بن» 9 «اسماعيل ابراهيم ابى الى المؤمنين امير باهللا المعتضد العباس ابى االمام بن اللّه عبد) من (

. المؤمنين

 تا فرمود. كردن نتوانست رد را خليفه فرمان ليث، عمرو جهت از شد اندوهگين رسيد، اسماعيل امير به نامه چون

 كس و. ننمود وى به روى شرم از اسماعيل امير و. آوردند بخارا به» 11 «نشانده عمارى در» 10 «را ليث عمرو

 مرا كه» 14 «كسانى اين و» «13 «نيكودار مرا فرزندان گفت ليث عمرو. بخواه دارى» 12 «حاجتى اگر كه فرستاد

 به را او» 16] «نشانده  [عمارى در و كرد، همچنان اسماعيل امير» 15. «»نيكودارند مرا ايشان تا كن وصيت مى برند

) 210 (خادم صافى پيش مى بود بند در وى و. سپرد خادم صافى به را او خليفه رسيد بغداد به چون و. فرستاد بغداد

 اسماعيل امير چون هشتاد و و دويست تاريخ به. شد كشته تا بود زندان در سال دو وى و. معتضد عهد آخر تا
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 خراسان واليت و حلوان» 1 «عقبه از و فرستاد، وى به خراسان منشور خليفه فرستاد، خليفه نزديك را ليث عمرو

 و عدل آثار و كرد، نصب اميرى شهرى هر بر و. شد را او همه گرگان و هند و سند و تركستان و النهر وراء ما و

. دادى گوشمال رعيت بر كردى ظلم كه هر و. كرد ظاهر خوب سيرت

 و. نكردى محابا هيچ ملك» 3 «كار در بود زاهد آنكه با». 2 «نبود وى از سياست تر با سامان آل از هيچكس و

 را او فرمان و ،»5 «نشدى عاصى خليفه بر ساعت يك خويش عمر در و. نمودى» 4 «اطاعت را خليفه پيوسته

. داشتى» 6 «استوار بغايت

 موليان تر جوى هواى گفتند اطبا بود، رطوبت از بيشتر او رنج و» 7 «بود بيمار مدتى و شد بيمار اسماعيل امير و

. باشد موافق تر را او هوا آن گفتند و ،»10 «بود او ملك خاصه از كه بردند» 9) «211 (رزماز ديهه به را او ،»8 «است

. بود ساخته باغى آنجا و شكار، به رفتى آنجا وقت هر به و داشتى، دوست را ديهه آن امير و

 صفر ماه پانزدهم در بزرگ،» 13 «گوزبن» 12 «بزير بود باغ آن در» 11 «هم او يافت، وفات تا بود بيمار آنجا مدتى و

. بود» 15 «سال سى او حكومت» 14 «مدت و بود، خراسان امير سال بيست وى و پنج و نود و دويست سال به

 به خويش حضرت سامان آل اميران همه و. شد الملك دار بخارا وى ايام در كه كناد رحمت وى بر تعالى خداى

 داشتن مقام بخارا به وى و. وى از پيش نكردند مقام بخارا به» 17 «خراسان اميران از هيچ و ،»16 «داشتند بخارا

 يعنى چنين و چنين ما شهر گفتى بودى كجا هر و. (بخارا به جز واليت  نياراميدى هيچ به وى دل و داشتى مبارك

. كردند ماضى امير لقب را او و نشست» 2 «او جاى به او پسر وى وفات از بعد و» 1) «بخارا

 السامانى  اسماعيل بن) 212 (احمد شهيد امير) واليت ذكر (

 به رعيت انصاف و مى كرد، عدل و مى رفت، خويش پدر سيرت به او. خوانند شهيد امير را او و شد خراسان امير

 و مى كرد، مطالعه را خويش مملكت و رفت، خراسان به آنجا از و. مى بودند آسايش و راحت در رعايا و. داد تمامى

 و داشتى، دوست شكار او و. آمد بخارا به آنجا از و بود، او نام به سيستان ماضى امير روزگار به و. بگشاد سيستان

 العباس ابو از آورد نامه و آمد، قاصدى آمد، باز شكار از چون. زده سراپرده و جيحون،» 3 «لب به بود رفته شكار به

 واليت از بيشتر و كرد، خروج) 214 (عال بن حسين كه بود نوشته برخواند، نامه) 213 (طبرستان» 5 «امير» 4«

 و كرد، دعا شد، غمناك بغايت و شد، دلتنگ امير». 6 «گريخت مى بايد ضرورت به مرا و گرفت، طبرستان و گرگان

. آمد در سراپرده به و ده، مرگ مرا رفتن خواهد من از ملك اين اگر خدايا بار: گفت

 كه هر تا ،»8 «بستندى بر زنجير به» 7 «خفتى وى كه خانه آن در بر شبى هر شيرداشتى، يكى كه بود آن رسم

 دل همه خاصگان بود، دلتنگ چون شب آن. كردى هالك را وى شير آن درآيد خانه» 9 «اين بر كه خواستى

. بودند مشغول
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 در ببريدند، را سرش و ،»2 «آمدند در امير غالمان از جماعتى». 1 «بخفت او را، شير آوردن كردند فراموش

 نوكنده گورخانه در و آوردند، بخارا به را او و. هجرت از» 3 «يك و سيصد سال در االخر جمادى يازدهم پنجشنبه

. كردند لقب شهيد امير را او و. نهادند

 كه) را (غالمان آن و. كردند بردار و آوردند، بخارا به را او و است، گماشته او كه نهادند تهمت را) 215 (الحسن ابو و

 بود ماه چهار و سال شش او واليت مدت و. بگريختند تركستان به بعضى و بكشتند، و يافتند را بعضى بودند كشته

». 4 «روز پنج و

» 6) «اللّه رحمه (السامانى اسماعيل بن) 216 (احمد بن نصر الحسن ابو سعيد امير» 5) «واليت ذكر (

 ابو او وزارت و. بود» 7 «ساله هشت وى و كردند، لقب سعيد را نصر او پسر شدند، فارغ شهيد امير دفن از چون

 صاحب را او و شد،) 218 (على بن» 1 «حمويه (سپهساالر و.  گرفت»8) «217 (الجيهانى احمد بن محمد اللّه عبد

. آمدى پديد فتنه جاى هر به و. بود ضعيف اول به سعيد امير كار و. خواندندى خراسان وجود

 صالح ابو او پسر و. كردند بيعت وى با سمرقند اهل و». 2 «خواست بيعت سمرقند به احمد بن اسحاق وى پدر عم و

 به احمد بن اسحاق كار و بگرفت، خراسان شهرهاى از بعضى و كرد، خروج» 3 «نشابور به) 219 (اسحاق بن منصور

. شد قوى سمرقند

 سمرقند به لشكر و شد، هزيمت به اسحاق. حرب به فرستاد را على بن حمويه خود» 4) «سپهساالر سعيد امير

. كردند حرب حمويه با و آمدند، بيرون وى با سمرقند اهل و ،»6 «كرد راست خويشتن باره» 5 «دگر اسحاق. درآمد

 منصور وى پسر و. شد گرفتار بار اين و آمد، بيرون سيوم بار احمد بن اسحاق و شدند بهزيمت سمرقند» 7 «اهل و

 و كرمان و فارس در و. شد صافى سعيد امير بر النهر وراء ما و خراسان همه و. بمرد» 8 «نيشابور به اسحاق بن

. گفتند او نام به خطبه عراق و گرگان و طبرستان

 توابع از يكى. ماند خليفه اى بخارا به و رفت» 9 «نشابور به بخارا از سعيد امير سيزدهم سال تاريخ به حكايت،

 و افتاد، آتش گردونكشان محله در تاريخ بدين. السامانى اسد بن يحيى بن احمد العباس ابو او نام را، خويش

 از آتش» 13 «آن گفتند بخارا اهل و. را آتش) آن (بديدند» 12 «سمرقند مردمان كه» 11 «عظيم چنان» 10 «آتشى

» 14.» «شد متعذر فرونشاندن چنانكه «بسوخت همه محله اين و. آمد آسمان

 فتنه» 3 «اصل كه» 2 «زكريا ابو» 1 «عاقبت و انگيختند، فتنه بسيار و ،)220 (كردند خروج وى ديگر برادران القصه

 را ايشان سعيد امير. خواستند امان ديگر برادران و رفت، خراسان به بى نوا و بى برگ و اندك، مردم با بگريخت بود

. بياراميد فتنه آن تا» 4 «آورد خويش نزديك به و داد، امان
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 در پنج و بيست و» 5 «سيصد بر سال رجب ماه در اسماعيل بن احمد بن نصر سعيد امير روزگار به هم: حكايت

 كه سمرقند، دروازه به بود،» 7 «پزى هريسه» 6 «دكان از آن آغاز و بسوخت، بازارها جمله و افتاد، آتش بخارا

. شود آكنده تا بود، مغاكى او بام بر و. برآورد بام به و ،»8 «برداشت هريسه ديگ زير از خاكستر

 در تواره آن و زد، تواره بر آتش آن و برد،» 11 «باد. بود ندانسته» 10 «وى بود، خاكستر ميان در آتش» 9 «پاره اى

 همى ابر چون هوا بر آتش و بسوخت، جمله سمرقند دروازه محله و گرفت، در بازارها» 12 «جمله آن از و گرفت،

 و صرافان بازار و كفشگران،» 15 «تيم و ،»14 «فارجك مدرسه و بازار،» 13 «تيمچه هاى و »بكار «كوى و رفت،

 ماخ مسجد و بجست آتش پاره اى و». 17 «رود لب به تا بسوخت، همه جانب» 16 «بدين بود بخارا در آنچه و بزازان،

 تا ديدند، رنج بسيار و شدند، عاجز آن در بخارا اهل و». 18 «مى سوخت روز شبانه دو و بسوخت، تمام و گرفت، در

 و شد، زيان را بخارا اهل درم هزار صد از زياده و مى سوخت، خاك زير به چوبها آن ماه يك و. بكشتند سوم روز

 و». 21 «بود ملك سال يك و سى را سعيد امير و» 20 «كردن نتوانستند آن مثل» 19 «بخارا عمارتهاى هرگز

 گردد، دراز كنيم ياد را همه اگر كه است، بوده بسيار او شمايل و بود، عادل تر خويش از پدر او و بود، عادل پادشاه

. بنشست بملك نصر بن نوح او پسر برفت دنيا از» 1 «چون و

) 221 (السامانى اسماعيل بن احمد بن نصر بن نوح محمد ابو حميد امير) واليت ذكر (

 بود بخارا قاضى وى و. شد او وزير ذر ابو. يك و سى و» 2 «سيصد بر سال شعبان باول بنشست ملك به حميد امير

 وفات سعيد امير چون و. بود او تصنيف كافى مختصر و. نبود فقيه تر وى از كسى» 4 «وى بروزگار و». 3) «222(

» 5) «223 (اصفهانى على ابو و رفت، نيشابور به و آمد بيرون بخارا از حميد امير كردند، قرار جائى كسى هر يافت،

 را نيشابور و». 7 «كرد پراكنده را مخالفان و كرد، صافى واليتها و. بگرفتند را او تا بفرستاد بود،» 6 «نيشابور امير

» 9 «واليت وى كردم، راست» 8 «وى با ملك من كه گفت خويش با» 5 «اصفهانى على ابو داد، سيمجور ابراهيم به

. داد بديگرى

 بگير، ملك و رو بخارا به گفت را) 224 (السامانى اسماعيل بن احمد بن ابراهيم اسحاق ابو مر» 5 «اصفهانى على ابو

». 11 «كردن نتواند مقابله تو با امير باشم» 10 «تو با من چون

. گشت باز» 6 «نيشابور از حميد امير. كرد ظاهر خالف و بكشيد، لشكر اسحاق ابو

 ابو و. بيامد» 13 «بخارا تا و شد،» 12 «هزيمت در حميد امير و افتاد، حرب ايشان ميان و كرد، او قصد اسحاق ابو

 اهل» 15 «همه وى با پنج و سى و سيصد» 14 «سال به االخر جمادى در و بيامد، بخارا به وى اثر بر وى عم اسحاق

). خواندند (اسحاق ابو بنام خطبه بخارا منبرهاى همه بر  و»16 «كردند بيعت بخارا

 آن قصد و شده اند، راست حميد امير با و ،»2 «كردند بد دل وى با وى لشكر كه شد معلوم را او مدتى از» 1 «بعد و

) 225 (قراتكين منصور» 3 «سپهساالرى حميد امير و. رفت چغانيان به و گشت، باز بخارا از. بكشند را او كه دارند
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 آن و فرستاد، بخارا به و. كرد بند و بگرفت، را) 226 (القزوينى» 5 «محمد بن على و. فرستاد» 4 «مرو به و داد، را

. نشاند فرو را فتنه

 و سيصد تاريخ به و افتاد، بسيار حربهاى خويش ملك طالبان از كسى هر با» 6 «خود ملك مدت در را حميد امير و

 و چهل و سيصد االخر ربيع» 8 «ماه در برفت دنيا از حميد امير و. شد صافى حميد امير بر» 7 «واليتها يك و چهل

. بود سال دوازده او ملك مدت و سه

» 10 «اول به. است كرده او نام به كتاب اين» 9 «النرشخى جعفر] بن  [محمد كه: گويد نصر بن) محمد بن (احمد و

. دو و سى و سيصد سال در) وى عهد(

. است نكرده ياد خويش كتاب در بتمامى است بوده حميد امير عهد در آنچه و

». 12 «تعالى اللّه توفيق به». 11 «سامانى امراء حال از است شده درست را ما) حميد (امير از بعد آنچه همچنين و

 السامانى اسماعيل بن احمد بن نصر بن) 227 (نوح بن الملك عبد»» 1 «الفوارس ابو رشيد امير) «واليت ذكر(

» 2 «تعالى اللّه رحمهم

 چون و. بنشست بملك كه بود ساله ده وى و كردند، بيعت رشيد» 4 «امير به برفت دنيا از» 3 «حميد امير چون

 را) 228 (محمد بن محمد بن اشعث. كردند طمع» 5 «واليتى به كسى هر برسيد، واليتها به حميد امير وفات خبر

 كار آن در هنوز و. كرد صافى واليتها و افتاد، بسيار حربهاى اصفهان و» 6 «هرى به را او و بود، فرستاده خراسان به

 و بود شنبه چهار شب آن و. يافت وفات شب آن در هم و بيفتاد، اسب از رشيد امير كه مى كرد حرب و مى بود،

. پنجاه و سيصد سال به» 7 «بود گذشته شوال ماه از روز هشت

 طمع كسى هر و. كردند خالف و بشوريدند، لشكر كردند دفن را او چون و بود، سال هفت او ملك» 8 «مدت و

. شد ظاهر فتنه ها و كردند، ملك

 السامانى  اسماعيل بن احمد بن» 9) «229 (نصر بن منصور صالح ابو مظفر ملك) واليت ذكر (

 روز او بيعت و. بسيار» 1 «اختالف از بعد پديد آمد اتفاق و. كردند بيعت وى با لشكر و بنشست، ملك به سديد امير

 چون. بود نشابور در) 230 (تكين الب سپهساالر و». 3 «پنجاه و سيصد سال به شوال ماه» 2 «نوزدهم بود، آدينه

 ،»5 «فرستاد لشكر سديد امير و. بگيرد را سديد امير تا كرد،) حضرت (قصد رسيد او به» 4 «رشيد امير وفات خبر

. بود آمده بسيار لشكر آنكه از ،»8 «گذشتن نتوانست» 7 «بگذرد كه خواست» 6 «رسيد جيحون به چون و

 عبد بن محمد به كرد نامه سديد» 12 «امير خود،» 11 «واليت با رود» 10 «نيشابور به و گردد باز كه» 9 «خواست

 نتواند نيشابور به كه دانست يافت خبر البتكين. درآيد» 13 «نيشابور به كه نگذارد را او تا نيشابور به) 231 (الرزاق

. كرد ظاهر خالف و ،»16 «بگرفت را بلخ و رفت بلخ به و» 15 «بگذشت جيحون آب از همچنان ،»14 «رفتن
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 الب. كرد بيرون بلخ» 17 «از را تكين الب بآخر و كرد، حربها البتكين با و فرستاد، را محمد بن اشعث سديد امير

 از البتكين بار ديگر و كردند، حربها نيز آنجا و رفت، غزنه به وى اثر بر محمد بن اشعث رفت» 18 «غزنه به تكين

 خدمت به بسيار حرب و خالف از بعد داد، امان را او سديد امير باز و. گريخت بلخ به باز و شد، هزيمت به وى پيش

. آمد

» 19 «منازع واليت در بيش و كرد، صافى مملكت و فرستاد، واليتها به بسيار لشكرهاى سديد امير ايام اين در و

 بدهند نيشابورى درم هزار پنجاه و صد سال هر بدانك ،»20 «كرد صلح ديلمان با و بگرفت، ديلمان واليت و. نماند

»21 .«

 او ملك مدت و پنج و» 1 «شست و سيصد سال به محرم ماه شانزدهم يكشنبه روز در برفت دنيا از سديد امير و

» 3 «اعلم اللّه و. بود ماه پنج و سال پانزده» 2«

 السامانى  اسماعيل احمد بن نصر بن) 232 (منصور بن نوح القاسم ابو» 5 «رضى امير») 4 «واليت ذكر (

 عبد ابو و. كردند بيعت وى با و بنشست، ملك به وى پسر دوشنبه روز برفت، دنيا از يكشنبه روز سديد امير چون

 آنگاه شد، ديگر روز سه دو وى از بعد و خواست، عذر پيرى سبب به باز و شد، وزير الجيهانى احمد بن محمد اللّه

 سپهساالر كه» 7 «تاش العباس ابو و. شد رونق با ملك كار و شد، وزير» 6) «233 (عزيز بن اللّه عبد بن محمد امير

 و كرد، خالف) 235 (تاش العباس ابو. شد سپهساالر) 234 (ابراهيم بن محمد الحسن ابو شد، معزول بود لشكر

 را او و رفتند، نشابور به الخاصه الفائق الحسن ابو و على ابو وى پسر و الحسن ابو سپهساالر و. بگرفت نشابور

 بن على گريخت، گرگان به و بگريخت، نيشابور از العباس ابو و. هفت و هفتاد و سيصد سال به كردند، هزيمت

. آوردش در گرگان به و شد، يار وى با حسن

 وى پسر هشت و هفتاد و سيصد سال قعده ذى آخر به برفت دنيا از ابراهيم بن محمد الحسن ابو سپهساالر چون و

 الفائق الحسن ابو سپهساالر و. كرد معزول را او و شده كراهيت با وى از رشيد امير وى از بعد و. شد سپهساالر

 ذى تاريخ به رفت مرو به و بگريخت، وى از الخاصه فايق و. كرد حرب وى با و رفت، بهرى و شد،  الخاصه)236(

. هجرت از هشت و هفتاد و سيصد سال اندر الحجه

 بند سرخس در را او) 238 (بكتوزيان بود، والى ماه نه و سال يك) 237 (نوح بن منصور الحارث ابو وى از بعد و

». 1 «اعلم اللّه و رفت بيرون ايشان دست از سامان آل ملك و كردند

] تعليقات  و حواشى[

 حكايت چندين همچنين و: ديده اند را بخارا كه پيغمبران و روحانيون درباره داستان صفحه سه D نسخه 1 ص) 1 (

 نسخه هاى با ب نسخه آغاز: 2 س 3 ص) 2) (1 ش فراى. (دارد خراسان به راجع الخطاب بن عمر و) ع (على درباره

 ديگر نسخه هاى كه)» كذا (الصالحات تتم بنعمته الذي للّه الحمد «شده ابتدا عربى جمله اين به و نيست برابر ديگر
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 و م نسخه مانند نسخه اين در افتاده، نسخ بعضى از كه) چهارم سطر آخر (اجمعين عليهم تا بعد و. آنست فاقد

 در كه است آمده زير صورت به صدور صدر نام و القاب آن از پس و. است مطابق دو آن با و موجود شفر چاپ

. نيست ديگر نسخه هاى

 كبير امجد اطهر اشرف اعز اجل امام خواجه جهان الصدور صدر موالنا عالى مجلس خدمت جهت به كرد اختصار «

 و الملوك) و (الملك زينة العالمين، فى االئمة حسام المسلمين، و االسالم سيف الدين و الملة برهان كريم

 االيام نصير الخالفة ظهير البدعة، قامع) ؟ (السلطنة ناصر) كذا (االمامة قدوة الملة كهف الشريعة سلطان السالطين،

 حبيب الطرفين كريم الخافقين مفتى الحرمين امام االرض اهل سيد الورى، اعلم الدنيا اكرم العالم ملك االنام مجير

 الدين حسام السعيد الشهيد االجل االمام صدر بن العزيز عبد المفاخر و المراتب و المناقب و المعالى االبوين  تاج

 و العز فى الخلف عمر فى بارك و السلف ارواح اللّه قدس العزيز عبد الدين برهان الحميد االمام الصدر بن عمر

 مولوى عالى مجلس كه باشد عمر، بن زفر بن محمد بندگان كمترين السماء، و االرض بقى ما السناء و الدولة و العالء

 اللّه شاء إن فرمايد، مالحظت رضا چشم به و دارد، ارزانى ميمونا دام ميمون مطالعت شرف) عاليا: ظ (عليا دام

 ممدوح القاب و ستايش و است، برابر ديگر نسخ با 4 صفحه دهم سطر آخر تا و »گويد چنين كتاب آغاز تعالى

 كرت در ممدوح القاب كه اختالف اين با. است شده مكرر و آمده نسخه اين در است ديگر نسخه هاى در چنانكه

 ممدوح پدر عمر الدين حسام نام آنكه ديگر و. است مختصرتر دوم كرت در و مفصل تر، است نسخه اين در كه اول

. است موجود مفصل ستايش اين در است، شده داده جد به نسبت و افتاده نسخه ها تمام از كه

 است حنفى بخارى مازه بن العزيز عبد الدين برهان امام پسر خوانند، شهيدش امام كه عمر الدين حسام اين و «

. شده اند منسوب او به برهان آل و يافته، شهرت كه است خاندان اين از كس اول ظاهرا كه

 قطوان جنگ در 539 سال در و بوده، النهر وراء ما فقهاء جمله از و مشرق علماء مشاهير از هم عمر الدين حسام

 حسام يافت، خاتمه گورخان پيروزى به و داد، روى خطائى گورخان و سنجر سلطان بين ما سمرقند حوالى در كه

. شد كشته گورخان دست به الدين

 العزيز عبد بن عمر بن محمد جهان صدر الدين شمس يكى: بوده دانشمند و برومند فرزند دو را عمر الدين حسام

. بخارا رئيس مازه بن

 از و رؤساء، اعاظم از كه مازه بن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد الدين برهان جهان صدر الصدور صدر ديگر و

 او نام به 574 سال در را بخارا تاريخ زفر بن محمد كه است شخص همين بوده، و برهان آل خاندان مشاهير

.» است كرده اصالح و اختصار

 موحده باء فتح و قاف ضم به »قبا «به نسبت: قباوى 6 س 3 ص) 3) (120- 115: مقاله چهار بر قزوينى حواشى از (

. باشد) قباوى (واو با آن به نسبت كه فرغانه شهرهاى از است بزرگى شهر نام »قبا «و است،
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 و قباوى مسلم بن عثمان و مى گفت، حديث بخارا در كه زاهد فقيه قباوى احمد بن خليل است منسوب شهر اين به

. ديگران

. بازارهاست و مسجد و ربض و قلعه را او است، تركستان شهرهاى منزه ترين از قبا: گويد اسطخرى

 2 س 5 ص) 4) (333 اسطخرى ،5/3593 سامى الدين شمس االعالم قاموس ،2/240 اللباب و سمعانى انساب (

 نحوى سيبويه نام مناسبت به و است زائد آمده نسخ از بعضى در كه) النحوى (كلمه: بخارى العزيز عبد بن سيبويه

. نيست كلمه اين ديگر نسخ بعضى و) د (نسخه در و است، شده افزوده اينجا در مشهور

 مصنف بصرى نحوى قنبر بن عثمان بن عمر بشر ابو سيبويه با نبايد را او نشد، ديده جائى در شخص اين حال شرح

. كرد اشتباه »الكتاب«

 محل در يافت، وفات 194 سال يا 184 يا 180 سال به سالگى دو و سى سن در و بود خليل شاگرد نحو در بشر ابو

 188 و 161 سال در بصره در را او مرگ بعضى و شيراز، در بعضى و بيضا در بعضى است، اختالف نيز وفاتش

. گذشت در 194 سال در ساوه در گويد الجوزى ابن. نوشته اند

 احتماال: مبارك اللّه عبد 2 س 5 ص) 5) (366 الوعاة بغية و 1/278 العبر ،12/195 بغداد تاريخ ،6/79 اثير ابن (

 در سالگى سه و شصت سن در 181 سال رمضان ماه در اثير ابن گفته به كه است مروزى مبارك بن اللّه عبد

. است بوده حديث اهل از بزرگان و گذشته،

 هزار شصت و حديث اخذ براى درهم هزار چهل: مى گفت كه مبارك بن اللّه عبد از كند روايت هروى صالح ابو

 ادب اكتساب براى نمودم هزينه حديث آوردن دست به راه در آنچه كاش اى كردم، صرف ادب آموختن براى درهم

 او از بعد كه قضاتى و او از: عمر بن مخلد 6 س 5 ص) 6) (117: المحجوب كشف ،5/53 اثير ابن. (مى كردم انفاق

 و سين فتح به (سدوسى: سدوسى حازم ديم ابو 4 س 5 ص) 7) (6 فراى. (نيست دست در در اطالعى شده اند ذكر

 گروه است، عرب از بزرگى قبيله نام شيبان بن سدوس به نسبت اين.) آخر در سين و واو سكون و دال ضم

 و 1/466 خلكان ابن االعيان وفيات و سمعانى انساب در عده اى نام كه منسوبند سدوس بدين علماء از بسيارى

 به: غنجار 7 س 5 ص) 8) (االعيان وفيات و 7 فراى. (نرسيد نظر به جائى در حازم ديم ابو نام اما شده، ياد 2/254

: يافته اند شهرت لقب اين به نفر دو نون، سكون و غين ضم

 غنجار به بود سرخ گونه هايش كه جهت آن از گويند). قريش تيم (تيمى موسى بن محمد بن عيسى احمد ابو يكى

. بود النهر وراء ما محدث و زاهد و دانشمندان، افاضل از و بخارا مردم از وى. گرديد ملقب

. كرد علم طلب سن كبر در و بود، خويش عصر امام غنجار: گويد حاكم

 و كرد، علم كسب آنجا علماء از و نمود، مصر و شام و حجاز و عراق به مسافرت حديث اخذ و دانش تحصيل براى او

. درگذشت سرخس در پنج و هشتاد و يكصد سال در
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. است نوشته 186 سال به العبر در ذهبى و دانسته، 184 سال در را او وفات تاريخ بعضى

 آن از وى. حافظ غنجار به معروف بخارى  وراق سليمان بن محمد بن احمد بكر ابى بن محمد اللّه عبد ابو ديگر و

 او كتابهاى و مى كرد، پيروى حديث در غنجار تيمى موسى بن عيسى از جوانى در كه گشت مشهور غنجار به روى

. مى نوشت و مى خواند را

: گويد كرده ياد او از االديب معرفة فى االريب ارشاد در ياقوت

 تاريخ در كه آنجا از ولى باشد، الزم كتاب اين در ذكرش كه نبود ادب اهل و ادبا جمله در بكر ابى بن اللّه عبد ابو

) ؟ (410 سال در وى: كه نموده نقل شرح بدين را او احوال سمعانى از و. آوردم اينجا در را نامش دارد تأليفى بخارا

. گرديد مدفون بخارا در الفدام حوض مقبره در و بود، 337 سال در مولدش و يافت، وفات

 و نسب ذكر از بعد است، نموده آورى جمع بخارا تاريخ بر كه زياداتى در حافظ االصفهانى ماما بن احمد: گويد بعد و

: گويد غنجار به او شهرت وجه

 وفات آخر، در و. شده اند ياد بخارا تاريخ تصنيفش در دارد آنها از حديث روايت غنجار كه مشايخ از بسيارى

) 6/329. (است كرده ذكر) ؟ (422 سال شعبان 22 جمعه روز آفتاب طلوع وقت را غنجار

 بخارا در 412 سال در صحيح قول به وفاتش و. است االربعة الصحابة فضائل ديگر و بخارا، تاريخ يكى تأليفاتش

. است بوده

 بخارا مزارات ،6/329 االريب ارشاد ،4/920 و 1/521 ياقوت ،1/293 العبر ،2/179 اللباب a 14، سمعانى انساب (

 ابو وى است محتمل نرسيد، نظر به است دست در كه مآخذى در نامش: بلخى خلف بن سعيد 1 س 6 ص) 9) (38

 220 سال در كه باشد فقه در اختيارات كتاب صاحب خراسان و بلخ مفتى حنفى فقيه عامرى ايوب بن خلف سعيد

 در كه است درغ جمع: درغات 4 س 6 ص) 10) (22 ص مزارات حاشيه و 1/348 العارفين هدية. (است يافته وفات

. است آمده آب بند و سد و برغ معنى به لغت كتابهاى

 كتب در همچنين و نيست، ياقوت و سمعانى انساب در نامش. نرشخى ابراهيم بن المجيد عبد 6 س 6 ص) 11 (

 گفتندى، الصالحين عباد جمله از را او: گفته وى درباره نرشخى اينكه از و است، نشده او ذكر هم حديث رجال

. است بوده زهاد جمله از مى شود معلوم

. بود صالحان جمله از گويند غالبا و است، شايع بسيار صالح صفت حديث روات ميان در

 الحسن بن محمد الحسن ابو جمله از. بود صالحان از كه است آمده علماء از عده اى حال شرح در اثير ابن كامل در

 عمر بن على الحسن ابو باز و) 9/290 ج. (گذشت در 440 سال در بود، حديث رواة و صالحان از: گويد را عيسى بن

 همچنين و) 9/197 ج. (گذشت در 442 سال در بود، صالحان جمله از) الصالحين من كان: (گويد را زاهد قزوينى
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 از او. درگذشت 384 سال در: گويد مى برد، نام زاهد بستى العباس ابو نافع بن محمد بن اللّه عبد از كه وقتى

 به معروف محمد ابو از) 253 ص 8 ج (بغداد تاريخ در و) 9/36 ج. (بود صالحان از و رفت حج به پياده بود، نيشابور

. است شده برده نام صالحان از يكى عنوان به هم بخارى حبيب

 از بركد: است نوشته بركد كلمه در سمعانى نشد، يافت جائى در نامش: بركدى ابراهيم بن احمد 8 س 6 ص) 12 (

 كه برده نام بركدى سالم بن موسى بن احمد بن محمد جعفر ابو نام به آنجا مردم از قاضيى از بعد و. بخاراست قراى

. است گذشته در 289 سال حجه ذى در و بوده، مشغول بخارا مظالم در

 مسلما كه كرده معين 389 سال حجه ذى در را وفاتش تاريخ و نموده، ياد شخص همين از »بركد «در هم ياقوت

. بود سامانى اسماعيل امير واليت ايام در  وى:مى گويد سمعانى چون خطاست،

 ابو 10 س 6 ص) 13) (11 شماره فراى يادداشت ،1/589 ياقوت ،1/175 اللباب ،2/175 هند چاپ سمعانى انساب (

: آمده چنين نسبش و نام بغداد تاريخ در: بخارى يوسف بن محمد ذر

 نسبت جد به و افتاده، پدرش نام بخارا تاريخ در كه مى شود معلوم اينجا از و القاضى، يوسف بن محمد بن محمد

. است شده داده

 الكبرى الشافعية طبقات كتاب در سبكى الدين تاج را نامش است، دانسته شافعى علماء از را او نرشخى آنكه با و

. است نياورده

 تحت را او سمعانى: مروزى محمد الفضل ابو 17 س 6 ص) 14) (12 شماره فراى داشت ياد و 2/26 بغداد تاريخ (

 او. نوشته اند شهيدش حاكم بعضى و است، خوانده جليل حاكم را او گرديزى و. است كرده ياد »الشهيد «عنوان

 وى نسب و نام المضيئه جواهر و انساب در. رسيد نصر بن نوح حميد امير وزارت به بعد كه بود مشهورى قاضى

: است آمده چنين

 به مكنى شهيد، وزير سلمى مروزى حاكم به مشهور حاكم، المجيد عبد بن اللّه عبد بن احمد بن محمد بن محمد

. حنفيه امام و بزرگ عالم الفضل، ابو

 داده جد به نسبت البد كه »المتولى الحاكم احمد بن محمد: «است كرده ذكر چنين را پدرش و وى نام اثير ابن

. است

 اشتباه و خلط مسلما كه خوانده السرخسى الحكم بن محمد بن محمد الفضل ابى االئمة شمس را او سراج منهاج و

 است، كافى مختصر شارح االئمة شمس و است جليل حاكم محمد الفضل ابو از غير سرخسى االئمه شمس و. است

. است مشهور سرخسى مبسوط نام به كه
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 و مكه و بغداد و رى و مرو و نيشابور به و. مسافرت  كرد بسيار بالد به و نمود، حديث سماع ائمه از جماعتى از حاكم

 حديث روايت او از و گشته، مستفيد او محضر از هم جماعتى و. رفت آنجا مشايخ از استفاده براى بخارا و مصر

. است نيشابور تاريخ صاحب حاكم اللّه عبد ابو آنها جمله از كه كرده اند،

 فروع در المنتقى و الكافى آنها جمله از كه است، كرده جمع نيك بسيار مجموعه هاى و ساخته بسيار تصنيفات او

. است حنفيه

 بايد چنانكه را آنها وظيفه و ندارد، لشكر تيمار: گفتند و كردند، شكايت او از نوح امير به لشكريان وزارتش ايام در

 به و شد، خواهند عاصى او خود بر صورت اين غير در و گذارد، ايشان اختيار در را او كه خواستند امير از و ندهد،

 حنوط و كرد، غسل بشنيد حال اين كه حاكم. كرد موافقت ايشان خواسته با نوح پيوست، خواهند ابراهيم او عم

 در صبح نماز وقت در و آوردند، و كشيدند روى بر را حاكم لشكريان شد، مشغول نماز به و پوشيد، كفن و نمود،

. كشتند را او مرو دروازه

 و كشيدند، فرو را دو آن سر بود، بلند سپيدار درخت دو امارت سراى در بر: گويد ناصرى طبقات در سراج منهاج

 ص. (شد پاره دو به بزرگ آن و برد، سرباال درخت تا بگذاشتند و بستند، درخت آن شاخ بر را او مبارك پاى دو هر

 با كرده اند حديث اخذ حنيفه ابو اصحاب از كه كسانى ميان در من: است نوشته نيشابور تاريخ صاحب) 210

. نديدم او از حديث آداب و رسوم به آگاه تر و بافهم تر و حافظه تر

 را سال همان نيز االخبار زين در گرديزى و دانسته اند، 335 سال االولى جمادى در را او قتل خواندمير، و اثير ابن

. كرده اند ياد 334 سال االخر ربيع در ديگران و جوزى ابن و سمعانى ليكن و است، كرده اختيار ماه تعيين بدون

 ،246 ص تولد بار تركستان ،7/272 قزوينى يادداشتهاى 155 و 154 و 153 گرديزى ،151 و 8/131 اثير ابن(

 المنتظم ،1378 ستون 2 ج اسالمبول چاپ الظنون كشف ،89 و 2/80 بروكلمن كتاب ،2/112 المضيئه الجواهر

 اين: اسرائيل بنى كانبياء امتى علماء 7 س 7 ص) 15) (2/361 السير حبيب و 210- 209 ناصرى طبقات ،6/346

 يافت خاصه اخبار كتاب هاى در همچنين و سنت، اهل سته صحاح كتب در است) ص (پيغمبر به منسوب كه خبر

 صورت همين به خبر و. داده اند نسبت خدا رسول به و آورده، خويش كتب در را آن متصوفه از جمعى ليكن و. نشد

: است شده ياد زير كتابهاى در

 مدرسه كتابخانه خطى نسخه آملى حيدر سيد االسرار جامع ،1301 سال 475 صفحه اسالمبول چاپ المودة ينابيع

 به 31 ص 1 ج الحكم طرائف 5 ص همدانى القضاة عين تمهيدات چاپى، 422 ص و 1273 شماره سپهساالر، عالى

 ص الحقيقة شمس ،284 و 277 و 275 و 91 صفحات العباد مرصاد و ،12 ص نبويه رشحات الآللى، غوالى از نقل

 و 51 صفحه در المرصوع اللؤلؤ صاحب ،312 شمس مقاالت ،4 ص الحضرة صاف و ،321 ص الكامل االنسان ،35

. شده اند ترديد دچار خبر اين بودن صحيح درباره خود كتاب از 20 صفحه در الموضوعات تذكرة صاحب
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. است آمده زير صورت به خبر 284 ص العباد مرصاد و 10 س 289 صفحه جام احمد شيخ التائبين انس كتاب در و

. اسرائيل بنى انبياء من افضل امتى علماء

 رودى جغرافيا كتابهاى در: خوانند ماصف رود را آن و 2 س 8 ص) 16) (التائبين انس روايات و احاديث فهرست از (

 سغد جانب از و گرفته، بتم  سرچشمه كوههاى از كه بوده رودى همان ماصف رود ظاهرا نشده، ياد ماصف رود نام به

. است مى شده خوانده سغد رود نام به بخارا در و بخارا، رود نام به سغد در و مى شده، روان بخارا طرف به

: كرده اند توصيف چنين را رود اين حوقل ابن و استخرى

 آب اين و. باشد چغانيان باالى كه است بتم كوههاى از رود اين سر و. است سغد رود از همه) سمرقند (شهر آبهاى

. خوانند) مجن (يا) جن (را آن كه است آبگيرى را

 نشد، يافت صورت اين به استخرى در كه است نوشته) ماگا (يا) ماجى) (319 (استخرى از نقل به را آبگير نام فراى

 به راجع مفصلى بحث و. مى داند MASP ماسپ را ماصف صحيح) 150 (شهر ايران در ماركوارت كه است افزوده و

 نام كس «كه است شده ذكر عجايب جمله در) 181 (خرداذبه ابن ممالك و مسالك در) 15 فراى .. (مى كند اسم اين

 كوههاى كس شهر طرف آن و است، مرتفعى عقبه راه بين در و راهست، روز دو سمرقند با كه است شهرى

 بينى تيز مرد اگر. است ممتاز ديگر سال از سال هر برف و مانده، دراز ساليان از آن برف كه است برف از پوشيده

 عاجز آينه هر بشمارد بخواهد جداست هم از تيره سرخ خط با كه را پيشين سالهاى برفهاى و بنگرد، برفها بدان

. گردد

 آن در و. گردد جارى آب شده ذوب برفهاى از و دارد، وجود پيل مانند به بزرگى سفيد كرمهاى برفها، ميان و

 جيرت نهر را آن سمرقند در كه باشد روان آن از بسيار آب و شود، خوانده در هشتادان كه است بزرگى چشمه

.» است بخارا نهر اين و نامند،

 بتم كوهستان در امروز، افشان زر يعنى سغد رود سرچشمه كه: گويد شرقى خالفت سرزمينهاى كتاب در لسترنج

راست   سمت شاخه هاى از كه ... است واقع وخشاب و چغانيان رودهاى با سغد رودهاى ميان كوهستان اين است،

: است گفته كرده بحث زرفشان رود از كه 49 شماره يادداشت در فراى) 496 ص. (جيحون اند رود

 مسلمانان تسلط از قرن يك از پس NAMIK ناميك اسم و است نداشته واحدى نام اسالمى كتب در سغد رودخانه

 يافت جائى در ميالدى هيجدهم قرن تا آنست كنونى اسم كه هم زرافشان نام و. است شده فراموش ديار آن بر

. است نشده

 از نام اين و. مى باشد CHUPAN -ATA آتا چوپان آن نام امروزه و. مى ناميده اند سغد رود را آن عرب مؤلفين و

 نام به سمريه متن در كه است رود همين و. شده گرفته است سمرقند نزديكى در كه نام همين به كوهى اسم

. است شده خوانده كوهك رودخانه
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.) گويند دريا را رودخانه سغديان (كرده، ياد كوهك درياى از سمريه، كتاب از موضع چند در سمرقندى طاهر ابو

 عرصه ميان از غربى طرف به شرقى جانب از خوانند كوهك درياى را آن كه زرافشان درياى: كه گويد جا يك در

 در مى آيد، برون زرافشان درياى شرقى كوه و جنوبى كوه ميان از: گفته ديگر موضع در و) 25 ص. (مى گذرد واليت

 دورى و است، بوده زرافشان شاخ يك منبع مى گويند، اسكندر كول را آن است، كول آن باالى در شرقى كوه ميان

. است فرسخ يك كول آن

 شهر شمال در زرافشان درياى و سمرقند ميانه در كه است كوه آن كوهك اما: گويد كوهك درباره ديگر محل در

. است افتاده

 بعضى و شرقى كوههاى از آن ابتداى گويند، كوهك درياى را آن كه زرافشان نهر: مى گويد زرافشان مورد در باز و

) ؟ (سجاه كوههاى از آن آب از بعضى و. مى گويند اسكندر كول را چشمه آن و مى آيد، برون اسكندر چشمه از

 طول مى شود، تمام رسيده قراكول و بخارا زمينهاى به و مى شود، دريا چشمه ها و آبها يافتن ضم به و مى آيد، برون

 شد، نقل مختلف كتابهاى از سغد رود درباره آنچه از) 32- 29 ص (فرسخ  است بيست و يكصد كوهك درياى

 بخارا، رود و سغد رود و كوهك درياى و زرافشان رود و شده خوانده چند نامهاى به رود اين كه مى شود، معلوم

. است شده ياد ماصف رود نام به كتاب اين در كه است رود يك اسم همه

 ،32 و 29 و 25 سمريه ،49 و 15 شماره هاى فراى يادداشتهاى ،181 خرداذبه ابن ،408 حوقل ابن ،319 استخرى (

 در فراى: رسيد فرب و بتك به تا 4 س 8 ص) 17) (496 شرقى خالفت سرزمينهاى ،108 آن تعليقات و قنديه

 كنار در و مانده باقى امروز تا كه است قريه دو نام: گويد و خوانده) فرب (و بتك را كلمه دو اين 16 يادداشت

. واقع اند فعلى) چارجوى (جارجوى جديد شهر مقابل آموى رودخانه

 آبهاى كه بطورى: «مى كند ترجمه گونه اين را) بازداشت آب آن و (آخرى عبارت كتابش 12 صفحه در ليكشين

.» شد خشك كامال مرداب ديگر

 وارد آن آب كه است محلى اين »كردم ترجمه كردند منحرف «من است) بازداشت (معنايش كه) بازداشت (كلمه

 17 شماره يادداشت در فراى: آمدندى تركستان جانب از مردمان و 7 س 8 ص) 18) (16 فراى. (مى شود آموى

 كه دارد شرحى به شباهت مى دهد،) سرزمين آن در مردم اقامت (بخارا تشكيل به راجع نرشخى كه شرحى: گويد

. است شده داده سمرقند تاريخ القندفى كتاب در

 و كرده، نقل 371 ص 1936 لندن چاپ دوم بند از دوم بخش) فارسى ادبيات (استورى كتاب از را گفته اين فراى

. نيست سمرقند تاريخ در شرحى چنين كه افزوده بعد

 ذكر مسيح ميالد از قبل اول قرن در به  سغد را HSIUNG -NU نو هسينگ از گروهى مهاجرت چينى منابع

. داشته اند نفوذ حدود اين تا زمان آن در هسينگ نوها گويا و مى كنند،
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. بوده اند هفتاليت تركستان مردم و آبروئى كه مى زند حدس 308 صفحه شهر ايران در ماركوارت

 خوارزميان شاه AFRI در E .SACHCAU ساكو. ا) ابرواى يا ابروى E و B ابروا D نسخه: (ابرويى 11 س 8 ص) 19 (

. است شده مشخص آموى رود با كه) است شده ذكر 35 بيرونى الباقيه آثار در كه(

. است پذيرفته را نسبت اين K .INOSTRANTSEV انسترانتسو. ك

 ابوكاگان و مى داند، تاريخى را داستان اين TIRANNIYA -ABRUYA در S .P .TOLSTOV تولستو. پ. س

ABUKAGAN مى داند يكى ابروئى با را .

 تومين پسر او و است، MOHAN مهان ترك خاقان پسر او كه مى باشد TA -LO -PIAN تالوپين لقب ابوكاگان

TUMEN مى باشد ميالدى ششم قرن در مغولستان در تركى دولت مؤسس و است، بوده .

. شد دستگير شرقى تركهاى خاقان وسيله به و گريخت مغرب به ابوكاگان

 8 ص) 20) (فراى 18 شماره يادداشت. (مى داند HEPHTHALITES هفتاليت پادشاه آخرين را ابروئى ماركوارت. ژ

 دوازدهمين نام رود خرقان و است، بوده خرقان رود كنار بر قصبه اى يا شهر نام احتماال خرقان: رود خرقان 13 س

: گويد انساب كتاب در سمعانى) 265 مقدسى. (است زرافشان رود

 قرخان رباط را آن كه است رباطى آن در و سمرقند باشد، قراء از) قاف و ساكنه راء و دار نقطه خاء فتح به (خرقان

) 5/94. (گويند

. سمرقند فرسخى هشت در است روستائى دوم، سكون و اول فتح به خرقان: كه كند نقل سمعانى از ياقوت

 مشروب را روستاها آنكه از پس و شود، جدا اصلى نهر از كه رود خرقان به معروف است نهرى: كه گويد حوقل ابن

. رسد زاوش به كند

 س 8 ص) 21) (4/535 اروپا چاپ اثير ابن و 8/1198 السفلى خرقانة در طبرى و 2/424 ياقوت و سمعانى) (401 (

. كرد فتح هجرى 93 سال در را آن مسلم بن قتيبة. النهر وراء ما از سغد اعمال از است شهركى: دبوسيه 14

) واو از بعد بى نقطه سين و نقطه يك باء ضم و مهمله دال فتح (به دبوسى: گويد انساب در سمغانى) 2/546 ياقوت(

 از بسيارى گروه آنجا از كه سمرقند و بخارا بين سغد از است كوچكى شهر دبوسيه و. است دبوسيه به منسوب

) 5/305. (برخاسته اند محدثين و علما

 از: گفته اند جعفر بن قدامة و خرداذبه ابن) 316 (آيد دبوسيه به بگذرد كرمينه از چون كه: است نوشته استخرى

) 103- 26. (باشد راه فرسنگ پنج ربنجن تا دبوسيه از و فرسنگ، پنج دبوسيه تا كرمينه

) 265. (نهاد بنا را دبوسيه سمرقند سغد در اسكندر كه است افزوده الخراج كتاب در قدامه
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 ياد مكرر دبوسيه از طبرى در و. خراسان جاده كنار در سغد وادى راست جانب بر شهرند دو اربنجن و دبوسيه

 آن در جماعتى معاصر زمان تا و بوده بزرگى محل دبوسيه: گويد خود يادداشت در فراى) 1522 و 9/1442. (شده

. مى باشد الدين امروزى  ضياء قصبه نزديك دبوسيه محل و. مى كرده اند زندگى

 از اسالم از قبل دوره در سغديان كه مى دهد نشان كه دارد وجود چندى دالئل گويد فراى: 2 س 9 ص) 22 (

 بالساغون به كه هستند مردمى SAGDAK سغداك كه: مى گويد كاشغرى محمود. كردند مهاجرت خود سرزمين

 هستند مى باشد سمرقند و بخارا بين كه سغد از اصال آنها و. شدند مقيم و آمده) است طراز شرقى شمال در كه(

 به سغديان مهاجرت داستان) 391 صفحه 1917 استانبول چاپ 1 ج ترك لغت ديوان كتاب به شود رجوع(

 Lجايلز مقاله به شود رجوع (است شده گفته TUN -HUANG تون هوانگ زمان چينى منابع در چين تركستان

.GILES شرقيه مطالعات مدرسه نشريه  در BSOS چينى جغرافياى يك متن «عنوان تحت 827) 1936 (6 شماره 

. بوده اند فعالى تجار سغديان كه مى آيد بر »قديمى نامه هاى «از »نهم قرن

 آفريقائى و شرقى مطالعات نشريه در »سغديان قديمى نامه هاى تاريخ W .B .HENNING «هنينگ. ب. و مقاله به

21 BSOAS شود مراجعه) 1948 (602 ر .

 اقامت SEMIRECHYA سميرچيا در و مهاجرت سغديان زمان دو در BERNSHTAM برنشتام مقاله بر بنا

. گزيده اند

. است بوده ميالدى ششم قرن در ديگر بار و. تجارت براى ميالدى ششم تا سوم قرون در بار اولين

. ك مقاله. دارد بخارا درباره نرشخى داستان با بسيارى مشترك وجوه آن، در اقامت و خوارزم بناى داستان

 مراجع) 302- 3) (1911 فوريه ZMNP( در خيوه در مسلمين تمدن درباره K .LNOSTRANTSEV اينسترانتسو

 بايد كه گويد فراى: حموكت 4 س 9 ص) 23) (فراى 25 شماره يادداشت. (مى دهد داستان اين براى را ديگر عربى

 طبرى و A .N .BERNSHTAM .برنشتم. ن. آ مقاله به شود مراجعه (طراز نزديك شهريست خواند، جموكت را آن

 از كه جموكيين مردم: مى گويد) 737 (119 سال در تخارستان تركان عليه بر مسلمانان جنگهاى شرح در 9/1613

 ... هستند تركها اشراف

 بن موسى بن يوسف او و. است مشهور احاديث يافتن در او كوشش واسطه به كه مى برد نام عالمى از نيشابور تاريخ

. است گذشته در) 908 (296 سال در كه مروروديست يعقوب ابو جموك بن خالد بن اللّه عبد

 لغت درباره) 275 (ربضى و جامع مسجد يك و استوار حصار با است بزرگى شهر جموكت: مى گويد مقدسى

. جموك عنوان تحت فراى. ر مقاله به شود رجوع حموكت و جموكت

. گويند BLaWKTH بالوكت را جموكت حكمران كه است آمده) 421 (القصص و التواريخ مجمل كتاب در

. مى خواند YLAWKTH يالوكت را آن تركستان كتاب در تولد بار
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 درباره فراى آنچه بر است الزم اينجا در) 9/1613 (است جيم با جموكت نيز طبرى در). 23 فراى يادداشت (

: شود افزوده ديگر مورد چند كرده ياد جموكت

 جموك او لقب كه برده را دخفندونى خنجه بن اللّه عبد ابراهيم ابو نام دخفندون كلمه ذيل در سمعانى آنكه اول

. است آمده مهمله حاء با حموك هم انساب نسخه هاى بعضى در و) جموك امى سمتنى ابراهيم ابو قال (بوده

 او) كاف آخر در و مخففه ميم ضم و جيم فتح به جموك (كه شده نقل) 13112 (اكمال كتاب از انساب حاشيه در و

 شهر از كه لسترنج  دوم)5/323 انساب. (است اللّه عبد نامش كه است بخارى ابراهيم ابو خنجه بن جموك

 كه شهرى با ظاهرا. است برده اسم آن از مكرر يزدى على الدين شرف كه: گويد مى برد اسم چمنكت يا چمكنت

 مسجد يك با است مستحكم بسيار بزرگ شهرى جموكت: گويد مقدسى. است يكى نوشته جموكت را آن مقدسى

: است چنين التقاسيم احسن در مقدسى عبارت ترجمه) 516 و 515 (دارد رونق پر بازارهاى كه ربضى و جامع

 در آن بازارهاى و است، واقع حصار درون در جامع مسجد و دارد، استوار حصنى و است بزرگ شهرى جموكت

. است آمده جموك هم نرشخى تاريخ ب نسخه در و). 275 (است ربض

. ژ كتاب به شود رجوع (كانت و كات همچنين و است، شهر معنى به سغدى زبان در :KAT كت 6 س 9 ص) 24 (

 س 9 ص) 25) (24 فراى. (شهر يعنى سغدى زبان در KNT كنت كه مى گويد كاشغرى) 48 نسفى به و ماركوارت،

 بايد قاعدة است جيم با كه چورين لغت. مى داند تركى غربى سلطنت مؤسس را او ماركوارت: ترك قراچورين 10

: بياغو 10 س 9 ص) 26) (26 فراى. (است شده ختم »ين «به چرا كه ندارم دليلى من ولى شود، خوانده CUR چور

 است ممكن گرچه مى داند،) باء بر ياء تقديم به (يباغو را آن 147 صفحه كتابش در ماركوارت) بيغو- د- نسخه در(

. باشند متفاوت لغت دو كه

 و غزان مهتر نام جا همه آمده موضع چند در كه كلمه اين االخبار زين در و. است اتراك از طائفه اى اسم يباغو

. است شده دانسته تركان رئيس

 بوده هم لقبى يبغو و) 1921- 27 ص 1 ج تركى زبان و كاشغرى محمود «عنوان تحت بروكلمن به شود رجوع (

 بوده معمول غربى تركى سالطين ميان در لقب اين) تركى و آلتائى به  راجع N .N .POPPEپپ . ن. ن مقاله (است

 لغت ديوان كتاب (است مى شده داده) خاقان از پس (دوم شخص به لقب اين كه: مى گويد كاشغرى محمود و است،

 فراى يادداشت. (است رفته بين از بعد و. است بوده متداول تركستان در سيزدهم قرن تا لقب اين) 2/24 ترك

 شده فارسى لغت اين احتماال: كشور شير 11 س 9 ص) 27) (259- 257- 202- 176 ص گرديزى و 27 شماره

 كرستوماتى شفر شارل كتاب به شود رجوع. مى باشد قبيله هاست يا كشورها شير معنى به كه) ارسالن ايل (كلمه

  CHRESTOMATHIE PERSANE.پرسان

. مى داند TARDUKHAGAN تاردوخاقان بزرگ برادر را كشور شير ماركوارت
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 النتينوس و BYZANTINE بيزانتن امپراطورى نماينده كه است SILZIBULOS سالزابولس پسر تاردوخاقان اين

VALENTINUS در: كبت 13 س 9 ص) 28) (27 شماره فراى يادداشت. (كرد مالقات تركستان در 576 در را او 

. گويند نحل عربى به كه باشد عسل زنبور آن و است شده ضبط اول فتح به آنندراج در و مكسور اول با جهانگيرى

: گفته شيدى مال هجو در سوزنى حكيم

 جفتى  بى خردى و ابلهى با             آشفتى بر خانه كبت شيدى اى         

 آشفتى  بر كه را خانه كبت اين             محشر تا پذيرد كجا آرام             

 خفتى  خوش و بردى خانه به كبتى             آشفتن بر خانه كبت است سهل             

: راست رودكى و 

 بدين  من داستان نماند چون             انگبين دارد كه كبتى همچنان         

 شتافت  نيلوفر سوى آمد خوبش             بيافت نيلوفر بوى نادان كبت         

 نجست  آمد فراز رفتن گه چون             نشست نيلوفر خوشبوى زبر و             

 ناگهان  از ماند آب زير به او             نهان نيلوفر آب در شد چو تا             

 فرس لغت و جهان گيرى و آنندراج (مى شود استفاده بزرگ زنبور و زنبور از اعم زنبور مطلق نرشخى عبارت از و 

 اسماعيل امير دوره تا بخارا به مسلمانان ورود از قبل بخارا حكمرانهاى: خداه بخارا 8 س 10 ص) 29) (اسدى

. بوده اند موسوم بخارخدات نام به سامانى

. است عربى زبان اثر آخر در- ت- حرف شود، خوانده) خدا بخار (بايد كلمه اين

 داشته سغدى زبان به زيادى شباهت بخارا مردم زبان چون است، شده مشتق سغدى ريشه از احتماال لغت اين

. است

 بكار است پادشاه معنى به كه YWBW و YWB سغدى كلمه از شكلى بخارا حكمرانهاى كه است ممكن

. كرده اند تصور) خدا (اشتباها را آن) ايرانيها يا (اعراب و مى برده اند،

 زبان كه مى گردد معلوم و مى شود، ديده است شاه معنى به كه »كب «سغدى لفظ فرمانروايان اين سكه هاى در

 رجوع بخارا مسكوكات روى در لغت اين براى. است بوده سغدى زبان از لهجه اى دوران آن در بخارا مردم محلى

. فراى كتاب به و W .B .HENNING كتاب به شود
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 رجوع DERISLAM دراسالميك مجله در بخاراخدات O .PRITSAK پريتساك. ا مقاله به خداها بخار سلسله براى

 در صورت اين به كلمه اين MASNI )ماسنى D نسخه (مماستين 11 س 10 ص) 30) (29 بخارا و 30 فراى. (شود

 آمده شرح بدين آن ذكر اللباب و سمعانى انساب در كه باشد ماستين قريه كه است محتمل. نشد يافت جائى

 كه بخارا روستاهاى از است روستائى) نون و يا سكون و تاء كسر و سين  مهمله و الف و ميم فتح به (ماستين: است

 الرحمن عبد بن اللّه عبد بن محمد اللّه عبد ابو آنها جمله از منسوب اند، جا بدين دانشمندان و علماء از جماعتى

. است 301 شوال متوفى و 218 متولد خنب به معروف بخارى الماستينى القسام

. است بخارا قراى از مى شود گفته بدان نيز ماستى كه ماستين كه كرده نقل سمعانى از هم ياقوت

 نيم، و فرسخ يك ماستين تا بخارا ديوار در از: است نوشته نموده تعيين بخارا ديوار داخل را آن محل خرداذبه ابن

. است نيم و فرسخ يك هم بخارا تا ماستين از و

 كه است نوشته فراى. است فرسنگ پنج بخارا تا ماستين از نوشته) 203 (الخراج كتاب در جعفر بن قدامة و

. است شده خوانده ممستى و F )و B نسخه هاى (مستى اسامى به كه بخارا مغرب در قريه ايست ممستين

. نيامد بدست عرب جغرافى كتابهاى از يك هيچ در سقمتين نام و

 و كرده معين بخارا قبله سمت در را آن محل بخارا مزارات كتاب صاحب شده ياد نرشخى در جا دو در كه سمتين و

) 28. (مى باشد سمتين قريه در سعد بن احمد بكر ابو امام خواجه مزار و گويد

 ص) 31) (28 مزارات ،3/82 اللباب و انساب 3/393 ياقوت ،203 جعفر بن قدامة الخراج كتاب 25 خرداذبه ابن (

 سمعانى. نوشته اند سكجكث صورت به و كرده، ياد الف حذف به را آن دو هر ياقوت و سمعانى: اسكجكث 12 س 10

 و دوم، و اول فتح به ياقوت و نموده، ضبط مثلثه ثاء آخر در و ديگر، كاف و جيم و كاف و بى نقطه سين كسر به

 علماء از نفر يك نام سمعانى و) چرغ: ظ (نزديك  جرع سمرقند راه بر بخارا فرسنگى چهار در است قريه اى: گويد

 نموده ذكر گذشته در 315 سال شعبان در كه سكجكثى الرحمن عبد بن حماد بن احمد حفص ابو اسم به را آن

. است

 اقتباس ديگر نسخه از كه نرشخى از ديگرى شرح) 1/13 (پرسان كرستوماتى كتاب در شفر كه است نوشته فراى

 ASKJ اسكج حكمران، نام جا اين در) بوده كرده قرض سن پطرزبورگ از كه نسخه اى از شايد. (مى كند نقل شده

. است شده ذكر

: مى گويد 43 صفحه »NAMENBUCH IRANICHES بوش من جيادنا ايرانيش «كتاب در F .JUSTI ژوستى. ف

. است شده گرفته ايسكج يا اسكج حكمران اين اسم از شهر اين اسم

. است شده تركيب SK +KAO سعدى كلمات از) مرتفع شهر (معنايش احتماال اسم اين
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 عرب جغرافى كتابهاى در كلمه اين: راميتن 12 س 10 ص) 32) (32 فراى ،3/106 ياقوت ،1/547 اللباب و سمعانى (

 تا تقديم به رامتين جا همه نرشخى تاريخ نسخه هاى در. است آمده مختلف صورتهاى به تاريخ كتابهاى همچنين و

 تا بر يا تقديم به رميتن و راميتن را آن صحيح تركستان كتاب در تولد بار است، غلط مسلما كه شده نوشته بريا

. است دانسته

. است كرده ذكر ارميثنه بعضى گفته به و راميثنه انساب در سمعانى

. است نموده ياد راميثنه را آن حوقل ابن و استخرى با موافق ديگر مواضع در و راميتن موضع يك در طبرى

 از: گويد و است، آورده هم دار نقطه زاء با زاميثنه و زاميثن عمرانى از نقل به و مثلثه ثاء با راميثن را آن نيز ياقوت

. شد ديده) نباشد چاپى غلط اگر (هم يا بدون رامثنه) 4/204 (اثير كامل  ابن در و است، بخارا قراى

 در است بوده بخارا قديم پايتخت كه شهر اين وصف از مفصلى شرح ماركوارت: گويد خود 80 يادداشت در فراى

. است آورده كتابش

 جديد فارسى كلمه از شايد و. است شده مشتق آريانها زندگى محل يعنى آريامئن، از آن اسم كه مى زند حدس او

. باشد) صلح محل (معنى به است ممكن صورت اين در است، شده گرفته شاد و خوش معنى به رام

. دارد وجود بخارا نزديك راميتن نام به قريه اى امروزه و. است شده ذكر ماركوارت كتاب حواشى در شهر اين تاريخ

 V .A شيشكين. آ. و كتاب به كنيد رجوع (مى داند CHARSHAMBE چارشنبه فعلى محل را راميتن بارتولد

.SHISHKIN 6/48 سمعانى ،1196 و 1195 و 8/1194 و 7/169 طبرى ،4/202 اثير ابن) (1936 تاشكند بخارا درباره، 

 س 10 ص) 33) (909 و 2/739 ياقوت ،243 مسالك ترجمه ،401 حوقل ابن ،311 و 307 استخرى ،1/454 اللباب

 چينى عروس آنكه يكى مى دهد نظر دو كتابش در ماركوارت: آوردند عروس بخارا به را چين ملك دختر چون و 13

. فرستاد بخارا به TANg -KAO -TSU تانگ كااوتسو امپراطور كه بود SUI سوى معزول خاندان از شاهزاده اى

 مى كند اقرار ولى باشد، بوده چين تركستان بودائى حكمران دختر او كه است ممكن كه مى زند حدس آنكه ديگر و

) 15. (است نشده ذكرى جرى ما اين از چيزى چينى مآخذ در كه

 يا تركى شاهزاده ازدواج از اما ننوشته اند را خبرى چنين چينى منابع كه است شده ذكر) 14 (تولستوى كتاب در

. كرده اند بحث چينى شاهزاده

 آسياى در ايالتى بر كه است ممكن كلمه  چين. مى داند) كشور شير (بخارا حكمرانهاى از را شاهزاده اين او و

. كند داللت مركزى

 لندن (كتابش در J .WaIKER والكر. ژ را ادعا اين: زدند سيم 15 س 10 ص) 34) (فراى 34 شماره يادداشت (

. است پذيرفته) 1941
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 سكه هاى چون. باشد خداها بخارا مسكوكات به راجع فقط است ممكن) نبود سيم بخارا به پيش (دوم قسمت

 بن قتيبة 1 س 11 ص) 35) (فراى 35 شماره يادداشت. (است بوده رايج بخارا نواحى در محققا كوشان و ساسانيان

: حفص ابو به مكنى باهلى عمرو بن مسلم صالح ابى

 خراسان به 87 سال در و يافت، خراسان حكومت 86 سال در يوسف بن حجاج جانب از وى خراسان، فاتح و امير

 نهر به بخارا شهر نزديكترين كه را بيكند و گذشت، جيحون از شد متصرف را طخارستان و بلخ آنكه از پس و آمد،

. شتافتند آنها بيارى انبوه گروهى و خواستند، يارى اطراف تركان و سغديها از بيكند مردم گرفت، حصار در است،

 گذرگاه و جيحون كنار تركان. بماند شهر اطراف در ماه دو مدت قتيبه جهت اين از بود، استوار حصارى را ببكند

 نمى توانست جائى به او از هم قاصدى و نمى رسيد، قتيبه به پيكى كه بطورى نمودند، سد را راهها و بگرفتند، را آن

. بود بى خبر او از حجاج و نداشت، اطالعى او لشكر و قتيبه از كسى ماه دو تا و رفت،

 با روز هر مردمش و قتيبه و. كنند دعا آنها براى مساجد در مردم كه داد فرمان و بترسيد، مسلمانان بر حجاج

. مى كردند حرب تركان

 نحوى به كه دادند مالى او به بخارا اهل) طبرى- تيذر يا تنذر (تندر نام به بود جاسوسى عجم مردم از را قتيبه

 ديگر عامل و شده، معزول عراقين حكومت از حجاج كه گفت قتيبه به پنهانى او دارد، باز آنها با جنگ از را قتيبه

 به گردى باز خويش مردم با و بدارى، از جنگ دست اگر آمد، خواهد بزودى كه گرديده معين خراسان براى

 و ياران و كشت، را او فورا گردند، نابود او مردم شود فاش خبر اگر آنكه بيم از قتيبه. باشد نزديك مصلحت

 و خوردند شكست تركان داد روى روز اين در كه سختى جنگ از پس و كرد، تحريض تركان با نبرد بر را لشكريان

. نمودند صلح درخواست

. كرد فتح را راميثنه 89 سال در و نومشكث 88 سال در) 1188- 1185. (بازگشت بمرو و بگرفت، را بيكند قتيبه و

 پادشاه و آمدند، مسلمانان با جنگ براى سپاهى مرد هزار دويست با فرغانه اهل و صغديان با تركان وقت اين در

. يافت پايان تركان انهزام به جنگ اين و بود، چين پادشاه خواهرزاده) 1195 كوربغانون- طبرى (كوربعانون ايشان

)1198 (

 قتيبه لشكرگاه به و بازگشت، خويش كسان از نفر دو با صغد پادشاه طرخون يافتند، هزيمت تركان آنكه از پس

 او با كه بفرستند را مسلمانان از يكى قتيبه تا خواست و بود، فاصله آنها بين بخارا نهر كه بطورى شد، نزديك

. بود نبطى حيان گفته اند بعضى كه فرستاد او نزد به را كسى قتيبه. گويد سخن

. كرد صلح او با و بفرستد را الصلح مال آنكه تا گرفت گروگان او از قتيبه و كرد، صلح درخواست قتيبه از طرخون

 به و. كرد محاربه نسف و كش و صغد مردم با و گذشت، جيحون رود از قتيبه ديگر بار حجاج امر به 89 سال در

 آمده پيش جنگ براى كه كسانى با و آمد، فرود است وردان راست طرف در كه السفلى خرقانة در و رفت، بخارا
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 در ولى كرد، نبرد نيز بخارا پادشاه وردان خدات با و شد، پيروز عاقبت جنگ روز شبانه دو از پس كرد، حرب بودند

. بازگشت مرو به و نكرد حاصل پيروزى جنگ اين

 اطراف مردمان و سغديان از بخارا پادشاه خداه وردان بگذشت، جيحون از بخارا تصرف براى قتيبه 90 سال در

 رسيدند تركان وقتى داشت، محاصره در را بخارا سغديان آمدن و كمك رسيدن از قتيبه  پيش خواست، يارى بخارا

 تركان از گروهى و كردند غلبه مسلمانان بعد ولى بود، را تركان پيروزى اول در پرداختند، حرب به مسلمانان با

 حصار در را قهندز قتيبه شد، قهندز به بخارا امير) 1203 طبرى. (شدند مجروح پسرش و ترك خاقان و كشته،

 را بخارا مهتر و. شد قلعه وارد قتيبه و گرديد، مفتوح قهندز كه بودند مشغول زدن خيمه به سپاه هنوز و گرفت،

. بازگشت مرو به جيحون از خود و بنشاند، آنجا در اميرى و بكشت، و بگرفت

 گرديد، بخارا متوجه گذشت، نهر از قتيبه: گويد و نوشته صول وقت اين در را بخارا پادشاه نام دينورى حنيفه ابو

. يافت هزيمت حرب از پس و آمد، قتيبه مقابله به داشت، تسلط النهر وراء ما تمام بر كه بخارا حاكم صول

) 282. (كرد تصرف را بخارا قتيبه و كرد، فرار صغانيان به و

 ملك طرخان نيزك 91 سال در و. كرد تجديد را خود صلح) 1204 (سغد ملك طرخون با قتيبه سال همين در و

 او از مى كرد، يارى را او و همراه قتيبه با سمرقند و بخارا جنگهاى در و بود، بسته صلح پيمان قتيبه با كه بادغيس

 رنج از بعد را او قتيبه. شد پناهنده جبال مضايق به و برخاست، مخالفت به و كرد آغاز نافرنانى و شد، متوحش

 را قلعه و رفت شومان به قتيبه سال همين در نيز و) 1223 (كشت را او حجاج امر به و آورد، بدست حيله به بسيار

 به و. گرديد بخارا متوجه طرخون از الصلح مال گرفتن از پس و. نمود اسير را عده اى و بكشت را جمعى و كرد، فتح

 طبرى. كرد نزول آنجا در و) طواويس كانها (گفت قتيبه نگاشته، بتان ديد، بتخانه اى رسيد كه دهى نخستين

 منزل را قربه آن جهت بدين بسيار بود،) طاوس (طواويس آنجا در و بود بتخانه و آتشكده قريه آن در است نوشته

 را بخارخدا و ماند ميان در او و درآيند او پس از سغديان شود، بخارا به اگر كه داشت بيم قتيبه. ناميدند الطواويس

 از پس و برداشت، ميان از كنند مخالفت بخارخدات با داشت بيم كه را كسانى و. كرد حاكم بخارا بر بود جوانى كه

) 1230. (گرديد رهسپار مرو سوى به آن

 و شدى، راضى خوارى به تو گفتند و شوريدند، بود كرده صلح قتيبه با كه طرخون بر سغد مردم سال همين در

 و كردند، زندانى گرفته را او پس نيست، نيازى شده اى فرتوت و پير كه توئى چون به را ما نمودى، جزيه قبول

) 1230. (كرد هالك را خود حبس در طرخون و برداشتند پادشاهى به را نامى غوزك

 فرغانه و شاش 95 سال در و. بود سمرقند ملك غوزك وقت اين در و كرد، فتح را سمرقند قتيبه 93 سال در

. برگشت مرو به و شد، غمگين بسيار و رسيد بدو حجاج مرگ خبر بود، شاش اطراف در كه وقتى در و بگشاد،

)1267 (
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 خالفت الملك عبد بن سليمان كه يافت خبر اوقات همين در. نمود حمله چين به و كرد، فتح را كاشغر 96 سال در

 قتيبه از كه تميمى حسان بن وكيع. كرد خلع را خليفه و كرد، آغاز نافرمانى داشت وحشتى او از چون. است يافته

 از تن يازده با را قتيبه فرغانه در لشكريان و شورانيد او بر و كرد، همراه خود با را عرب سپاه پنهانى بود ناراضى

 و. بود 96 سال حجه ذى در واقعه اين و فرستادند، سليمان نزد به را آنها سر كشته، مسلم فرزندزادگان و فرزندان

. است نوشته 97 سال به ميرخواند

. بود پيوسته دشمنانش به و شده گردان روى قتيبه از و داشت، دست نيز نبطى حيان وى شدن كشته در و

 روائى فرمان خراسان در ماه هفت و سال نه و شد، كشته سالگى پنج و پنجاه سن در و بود 49 سال در قتيبه تولد

. كرد

- 1178/1180/1186 ص 8 ج طبرى 371/365/371 ص طبرى ترجمه (

 ص بالذرى البلدان فتوح 200/204/207/265 ص 4 ج كامل 1187/1195/1196/1199/1203/1204/1230/1275/1196

) 6/28 (االعالم زركلى 242/253/254- 239 ص 2 ج يعقوبى ترجمه 102/103/106/107 ص 1 ج العبر 420/424

. بود اميه بنى بزرگ امراء از و كنانه طايفه از: سيار بن نصر 3 س 11 ص) 36) (282 ص الطوال اخبار) 1/71 (انساب

 النهر وراء ما و خراسان حكومت به را او القسرى اللّه عبد بن اسد مرگ از پس 120 سال در الملك عبد بن هشام

 در و بود، را او پيروزى حروب آن بيشتر در و كرد، جنگ چندين تركان با خود حكومت مدت در او. كرد منصوب

 عباسيان دعوت و. كرد خروج خراسانى مسلم ابو 129 سال در او حكومت زمان در. نمود صلح سغديان با 123 سال

. كرد فرار مرو از نصر و درآمد مرو به 130 سال در و نمود، آشكار

 دوازدهم 131 سال در. يافت استيال خراسان بر مسلم ابو و كرد عراق آهنگ آنجا از و آمد در سرخس به مرو از نصر

. درگذشت سالگى پنج و هشتاد سن در رى نزديك ساوه در نصر االول ربيع ماه

 ص) 38) (9/1659 و 118- 116 گرديزى 141 و 122 و 5/83/87/92 اثير ابن و 10/2 و 9/1659 و 8/838 طبرى (

. باشد راه روز دو مسافت جيحون و بخارا بين و است، النهر وراء ما بزرگ شهرهاى از: بخارا 1 س 12

شهر  نام وضع وقت در كه است نوشته جهانگشا در جوينى و) 398 (است بومجكت بخارا نام: گويد حوقل ابن

: گويد بعد و است، بوده بمجكت

. است بوده روزگار آن دين هر علماء نحارير مجمع قرنى هر در باز قديم از) بخارا (و

. است نوشته بخارا به شهر تسميه وجه و اشتقاق درباره و

. باشد علم مجمع مغان لغت به كه است بخار از بخارا اشتقاق و

) 1/76. (گويند بخار است بتان موضع كه ايشان معابد كه است نزديك ايغوروختاى بت پرستان لغت به لفظ اين و
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 شهر اين كه نيست شكى و نيافتم، كردم تجسس چند هر بخارا به را شهر اين تسميه وجه كه است نوشته ياقوت

. است شده معروف گوناگون ميوه هاى و بوستان و باغ بسيارى و خرمى و نزاهت به كه است قديمى شهرهاى از

: افزوده بخارا درباره حوقل ابن گفته هاى نقل از پس و

 از) 518 (است بومجكت شهر اين و است، طواويس آنها جمله از كه است بسيار روستاهاى و شهرها بخارا داخل در

 مقدسى و) 25 (خرداذبه ابن ليكن و مى داند، طواويس اصلى نام را بومجكت او كه برمى آيد چنين ياقوت گفته

: گويد و خوانده ورياميثن را بخارا كهنه شهر مقدسى دانسته اند، طواويس غير و بخارا از شهرى را بمجكت) 346(

. است ويران اكنون كه

: است شده توصيف چنين بخارا ممالك، و مسالك ترجمه كتاب در

 در بوستانها و باغها و كوشكها و باشند، ساخته چوب از خانه ها و هامون بر شهريست خوانند، بومجكث را بخارا «

 در فرسنگ دوازده مقدار باشد، پيوسته همه باغها چنانكه ديگر، يك نزديك به ديهها و است، ساخته همديگر

 و يافت، نتوان خالى فضاى يا ويرانى مسافت اين  همه در كه كشيده، بر ديوارى گرد بر گرد و. فرسنگ دوازده

 نيم در فرسنگ نيم دارند، ديگرى ديوار ديوار آن درون و. باشند مقيم قصبه اين در زمستان و تابستان مردمان

 در كه كوچك شهرى چند شهر، به متصل است قهندزى بخارا شهر از بيرون و. بود ديوار اين درون شهر فرسنگ،

 مسجد و است، بوده طويل و عريض ربضى را قهندز و. داشتند مقام بودند خراسان واليان كه سامان آل آن قلعه

. است قهندز ربض در بازارها و) قهندز در زندان و (است قهندز در بر آدينه

 ربض و شهر ميان در سغد رود و نيست، بخارا از جمعيت تر پر و انبوه تر شهر هيچ النهر وراء ما و خراسان در و

 در زيادتى و برود بيكند حد تا و رسد، قرا و مزارع و آسياها به آنجا از و. باشد سغد نهر آخر جا اين و. مى رود

.» ريزد گويند،) خاش سام (خواش سام را آن كه جائى به فربر و بيكند برابر آبگيرى

: قرار بدين است بوده ديوار بيرون و درون در چندى شهرهاى را بخارا

 و است سور داخل در تمام كه خجاده و مغكان و زندنه و) بمجكث (نمجكت و طواويس: ديوار درون شهرهاى

. باشد مذيامجكث و خرغانكث و خديمنكن و كرمينيه فربرو و بيكند: بخارا ديوار و سور برون شهرهاى

 ما و خراسان اقطار و اطراف از مردمان كه است بزرگى مجمع و بازار آن در و حصار و بارو با است شهرى طواويس

 كه بافند پنبه اى جامه هاى آنجا در و كنند، فروش و خريد و آرند روى جا بدان سال از معلومى وقت در النهر وراء

. است فراوان بسيار و مى گردد حمل شهرها ساير و عراق به

 و آباد ربضى و آدينه مسجد و بازار را آن و دارد بسيار روستاى و ضياع و است، واقع بخارا شمال طرف در زندنه

. است معمور



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 97 صفحه  
 

. است بيكند به بخارا از رونده راه بر و دارد، ظريفى آدينه مسجد و استوار باروئى و است بزرگ شهرى خجاده و

 فرسنگى پنج بر و است، بسيار آن روستاى و دارد، روان آب و ظريف مسجد و نيكو ربض كه است شهرى مغكان

. است فرسنگ سه راه تا آنجا از و باشد، بيكند راست دست بر شهر

. باشد فرسنگى چهار به طواويس راه بر بومجكت

 همه و نزديك، بهم عمارت و آبادى در است سور داخل در كه شهرهايى جميع و باشد، شهر درون در شهر پنج اين

. استوار است باره اى را يك هر و است، بزرگى مجامع و باغات و بازار و آباد، قهندزى را

 و معمور، غير بازارى آن در. در يك با دارد، استوار سورى باشد، ريگستان حد بر جيحون رود جانب از بيكند

. مى گفته اند التجار مدينه را بيكند دارد، مزينى محراب كه است آدينه اى مسجد

. است بزرگ تر طواويس از كرمينيه

 نزديك آن عمارت و) مديامجكث (مذيانكت و خرغانكث آن برابر و آنست، ضمن در و كرمينيه جمله از خديمنكن

. است هم به پيوسته و ديگر يك

 و استوار باره اى را بيكند و. سمرقند حد در باشد، راه فرسنگ يك بيكند تا و است بسيار رادهاى كرمينيه و

 آن از بهتر النهر وراء ما تمام در كه دارد مزينى محراب و شده، بسيار تكلف آن بناء در كه است جامعى مسجد

. نيست

 و فاخر مطاعم داراى و خيز، او حاصل خود و است آبادى دههاى را او جيحون، نزديك است شهرى فربر

. است لذيذ خوراكيهاى

. است درى زبان و حروف، از بعضى در تحريفى اندك با است سغدى زبان همان بخارا اهل زبان

 وراء ما ديار به جز كه باشد،) غدرفى (غطريفى ايشان سيم و. كنند درم به معاملت و باشند فاضل بخارا مردمان

 مردم و شده، تركيب آن غير و آنك و مس و آهن از كه است درهمى غطريفى و. نباشد رايج ديگر جاى در النهر

. است سامان آل از گذشتگان كار و است، اسالمى سكه هاى از محمديه به موسوم است ديگرى درهم را بخارا

 بازار روز كه معلوم وقت هاى به باشد بازارها شهر برون و شهر درون بخارا در و پوشند، قبا و كاله بيشتر بخارا اهل

.» خيزد زندنيجى كرباس آن نواحى و بخارا از و كنند بسيار بازرگانى و شوند، جمع آنجا

: گفته اند چنين ايشان درباره و ستوده مورخان همه را بخارا مردم

). 316 (باشند خراسان مردم بهترين راستيشان واسطه به بخارا مردم گويد الفقيه ابن
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 آنها و نباشد، بخارا و حمص مردم از زيباتر و نيكوتر) بخارا و حمص اهل من احسن ال و (است نوشته مقدسى و

) 34. (مردم اند زيباترين

 در و محكم، تصميمشان در و نيك اعمالشان در بخارا مردم: «است نموده وصف چنين را آن مردم هم حوقل ابن

) 490.» (باشند خراسان مردم بهترين و استوار، عقيده شان

: است كرده نقل صورت بدين پيغامبر از يمان بن حذيفه روايت به حديثى آن مردم و بخارا وصف در ياقوت

 اهلها، منصور بالمالئكة، ملفوفة بالرحمة محفوفة بخارا، تسمى جيحون له يقال نهر خلف بخراسان مدينة ستفتح«

 الجنة، عيون من عين فيها سمرقند، يقال  لها مدينة خلفها و اللّه، سبيل فى سيفه كالشاهر الفراش على فيها النائم

 لها يقال تربة خلفها من و الشهداء، مع القيامة يوم موتاهم تحشر الجنة، رياض من روضة و االنبياء، قبور من قبر و

.» عترته و بيته اهل من الف سبعين فى شهيد كل يشفع شهيد الف سبعون منها يبعث قطوان

. است كرده ياد عبارات بعضى در اختالفى اندك با جهانگشا تاريخ در را خبر اين نيز جوينى

 شهرها درباره كه را آن امثال و خبر اين حديث اهل از محققان كه است اين شود داده تذكر است الزم كه نكته اى

. ندانند مرتبت ختمى حضرت از را آن صدور و شمارند، موضوع و مجعول است، شده روايت امكنه و

 ممالك و مسالك 490 و 404 و 398 حوقل ابن ،316 و 282 و 280 و 34 مقدسى 518 و 1/517 البلدان معجم (

) 1/74 جوينى جهانگشاى 4/68 الدهر يتيمة 25 خردادبه ابن 245 و 244 و 239 آن ترجمه و 315- 313 استخرى

 100 صفحه تولد بار تركستان كتاب به شود رجوع اسم اين براى) بندون E نسخه در (بيدون 3 س 12 ص) 39(

. مى خواند NIdUN نيدون را آن) 101 (الباقية آثار كتاب در بيرونى 5 يادداشت

 كتاب در بالذرى. است شده آورده SDUn سدون خرداذبه ابن كتاب در همچنين و اسالمبول خطى نسخه هاى در و

 در فراى گفته بود اين. شد مقتول 61 سال در زياد بن سلم دست به بندون كه: مى گويد) 413 (البلدان فتوح

. 37 شماره يادداشت

. نرسيد بنظر بود نگارنده رس دست در كه مآخذى در سدون كلمه

 آن بدل نسخه و) نيدون (متن كتاب اين در چه است، داده رخ اشتباهى خرداذبه ابن از آن نقل در را فراى ظاهرا و

 متن عبارت و است، شده نقل بيدون) 3 س 12/1474 (حاشيه همين در هم از طبرى و است، »مدون «حاشيه در

 س 12 ص) 37) (نيدون كس ملك و برازان بادغيس و بوشنج و هراة ملك (است اين خرداذبه ابن ممالك و مسالك

. مى باشد ملكه براى سغدى كلمه احتماال: خاتون 1

. خوانده اند لقب اين به را خان زن و كرده، اقتباس تركها را كلمه اين
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 كه خانمى شاهزاده تصوير كه: مى نويسد) 1925 (402- 14/6 شماره DERISLAM مجله در P .WITTEK ويتك. پ

. ا را ادعا اين ولى است، بخارا خاتون تصوير است، شده نقاشى اردن مملكت در QUSAYR ,AMR ديوارهاى بر

 ص) 41) (38 شماره فراى. (است كرده رد) ايران در وسطى قرون معمارى (كتابش در E .HERTZFELD هرتسفلد

 كرده نقل شرح اين به مطالبى گرديزى از خود يادداشتهاى 40 شماره در فراى: ايستادندى صف دو به و 2 س 13

 مى خورند، غذا خاقان با روز هر در بار سه سال هر مرد هزار اين دارد، كنيز صد چهار و نوكر هزار توغوز خاقان كه

. مى شود ظاهر عادى مردم بين در ندرت به خاقان و

: مى افزايد بعد و

 در را آن من و است، معمول تركستان در هم امروزه رتبه عالى امراى يا و حكمران پيش در صف دو در ايستادن

. ديدم 1943 سال در شريف مزار

 از بعد آن وقت و است، آمده شب در آمدن در معنى به فارسى فرهنگ كتابهاى در: شبانگاه 7 س 13 ص) 42 (

 به اگر چه شب، معنى به نه شب، رسيدن فرا از پيش يعنى گويند) روز آخر (عصر را آن كه است زمانى و ظهر

 فرو آفتاب تا بايستادندى خدمت به او پيش صف دو به ملك زادگان (گويد كه كتاب بعد عبارت با مى بود شب معنى

 كتابهاى و تفسير و لغت كتب از مى توان ليكن و نشده  است ياد لغت كتب در صريحا معنى اين. نبود سازگار) شدى

. كرد استفاده شبانگاه براى را معنى اين تاريخ

 شبانگاه كسماء مساء است االرب منتهى در و شبانگاه، االمسيه و المسى و المساء: آمده االسامى فى السامى در

. شبانگاه: بكسر و بضم مسى: است كتاب همين ديگر جاى در و. است بامداد معنى به صباح و صباح، خالف

. الصباح خالف المساء: گويد صحاح در جوهرى

. الغروب الى الظهر بين ما قيل و الصباح، خالف المساء: است نوشته مساء تفسير در البحرين مجمع در طريحى

. المغرب الى الظهر بين ما الفوطيه ابن قال و الصباح، خالف المساء: است شده ذكر الموارد اقرب در و

 از بعد هم مساء وقت و است، مساء كلمه فارسى شبانگاه، كه است معلوم بخوبى لغوى تن چند اين گفته نقل از

. است مغرب تا ظهر

 تُمسونَ  حينَ اللَّه فَسبحانَ آيه ترجمه در االسرار كشف در ميبدى تفسير كتب از شبانگاه براى معنى اين مؤيد و

. باشد عصر نماز ديگر نماز و) ديگر نماز هنگام (شويد شبانگاه در كه هنگام آن در: گويد) 30 سوره 17 آيه (

: است آمده چنين آيه همين ترجمه در الفتوح ابو تفسير در نيز و
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 و عصر نماز يعنى (شام نماز و خواست،) ديگر نماز (اين به گفتند آييد، شبانگاه در چون را خداى كنيد نماز

 گفته اند، لغت اهل چنانكه آمده، بامداد برابر در شده ذكر شبانگاه كه مورد دو يك در نرشخى تاريخ در و). مغرب

 معنى اين اگر چه نيست، شب شبانگاه از مقصود كه پيداست »بودند مشغول جنگ به شبانگاه تا بامداد از مانند«

. شبانگاه تا بامداد از نه بودند مشغول جنگ و پيكار به شب و روز مى گفت بود مراد

 در و. است شده ذكر مكرر كتاب اين در بوده بخارا حصار در بر وسيعى ميدان كه ريگستان نام: 10 س 12 ص) 40 (

 داشته امتداد معبد دروازه به تا بخارا حصار غربى جانب در از و. باز بوده قديم از امراء و شاهان سراى ميدان همين

. است مى شده ناميده فروشان علف دروازه مى شده باز ريگستان به حصار از كه درى و

. است شده مشهور ريگستان به بوده ريگناك محل اين كه آنجا از و

 و است، شده خوانده »سهله «به ميدان اين بخارا مزارات و يمينى تاريخ و التقاسيم احسن در روى همين از و

. باشد ريگناك زمين معنى به هم سهله

. است ناميده السهله باب را ريگستان دروازه مى كند ياد را بخارا دروازه هاى كه آنجا مقدسى

 در از را او: گويد آورده اند، خدمتش به و داده بار را سيمجور على ابو سامانى امير كه جائى يمينى تاريخ در عتبى و

. كردند وارد سهله

 بعد و شد دفن سهله در ابتدا در او: مى نويسد و مى دهد، نشان را بزرگان از يكى گور بخارا، مزارات در الفقرا معين

. كردند دفن ديگر جاى در و آورده، بيرون حصار و باره كشيدن براى را او استخوان هاى بيشتر يا سال بيست از

. مى كرده اند بازى گوى ميدان آن در كه آمده بخارا ريگستان نام هم سيستان تاريخ در

 قتيبة و. است بوده ريگستان همين در بخارخدات كوشك و بخارا امراى و سامانى امراى قصور شد گفته چنانكه و

. ساخت عيد نمازگاه ريگستان همين در يافت، دست بخارا بر كه وقتى مسلم بن

 ،72 بخارا مزارات رضوى، قدس آستانه كتابخانه خطى نسخه عتبى ،280 مقدسى 72 و 36 و 12 نرشخى تاريخ (

 وراء ما محلى پادشاهان و امراء از خداه وردان: 15 س 13 ص) 43) (132 يمينى تاريخ ترجمه ،329 سيستان تاريخ

 فراى چنانكه و ،)3/267 اللباب و 1/920 ياقوت (است بوده بخارا نزديكى كوچكى روستاى نام وردانه و است، النهر

 كه آن قريه و شده، پنهان ريگ زير در آن نصف فعال و مى شود،  خوانده VARDANZIوردانزى  امروزه است نوشته

. است گرديده مسكون غير است بخارا شمال در

. بوده وردان خدات بخارا حاكم نام اثير ابن و بالذرى و طبرى نوشته موجب به كرد، حمله بخارا بر قتيبه كه وقتى در

 آنچه و نوشت نامه حجاج به و بازگشت، مرو به و كند فتح را بخارا نتوانست و نبرد، پيش از كارى قتيبه ابتدا
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 بر و نمايد، حمله وردان راه از كه نوشت بدو و خواست، را او حمله راه و بخارا نقشه حجاج. داد خبر بدو بود گذشته

. كرد تصرف را بخارا و. گرديد پيروز و كشيد لشكر بخارا به دوباره قتيبه حجاج، دستور وفق

 وقتى تا D نسخه: (بود زنده قتيبه تا 3 س 14 ص) 44) (41 فراى 417 ص بالذرى 4/204 اثير ابن 8/1198 طبرى (

: مى نويسد خود يادداشتهاى 42 شماره در فراى) داشت اميد او بود زنده قتيبه كه

: مى گويد كوفى اعثم. است شده داده شرح واضحى طور به طغشاده سرگذشت O .PRITSAK پريتساك. ا مقاله در

 مسلما كه بود M ,ASUNIBN DA دا بن معسون كرد تصرف را شهر آن قتيبه كه وقتى بخارا حكمران نام كه

. كرده اند ذكر وردان خدات را حاكم عموما عرب مؤلفين شد اشاره پيش در چنانكه و. اشتباهست

 سيار بن نصر زمان در حاكم اين مرگ تاريخ با بود بخارا حكمران سال 32 براى طغشاده اينكه: گويد فراى باز

. دارد توافق

 جا چند در اثير ابن: ليث محمد بن احمد 12 س 15 ص) 45) (شود مراجعه 43 و 36 شماره فراى يادداشتهاى به (

. است برده نام شخص اين از

 وقتى: گويد »فرستاد بخارا به را اسماعيل نصر امير كه شد چه: «كه مى كند بيان كه آنجا 261 سال حوادث در يكى

 از يعقوب عبور از تا فرستاد، جيحون شط به لشكرى يافته، استيال خراسان بر ليث بن يعقوب كه شنيد نصر

 بود بخارا در كه نصر نايب عمر بن احمد. آمدند باز بخارا به و كشتند را خود سردار سپاه اما. امان  باشد در جيحون

 رافع اعقاب از كه محمد هاشم ابو ابتدا سپاهيان. شد بيرون ايشان ميان از و بترسيد، جماعت آن از خود جان بر

. دادند بخارا واليت را ليث بن محمد بن احمد و. كردند عزل را او چندى از بعد و برداشتند، امارت به بود ليث بن

. كردند عزل هم را او بعد و نمودند، اختيار امارت به را محمد بن حسن و كرده، كنار بر كار از مدتى از پس هم را او

 بن اللّه عبد ابو بخارا فقيه و رئيس پس گرديد، امور پريشانى سبب وضع اين و. بود حكمران و بى امير مدتى بخارا و

 اسماعيل هم نصر بفرستد، بخارا ضبط و امارت براى را كسى كه خواست او از و نوشت، نامه نصر به حفص ابى

. فرستاد بخارا به را برادرش

: مى گويد و كرده ياد را نامش باز 301 سال حوادث در ديگر جاى

 او با بخارا در پدرش اصحاب نداشت، سال هشت از بيش احمد بن نصر شد، كشته اسماعيل بن احمد كه وقتى

 بخارا امور متولى وقت آن در كه بود ليث بن محمد بن احمد بود امر اين كارگردان و متولى كه كسى و كردند، بيعت

. كردند بيعت او با مردم تا گرفت دوش بر را نصر او بود،

. است خوانده بخارا شحنه را او امير خواند
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 ساالر الجنديه عارض االرب منتهى در: عارض 7 س 16 ص) 46) (2/356 السير حبيب 8/25 و 7/92 اثير ابن (

 شده معنى فوج ساالر و سپاه، كننده شمار و لشكر دهنده عرض عارض اللغات غياث در و است، شده ترجمه لشكر

. است

 معنى همين هم او و شده تفسير »قشون پرداخت مأمور «به لغت اين) 105 (تولد بار تركستان كتاب در گويد فراى

 آن معنى العروس تاج از نقل به E .W .LANE انگليسى عربى لغت كتاب از نيز و است برده بكار خود ترجمه در را

 ايسفنه D نسخه در: (سيونج و سفنه 11 س 16 ص) 47( )48 شماره فراى. (است كرده نقل »سپاه بازرس «را

SIFNA -SIYAVINCH( تركستان كتاب در بارتولد) سيوانچ و سوفنه را كلمه دو آن) 119 SVFNA و SIVANCH 

: مى گويد و است آورده

 از غير دهات اين كه است ممكن و باشد، يكى ISVANA ايسوانه دهكده اسم با كه است ممكن آخرى لغت كه

 تاريخ نسخه هاى همه در: كرمينه 15 س 16 ص) 48) (48 شماره فراى. (است شده ذكر كتاب در كه باشد آنهايى

 و كاف فتح به (كرمينه را آن عرب نويسان جغرافى ليكن و است، آمده ياء يك به »كرمينه «جاها تمام در بخارا

 شهرى را آن و كرده اند، ضبط) هاء و خفيفه مفتوحه ديگر ياء و مكسور نون و نقطه دو ياء و ميم كسر و راء سكون

. دانسته اند اخير شهر فرسنگى هيجده در بخارا و سغد بين النهر وراء ما از

 على تراب ابو از و. است گفته كرمينى را آن به نسبت و كرده، ذكر ياء يك با كرمينه را آن نرشخى مانند سمعانى

 و آب فراوانى و زيبائى سبب به و دادند، آن به تسخير از پس اعراب را اسم اين كه كرده نقل كرمينى طاهر بن

 و. ناميدند كرمينيه و انداختند تخفيف براى را الف و »كارمينيه «گفتند و نموده تشبيه ارمنستان به را آن سبزى

. است آمده) كرمينه (ياء يك با نيز فقيه ابن البلدان كتاب در

. باشد كرمينى قريه باين نسبت در بخارائيان نزد در مشهور گويد كرده ضبط كرمينيه را آن آنكه با ياقوت

 به آنها عده استخرى گفته طبق بر و. دارد زيادى رباطهاى و بخارا عظيم ديوار خارج در است شهركى كرمينية

. است واقع سمرقند و بخارا بين و سغد نواحى از شهر اين كه: مى گويد ياقوت است، مى رسيده رباط هزار

 اول داشت وجود مهم شهر سه چهارم قرن سغد در رود جنوبى كنار در سمرقند و بخارا ميان مى نويسد لسترنج

 خاور در چاپارى منزل يك فاصله به كرمينيه و. ربنجن سوم و دبوسية، دوم) دارد وجود هنوز كه (كرمينيه

 و بسيار دهكده هاى و بود، جمعيت تر پر و بزرگتر و آبادتر طواويس از و است، واقع بزرگ حصار خارج در طواويس

. مى شد جدا سغد رود از آن متعدد نهرهاى و داشت، خيز حاصل زمين هاى

 سرزمينهاى 324 مقدسى 203 ص خراج كتاب 31 و 25 ص خرداذبه ابن ،314 ص استخرى ،268 ص ياقوت (

 ابن البلدان كتاب مختصر 9/1550 طبرى 246 ص ممالك و مسالك ترجمه 498- 497 ص لسترنج شرقى خالفت

 ظرف و پياله تركى در و بيابانست و صحرا معنى به عربى در باديه كلمه: خردك باديه 2 س 17 ص) 49) (325 فقيه
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 و. بود خواهد خرد بسيار بيابان آن معنى بيابان، را باديه و كنيم معنى كوچك بسيار را خردك اگر و است، بزرگ

. است كرده ترجمه كوچك سبوى به را آن LYKOSHIN ليكشين كه گويد 52 شماره يادداشت در فراى ليكن

 نزديكى در سمرقند و بخارا بين است شهركى نون ضم به نور: نوشته اند ياقوت و) 570 (سمعانى 4 س 17 ص) 50 (

. روند آنجا به زيارت براى مردم و است، صلحا مشاهد و مقابر آنجا در كه است واقع كوهى

 به شود رجوع. است واقع بخارا شرقى شمال در و است NUR -ATA نورآتا شهر اين نام حاليه كه: گويد فراى

. درآمد خان چنگيز تصرف به نور قصبه 616 سال در) 119 ص بارتولد تركستان كتاب

 طواويس 10 س 17 ص) 51) (54 شماره فراى 79 و 1/78 جوينى ،4/822 ياقوت ،3/242 اللباب و B 075 سمعانى (

 ابن و طبرى قبيل از اسالمى مورخان و عرب نويسان جغرافى كليه سمعانى  و) طاويس پ طواويسه E .D .B .نسخ(

 و فيروزآبادى. است طاوس جمع در لغويين تصريح و قاعده مطابق كه كرده اند ضبط طواويس را آن همه اثير

 لغت به روى خوب مرد- هند يا عجم، بالد در است پرنده اى (طاوس معانى ياد از پس لغت صاحبان از ديگر جمعى

 به است دهى نام طواويس نوشته اند،) باشد گل گونه هر آن در كه سبز زمين و- يمن لغت به نقره و سيم- شام اهل

. بخارا

 اسم طواويس: گويد طاوس معانى ذكر از بعد و است، طاوس جمع طواويس: گويد البلدان معجم در هم ياقوت

. است واقع سمرقند و بخارا بين كه بخارا اعمال از است ناحيه اى

 و است، جامع مسجد و قهندز را آن و نعمت بسيارى و روان آبهاى و فراوان بوستانهاى با است شهرى طواويس و

. است واقع بخارا ديوار داخل در شهر اين

) 1/518. (است بومجكث طواويس اسم: گويد آورده شهر اين از نامى كه ديگر جاى در ياقوت

 درون در كه شهرهايى جمله در را طواويس. نوشته اند را بخارا شهرهاى نام كه حوقل ابن و استخرى و خرداذبه ابن

. كرده اند ذكر است بخارا ديوار

 بازار روز يك سالى هر وى اندر و سغد، حد سر بر بخارا از است شهركى طواويس كه آمده العالم حدود كتاب در

. آيند گرد وى اندر بسيار خلق كه است

 وراء ما اقطار از مردم كه است مجمعى و بازار را شهر اين: گفته اند و كرده اشاره بازار اين به نيز استخرى و مقدسى

 از شود، و حاصل آنجا در بسيار كرباس و گردآيند، فروش و خريد و بازار ديدن براى سال از معينى وقت در النهر

. است شهر خود در جامع مسجد و شهرستان و قلعه را او. برند شهرها ديگر به آنجا

. است شده ويران شهر باره: افزوده مقدسى
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 بدانجا اطراف از تجار و مى شود پا به آنجا در روز هفت مدت به بازارى كه: است گفته الباقيه آثار كتاب در بيرونى

. است مهخند پانزدهم روز آن ابتداء و گردآيند

 آتش پرستان معبد كه كردند توقف قريه اى در بخارا، به نسف و كيش از بازگشت وقت در اعراب كه: مى گويد طبرى

 اسم به را آن اعراب جهت بدين و بود طاوس زيادى تعداد جا آن و بود، آن در) بتخانه (آلهه بيت) آتشكده(

 فعلى محل نزديك بخارا واحه شرقى گوشه در طواويس شهرك: است نوشته فراى) 1230 (ناميده اند طواويس

. است شده واقع QYZLTEPE آهن راه ايستگاه نزديك( SHAKHRI -VAIRON )65 وايرون شخرى

 الباقيه آثار ،403 ص حوقل ابن ،281 ص مقدسى 313 ص استخرى ،25 ص خرداذبه ابن 2/91 اللباب و سمعانى (

 در كه: ارقود 10 س 17 ص) 52) (1550 و 9/1230 طبرى 3/555 و 1/518 ياقوت ،107 ص العالم حدود 234 ص

 نظر به ارقود نام تاريخ و جغرافيا كتب در چه است، نقطه يك فاء به ارفود صحيح و غلط ظاهرا آمده نرشخى تاريخ

. نرسيد

 كه: گفته اند و نكرده ياد آن اصلى نام از نوشته اند طواويس به را موضع اين تسميه وجه كه هم اثير ابن و طبرى

 كه باشد ارفود مصحف ارقود كه است ممكن اين بر بنا بود، آن در بسيار طاوس كه آمد فرود منزلى در قتيبه

: كرده اند تعريفش چنين و برده نام آن از دو هر ياقوت و سمعانى

 ياقوت و است، كرمينيه قراى از آخر، مهمله  در دال و واو سكون و فاء ضم و دوم سكون و اول فتح به ارفود «

 محفوظ بن محمد) انساب: بن احمد (احمد ابو بدانجاست منسوب و مى باشد سمرقند اعمال از كه است افزوده

. 380 سال متوفاى ارفودى

: است شده نقل مضمون بدين عبارتى ك نسخه حاشيه از دكن حيدرآباد چاپ انساب پاورقى در

 چون ليكن »باشد كرمينيه به معروف ارقود قريه و است، قاف ضم و مهمله راء سكون و الف ضم به ارقود صحيح «

. دانست درست را ارفود همان بايد نيست معلوم آن مأخذ

: دارد معنى چهار بازار 15 س 17 ص) 53) (1/206 ياقوت 1/33 االنساب تهذيب فى اللباب ،1/170 سمعانى انساب (

 يا دهكده به را خود محصول دهقانها هفته هر در روز يك كه بوده چنان معمول گذشته در: فروش و خريد روز- 1

 بازار را ديگرى روز يا پنجشنبه روز برخى در و جمعه، روز جاها بعضى در چنانكه مى بردند، فروش براى شهرى

. است بوده بازار روز آن و مى داشتند،

. است ذهن به متبادر معنى همين امروز و مى گفتند، بازار را دكان يا متاعها فروش و خريد جاى- 2

 بيت  اين در چنانكه مى كرده اند، اراده بازار از را سودا و معامله سود- 3

 نيست  بازارى كه شهر آن از مى بندم بار             دنبال در نبود زيانش كه سودى نيست          
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: گويد انورى مى خواسته اند، بازار از رواج و رونق- 4 

 است  ريحان و گل بازار روز             است بستان و طرب و عيش روز         

: راست سنائى 

 بازار را گرد بازار سيم             مقدار پى از جودش با نيست         

 است فارسى لغت: چاچ 5 س 18 ص) 54) (57 فراى و ناصرى آراى انجمن فرهنگ و آنندراج و دهخدا نامه لغت (

 وجود نام همين به ايالتى نام نيز و تاشكند، فعلى محل در است بوده بزرگى شهر. گويند شاش را آن تازيان و

 مؤلف) 169 صفحه بارتولد تركستان به شود رجوع (است ازبكستان جمهورى مركز شهر اين امروز و. است داشته

 و نعمت، بسيار و توانگر و كن جنگ و پيشه غازى مردمانى و آبادان و بزرگ است ناحيتى چاچ: گويد العالم حدود

) 116. (افتد بسيار خلنج چوب و خدنگ تيز و كمان وى از

 روز در نر گاو جفت يك كه است زمينى مقدار معنى به و فارسى كلمه جيم ضم به: جفت 11 س 18 ص) 55 (

 تفاوت آن مقدار است ممكن زمين سستى و سختى حسب بر و نيست معينى مقياس اين و بزند، شخم مى تواند

.» آيد زراعت گاو معنى به نيز و باشد فدان آن عربى معادل مفت وزن بر جفت: «گويد قاطع برهان صاحب. كند

) دهار. (باشد جريب يك زمين، جفت يك و) باشند پيوسته هم به زراعت براى كه نر گاو دو سحاب، وزن بر فدان (

 زراعت جفت يك: «كه كرده تعريف چنين مساحت حسب به را زمين جفت مقدار دهخدا عالمه شادروان

.» زراعتى زمين ذرع هزار پنجاه يا هكتار پنج مساوى افشان بذر تبريز من پنجاه و خروار دو از عبارتست

: مانند است، آمده مكرر معنى همين به كلمه اين طبرى تاريخ ترجمه در

 درم يك مند كشت جفتى هر از و- «»نهاديم خراج زمين جفتى هر بر و كرديم مساحت زراعتى زمينهاى همه و «

 ص) 56) (60 فراى و طبرى تاريخ ترجمه و اختصار به دهخدا نامه لغت و قاطع برهان (»زمين آن از غله قفيز يك و

 به اسم اين: مى گويد است مرو اهالى مخصوص نسبت اين انساب كتاب در سمعانى گفته بر بنا: الداغونى 15 س 18

 مكعب جمع المكاعب و المداسات و المكاعب يبيع لمن الداغونى« .مى شود اطالق به تا پاى و كفش فروشنده

. است يكى نعل با و باشد پاى تابه مداس و »عربى غير هو و الكعبين يبلغ ال المداس كمقود،

. نيست احمد بن سهل اسم ولى برده نام دارد نسبتى چنين كه دانشمندانى از يكى نام سمعانى

 تاريخ در نيز و برده، نام الداغونى محمد ابو البخارى ابراهيم بن محمد بن اللّه عبد از تاريخش در نيشابورى حاكم

. است شده ياد داغونى العباس ابو از سمرقند

: عمر بن جبرئيل قدرخان 2 س 20 ص) 57) (61 فراى يادداشت و 1/406 اللباب و 5/288 آباد حيدر چاپ انساب (

 قدرخان رفت، بغداد به خراسان از سنجر كه وقتى بود، سمرقند صاحب سنجر سلطان زمان در وى گويد اثير ابن
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 از پس و شتافت، وى استقبال به گشت باز سفر از كه سلطان. نمود سنجر بالد قصد و كرد، طمع خراسان ملك در

 سنجر آن از بعد. 496 سال در شد، كشته سنجر سلطان امر به و گرديد، اسير وى داد روى طرفين بين كه حربى

. داد بدو را سمرقند و بخواست مرو از را داود بن سليمان بن خان ارسالن محمد

 به طغرل) بود طغرل على او اسم B نسخه در: (بك طغرل 3 س 20 ص) 58) (122 و 121 ص 9 ج اثير ابن كامل (

 سغدى در. مى شود مشاهده ORKHON ارخون نوشته هاى در. شاهزاده معنى به بيگ يا بك و است، عقاب معنى

. صاحب و آقا معنى به

 بين در متداولى نام كوالر: كوالرتكين 3 س 20 ص) 59) (65 شمار فراى. (است بوده baga قديم فارسى در و

. است شده تركيب) مرد (ار از و) برده (اركول و است ارخون و ايغور تركان

 ريشه و است، شده مشتق اوستا در) قهرمان taxma( و وسط فارسى در بك لغات از) شاهزاده (تيگين يا تكين

. دارد ايرانى

 ششم قرن در مغولها از را لقب اين تركها كه مى زند حدس TP 73( 4491 )971 نشريه در p .pelliot پليوت. پ

) جرق B نسخه: (شرغ 8 ش 20 ص) 60) (فراى 66 شماره. (مى باشد digin ديگين آن اصل و گرفته اند ميالدى

 دانشمندان از جماعتى كه است بخار نزديكى بزرگى قريه نام چرغ و است چرغ معرب كلمه اين: مى گويد ياقوت

 در 272 سال رجب ماه متوفاى شرغى صابر بن ابراهيم بن محمد بكر ابو آنهاست جمله از و منسوبند بدانجا

) 3/276. (سمرقند

. است راه فرسنگ سه طواويس تا شرغ از و فرسنگ، چهار شرغ تا بخارا از: مى گويد خرداذبه ابن

 از است معروف جرغ نهر به كه نهرى: گويد مى كند ياد جرغ رود از كه آنجا و كرده ياد جرغ نام به را آن استخرى

. دارد جريان جرغ تا رود اين و مى شود گرفته سغد نهر

 در استخرى: سامجن 9 س 20 ص) 61) (2/16 اللباب ،311 و 310 استخرى ،203 و 25 خرداذبه ابن ،3/276 ياقوت (

 كرده ذكر سامجن نام به رودى نرشخى و) 310 (كرده ياد را وراء ما سامجن و مادون سامجن بخارا روستاهاى جمله

. است شده ناميده سامجن برود كه است مى گذشته آن اراضى از يا بوده روستا اين به قريب شايد كه است

 شده داده نسبت سامانى اسماعيل به كه) وقفنامه (وقف اوراق در كه سمجان محله كه كرده نقل ماركوارت از فراى

) 68. (است بوده بخارا مغرب در راميتن فعلى محل در

 به يا سم از مركب سمجان كلمه گويد و. مى داند زرافشان رودخانه منبع را اسكندر كول درياچه ماركوارت نيز و

. ماركوارت كتاب 81 ص مى داند) ميراب (معنى به جان و سياه معنى به »سما «اوستائى شكل
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. شود قياس كردن معنى  حفر به KN -TODIG سغدى كلمه با): حوام كام (يا و كام حرام 10 س 20 ص) 62 (

 طاء با قنطار: گويد قاطع برهان صاحب خوشاب قنطار D نسخه در (2 س 21 ص) 63) (69 شماره فراى يادداشت(

 گردكان درخت بيخ درون در كه صمغ مانند است چيزى آن و است، آوران ساد رومى لغت به دلدار وزن بر حطى

. كند اسهال قطع و بندد را خون باشد،

 بيخ درون در را آن و صمغ، مانند است چيزى سريانى لغت به هاماوران وزن بر: گويد هم آوران ساد كلمه در و

 شكم بر آن كردن ضماد و خوردن و سوم، و دوم در است خشك و سرد. يابند باشد شده مجوف كه گردكان درخت

 بخور عود تازگى عربى در و خوانند، الملك خاتم عربى به و قنطار رومى به را آن و باشد، نافع را خونى اسهال

. قنطارى نه است درست »قنطار «معانى اين به و. باشد

 در »آدينه فارسى كلمه «عنوان تحت مفصلى بحث ماركوارت است نوشته فراى) جمعه: (آدينه 12 س 21 ص) 66 (

UJ است نموده 121- 89) 1927 (7 شماره .

 تا مى شدند جمع آنجا در تازيان كه بودند قالعى از عبارت رباطها اسالمى ممالك ثغور در رباط 8 س 21 ص) 64 (

 نيز رباط لفظ معنى داد، دست از را خود اهميت سرحدات آنكه از بعد اما بجنگند، كافران و گرد بيابان قبايل با

 اثير ابن كامل در كه عبارت اين در چنانكه. گرديد خانقاه و دينى مدرسه يا مسجد لفظ مترادف و يافت، تغيير

 آن از خانقاه و مسجد معنى »اجله يوافيه حتى اهللا يعبد رباطا يلزم ان الشيوخ من لمثلك االصلح ان) 8/23 (است

. است شده اراده

 اسبان كه محلى به ابتدا در لغت اين كه است كرده نقل A .SPRENGER اسپرنگر. آ از خود 55 يادداشت در فراى

 آسياى در و. رفته  است بكار كاروانسرا بعد و نظامى، قرارگاه براى آن از پس مى شد، اطالق مى كردند نگهدارى را

. است مى شده استفاده متجاوزين عليه بر مستحكم قلعه يا دژ عنوان به آن از مركزى

 روس قديم تواريخ در و بوده، رايج ولگا بلغارهاى ميان در لفظ اين كه است نوشته) 185 (بخارا كتاب در بازفراى و

. است شده برده بكار مسلمانان مسجد معنى به ROPAT رپاط صورت به

 هم مقدسى و است، واقع بخارا شهر شمال فرسنگى چهار در زندنه: گويد استخرى: زندنه 12 س 21 ص) 65 (

 حومه و آنست، درون در جامع مسجد كه است سورى را او و دارد، وجود زندنه اطراف در بسيارى دهات: گويد

. است آباد شهر

 كه النهر وراء ما به بخارا ده هاى از است بزرگى ده نون، و مهمله دال و دوم سكون و اول فتح به زندنه: گويد ياقوت

. است واقع شهر شمال سمت در و فرسخ، چهار بخارا تا فاصله اش

. است زندنه از غير كه مى برد اسم زند نام به بخارا از ديگرى دهكده از سمعانى
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 سمعانى ،73 شماره فراى يادداشتهاى ،402 ص حوقل ابن ،2/952 ياقوت ،280 ص مقدسى ،315 ص استخرى (

 جهانى شهرت و مى شد، بافته زندنه در كه است كرباسى و پارچه نام: زندنيجى 15 س 21 ص) 67) (336 و 6/334

. بود يافته

 صاحب و. نوشته باشد شده بافته پنبه از كه درشتى سفيد پارچه را آن معنى فارسى لغت كتب صاحبان بيشتر

. است زندنيجى مصحف و اشتباه مسلما كه خوانده زندپيچى را آن قاطع برهان

. مى برده اند بكار هفدهم قرن از ابريشمى پارچه براى را زندن لغت روسيه در كه است نوشته فراى

 خدمت به تازه كه تركى غالمان وسيله به مخصوصا پارچه اين) 95 صفحه شفر طبع (نامه سياست گفته بر بنا

 و همزه فتح به: افشنه 8 س 22 ص) 68) (74 ش فراى. (مى شد پوشيده بودند شده وارد سلجوقيان و سامانيان

. بخاراست روستاهاى از) ياء زيادتى به افشينه و (ها و نون و مفتوحه دار نقطه شين و فاء سكون

. است بيكند مغرب در و بخاراست قراى از قريه اى افشنه: گويد مقدسى

) 282. (كرده اند مبارزه كفار با و برخاسته محل اين از غازيان از بسيارى و

 چهار در: مى گويد و مى برد نام بخاراست روستاهاى از هم آن كه افشوان از و ننموده افشنه از ذكرى سمعانى

 كرده ياد فشنه نام به ديگرى روستاى از نيز و مى برد، اسم را جا آن علماء از نفر چند و است، واقع شهر فرسنگى

. باشد الف حذف به افشنه همان ظاهرا كه

 اثير ابن و طبرى در و. است نكرده يادى آن به منسوب علماء از و بخاراست روستاهاى از افشنه: گويد ياقوت

 و بوده قريه همين مردم از سينا ابن بزرگ حكيم مادر ستاره و. است شده ذكر ياء زيادتى به افشنه جاى به افشينه

. روستاست همين هم حكيم زادگاه

 325 الدول مختصر 3/902 و 1/230 ياقوت 282 مقدسى 2/216 اللباب 5/56 اثير ابن 1517 و 9/1462 طبرى (

 98 سال در كه است بصرى ازدى واسع بن محمد بكر ابو: واسع بن محمد 11 س 22 ص) 69) (76 فراى يادداشت

. داشت شركت جرجان جنگ در مهلب بن يزيد فرمان تحت) م 716- 7(

. مى گفتند القراء ازين اور و بود، زمان زهاد از واسع بن محمد

: كه كرده اند نقل گونه بدين دنيا مال از او اعراض و زهد از داستانى اثير ابن و طبرى

 ديده ايد را كسى گفت را خود كسان. آمد دست بود به گوهرى آن در كه تاجى جرجانيه جنگ در را مهلب بن يزيد

. نديده ايم را كسى چنين گفتند. ننمايد توجهى بدان و نكند، رغبت تاجى چنين به كه
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 مرا گفت محمد. بدار خود براى و تست، نصيب اين بگير گفت و داد، او به را تاج و بخواند را واسع بن محمد يزيد

 بيرون يزيد نزد از و گرفت را تاج محمد. بگيرى را آن بايد و داده ام، تو به را آن گفت نخواهم، نيست نيازى بدان

 برخورد سائلى به راه ميان در محمد. مى كند چه را تاج كه ببيند و باشد، وى مراقب كه گماشت را كسى يزيد. شد

 و گرفت سائل از را تاج يزيد. گفت باز حال و برد، يزيد نزد به و گرفت تاج با را فقير مراقب مرد. داد او به را تاج و

. داد سائل به بسيارى مال آن عوض

. نوشته اند 127 سال در بعضى و 123 سال در بعضى را او وفات

 »آهنين دروازه «به مردم كه عام راه شرقى در شهر درون به سمرقند در او مزار كه است آمده) 85 (سمريه در

. است واقع شهر، قلعه ديوار ته در مى گويند شاه حضرت دروازه را آن و روند

 22 ص) 70) (186 السير حبيب ؟)1/48 (االولياء تذكرة 85/ سمريه 127 و 93 و 5/13 اثير ابن 9/1326 ج طبرى (

. است بخارا قراى از قريه اى نام بى نقطه دال آخر در و كاف فتح و را سكون و موحده باء فتح به: بركد 14 س

 موسى بن حمد بن محمد جعفر ابو: است ديهه اين به منسوب و است، بخارا دههاى از بركد: است نوشته هم ياقوت

. است گذشته در 389 سال حجه ذى در كه قاضى بركدى السالم بن

 7 س 23 ص) 71) (78 ش فراى 1/589 ياقوت 1/114 االنساب تهذيب فى اللباب 2/175 سمعانى انساب (

 شاهنامه كتاب به كنيد رجوع ايرانيان با او جنگهاى و حاالت براى ترك ها، قهرمان و توران شاه: افراسياب

 زمان در ايران كتاب به نيز و است شده ياد كرات به او از كه 234- 111 ثعالبى  ص السير غرر و طوسى فردوسى

. سن كريستن تأليف ساسانيان

 آمده او حال شرح 213- 167 ثعالبى السير غرر كتاب و شاهنامه در كيكاوس، فرزند: سياوش 11 س 23 ص) 72 (

. مى دانسته اند خود اجداد از را او خوارزميها است،

 قرار از رامش يا: راموش 14 س 23 ص) 73) (88 فراى يادداشتهاى و سن كريستن تأليف كيانيان كتاب به: ك. ر (

 جشن براى آنجا در بخارا مغان كه: است آمده الباقيه آثار در. است بوده مهمى آتشكده شهر اين در بيرونى، گفته

: است اين كتاب اين در بيرونى عبارت عين مى شدند، جمع

: هذه هى منهم بلغنا الذي و. للفرس ما مثال على معظمة معلومة ايام و كثيرة اعياد شهورهم فى السغد الهل و «

 يسمى بخارا لمجوس عيد منه العشرون و الثامن اليوم و. الكبير النوروز هو و نوروزهم، منه االول اليوم نوسرد

 هرتسفلد) 234 ص (»لهم االعياد آخر االغامات هذه و رامش، بقرية نار بيت فى فيه يجتمعون. آغام رامش

HERZFELD راميشن نام به شهرى ساسانيان اول شاه كه: مى گويد زردشت كتاب در RAMISN آرتاكسشير يا 

ARTAXSIR كرد بنا .



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 110 صفحه  
 

 و شده، بودائيها جانشين زردشتى ها النهر وراء ما به اعراب حمله هنگام در: آتشكده ها 16 س 23 ص) 74 (

 ياد را آنها از بعضى محل طبرى) 83 ش فراى. (داشته اند النهر وراء ما شهرهاى ساير و بخارا در بسيار آتشكده

) 1230. (بود بتخانه و آتشكده) آلهه بيت و نار بيت (آنجا: گويد طواويس در جمله از كرده

 دروازه اين كه آن سبب نمازگاه  عيد فصل در نرشخى و است، بخارا دروازه هاى از يكى: معبد 19 س 23 ص) 75 (

: گويد و كرده بيان خوانده اند معبد دروازه را

. است بوده بخارا امير الخيل معبد اين و

 است، نوشته »معبيد «معبد جاى به 101 صفحه تركستان كتاب در بارتولد كه: گفته 85 شماره يادداشت در فراى

. مى رسد نظر به صحيح تر معبد ولى

. خطاست مسلما است گفته بارتولد كه معبيد و است درست معبد شد، نقل فراى گفته باال در كه چنان

 داستان اين كه بوده اند تعزيه خوانانى كه كند نقل DYAKONOV دياكونو از فراى: سياوش كين 3 س 24 ص) 76 (

. كنند ياد را

 لحن سى جمله از بيستم لحن نام نون كسر به سياوش كين كه است آمده رشيدى فرهنگ و قاطع برهان در و

. است باربد

. شود مراجعه سن كريستن مقاله به ساسانى دوره موسيقى الحان براى

 به فاء به او و تبديل به كلمه اين است، بخارا بزرگ ديهاى جمله از: ورخشه 5 س 24 ص) 77) (86 شماره فراى (

: گويد ياقوت جمله از است، شده ذكر سمعانى انساب و ياقوت در ديگر صورت چند

 فتح به فرخشه و. است بخارا روستاهاى از) مقصوره الف و شين و معجمه خاء سكون و دوم اول فتح به (فرخشا

: گويد ديگر جاى در و) 3/869 (است موضعى نام گويد عمرانى) شين، و معجمه خاء فتح و دوم سكون و اول

 دانشمندان از. است بخارا روستاهاى از) معجمه شين و خاء سكون و راء فتح و فاء سكون و همزه فتح به (افرخش

 ... محمد بن احمد بكر ابو است جا آن

 كتاب  در)1/323 (384 سال رمضان متوفاى اسماعيلى به معروف بخارا علماء مقدم و رئيس بخارائى افرخشى

 و فرخشه و فرخشا به منسوب فرخشى كه آمده هم االنساب تهذيب فى اللباب و( B 234 )سمعانى انساب

 طريق بر روند خوارزم به بخارا از كه راهى: گويند و برده اند نام فرخشه از تنها استخرى و حوقل ابن افرخشاست،

. است) بخارا فرسخى چهار (مرحله يك فرخشه تا بخارا از مفازه



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 111 صفحه  
 

 افرخشا و فرخشا و فرخشه اشكال به رخشه و كه مى گردد معلوم شد نقل اللباب و انساب و ياقوت از چه آن بر بنا

 سمعانى گفته نقل از پس) 33 شماره يادداشت (فراى) 3/203 اللباب. (است بوده محل يك نام همه و. شده ياد

: افزوده

 به بعد و. است واقع واحه فعلى حدود مغرب كليومترى پانزده و چهارده ريگهاى در) فرخشا (وركشا خرابه هاى «

. است داده مراجعه شيشكن مقاله

 جاى به بخارا تاريخ نسخه هاى از بعضى در) 270 فارسى ممالك و مسالك 423 حوقل ابن 338 استخرى (

 كتاب هاى در رجفندن ولى است، مى شده خوانده هم نام اين به روستا اين است پيدا كه آمده رجفندن ورخشه،

. است دخفندون آن صحيح و غلط رجفندون كه است پيدا انساب و ياقوت مالحظه با و نرسيد بنظر جغرافى

 قراى از) مضمومه مهمله دال و ساكن نون آن بعد مفتوحه فاء و دوم سكون و اول فتح به (دخفندون: گويد ياقوت

 273 سال در كه دخفندونى) خنجه: اللباب و انساب (جنجه بن اللّه عبد ابراهيم ابو جاست آن از است، بخارا

 رجفندون كه است روشن اين بر بنا است، كرده ياد دخفندون را آن نام ياقوت مانند هم سمعانى و. است درگذشته

. خطاست آمده بخارا تاريخ در كه رجفندون و باشد دخفندون از تصحيفى

 رشيدى فرهنگ و قاطع برهان صاحب: كاخ 11 س 24 ص) 78) (1/413 اللباب و 5/323 انساب و 2/558 ياقوت (

 گويند، نيز را روزن بى خانه و باشد، بلند عمارت و قصر و كوشك معنى به) دار نقطه سكون  خاء به (كاخ. نوشته اند

. است عربى معنى اين به و

 خانه معنى به كه كلمه اى ليكن و است، درست نوشته اند بلند عمارت و قصر و كوشك از كاخ كلمه معنى در چه آن

. بى روزن خانه: كوخ آمده، االسامى فى السامى در كه چنان كاخ، نه است كوخ است بى روزن

: گويد خاقانى

 است  كلوخى محمدى راه در             است كوخى و كاخ روزه دو كه دنيا         

: راست نظامى و 

 خيز گويدت كردى گرم جا تا كه             دالويز كاخ اين آمد سرد آن از         

. باشد جوسق آن معرب كه دانند كوچك كوشك مرادف را كاخ بعضى 

. كوچك كوشك يعنى باشد كوشك تصغير و است معرب فارسى: جوسق. است نوشته جوسق كلمه در جواليقى

 و كوشك ها گذشته در كه آنست سبب و دانند، باشد حصن مانند به چه آن يا و حصن معنى به را آن بعضى و

. مى ساختند حصنى مانند به استوارى در را قصرها
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 كاخ از بزرگتر ساختمان در و اشراف، زندگى محل كوشك كه: گويد) 151 ص TOLSTOV( تولستو از نقل به فراى

. است رسيده نتيجه اين به مركزى آسياى در حفرياتش اثر در او است، بوده

. است بوده معمول ايران شرقى قسمت در بخصوص كاخ كلمه و. مى داند »در «عربى كلمه معادل را كاخ كلمه و

 فراى يادداشت و 96 ص جواليقى المعرب و االسامى فى السامى و رشيدى فرهنگ و آنندراج و قاطع برهان (

 به بعد و يكى  بوده، سغدى و فارسى تقويمهاى در احتماال مغان جديد سال نوروز 7 س 25 ص) 79) (88 شماره

 ششم روز مغان جديد سال و فروردين، اول روز دهاقين جديد سال است، كرده پيدا تفاوت روز پنج مدت

. مى باشد

 از بعد نبود، اختالفى زردشت ظهور وقت تا سال ابتداى در مغان و فارسيان بين: گويد الباقيه آثار كتاب در بيرونى

 نقل سال آخر به و گذاردند، باقى خود جاى به سغد اهل و انداختند، سال آخر به را كبيسه روز پنج فارسيان آنكه

 موضع تنها هست كه اختالفى بنابرين شد، پديد اختالف و ماند، باقى آبان آخر به مغان نزد در كبيسه ننمودند

. است كبيسه روزهاى

 و كسر به (بيكند 8 س 25 ص) 80) (تقى زاده حسن سيد تأليف ايرانى قديم تقاويم و 234 و 233 ص الباقيه آثار (

 بخارا به رود جانب از گاه هر بخارا، مرحله اى يك در جيحون و بخارا بين است شهركى) نون سكون و كاف فتح

 التجار مدينة را آن طبرى و) 325 (الفقيه ابن و) 25 (خرداذبه ابن. است شده ياد بسيار فتوح در بيكند نام. روند

) 8/1186. (ناميده اند

. ويرانست و خراب اكنون ليكن است، برخاسته آنجا از بسيار عالم و بوده نيكو و بزرگ شهرى بيكند: گويد سمعانى

. نيافتم را ديگر كسى بودند رباطها در كه تركمن مردم از نفر چند جز رفتم بدانجا شهدا زيارت براى كه وقتى

. كردم مشاهده را آنها خرابه و اطالل و آثار كه بود شده ساخته غازيان براى رباط هزار سه بيكند در كه شنيدم و

 بيكند جز است مزارعى و قراء را النهر وراء ما شهرهاى از شهرى هر كه كرده نقل االقليم كتاب صاحب از ياقوت

. نيست النهر وراء ما شهرهاى ديگر در كه هست آنجا در بسيارى رباط اما نباشد، دهى و روستا هيچ را اين كه

. است بوده رباط هزار از بيش را بيكند كه نوشته اند نويسان جغرافى از بيشتر

 سمعانى مى كند، وصف ياقوت بوده مزين كه را محراب  آن و مسجد زيبائى و بوده محكم و استوار سورى را بيكند

. مى نمايد ذكر انساب در را بيكند علماء از جماعتى نام

. راهست نيم و فرسنگ يك ماستين قريه تا حائط باب از و فرسنگ دو) حائط باب (بخارا ديوار در تا بيكند از
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 1913- 14 در كه مى كند اشغال را زمين هكتار بيست قريب بيكند: «مى نويسد خويش يادداشتهاى در فراى

 حفريات اين. است شده حفارى A .YAKUBOV اف يعقوب وسيله به 1939 در و L .A .ZIMIN زيمين آ. توسط

. مى كند تأييد را طبرى نظر

 جدا هم از ديوارى با كه قديم ديگرى و جديد يكى بوده شهر دو را بيكند: است نوشته بيكند درباره فراى باز و

. شده اند

. است شده يافت بعدى سلسله هاى و سامانيان و سغديان و كوشان سكه هاى) قديمى شهر (غربى قسمت در

. مى كند تعبير حكمران خانه معنى به PATiKANTA -پاتى كانته را) بيكند (كلمه ماركوارت

 متن در 2 س 26 ص) 81) (91 فراى 203 خرداذبه ابن ممالك و مسالك 2/404 انساب 1/797 ياقوت 7/69 طبرى (

 صفحه) 1835 لندن (2) بخارا سفر (كتابش در A .BURNES است ضبط ديار لغت طهران نسخه پاورقى در و دريا

 نسخه در (قراكول و فراخ پارگين: 10 س 26 ص) 82) (93 فراى. (است جيحون رود آن از منظور كه: مى گويد 298

D را آن تركها و «مى كند اضافه DNKsZ يا و VNKNZ كه گويند را گوئى فارسى كاف با فراخ پارگين »مى نامند 

. گفته اند نيز را بوى بد و گنديده آب و رود، بدانجا آن امثال و مطبخ و حمام آب زير همچون چركين و كثيف آبهاى

 قراكول  و.است) چال (حفره آن معنى و است ارمنى كلمه پارگين و وسيع، و گشاد معنى به فراخ و) قاطع برهان(

 تركى قاموس (خوانند كول را آن كه آب غدير) باشد غدير و درياچه كول و سياه قرا (است) سياه درياچه (تركى به

.) قزوينى يادداشتهاى از نقل 120- 140 ص كورتى دو پاوه از شرقى

 و است، سياه استخر و تاالب آن معنى و) قاطع برهان (استخر و تاالب فارسى و عربى كاف و مجهول ثانى با كول

 و ناحيه اين بين. جيحون رود شمال به مرو و بخارا آهن راه سر بر بخارا شرقى جنوب به است ناحيتى نام آن

: ممالك و مسالك 13 س 26 ص) 83) (جهانگشا تعليقات (است واقع دولت خواجه ايستگاه جيحون رودخانه

. باشد جيهانى احمد بن محمد اللّه عبد ابو معروف اثر آن از منظور است محتمل

 كه: فرب 8 س 27 ص) 84) (96 شماره فراى S 704/1( 9 )بروكلمن و 12 بارتولد تركستان كتاب به شود رجوع (

 ديده عرب جغرافياى كتابهاى در فرب. جيحون رود كنار در است معروفى شهر نام است، شده خوانده هم فربر

 در و فرب، متن در (است آمده العالم حدود و نرشخى تاريخ در فرب و آمده، فرب جاى به فربر جا همه و نشد

. نيست شك جاى است محل يك نام فربر و فرب اينكه در و) فربر حاشيه

. بيابان ميان اندر و جيحون آب لب بر است شهركى فرب العالم حدود صاحب گفته بر بنا

 تا و است، فرسنگ هيجده سامانيان پايتخت بخارا تا فربر از و دارد، فاصله رود از ميل دو فربر: گويد مسعودى

. است فرسنگ پانزده گرفته بر در را آن آباديهاى و بخارا كه بزرگ حصار
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 الى صرنا و جيحون عبرنا ثم «است چنين آن عبارت و است آمده »آفرين «صورت به فضالن ابن سفرنامه در و

. »بيكند الى رحلنا ثم على بن طاهر رباط آفرين

 و. رود از فرسخ يك فاصله به بخارا و جيحون بين است كوچكى شهر: گفته و كرده، ضبط اول كسر به را آن ياقوت

. است معروف على بن طاهر رباط به فربر كه: گويد بعد

 به را آن علماء از يكى و بخارا جانب به جيحون كنار در شهريست فربر: گويد و خوانده اول فتح به را آن سمعانى

. مى برد نام) 320 شوال متوفى و 231 متولد (بخارى صحيح راويه فربرى يوسف بن محمد اللّه عبد ابو اسم

. است دانسته رودخانه اى نام باء و دوم سكون و اول فتح به را فرب قاطع برهان صاحب

: است گرديده ذكر استشهاد به عسجدى بيت اين و شده ياد عظيم رودى نام فرب اسدى فرس لغت در و

 فرب  رود بزرگ ننمايد             را كس تو سخاى سخاى با         

: آورده شاهد را خسرو ناصر بيت اين و است نوشته بزرگ رود نام را آن هم رشيدى فرهنگ صاحب و 

) ديگراند يك با دو هر دنيا بيم و ايمنى             (فرب رود ايمنى و بيم آمويست رود         

 نوشته اند عظيم رود و رود را آن لغت اهل كه فرب كه مى شود داده احتمال شد ذكر فرب كلمه درباره چه آن از 

 است شده خوانده نام بدين شده واقع آن كنار در فرب شهر كه آن مناسبت به هم جيحون رود و. باشد شهر نام

. است شده ناميده نام اين به آن كنار در آمل شدن واقع مناسبت به هم شط آمل نام به رود همين كه چنان

 نامه سفر 57 االشراف و التنبيه 106 العالم حدود 202 ص 2 ج اللباب و انساب در سمعانى 897 ص 3 ج ياقوت (

 13 س 27 ص) 85) (325 الفقيه ابن البلدان كتاب مختصر رضوى قدس آستان كتابخانه خطى نسخه فضالن ابن

. بود پيغامبر هود معاصر با كه تازى ضحاك عم پسر عمالق بن عاد بن شداد: شداد

 گفت شداد. داد بهشت اميد شداد به او. خواند خداى به را ايشان تا گرديد، عاد قوم مأمور خدا جانب از هود

 را ارم باغ و بسازم بهشتى زمين در خود من گفت شداد. گفت وى براى را بهشت صفت هود. باشد چه بهشت

 بهشت آن و رسيد، در مرگش اسب از آمدن فرود هنگام رفت بهشت ديدن براى كه شدن تمام از پس و ساخت،

. نوشته اند صنعا و حضرموت بين يمن بالد در را آن محل و شد، ناپديد

 و 10/352 گازر االذهان جالء تفسير و 10/481 االسرار كشف تفسير به شود رجوع شداد بهشت تفصيل براى (

) 86) (العماد ذات ارم در 212 ص 1 ج ياقوت و 187 ص القصص و التواريخ مجمل كتاب و 5/524 الفتوح ابو تفسير

 به الفضالء مؤيد كتاب در و. كرده اند ضبط دال ضم به را كلمه اين لغت صاحبان از بيشتر: شادروان 4 س 28 ص

 كه سراپرده و شاميانه مانند گويند را بزرگى پرده شاتوروان، آن پهلوى و شاذروان، آن معرب است، آمده دال فتح
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 شادروان مثال بر در كه پوست آن و) جهانگيرى و برهان (بكشند سالطين و ملوك ايوان و خانه در پيش در

) 44 ص 2 ج جوينى جهان گشاى ببينيد (است آويخته

 شادروان  شير مست رود بيشه سوى به             بساط روى به قطره اش بچكد گر كه مئى          

) آرا انجمن و برهان (سايبان سرادق، سراپرده، و خيمه 

 نهادش  كرسى خواجگان رسم به             شادش برد شيرين روان شاد به          

) نظامى (

 انداختند را زنجير و كنده             تاختند دولت شادروان سوى          

) مولوى (

: بزرگ بساط و منقش فرش

 شادروان  باغ حله از بگسترد كنون             ردا درخت پرنيان از افكند بر كنون         

) بيهقى تاريخ (معفورى قالى خانه دويست و شادروان سيصد ... آوردند ميدان به هديها آن و) فرخى (

 يافته  ايوان شادرون شير پناه در             را چرخ شير فراشانت آحاد بارها          

 جا اين در اختصار به دهخدا نامه لغت از شادروان كلمه تفسير در چه آن از) فرهنگ كتاب و نامه لغت از (انورى 

 از بعضى كه چنان نيست قالى شادروان كه شد معلوم مذكور امثله از و گرديد، ظاهر خوبى به آن معنى شد ايراد

. گفته اند آن معنى در مستشرقين

 خاص اسم نيز و آمده، همت دون مردم و ناسره زر معنى به كه فارسى است لغتى ماخ: ماخ بازار 3 س 29 ص) 87 (

: گويد برده اسم ماخ نام به هرى مرزبان از شاهنامه در فردوسى. است شخص نام و

 درى  هر از ديده و پسنديده             هرى مرزبان بد پير يكى         

 شاخ  و برز با و برگ با و سخندان             ماخ بود او نام و جهانديده             

 مسجد كه را محله همان و است بخارا در ماخ مسجد و) معجمه خاء به (ماخ: گويد كرده ياد ماخ مسجد از سمعانى 

. خوانند ماخ نيز جاست آن در

 محله مسجد، نزديك و. ساخت مسجد را خود خانه و شد، مسلمان كه بود، آتش پرست و مجوسى مردى نام ماخ و

. است شده منسوب ماخ به كه است بازارى و
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. مى كند ياد بوده ماخ اسمشان كه را بخارا مردم از نفر چند بعد و

 خانه اش اسالم از پس كه مى داند مجوسى را مرد مسجد بانى و مى نمايد ذكر عينه به را داستان همين هم ياقوت و

 العلوم خزاين كتاب در نيشابورى الحسن ابو گفته به بنا ولى. شد داده نسبت او به هم محله و بازار و. كرد مسجد را

 مى فروختند بت آن در كه بازارى و بوده، بت پرست كه بخاراست پادشاه نام ماخ: شده نقل آن از بخارا تاريخ در كه

. كردند بدل مسجد به را آن مسلمانان سپس كردند، معبد و خانه آتش را آن بعد و داشته، نام ماخ نيز

 معين حسان قنطره دروازه از بعد را ماخ محل مى شمارد را بخارا هفتگانه دروازه هاى كه جائى در حوقل ابن

. مى كند

 بازار در يكى: است داشته وجود بخارا در MAGAK ماگك مسجد دو مى نويسد خود يادداشت هاى در فراى

 مسجد محل كه مى كند سعى كه 16- 15 صفحات بارتولد كتاب به شود رجوع KURPI( كورپى در ديگر و عطارها،

. است ميالدى نهم قرن زمان از آن تاريخ و است، شده حفارى م 1935 سال در عطار ماگك) مى كند معين را ماخ

 و 25 ص 7 ج قزوينى يادداشتهاى 399 ص حوقل ابن 3/78 اللباب و A 994 سمعانى 78 ص اسدى فرس لغت (

 كتب از بعضى در و است، چنين بخارا تاريخ نسخه هاى تمام: نيمجكت 11 س 30 ص) 88) (4/380 ياقوت فراى

. باشد اسم اين صحيح تلفظهاى ظاهرا كه آمده، نموجكث و نومجكث جغرافيا

 و. يافته تبديل موحده باء به نون و شده، نوشته بومجكث صورت به جغرافى و تاريخ كتاب هاى از ديگر بعضى در و

. است شده بومشكث و بدل شين به جيم هم گاه

 و) 315 و 305 (اصطخرى و) 396 (اروپا چاپ اثير ابن در و نومشكث، 1195 و 1194 و 1189 صفحات 8 ج طبرى در

 ديگر مواضع در ولى است »باء «با بومجكث همه) 7371 (ياقوت و) 267 (مقدسى B حاشيه و) 398 (حوقل ابن

 جغرافى از بعضى نوشته. آنست صحيح صورت شد كه  گفته است نموجكث اصطخرى حاشيه و مقدسى متن چون

 اصطخرى و حوقل ابن چنانكه. دارد موافقت داند بخارا از ديگرى نام را نموجكث كه نرشخى گفته با دانان

 شهر نام وضع وقت در: گويد گشا جهان در جوينى و) 305 (و) 398)» (؟ (بومجكث اسمها و بخارا و: «نوشته اند

: است اين طبرى تاريخ عبارت دانند، بخارا اعمال جمله از را آن ياقوت و طبرى ليكن و) 1/76 (است بوده بمجكث

 بعد و است، بخارا قراى از بمجكث: گويد) 1/737 (ياقوت و) بخارا من هى و بومجكث فالى بخارا الى زم من عبر ثم(

 بومجكث اما: گويد ديگر جاى در و »است بومجكث نامش بخارا «گويد جا يك در او كه كند نقل چنين اصطخرى از

 افزوده با از پس واوى و. است واقع راه فرسنگى نيم در و بخارا فرسنگى چهار در طواويس به رونده چپ جانب در

 چهار در موضعى نام ديگر جاى در و گفته، بخارا نام را آن جا يك در است، مختلف بمجكث درباره گفته اش و. است

. است دانسته بخارا فرسنگى



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 117 صفحه  
 

 به بمجكث كه مى آيد بر چنين وسطى قرون دوران اسالمى نقشه هاى مطالعه از) 24 ص بخارا ترجمه (گويد فراى

 بنا. است مى كرده جدا. شده ناميده عطار مغاك بعدها كه ماخ جايگاه از را آن نهرى يا كانال و مى شده، اطالق ارگ

. است شده يكى بعدها دو آن و داشته، فرق بمجكث با) بوده ماخ معبد اطراف در كه مساكنى يعنى (بخارا اين بر

: گويد البلدان معجم كتاب در ياقوت: فاخره 15 س 30 ص) 89 (

. است معلوم فاخره معناى و است، معجمه خاء الف از بعد فاخره «

 ايوب كه است شده روايت چنين اخبار از بعضى در و. مى شود ناميده فاخره است واقع النهر وراء ما در كه بخارا و

 جهت بدين. كند فخر شهرها ديگر بر بخارا كه شد سبب دعا اين كرد، خير دعاى بخارا براى و رفت بدانجا پيغمبر

. شد ناميده فاخره

: است كرده نقل فاخره به بخارا تسميه براى صورت بدين حديثى االبرار ربيع كتاب در نيز زمخشرى

. بخارى بالفارسية هى و فاخرة، لها يقال مدينة ذكر سالمه و عليه اللّه صلوات جبرئيل ان الحديث فى «

. الشهداء بكثرة القيامة يوم المدائن على تفخر النها قال فاخرة؟ سميت لم سلم و عليه اللّه صلى اللّه رسول له فقال

 الغرباء على ارحم احد ليس فيقال. امتى على رحماء اجعلهم و بالتقوى، قلوبهم طهر و فاخرة فى بارك اللهم قال ثم

 »منهم

. است شده ذكر نرشخى متن در عينا »فاخرة فى بارك اللهم «جمله

: است شده آورده سمرقند و بخارا درباره زير مضمون به ديگرى حديث قزوينى البالد آثار كتاب در

: فرمود كه كند روايت السالم عليه اللّه رسول از يمان بن حذيفة

 شهر آن نام و شد، خواهد گشاده مسلمانان دست به نامند جيحونش كه نهر طرف آن كه شهرى بزودى «

 منصور آن اهل و گرديده، احاطه فرشتگان به و شده، پوشيده پروردگار مهربانى و برحمت شهر اين. بخاراست

. كشند شمشير خدا راه در كه بيابند را كسانى اجر و ثواب روند خواب به شهر آن در كه كسانى. باشند

 گورهاى از گورى و است، بهشت چشمه هاى از چشمه اى خوانند، سمرقند را آن كه ديگريست شهر بخارا از بعد و

. گردند حشر شهدا با قيامت روز در آنجا مرده هاى جنت، بوستانهاى از است بوستانى آنجا و آنجاست، پيمبران

). رضوى قدس آستان كتابخانه خطى نسخه االبرار ربيع و 510 ص البالد آثار و 832 ص 3 ج ياقوت (

). 74 ص 1 ج نقل  مى كند ياقوت معجم از را حذيفه حديث جهانگشاى تاريخ در جوينى
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 از نفر چند نام و است بخارا روستاهاى از يكى نوجاباد كه: مى گويد فقط سمعانى: نوجابادى 1 س 31 ص) 90 (

. نمى برد شخص اين از نامى و مى كند ذكر را آنجا علماى

 آن معناى) معجمه ذال و الف و موحده باء و الف آن از پس جيم و واو سكون و نون ضم به (نوجاباد: گويد ياقوت و

 چنين آن درباره و برده آمده بخارا تاريخ در كه عالم همين نام بعد و. بخاراست روستاهاى از. باشد نوج آبادى

: مى نويسد

 بخارا جامع در و. بود يافته عمر و عابد بسيار زاهد امام بخارا مردم از نوجابادى بكر ابو محمد بن على بن محمد

 و اعمال فضائل در كتابى و. مى نمود حديث امالء مى گزارد نماز آنجا در كه مسجدى در و. داشت تذكير مجلس

. داشت حديث سماع جماعتى از وى كرد، تأليف النظر مرتع بنام اخالقى محاسن

. بود 533 سال اآلخره جمادى هيجدهم در وفاتش

 هزار هفتاد علمى هر زير در 8 س 31 ص) 91) (821 ص 4 ج ياقوت و 241 ص 2 ج اللباب A 075 ص االنساب (

: فرمود كه كند روايت) ص (خدا پيغمبر از حديثى البلدان معجم در ياقوت: بود شهيد

 فى شهيد كل يشفع شهيد الف سبعون منها يبعث قطوان، لها يقال) قرية- القلوب نزهة (تربة سمرقند وراء «

 »عترته و بيته اهل من الف سبعين

 هر كه خاست، خواهند بر قيامت در شهيد هزار هفتاد آنجا از دارد نام قطوان كه است خاكى سمرقند طرف آن در

. كرد خواهد شفاعت را خود ذريه و بيت اهل از نفر هزار هفتاد شهيدى

 آن چون: «گويد بعد و است، كرده نقل ياقوت البلدان معجم از اختالفى اندك با هم مستوفى اللّه حمد را خبر اين

سلطان   عهد در چون تا بودند، متعجب حديث اين معنى حقيقت در مردم بود، كافرستان در سابق عهد در زمين

 شهيد جا آن مسلمانان از عظيم خلقى و افتاد، محاربه قراختاى كفار با را اسالم لشكر جا آن سلجوقى سنجر

.» شد روشن مردم بر معنى اين شدند،

 پس فراى شده، ذكر D نسخه در حديث چون ولى نيست، بخارا به مربوط و آمده، قطوان درباره حديث اين گرچه

 ذكر ياقوت كه همانست شده ياد D نسخه در كه قسمت اين: گويد مستوفى اللّه حمد القلوب نزهة از آن نقل از

 صورت بدين نيست، ياقوت در كه است شده برده نام خبر روات سلسله و سند از D نسخه در كه آن جز مى كند،

 از سعد بن ورقة از) اآلبدى (العابدى هارون ابو از) قاعد يا (قائد بن محمد كه گفت االنصارى الحجاج بن عتبة

 آن كه خراسان در شهرى به «گفت خدا پيغمبر كه كرد روايت كند رحمت را او خداوند كه اليمان ابن) حذيفة(

 از الخطاب بن عمر و بخارا از) ع (على نسخه همان در و »كنيد كمك مى شود ناميده بخارا و جيحونست رود طرف

. مى كنند تعريف خراسان
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 احمد امين اقليم هفت و 4/140 و 3/137 و 1/518 ياقوت و 246 قزوينى القلوب نزهة و 106 ش فراى يادداشت (

 همان آمده بيشگرد و شگرد و صورت هاى به كه: «يشگرد 13 س 31 ص) 92) (400 ص 3 ج طهران چاپ رازى

 در چغانيان كوه هاى نزديكى در را آن محل و خوانده اند، واشجرد را آن نويسان جغرافى از بعضى كه شهريست

. كرده اند تعيين ترمد قرب جيحون باالى نواحى

 حد بر نهاده، صحرا و كوه ميان اندر استوار، شهريست) ويشكرت. يا (شگرد و گويد) 110 ص (العالم حدود صاحب

. ختالن و چغانيان ميان

. است آمده هم موحده باء با بشكرد صورت به) 120 ص (كتاب همين در و

: گويد قواديان و ترمد ذكر از پس و خوانده، واشجرد را آن استخرى. است كرده ياد واشگرد بنام را آن گرديزى

 از و. باشد آن  كوچكتر از شومان و است، ترمد مانند بزرگى در اخير شهر كه است، واشجرد و نوذر آن شهرهاى

. برند ديگر بالد به كه آيد دست به بسيار زعفران چغانيان بنزديكى تا شومان و واشجرد

. مى شمارد واشجرد و شومان و چغانيان و كش را آن جنوبى حد مى كند، ذكر را اشروسنه حدود كه جائى در و

. است نموده وصف شد نقل استخرى از كه چنان را واشجرد هم به خرداد ابن

 راه: گويد مى كند ذكر را روستاها و شهرها بين مسافات كه جائى در و كرده، نقل عينا را استخرى گفته حوقل ابن

 از و روز، يك واشجرد تا و راه روز يك انديان تا پس است، مرحله دو شومان تا چغانيان از و واشجرد تا چغانيان از

. است راه روز يك ايالق تا واشجرد

 توابع از شومان و واشجرد و نويده قصبات كه است آمده قواديان كلمه ذيل مستوفى اللّه حمد القلوب نزهة در

. اوست

 را ويشگرد: است شده وصف چنين شهر اين از و آمده ويشگرد جا همه شهر اين نام ممالك و مسالك ترجمه در

. نهاديم النهر وراء ما جمله در را ختل و صغانيان جمله در

.» باشد ترمد چند ويشگرد: «آمده چنين باز و

 و كش سوى جنوبى و فرغانه، از جانبى و چاچ، با شمالى و: آمده چنين شد ياد اشروسنه حدود از كه جائى در و

. راشت و ويشگرد و شومان

: شده ياد چنين مسافات بحث در و

. است راه روزه يك ايالق تا ويشگرد از و راه، روزه يك ويشگرد تا انديان از راه، روزه يك انديان تا شومان از

. است صغانيان شهرهاى از شومان: گويد شومان كلمه ذيل ياقوت
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. است كوچكتر ترمد از اندكى آن  شهر و شمرده اند كوره يك واشجرد با را شومان بعضى: گويد باز و

 و بخارا با و بخارا از دور است شهركى واشجرد يا و يشگرد كه گرديد معلوم شد ياد كلمه اين درباره آنچه از

. نيست موافق نرشخى گفته با نويسان جغرافى كتب از يك هيچ گفته و ندارد رابطه اى هيچ قاسميه

 ابن 156 ص القلوب نزهة 3/337 ياقوت ،325 و 340 استخرى 394 ص حوقل ابن االرض صورة 340 ص استخرى (

 D نسخه در: (سمران 13 س 31 ص) 93) (120 و 110 العالم حدود 157 ص گرديزى 243 و 211 ص به خرداد

. است آمده طبرى در سمران نام) سمرات؟

 گفته خوارزمى الحسن ابو. باشد نون آن آخر در و اسمر جمع بلفظ سمران: گويد جا يك در ياقوت و) 3/1112 (

. است سمرقند عربى نام سمران

: گويد ديگر موضع در باز و

: كه افزوده بعد و. است سغد قصبه و است، معروفى شهر گويند، سمران تازى به را آن) دوم و اول فتح به (سمرقند

. گفتند سمرقند كرده تعريب را آن و شد، ناميده كنت شمر نام به و كرد، بنا كرب ابو شمر را آن: گويد ازهرى

 اين از. كرد ويران را آن تصرف از پس كه مى دانستند شهر اين فاتح را شمر نام به يمن ملوك از شخصى عرب ها

. خواند سمرقند و كرد معرب را آن عرب و شد، ناميده شمركند به جهت

: گويد القلوب نزهة كتاب در سمرقند به شهر اين تسميه وجه براى هم مستوفى اللّه حمد

 آن افتادش ديار اين اهل با كه خصومتى جهت تبع نسل از نامى سمر الطوائف ملوك عهد به) اسكندر (او از بعد و

 گردانيد، معرب عرب خواندند، سمركند را آن پس نگذاشت، پا بر عمارتى هيچ كه چنان بكند، و كرد خراب را شهر

 فراى يادداشت 245 ص اروپا چاپ القلوب نزهة 133 و 132 ص 3 ج ياقوت 1112 ص 3 ج طبرى( .گفتند سمرقند

 و پادشاهان مسكن بيشتر و. سازند شهر ميان در كه است كوچكى قلعه) ارگ يا (ارك 5 س 32 ص) 94) (108 ش

. سيستان در است موضعى نام نيز و باشد، لشكر سرداران و امرا

 آن از پس و بود، ليث بن عمرو آن بانى و بى شك دروازه و كركويه دروازه بين است بزرگى ابنيه ارك: گويد ياقوت

. باشد) ارگ (نام همين به هم تاكنون و گرديد، سيستان االماره دار

: برده اند كار به سيستان زرنج مستحكم بسيار قلعه و استوار دژ براى شاهان فتوحات در را كلمه اين شعرا

 گويد فرخى

 زرنگ  شهر ز به است گشاده بار هزار             ارگ زباره به است گرفته بار هزار          

: گويد همو و 
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 زرنگ  ارگ در تير يك به بگشاد وانكه             طاق گنبد در حمله يك به كند بر كه آن         

 به مغول حمله از پس است، رفته كار به سيستان در مرتبه اولين براى ارگ كلمه كه: گويد فراى نقل به بارتولد 

 غوريان در را آن و 8 س 32 ص) 95) (فراى يادداشت 210 ص 1 ج ياقوت. (است كرده پيدا انتشار نقاط ساير

 دو را قهندز گويد كه حوقل ابن گفته از فراى. نبرده اند غوريان دروازه از نامى عرب نويسان جغرافى: خوانند

 شرقى در: است در دو را حصار اين گويد كه نرشخى قول از و جامع، مسجد دروازه و ريگستان دروازه بوده دروازه

 همان غوريان دروازه كه است زده حدس خوانند، ريگستان در را غربى در و غوريان در را شرقى در غربى، در و

. است بوده قهندز جنب شارستان داخل درست كه است جامع مسجد دروازه

: اسامى بدين بوده دروازه هفت را بخارا شهر

- 3 نور دروازه- 2. باشد قهندز دروازه اين از پس كه: گويد مقدسى- المدينه درب به معروف شارستان، دروازه

 دروازه- 6 قهندز دروازه- 5 آهنين دروازه- 4) كنده در: فارسى مسالك- حفره: استخرى و مقدسى (حقره دروازه

. مى گفتند هم مهر دروازه را آن كه اسد بنى

 ريگستان دروازه يكى: است بوده دروازه دو را قهندز) سعديان- فارسى مسالك ترجمه (سعد بنى دروازه

 جلو ريگستان و مى رفتند، جامع مسجد به دروازه اين از كه آدينه مسجد دروازه ديگر و) السهله باب: مقدسى(

. بود قهندز دروازه

: اسامى بدين است بوده دروازه يازده را ربض و: بود شهر ربض قهندز كنار در و

 دروازه به معروف شهر مشرق طرف در ديگر دروازه آن از بعد. مى رفتند خراسان به دروازه آن از كه ميدان دروازه

 آن از بعد) حديق دروازه: فارسى مسالك ترجمه- ريو «استخرى (ربو دروازه به معروف دروازه بعد و. ابراهيم

 مردكشان دروازه و دروازه اين از كه كالباد دروازه بعد و) مركسان: مقدسى- قشه مرد: استخرى (مردكشان دروازه

 كه سمرقند دروازه آن از بعد و. بوده نوبهار دروازه به معروف دروازه كالباد دروازه از پس و. مى رفتند بلخ و نسف به

. مى رفتند النهر وراء ما بالد ساير و سمرقند به دروازه اين از

: استخرى و مقدسى (بغاشكور دروازه سمرقند دروازه از بعد و

 مقدسى و استخرى (جدسرون دروازه ديگر و) راميثنيه: ترجمه و استخرى (راميثنه دروازه آن از پس و) فغاسكون

 نشده معين درستى به آن محل كه غشج دروازه بعد و. مى شدند جانب  خوارزم به كه) حدشرون: مسالك ترجمه و

. است

 

 



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 122 صفحه  
 

: زير اسامى به بوده دروازه هايى نيز مى شدند، بازار به كه آنجا ربض ميان در و

 ترجمه و استخرى (ماخ، مسجد نزديكى در دروازه دو، آن از بعد و حسان، پل دروازه آن از پس آهنين، دروازه

 دروازه نام به دروازه اى بعد و. رخنه دروازه به معروف بوده ديگرى دروازه دروازه، دو اين ميان و) ماج: مسالك

 بعد و) السويقة قنطرة (بازارك پل نزديك ديگر دروازه و) »هاشم بو «مسالك ترجمه (كنانى هشام ابى كوشك

 دروازه و مغان كوى دروازه ديگر و است، شده ياد بخارا تاريخ در نامش كه دروازجه در بعد و است، فارجك دروازه

. داخلى سمرقند

 ممالك و مسالك ترجمه 280 ص مقدسى 306 ص استخرى ممالك و مسالك 399 ص حوقل ابن االرض صورة

 كه مى روند محلى به سال هر بخارا آتش پرستان كه) 3/111: (مى گويد كاشغرى محمود: 10 س 32 ص) 96) (239

 قبر روى بر را قربانى خون و مى كنند، قربانى و مى كنند، زارى آنجا در. است شده كشته آنجا در سياوش احتماال

. مى ريزند

: گويد) 235 (الباقيه آثار كتاب در بيرونى

 به و مى كنند، زارى و نوحه و نزديكى در مى گريند، خود پيشين مردگان بر سغد مردم) خشوم (ماه اين پايان در

. فروردجان در فرس عمل مانند نهند، اشربه و اطعمه مردگان براى و زنند لطمه خويش صورت هاى

: است اين شد ايراد آن ترجمه فوق در كه سغديان سال آخر جشن به راجع بيرونى عبارت

 يضعون و وجوههم يقطعون و عليهم، ينوحون و القدماء موتاهم على السغد اهل يبكى الشهر هذا آخر فى: خشوم «

 »مغان گريستن «رسم به راجع: 10 س 33 ص) 97) (110 فراى (الفروردجان فى الفرس فعل االشربة و االطعمة لهم

 ص) 98) (ى 111 فراى. (شود رجوع 854- 852 صفحات BSOS 2391/6  در A .ZEKIVALIDIوليد زكى مقاله به

 در است رسم امروز چنانكه پالك گذاشتن كه مى شود مستفاد عبارت اين از: نوشت آهن بر خويش نام 10 س 33

: كردند بنا را كاخ اين كه باز آنگاه از كه آنست ديگر عجب و 2 س 34 ص) 99) (112 فراى. (است بوده معمول بخارا

 قلعه كه: گويند خالف بال بخارا مردم كه هست نيز ممالك و مسالك ترجمه و حوقل ابن و استخرى در داستان اين

 رايتى و پرچم هر همچنين و. نشده بيرون قلعه اين از پادشاهى و امير هيچ جنازه هرگز كه است خاصيتى را بخارا

. باشد داشته صحت اگر است عجيب اتفاقات از اين و است، نشده شكسته و منهزم شده بسته قلعه اين در كه

. است شده نقل داستانى چنين دمنه و كليله كتاب در هم بغداد به راجع

) 100) (20 ص دانشگاه چاپ دمنه و كليله 245 ص ممالك و مسالك ترجمه 404 ص حوقل ابن 315 ص استخرى (

 را ابن كلمه و كرده اضافه جد يا پدر اسم به را پسر اسم اكثر در فارسى زبانان: خليفه على زنگى 2 س 35 ص

: مى نوشته اند و مى گفته خليفه على زنگى را خليفه بن على بن زنگى چنانكه مى انداخته اند،

. نشد ديده اثير ابن در جز جايى در شخص اين نام
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: است كرده ياد او از موضع دو در اثير ابن

 در و خواند، آنجا به را غزها داشت طخارستان حكومت كه شيبانى خليفه بن زنگى امير: گويد موضع يك در

. بود شده كشته قماج دست به پسرش و بود، دشمن قماج امير با او. داد جاى بدانها طخارستان سرزمين

 حمله در: گويد و خوانده شيبانى خليفه بن على بن زنگى امير نام به را او 559 سال حوادث در ديگر جاى در و

. داشت را قوم آن رياست زنگى امير غزنه به غزها

 با مطابق درست و شده، ذكر هم پدر نام دوم جاى در و شده، داده جد به نسبت خليفه بن زنگى امير اول موضع در

. باشد كرده اشتباه نرشخى كه دارد احتمال نشده، ياد بخارا در او حكومت جائى در اما است، نرشخى تاريخ

 چهار كتاب در: شد بخارا والى گورخان جانب از البتكين 5 س 35 ص) 101) (116 فراى 115 و 67 ص 11 ج اثير ابن (

: گويد عروضى نظامى. است شده ياد موضع چند در اتمتكين بنام شخص اين مقاله

. داد اتسز خوارزمشاه برادرزاده) ؟ (بيابانى امير پسر اتمتكين به را بخارا گورخان و

 محقق امر اين صورت هر در نشد، معلوم كلمه اين صحيح ضبط: است نوشته مقاله چهار حواشى در قزوينى عالمه

 و است، كلمه بدين شبيه نامش كه داد شخصى به را بخارا حكومت قطوان جنگ از بعد 536 در گورخان كه است

. است نموده نقل الپتكين بدل نسخه و اتمتكين صورت با را بخارا تاريخ عبارت بعد

 نيز اورخان و اوزخان و) راء بدون (كوخان و عربى كاف با خان كور تاريخ كتب در كه را نام اين: گورخان اما و

. بالخصوص ايشان از يكى نام نه است، بوده خطا قرا ملوك نوعى لقب مورخان بيشتر قول به نوشته اند،

 اعظم فمعناه الترك، لملوك لقب خان و ملوكهم، العظم لقب الصين بلسان كو: (گويد 536 سال حوادث در اثير ابن

 پادشاهان بزرگترين لقب چينى زبان به كو) مانويا كان و الخمار و المقنعة من ملوكهم لبسة يلبس كان و. الملوك

 ملوك لباس لباسش كوخان. باشد پادشاه بزرگترين كوخان معناى و است، ترك پادشاه لقب خان و باشد، تركان

 كور از مختصرى حال شرح آرا جهان مى رفت  صاحب مانى مذهب بر و. بود است خمار و سرپوش از عبارت كه چين

: گويد چنين و آورده خان

: گويد بعد و خانان، خان يعنى گويند نيز خان كور را ايشان كه قراخطائيان

 پنجم پنجشنبه روز در و رسيد، سلطنت به 522 سال در داشت نام طايقو قوشقين بود، خطاى معتبران از خان كور

 فرمانفرما النهر وراء ما تمام بر و شد، غالب سنجر سلطان بر 186/187 سمرقند حدود در قطوان در 536 صفر ماه

. داشت مانى مذهب او و كرد، وفات 537 سال رجب ماه در و گرديد،
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 33 و 32 ص 9 ج اثير ابن و 112 و 114 ص قزوينى عالمه از آن حواشى و 22 ص سمرقندى عروضى مقاله چهار (

 خمسمائه و ثالثين و ثمان سنه رمضان ماه در 7 س 35 ص) 102) (166 ص غفارى احمد قاضى آراى جهان تاريخ

: رسيد بخارا به غز حشم

 كتابش در شارشفر ندارند، توافق مورخان غزها توسط بخارا تسخير در كه است نوشته خود 118 يادداشت در فراى

 ده آمده نرشخى تاريخ در كه 538 سال: مى گويد MATHIEPERSANE CHRESTO( 93/1 )پرسان كرستوماتى

 در كه را تاريخى 327 صفحه تركستان كتاب در بارتولد اما مى باشد، بخارا تسخير حقيقى تاريخ از نزديك تر سال

. بيابم را شفر مأخذ نتوانستم من و مى كند، قبول) 538 (شده ياد نرشخى

 همان است ممكن شده ذكر اينجا در نامش كه الدوله عين كه است كرده اضافه يادداشت همين دنباله در فراى و

. است شده ياد) فياض چاپ 628 صفحه (بيهقى تاريخ در كه باشد كس

 بيهقى تاريخ الدوله عين چه باشد، بيهقى الدوله  تاريخ عين شخص اين نمى تواند و نيست درست وى نظر اين ولى

 در شده، ذكر كتاب اين در كه شخصى و آمده، 431 سال حوادث در نامش و غزنوى مسعود سلطان زمان به مربوط

. آنهاست زمان بين فاصله سال يكصد از متجاوز و است، بعد و 538 سال به مربوط و غز حشم استيالى زمان

 عازم بخارا از خوارزمشاه: نوشته جوينى كه بوده 553 در مرتبه يك خوارزمشاهيان توسط بخارا تصرف اما

 615 سال حدود در باز و) 12/54 اثير ابن (كرد محاصره را بخارا تكش كه است 594 سال در ديگر و. شد سمرقند

 مغول چنگيزخان و) 105- 12/104 اثير ابن 1/76 جوينى. (آمد در بخارا به و بگذشت معبر از تكش بن محمد 616 يا

 باالخره كشيد، طول ارگ محاصره مدتى و كرد، محاصره را آن دروازه هاى و رسيد بخارا به) م 1220 (616 سال در

. گرديد آتش طعمه شهر اعظم قسمت و درآمد، مغوالن تصرف به ارگ و شهر

. نگذاشتند باقى را كسى و كردند بى حد كشتار شهر اين در مغوالن و

 64 ص 5 العبر 409 ص و 360- 359 بارتولد تركستان 90 ص 12 ج اثير ابن 76 و 75 ص 1 ج جوينى جهانگشاى (

 رجوع 121- 125 ص طهران چاپ الدين بهاء الترسل الى التوسل كتاب به خوارزمشاهيان توسط بخارا تسخير براى

 زمان از منظور جا اين در اما مى شده، اطالق اسالم از قبل عصر به عربستان در جاهليت: 6 س 36 ص) 103) (شود

 هر چنانكه 10 س 36 ص) 104 (120 فراى. (مسلمانانست دست به خراسان و النهر وراء ما تسخير از پيش جاهليت

 در بر و ساختند، فرمود سرائى ريگستان به احمد بن نصر سعيد امير زمان در: بودى ديوانى حده على را عاملى

 كه ارگ اطراف در كه  همگى ديوان نه از نرشخى نمودند، بنا ديوانى عمال از يك هر براى داد فرمان خويش سراى

: شرح بدين است، برده نام بوده پادشاه جاى

. است بوده مملكت مدبر و وزير كار محل كه: وزير ديوان- 1
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- 3 است بوده زمان اين در ماليه و دارائى وزارت منزله، به و بوده عظام مستوفيان كار محل كه استيفا ديوان- 2

. است بوده انتظامى مأموران و امنيت حافظان و پاسبانان و شرطه رئيس جاى كه: شرط صاحب ديوان

 و اخبار رساندن مأمور كه باشد بريد صاحب ديوان شايد و ندانستم را ديوان اين از مقصود: مؤبد صاحب ديوان- 4

. است بوده اطالعات كسب

. است بوده ديگر مدارك و عهود و اسناد ضبط محل كه شرف ديوان- 5

. است بوده امير اختصاصى امالك امور متصدى كه: خاص مملكه ديوان- 6

 به امر و مقياسات، و اوزان بر نظارت مانند وظايفى عهده دار آن و بوده، محتسبان جاى كه: احتساب ديوان- 7

. بوده اند منكر از نهى و معروف

. است بوده موقوفات بر نظارت مسئول كه: اوقاف ديوان- 8

. است دولتى قضاء ديوان- 9

 آن كارهاى و نداشته وجود ديوان اين هنوز زمان آن در است ممكن نشده، برده نام عارض ديوان از صورت، اين در

. بوده اند عهده دار وزير يا سلطان شخص را

 و كامل توضيح تركستان كتاب 232- 229 صفحات در بارتولد: كه مى نويسد خود 121 شماره يادداشت در قراى

 و كرده ام، ترجمه خزانه دار را مستوفى لغت من كه افزوده باز و مى دهد، كرده ذكر نرشخى كه اداره هائى از جامعى

. كنيد رجوع عالمى الفضل ابو تأليف آئين  اكبرى به. است بوده وزير معاون شغل اين هند مغول دولت در

 اللّه رحمه العتبى بن حسن بن احمد وى وزير: 1 س 37 ص) 105) (121 فراى يادداشت 75- 74 ص بخارا ترجمه (

 محمد يمينى مؤلف و است، اشتباه شده دانسته يكى يمينى مؤلف و وزير عتبى اينكه: است يمينى كتاب مؤلف كه

 مترجم از مسلما اشتباه اين و است وزير عتبى از غير اما است، عتبى به مشهور چه اگر كه است الجبار عبد بن

 نموده آن در زيادى و كم و كرده تصرفاتى نرشخى تاريخ اصل در كه است قباوى نصر بن محمد نصر ابو كتاب

 محمود از نامى نوشته را خود تاريخ كه 332 تاريخ در و بوده، يمينى مؤلف از قبل مدتى زمانش نرشخى چه است،

. ببرد را يمينى تاريخ مؤلف نام تا است نبوده يمينى تاريخ و الدوله يمين

 جابر بن غزوان بن عتبة به منسوب وى النضر، ابو يا نصر ابو به مكنى و عتبى به معروف الجبار عبد بن محمد

. هجريست پنجم قرن اوائل و چهارم قرن مترسالن بزرگان از و رى مردم از و است، صحابى

 مرگ از پس. آمد بود خراسان عمال وجوه از كه عتبى نصر ابو خود خال نزد به خراسان به رى از جوانى آغاز در

 المعالى شمس خدمت در هم چندى و برد، بسر سبكتكين الدين ناصر و سيمجور على ابو دستگاه در مدتى خالش

 و. مى كرد محمود سلطان سپهساالر سبكتكين الدين ناصر بن نصر امير خدمت گاهى هم نيشابور در و بود، قابوس
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 تا كرد سعايت وى حق در آنجا حاكم بغوى الحسن ابو كه شد، بريد صاحب رستاق گنج در سلطان همين زمان در

. كردند معزول را او

 در بخارا در و. درگذشت 427 سال در. است او اشعار و رسائل و الكتاب لطائف يمينى تاريخ از غير وى آثار جمله از

 و 70 مزارات  بخارا و يمينى تاريخ شرح مقدمه. (شد دفن نيشابورى الدين رضى مقبره نزديك خان مدرسه تيمچه

 سال هر ماه اسفند شنبه چهار آخرين شب مقصود: سورى شب 12 س 37 ص) 106) (4/365 ثعالبى الدهر يتيمة

 را آن و مى نمايند برگزار شب آن در را خاصى رسوم و آداب و مى گيرند، سور شب آن در ايرانيان كه است شمسى

. است ايرانيان باستانى و ملى جشنهاى از جشن اين و. گويند سورى شنبه چهار

 دوم سال اول شماره و اول سال 11 شماره در نفيسى سعيد شادروان مفصل مقاله به شود رجوع آن تفصيل براى (

 رانى سخن خالصه و 41 مسلسل شماره از 33 صفحه دهخدا نامه لغت به و سورى، شنبه چهار درباره مهر مجله

: موليان جوى 14 س 37 ص) 107) (پنجم سال 3 شماره تهران ادبيات دانشكده مجله در مقدم محمد دكتر آقاى

 براى آن الف بوده مواليان اصل در موليان و. است بوده بخارا شهر اطراف در مشهورى محل نرشخى برگفته بنا

. است شده موليان و افتاده تخفيف

: گفته كه آمده مشهورش قطعه آن در رودكى شعر در موليان جوى و

 همى  آيد مهربان يار) بوى (ياد             همى آيد موليان جوى بوى         

: است نوشته خود 128 شماره يادداشت در فراى 

 استفاده ميالدى 1920 سال تا اوقاف آمد در از مى كرده اند، زندگى اسماعيل امير اخالف كه بخارا از بخشى در

 ذكر زمينهائى از فهرستى شده نوشته) م 868 (295 اصل نسخه روى از كه) م 1578 (986 وقفنامه. است مى شده

 كه محالتى بين در و. مى باشد گفته نرشخى آنچه با مطابق و است، بوده متعلق اسماعيل امير اوالد به كه مى كند

. مى شود ديده موليان جوى و نوكنده نهر محالت شده برده نام

: گويد نيز بخارا كتاب در و

 باقى سامانيان اعقاب دست در حاضر عصر تقريبا تا حتى بخارا امالك از بعضى كه است توجه شايان نكته اين

. است مانده

 طرح چنان معماران و العصر نادر استادان و (گفته كه اينجا در كتاب متن است نوشته فراى: 10 س 38 ص) 108 (

 . L .BOGDANOVنيست  روشن) كشيده اند

.» كرده اند سعى معماران و زمان بزرگان: «كرد تعبير زير شكل به را آن بايد كه است زده حدس
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 و (است اين آن معنى و است افتاده اينجا در كلمه اى آنكه مثل فقط است واضح و روشن عبارت نگارنده نظر به

.) كشيده اند طرح چنان را آن معماران و زمان نادر استادان

 محمد و او و برده نام طالوت بن محمد وى پدر از جا دو در طبرى: طالوت بن محمد بن حسن: 4 س 39 ص) 109 (

. مى شمارد الحسين بن طاهر اصحاب و ياران از را بخارخدات بن عباس و عالء بن

 صبوحى از داستانى و شده، ياد) 1868 قاهره طبع (اصفهانى الفرج ابو اغانى كتاب در فقط هم او پسر حسن از و

 را آنها گفتگوى و ياد بوده او حضور در طالوت بن محمد بن حسن كه هنگامى در طاهر ابن اللّه عبد بن محمد زدن

. نشد ديده نامى شخص اين از ديگر معتبر تاريخ كتب در و. مى كند ذكر

 19 س 39 ص) 110) (127 فراى 86 و 20/85 ج آغانى 6/262 اثير ابن كامل فهرست 856 و 11/852 ج طبرى (

 ابن و طبرى تاريخ در و. نرسيد نظر به فارسى و عربى تاريخ كتابهاى در او نام اوست، شهرت احتماال: الكبير سيماء

 و الطويل سيما و صغراج سيما و الشرابى سيماء و االبراهيمى سيماء: مانند شده اند، ذكر سيما نام به تن چند اثير

 سبما نامشان كه كسانى براى (نمى كند تطبيق شخص اين با كدام هيچ كه اينها غير و حاجب نصر غالم سيماء

 است ممكن گويد فراى: دشتك 15 س 39 ص) 111) (اثير ابن كامل فهرست و فهرست  طبرى به كنيد رجوع است

 كه است صحرائى اسم پيداست نرشخى تاريخ خود از كه طورى به و. باشد استپ يا صحرا معنى به و سغدى كلمه

) 112) (130 يادداشت فراى. (نيست مراد اينجا در كه فارس در است واليتى نام نيز و. است پيوسته بخارا حصار به

. است النهر وراء ما خانيه ملوك از ملك رباط بانى الفتح ابو به مكنى: ابراهيم بن نصر الملك شمس 12 س 40 ص

. خوانده اند »العالم الملك «لقب به را او مورخان از بعضى

 شاه ملك سلطان همسر خاتون تركان پدر (نصر بن خان طفقاج ابراهيم الدوله عماد المظفر ابو پدرش از بعد نصر

. بود ارسالن الب داماد دختر، به او. نشست پدر جاى به داشت، سلطنت 460 تا 440 سال از كه) سلجوقى

 سال قعده ذى آخر در. داشت سماع حديث ائمه از و مى نوشت، نيكو خط بود، سايس و شجاع و فاضل بسيار و

. يافت وفات 472

 مانده باقى قره خانيان دوره از كه بخارا شهر جالب بناهاى ميان در: كه است نوشته بخارا كتاب در فراى

 الملك شمس امر به) م 1075 (ه 467 سال حدود در و واقع ملك رباط به مشهور واحه در كه است كاروانسرائى

. است شده ساخته

- 460 (ابراهيم بن نصر نام به قراختائى بزرگ خاقان لقب الملك شمس) فراى نقل به: (گويد PRITSAK پريتساك

. است) 472

. مى باشد جالل شيخ فعلى دروازه بارتولد گفته به ابراهيم دروازه
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 بخارا مزارات و 164 آرا جهان 133 و 120 الصدور راحة 312 االنساب معجم 102 بارتولد تركستان 9/104 اثير ابن (

 لندن (بخارا به  سفرى A .BURNSكتاب  در قسمت اين خالصه: آباد شمس 14 س 40 ص) 113) (131 فراى 20

 صورتهاى به كه: غورق 1 س 41 ص) 114) (132 ش فراى يادداشت (است شده استفاده آن از و ترجمه،) 1835

) مهمله را ضم و ملفوظه غير معدوله واو و اول ضم به (آن و است تركى لغت مى شود نوشته فرغ و غوروق و قوروق

 گويد اثر چنانكه است، شده منع و ممنوع معنى به

 محو نسخه ها از شد نامه ساقى كه             نحو مى بدان گفتگوى شد قورق          

 در كاشغرى.- شده ذكر شكارگاه مطلق معنى به ترك لغات در و است، آمده نيز داشتن باز و نگهبانى معنى به و 

 چمن زار و لنگ او بر مجازا و) 1/313 (غيرهم و لالمراء الحمى) دوم كسر و اول بضم (قرغ: گويد ترك لغات ديوان

 خود چهارپايان براى حكام كه بوده زارى علف آن و. مى خواندند الى وزن بر »حمى «را آن اعراب و. مى شود اطالق

: گويد طبرى. مى كرده اند منع غير از

 كار سر دواب بجهت كه گويند را زارى سبزه و »فيها يتصيد ال و احد يقربها ال حمى جبل و مرج) «9/1594 (

. باشند كرده منع چرانيدن از سالطين

 كرده اضافه و است، نموده تفسير مى شده محافظت حصارى يا ديوار بوسيله كه سلطنتى شكارگاه به را غورق فراى

 صفويه زمان در و. مى رفته بكار نيز سلطنتى قبور نزديك ممنوعه قسمت معنى به مغول زبان در لغت اين كه است

. است مى شده اطالق يافته اختصاص سلطنتى حرم براى كه باغى به كلمه اين

: خانه كبوتر 2 س 41 ص) 115) (133 ش فراى يادداشت و دهخدا نامه لغت و عجم بهار و اللغات غياث و آنندراج (

 از. كنيد رجوع VDISP ,TOLSTOV( 6491 )68/1 -48 بمقاله وسطى قرون در كبوترخانه عكس و نقشه براى

 نصر فرزند) آرا جهان- خان طمغاج: (خان طفقاج ابراهيم فرزند خضرخان 5 س 41 ص) 116) (134 فراى يادداشت

 سلطنت تخت بر 472 سال در الملك برادرش  شمس مرگ از بعد كه است النهر وراء ما خانيه ملوك از ارسالن

. درگذشت مدتى اندك از بعد و بود، كوتاه پادشاهيش زمان نشست،

 نسبت ناپسندى سلوك و نبود، خوب مردم با رفتارش زمامداريش دوره در گرفت، را پدر جاى خان احمد پسرش

 النهر وراء ما متوجه 482 سال در وى تنبيه براى ملكشاه. كردند شكايت ملكشاه به ازو مردم داشت، رعايا به

 تركان (فرستاد، خاتون تركان عمه اش نزد و نمود، دستگير را خان احمد سمرقند و بخارا تصرف از پس و گرديد،

 معين النهر وراء ما حكومت به را خان احمد باز چندى از پس ملكشاه) بود خان خضر خواهر ملكشاه زوجه خاتون

 الحاد و زندقه به را او كه آن سبب و شوريدند، خان احمد بر مردم 488 سال در. نمود روان جانب بدان و كرد،

 به جايش به را مسعود پسرش و نمودند، خفه را او لشكريان دادند، فتوى او قتل به قضاة و علماء. كردند متهم

. برداشتند امارت
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 و خان خضر احوال) 135 (افراى) (3/318 العبر 189 مقاله چهار حواشى 164 آرا جهان تاريخ 10/58/84 اثير ابن (

 احوال پريتساك مقاله به و) 1874 (17 شماره TRUDYVOIRAO در V .GRIGORIEV مقاله به را خان احمد

 ارجاع DERISLAM 13( 3591 )84/74 مجله در 482- 473 خضر بن احمد و 473- 472 ابراهيم بن خضر خاقان

.) است داده

 قزوينى يادداشتهاى در. كثكثان F و E و D و C نسخه هاى كمكشان B نسخه در: (كشكثه آل 5 س 42 ص) 117 (

 معناى به صورت اين در و است، شده تعبير كوشان كوشك صورت به لغت اين: است نوشته فراى) كشكشه

. باشد مى كنند زندگى كوشك در كه كوشانهائى

 معنى به را آن نثر، و نظم از منتخباتى CHRESTOMATHIE PERSANT پرسان كرستماتى كتابش در شارشفر

. مى نمايد تعبير بزرگ عمارت

 و است، مربوط كوشان لغت با كه گفت مى توان حدس روى از فقط و است، مشكوك خطى نسخه هاى در كلمه اين

. مى كند تأييد را حدس اين) اصيل بودند غربا نبودند دهقانان از ايشان و (جمله

 حفاريهاى: گويد خود يادداشتهاى در فراى: كوشك هفتصد 13 س 42 ص) 118) (137 شماره فراى يادداشت (

 كوشك زمانى كه دارند وجود دشت در تپه ها از بى شمارى تعداد چون مى نمايد، تأييد را گفته اين بخارا واحه

. است بوده دهاقين

 دست با همه يكى بجز بخارا نهرهاى مى شود مستفاد ديگر مآخذ بعضى و نرشخى از چنانكه: 3 س 44 ص) 119 (

. است بوده آبيارى مجارى نهرها اين همه زيرا شده، كنده

 ياد گونه بدين خود آثار در را آنها مشخصات و نامها و بوده دانان جغرافى معروف دروازه ها، مانند بخارا نهرهاى

: كرده اند

 است، سغد نهر به معروف بخارا در آيد، بتم كوههاى از سمرقند جانب از و جاريست بخارا به كه رودهائى و انهار «

 ناحيه در خارج، ديوار از پيش قصبه از بيرون بخارا حدود در و است، بخارا نهر به معروف سغد و سمرقند در و

 آن بر بخارا ديوار كه مزرعه ها و ديهها در و گردد، پيدا چند نهرهائى و رسد، شهر بدر و شده، منشعب طواويس

. شود جارى گرفته قرار آن در بخارا عمارت و دارد، احاطه

) كام شافرى حوقل، ابن- كام كافرى: استخرى حاشيه) (آن ترجمه و استخرى (كام سافرى به معروف نهر اول

. نمايد مشروب را آنجا و رسد، وردانه به كند، سيراب را چندى دههاى آنكه از پس نهر اين است،

 به منتهى روستاها كردن مشروب و انشعاب از پس هم نهر اين. است رود) خرعان (خرغان به معروف نهر دوم

. كنند استفاده آن از آنجا مردم و گردد،) زوش رواش،: حاشيه- استخرى (راوس) حوقل ابن (زاوش
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 از پس كه است) عاوختفر: نرشخى- جفر نجار: استخرى مسالك) (حوقل ابن (ختفر نجار به معروف نهر سوم

. نمايد مشروب را آنجا و رود، خرميثن به دهها نمودن سيراب

 را آنجا مردم و رسد، است نزه روستائى كه جرغ به تا شود جدا نهر از كه) جزع (جرغ نهر به مشهور نهر چهارم

. گردد باز نهر به آن آب فاضل و كند، مشروب

) حرقل ابن (فرايه به مزارع و دهها كردن سيراب از پس شود، منشعب اصلى نهر از كه است، نوكنده نهر پنجم

. شوند مشروب آن از اهالى و برسد) استخرى (فرانه

 را دهها و شود، جدا نهر از) برخشه: حوقل ابن- فرخشنه: مسالك ترجمه (است فرخشه نهر به معروف نهر ششم

. كنند استفاده آنجا مردم آب آن از و رسد، فرخشه به تا كند، سيراب

 از آنجا مردم آب و رسد، كشنه به مزارع و روستاها نمودن سيراب و اصلى نهر از شدن جدا از پس كشنه نهر هفتم

. باشد نهر اين

 از مردم شرب و رسد، راميثنه به قرى نمودن مشروب و اصلى نهر از شدن منشعب از پس كه راميثنه نهر هشتم

. باشد آب آن

 و دهها كردن مشروب از پس نهر اين) فراور: آن ترجمه و استخرى- فراوز: حوقل ابن» (1 «سفلى فراوز نهر نهم

 آب آن از آنجا مردم و گردد،) باريابه: حوقل ابن- پارابه ترجمه  مسالك در و استخرى (فاراب به منتهى مزرعه ها

. آشامند

 بانب به دهات و قصبات و قرى كردن سيرآب و اصلى نهر از انشعاب از پس كه اروان به معروف نهريست دهم

 فراوز به معروف نهر يازدهم) است بخار دهات از بانب. (آبست آن از مردم شرب و رسد،) حوقل ابن و استخرى(

 و استخرى (ابوقار به و نمايد، سيراب را دهها و شود، جدا اصلى نهر از كه علياست) استخرى (فراور) حوقل ابن(

. آبست آن از آنجا مردم شرب و گذرد،) ريوقان: حوقل ابن- ابوقار: ترجمه

. خورند آب آن از آنجا مردم و رسد خامه به روستاها نمودن مشروب از پس كه خامه نهر دوازدهم

 حوقل ابن در نامش نهر اين (رسد وركه به مزرعه ها كردن سيراب از پس كه است تنكان به معروف ديگرى نهر

. رسد امير نوباغ به آن آب كه است كنده نو به معروف نهر سيزدهم) است نيامده

 كند، شق را بخارا ربض كه است نهر همين و. ريزد است »ذر «به معروف كه نهرى به آيد زياده سغد نهر آب از آنچه

. باشد آن از شد ذكر كه شهر انهار و دهد، آب را آن و

. است رانى كشتى قابل آب بسيارى و بزرگى از و كند، كار آن در كشتى شود جدا سغد رود از كه انهار اين بيشتر و
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. رسد شهر به تا شود جدا طواويس حد سر از بخارا سور درون نهر از نهرها اين تمام و

 با و 2 س 45 ص) 120) (243- 242 مسالك ترجمه 402- 401 ص حوقل ابن االرض صورة 311 و 310 ص استخرى (

 امراء اعراب حمله از قبل كه مى دهد نشان طغشاده و خداه وردان بين دشمنى: كردى منازعت بخارخدات طغشاده

 ذكرى و شده كمتر ضبط تاريخ كتب در اخبار اين ولى بوده اند، نزاع و محاربه در هم با پيوسته النهر وراء ما كوچك

. است نمانده بجاى واقعات آن از

 ملوك «است گفته و نموده مطلب اين به اشاره اى النهر وراء ما به زياد بن سلم حمله واقعه در) 4/39 (اثير ابن

 اين نمايند، مشورت هم با كارها در و نكنند منازعه هم با كه كردند عهد و شدند جمع خوارزم شهر در خراسان

 ديگر يك با سختى جنگ از بعد و كرد محاصره را شهر آن صفره ابى بن مهلب و نيافت دوام زيادى مدت اتحاد

. كردند صلح

 11/1197 و 1693 و 1692 و 1503 و 8/1230 شاده طوق يا خداه بخار طغشاده خداه وردان 1199 و 8/1198 طبرى (

 سال پير معنى به پيرك كم كلمه اين اصل ظاهرا) كونديزك D نسخه در: (پيرك كان 12 س 46 ص) 121) (1203 و

 كرده معرب را آن عرب بوده پير كنده »پير كم «گفته اند و است، بوده خصوصا پير زن و عموما فرتوت و خورده

 بسيار خراسان در را آن. شده پير كم و يافته تخفيف و تبديل ميم و كاف به نون و غين بعد و گفتند، غنده پير

: گفته مولوى نمايند، استعمال

 بمرد غصه زين كمپير جادوى             سپرد مالك با زشت خوى و روى         

. است شده مشتق پير زن يعنى كمپير جديد فارسى لغت از لغت اين: مى گويد LOCAL لوكال 

 پر اطالعات خارجى، قبائل حمله مقابل در دفاع براى بخارا واحه باستحكامات راجع حفارى نتايج و تاريخ كتابهاى

. مى دهد بدست ارجى

. نشده داده شرح آن خصوصيات ولى شده، ياد ديوار اين از بسيار مراجع در و

. مى كنند ذكر دارد وجود ديوار داخل و خارج در كه را دهاتى اسامى العالم حدود صاحب و حوقل ابن و استخرى

 ساخته سغد پادشاهان از يكى وسيله به پيشين روزگار در ديوار كه: مى گويد االشراف و التنبيه كتاب در مسعودى

 را آن عباسى خليفه مهدى و كرد، خراب را آن طوسى العباس ابو و كند، حفظ اقوام  ترك حمالت از را شهر كه شد

) 57. (ساخت دوباره

. است بوده فرسنگ دوازده قطرش كه داشته ديوارى بخارا قبل ما زمان در كه: آمده االقاليم صور در

. است بوده بيشتر يا كيلومتر 250 حدود در ديوارها طول V .A .SHISHKIN شيشكين گفته به
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. مى شود ديده DERGIZ درگيز قريه تا KHAZARA خزارا قريه از واحه شرقى قسمت در فقط آنها از حاضر حال در

. مى شود ديده كمى طول به هم واحه جنوبى قسمت در و

 به ديوارها كه: مى گويد تركستان تاريخ در بارتولد مى دهند، نسبت مسلم ابو به را آن ساختن محلى، داستانهاى

 از پس داشته، ياغى گرى طبع بخارا مردم كه شد صادر آن براى دستور اين و. شد خراب سامانى امراى دستور

. شد ساخته مجددا گرچه داد، دست از را خود گذشته اهميت تخريب

 

. مى باشد دهم قرن از قبل به متعلق آثار تمام و

 شرح براى. است شده متروك ميالدى دهم قرن از پس ديوار كه مى كنند تأييد را نرشخى گفته شناسان باستان

 عكسهائى مقاله اين در شود، رجوع TRUDYOT DELAVASTOKA 2( 0491 )به شناسى باستان و حفارى عمليات

. است موجود ديوار از

 العباس ابو: 3 س 47 ص) 122) (146 فراى يادداشت 57 االشراف و التنبيه كتاب 261 ص اروپا چاپ القلوب نزهة (

 عباسى خليفه مهدى جانب از 167 سال االول ربيع در و بود، مهدى نگهبانان رئيس وى الطوسى، سليمان بن فضل

 و. برداشت مردمان از بود افزوده خراج بر پيش حاكم مسيب چه هر و. گرفت پيش نيك سيرت و خراسان  آمد، به

 امير هادى روزگار همه در او و نشست، خالفت به او روزگار به هادى و. نهاد بنا او آموى بيابان در آباد فضل

. بود خراسان

 اوضاع چون سال اين در كه گفته اند و نوشته اند، 166 سال خراسان در را او حكومت ابتداى اثير ابن و طبرى

 پس هم رشيد و. گماشت بر وى جاى به را العباس ابو و كرد، عزل را زهير بن مسيب مهدى بود، مضطرب خراسان

 از پس و خواند، خراسان از را او 171 سال در و گذاشت، باقى خراسان حكومت در را طوسى خالفت به رسيدن از

 چندان وى ولى داد، العباس ابو به و گرفت، اشعث بن محمد بن جعفر از را خالفت خاتم شد، وارد بغداد به آنكه

. درگذشت و نماند

) 112 صفحه (تركستان در هم بارتولد. شوند ايمن تركان از بخارا مردم كه شد كشيده وى امر به بخارا عظيم ديوار

: گويد و نموده تأييد را آن

. ساخت را بخارا طوالنى ديوارهاى طوسى

 المؤمنين امير وزير الطوسى سليمان بن فضل العباس ابو كه است) 35 ص دانشگاه چاپ (عقيلى الوزراء آثار در

. نشد معلوم تاريخ هيچ از او اوضاع است، چهارم خليفه كه بود مهدى بن موسى هادى
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 ص 2 ج يعقوبى تاريخ ترجمه و گرديزى 128- 99 و 38 و 37 و 24 ص 5 ج كامل 605 و 517 ص 10 ج طبرى (

 غورك پسر وى كه مى رود احتمال: غورك بن يزيد 10 س 47 ص) 123) (203 ص بارتولد تركستان 402 ر 387

. باشد شده، ياد او از اثير ابن و طبرى در كه سغد سلطان

. خوانده اند السغدش صاحب و شده برده اسم) اثير ابن- غوزك يا (غورك از مكرر كتاب دو اين در

 و پير تو گفتند و شوريدند، او بر سغد مردم جزيه  نمود قبول و كرد صلح اعراب با سغد پادشاه طرخون آنكه از پس

 هر گفت او نيست، حاجتى تو به را ما پذيرفتى، را اعراب به دادن جزيه و دادى، در تن خوارى و ذل به و فرتوتى

 در او و كردند، حبس را طرخون و نمودند، پادشاه خويش بر را غورك سغد مردم. كنيد والى خود بر خواهيد را كه

. داد پايان خود عمر به زندان

 بوده پادشاه زنى] 12 س 47 ص) 124) (161 السبر حبيب 5/48 و 218 و 4/207 ج اثير ابن و 8/1249 ج طبرى (

 باشد سمرقند حاكم كه زنى از ديگر كتابهاى در. است شده اشتباه بخارا حكمران خاتون با زن اين احتماال: است

. است بوده امور زمامدار مدتى براى ملكه اى دارد امكان چه گر است، نشده يادى

. مى كند بحث خاتون اين داستان از تواريخ در تناقضات از THEARAB CONGUESTS 81 كتاب در CIBB گيب

 در آن و است، داشته وجود بخارا پيرك كان شبيه بزرگى ديوار سمرقند حدود در البلدان در يعقوبى گفته به بنا

 خوانده قيامت ديوار امروزه ديوار اين باقى است، داشته امتداد كيلومتر 42 و است، شده ساخته هشتم قرن

. مى كند ياد بوده سمرقند شهر گرداگرد و فرسنگ دوازده كه ديوار اين از هم ياقوت. مى شود

) 150 و 149 ش فراى 134 ص 3 ج ياقوت (8) 1943 تاشكند (اوزبكستان گرودا در W .SHISHKIN شيشكين. و

 بن حماد.) است حمادى بن مهدى حماد، بن مهتدى بجاى د نسخه در (حماد بن مهتدى] 14 س 47 ص) 125(

 بالد از بعضى در احفادش و اوالد كه است ذهل قبيله از و بخارا، معتبر خاندانهاى از مهتدى پدر احتماال عمرو

. است خالد پسرش ديگر و خالد ابى بن احمد يكى آنها جمله از و داشتند، امارت خراسان

 در مأمون و. داشت امارت خراسان شهرهاى بعضى بر ايشان جانب از و بود، طاهريان امراء از خالد ابى بن احمد

. نمود تسخير سال همين در را اشروسنه او و كرد، النهر وراء ما مأمور را او 207 سال

 خراسان والى بعد و يافت، مرو و هرات حكومت طاهريان طرف از مرتبه چند الهيثم ابو به مكنى احمد بن خالد

. گزيد اقامت بخارا در و گرديد

 بخارا امارت كه حماد بن احمد بن خالد آل قصور از رزيق نهر در مى شمارد را مرو انهار كه جايى در) 260 (استخرى

. است كرده ياد داشته
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 اخذ بخارا محدث نفر ششصد از: گويد و شمرده، حديث رجال از را او و كرده، را او ذكر انساب كتاب در سمعانى

. نمود حديث

 بن محمد كه وقتى در و. كرد ميل ليث يعقوب دارى جانب به و شد، بيرون طاهريان اطاعت از كار آخر در خالد

 درشت سخنان محمد به و بود، هرات در خالد مى شد، برده سجستان به يعقوب كسان توسط به و گرفتار، طاهر

. رنجانيد زبان به را او و گفت،

 سبب كه ازو بود لغزشى امر اين و كرد، بيرون بخارا از را صحيح صاحب بخارى اسماعيل بن محمد كه اوست هم و

. گرديد او ملك زوال

 كسان طرف از شد، وارد بغداد به كه وقتى نمود، معظمه مكه عزم اللّه بيت زيارت براى كه چندى از بعد خالد

 سال حوادث در را او وفات اثير ابن. يافت وفات 269 سال به زندان در و گرديد، زندانى و دستگير المعتمد خليفه

. است كرده ذكر 270

 بن خالد: بود چنين نسبش و. بود وى جد عمرو بن حماد و كرد، حديث سماع احمد پدرش جمله از جماعتى از او

. ذهلى عمرو بن حماد بن) خالد ابى (خالد بن احمد

 وى شايد. نرسيد نظر به باشد جنيد پدرش كه خالد نام تاريخ كتب در و. است مذكور جنيد بن خالد نرشخى در

. باشد احمد بن خالد همين

 به معروف حافظ الكندى محمد ابو العزيز عبد بن نصر بن احمد بن نصر احوال در) 6/59 (المنتظم در جوزى ابن

: گويد بود ائمه  حديث از كه نصرك

 در و كرد، تصنيف او براى مسندى و بود، او نزد مدتى او و خواند، خود نزد به را او بخارا امير الذهلى احمد بن خالد

. درگذشت بخارا در 293 سال

) 153 ش فراى يادداشت 138 و 137 ص 7 ج اثير ابن 23 و 22 ص 6 ج انساب 1066 و 1043 ص 11 ج طبرى (

 را مرد زن و. است شيئى حريم لغت اصل در) معجمه ضاد آخرش و دوم و اول فتح به (ربض] 12 س 48 ص) 126(

. مى دهد آسايش و جاى را شوى زن، كه زيرا گويند،) اول ضم به (ربضه و) اول فتح به (ربضه

 و شهر خارج اطراف فتحتين به ربض و است، بنا بنياد و شهر اساس) سكون و اول ضم به (ربض: گويد منصور ابو

. باشد آن گرد ديوار

 شهر دروازه هاى خارج در واقع عمارات و خانه ها مجموع بر ربض غالبا و. خوانند ربض نيز عربى به را داخلى ديوار و

 براى شهر اطراف در كه است ديوارى اينجا در ربض از منظور و. مى شود ترجمه حومه به امروز كه مى شده اطالق

. است بوده بخارا استحكامات از قسمتى اين و. خوانند سور را آن و. كشند محافظت
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) 458 اللباب 152 فراى يادداشتهاى 555 ص شرقى خالفت سرزمينهاى االرب، منتهى 750 ص 2 ج ياقوت (

 ذو طاهر فرزند دو هر و بوده اللّه عبد برادر طلحه چون است اشتباه طلحه بن اللّه عبد] 14 س 48 ص) 127(

 بر بنا نيست، كسى طاهريه امراء ميان در هم طلحه بن محمد و است طلحه بن محمد »د «نسخه در اليمينين اند

. غلط و زايد طلحه و محمد كلمه و باشد، اللّه عبد بن طاهر بايد الطاهرين طلحه بن اللّه عبد بن محمد جاى به اين

 ساخته) م 849- 50 (در اللّه عبد پسر توسط طاهر بخارا ديوار كه: كند نقل YAKUBOUSKU يعقوبسكى از فراى

. است شده

. است اشتباه است شده داده نسبت طلحه ابن محمد به يا اللّه عبد بن محمد به ديوار بناء نرشخى تاريخ در آنچه و

 كه مى افزايد و. كرد بنا را بخارا شهر ديوارهاى 215 سال در العباس ابو كه كرده نقل محققين از يكى از فراى باز و

. نمى شود تأييد و نشده، يادى آن از اثير ابن و طبرى تاريخ در گفته اين

 ابو. «است چنين و. است نموده تأييد را آن و كرده ذكر العباس ابو توسط را ديوار بناى گرديزى كه: گويد نگارنده

 تاريخ با هم شده ذكر 215 تاريخ و.» باشند ايمن تركان از تا بكشيد عظيم ديوارى بخارا و سمرقند ميان العباس

. است بوده 171- 166 سال از او حكومت چه نيست، سازگار العباس ابو حكومت

 كه همانست او: خان طمغاج قلج مسعود] 7 س 49 ص) 128) (128 ص گرديزى 154 شماره فراى يادداشتهاى (

. نمود تشويق و واداشت نامه باد سند تهذيب و اصالح به را سمرقندى كاتب

 و است، بوده موجود سامانيه زمان تا آن پهلوى نسخه كه بوده هند حكماء يا ايرانيان از نامه باد سند تأليف اصل

 زبان از را آن قناووزى الفوارس ابو عميد خواجه وى فرمان به) 387- 366 (نوح بن منصور بن نوح امير عهد در

. است رفته ميان از ظاهرا نسخه اين و. نمود ترجمه پارسى به پهلوى

 بود خان طمغاج سلطان دبير كه سمرقندى الكاتب الظهير على بن محمد الدين بهاء هجرى 600 سنه حدود در و

. آورد در فصيح فارسى زبان به و نمود، تهذيب و اصالح را قناووزى الفوارس ابو ترجمه

 1948 سال اسالمبول چاپ نامه باد سند كتاب مقدمه و 176 ص قزوينى عالمه مرحوم مقاله چهار حواشى از (

الرشيد  هارون و هادى موسى مادر خيزران برادر: عطا بن غطريف] 3 س 50 ص) 129) (آتش احمد شادروان توسط

 به مهدى. مى شد اجير تاكستانها سرپرستى و نگهبانى براى و شد، آزاد كه بود جرش مردم از مردى غالم غطريف

 تاكستانى در را او جستجو از پس يمن حاكم. فرستد بغداد به و بجويد، را غطريف تا داد فرمان يمن در خود عامل

 باال را او مقام مهدى. فرستاد مهدى نزد به و پوشانيد، بدو فاخرى لباس پس برداشت، در پشمين جبه اى كه يافت

. فرستاد خراسانش حكومت به بعد و. كرد واگذار او به مهمى كار و برد،

 و نوشته رشيد جانب از را او حكومت طبرى ليكن و داد، خراسان حكومت را او مهدى بن موسى گويد گرديزى

. فرستاد خراسان به را عطا بن غطريف خود خال رشيد 175 سال در: گويد
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 بودند، بفرمان سر پادشاهان و بود، آرام سامان آن اوضاع شد خراسان وارد غطريف كه هنگامى: مى نويسد يعقوبى

 به. آمدند در جنگش به طالبيان از جماعتى و خورد، بهم شهرها او زبونى و ناتوانى و زشت كارهاى اثر در اما

 از را او 175 سال در رشيد پس. دادند يارى نويد و پذيرفتند، را ايشان آنان و شدند، پناهنده اطراف شاهان

. كرد عزل خراسان حكومت

. نيست ديگر تواريخ در خالد كلمه و. است آمده عطا بن الغطريف خالد نامش سيستان تاريخ و اثير ابن در

 كعب بن الحارث بنى به نسبش كه بود مدعى و داشت، يمن حكومت مدتى غطريف كه: است نوشته ياقوت

. منسوبست بدو بغداد غربى جانب در غطريف طاقات و. مى رسد

 و محمد و غطريف ريوند ربع از محمد كاريز از «گويد مى كند ياد را بيهق بزرگان كه آنجا بيهق تاريخ در فندق ابن

 كه غطريفى هم در  و.»خوانند باز بديشان را مسيبى و غطريفى سيم كه النهر وراء ما پادشاهان خاستند، مسيب

. شد زده سكه او امر به بخارا در گويند هم غدرفى را آن

 النهر وراء ما در و زدند سكه سياهى هم در كه بودند برادر سه غطريف و مسيب و محمد: گويد) 340 ص (مقدسى

. شد رايج

 129 ص گرديزى 340 مقدسى 158 ص سيستان تاريخ 41 و 40 ص 6 ج اثير ابن 626 و 612 ص 10 ج طبرى (

: خيزران] 5 س 50 ص) 130) (175 ص 2 ج اللباب و 399/400/406 ص 2 ج يعقوبى ترجمه 489 ص 3 ج ياقوت

 جرش از كه مردمى از را او سعيد بن سلمة كه بود مولده كنيزكى الرشيد، هارون و هادى موسى مادر عطا دختر

 خود عقد به و. نمود آزاد را خيزران خويش ولد ام مهدى بعد و. كرد هديه مهدى به و خريد، بودند شده وارد يمن

. آورد در

. درگذشت 173 سال در خيزران

 اهللا عبيد] 8 س 52 ص) 133) (297 االشراف و التنبيه ص 6 ج اثير ابن 626 و 466 و 405 و 68 ص 10 ج طبرى (

. داد خراسان حكومت را اهللا عبيد 54 سال در يا) 196 و 168 طبرى (53 سال در زياد مرگ از پس معاويه: زياد بن

 با بالذرى قول به يا و چهارهزار و بيست با خراسان به ورود از پس. نداشت بيش سال پنج و بيست وقت اين در او و

 با را بخارا كوههاى كه بود عرب امير اول او و. رفت بخارا كوههاى به و بگذشت، جيحون رود از سپاه هزار شانزده

. نمود فتح است بخارا اعمال از كه را) بالذرى- بيكند و رامدين (بيكند و راميثن و كرد، قطع شتر

 بخارا در خاتون و بيكند در اهللا عبيد. خاتون نام به مى كرد، حكومت زنى بخارا ملك بر وقت اين در: گويد ياقوت

 را تركان مسلمانان آمدند، او مدد به ترك مردم از بسيارى گروه خواست، مدد تركان از فرستاد و كس خاتون بود،

 هزار بر و نمود، امان درخواست عربها از خاتون پس. مى سوختند و مى كردند خراب را عمارات و دادند، شكست

. شد بخارا داخل اللّه عبيد و: كردند صلح درهم هزار
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 وقتى بود، همراهش خاتون قبج نام به زنش بود آمده خاتون مدد به كه تركان پادشاه كه) 168 (است نوشته طبرى

 ديگرى و پوشيد يكى. بپوشد را خويش موزه و خف دو نتوانست و شد، زده شتاب خاتون شدند منهزم تركان كه

. كردند تقويم درهم هزار دويست به را مانده جورب و موزه. افتاد مسلمانان بدست كه ماند باقى

 جاى محلى در آنجا در و آورد، بصره به خويش با و گرفت اسير را بخارا مردم از عده اى اللّه عبيد فتح اين از پس

 دو خراسان در اللّه عبيد حكومت مدت. بود آورده خويش با اللّه عبيد كه بودند كسان همان بصره بخاريه و داد،

. كرد عزل خراسان از را او معاويه 56 سال در و بود، سال

 بخارا در و. كردند غارت را بخارا تا فرستاد بخارا به لشكر هزار چهار با را مهلب اللّه عبيد كه: مى نويسد گرديزى

. بودند آمده گرد خاتون نزديك به عجم همه و بود، كودك هنوز پسرش و داشت، حكومت خاتون خداه بخارا جده

. گرفت برده هزار چهار بخارا از و گرفت، غنيمت به را ايشان خواسته هاى و داد، شكست را جماعت آن اللّه عبيد

 و بود، باقى كار آن در سال هفت مدت و شد، منصوب عراق حكومت به خراسان حكومت از عزل از پس اللّه عبيد

. كرد شهيد كربال در را حسين امام حضرت داشت حكومت عراق در كه ايام همين در

 را امام كشندگان و كرد خروج مختار كه 67 سال در و. كردند بيعت او با بصره مردم يزيد مرگ از پس 65 سال در

) 713. (شد كشته اشتر ابراهيم دست به هم اللّه مى كشت، عبيد و مى كرد جستجو

. بود سال 39 زندگانيش مدت و هجرى 28 سال در او تولد

. بود 40000 عرب سپاه كه: مى گويد و داده را بخارا تسخير شرح ياقوت

- 196 ص 3 ج اثير ابن 420 و 410 و 401 ص بالذرى البلدان فتوح 716 ص 8 ج 170- 169- 166 ص 7 ج طبرى (

 ص 4 ج االعالم 171 ص 2 ج يعقوبى 106 ص گرديزى 520 ص 1 ج ياقوت 316 ص طبرى تاريخ ترجمه 201 و 197

: گرفت را خويشتن بخارى) برده (بنده هزار چهار و] 11 س 52 ص) 135) (120 السير حبيب 60 ص 1 ج العبر 367

 را آنها اللّه عبيد كه بخارا اسيران از فقيه ابن البلدان كتاب مختصر و طبرى تاريخ و بالذرى البلدان فتوح كتاب در

. است شده ياد برد بصره به خود با

 بود آورده خود با بخارا از كه مردمى براى زياد اللّه عبيد كه بصره در محله ايست اسم بخاريه: مى گويد ياقوت

 نام به نه شد، شناخته بودند بخارا اهل كه مردم آن نام به كوى آن و داد، جاى آنجا در را آنها و كرد بنا خانهائى

 جاى به »البخاريه سكة «فقيه ابن البلدان كتاب در و. است نوشته نفر هزار دو را اسرا عده وى. زياد اللّه عبيد

 البلدان كتاب مختصر) 520 و 522 ص 1 ج ياقوت 410 ص بالذرى بخاريه 810 ص 11 ج طبرى (است آمده بخاريه

 گفته بين كه تفاوتى. كرده اند اشاره خاتون جوراب قضيه به هم اثير ابن و طبرى: جورب] 6 س 53 ص) 136 (191

 بخارا ملكه خاتون جوراب و موزه كه مى آيد بر چنين نرشخى گفته از كه است، اين است مورخ دو اين و نرشخى

 بود آمده خاتون مدد به كه تركان پادشاه با كه: گفته اند اثير ابن و طبرى و. افتاد مسلمانان دست به و باز ماند،
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 و كند، بپا را ديگرى كه نيافت فرصت كرده بپا موزه يك داشت كه شتابى از هزيمت وقت در و بود، همراه زنش

. كردند بها درهم هزار دويست به را آن و افتاد، مسلمانان دست به او موزه يك و كرد، فرار

 تنها است موزه معنى به كه خف اثير ابن و طبرى در و گرفتند، جورب با موزه: نوشته نرشخى آنكه ديگر تفاوت و

. است شده ذكر

 خليفه سوم منصور بن محمد اللّه عبد ابو المهدى]: 5 س 50 ص) 131) (170 ص 2 ج طبرى 198 ص 3 ج اثير ابن (

 و يافت، خالفت مقام منصور پدرش جاى به 158 سال در و شد، متولد 127 سال به ايذج در. است عباسى خلفاء از

. شد داخل خرابه آن در وى اسب برد، پناه خرابه اى به نخجير مى تاخت، نخجيرى پى در ماسبذان در 169 سال در

 محرم 22 در حادثه اين و. كرد تسليم آفرين جان به جان شكستگى آن اثر در و شكست، و گرفت در به پشتش و

. بود سال سه و چهل عمرش مدت و ماه، يك و سال ده خالفتش مدت. شد مسموم وى نوشته اند بعضى. افتاد اتفاق

 محمد ابو]: 7 س 50 ص) 132) (298 گزيده 2/219 السير حبيب 272 الخلفاء تاريخ 161 الفخرى 6/27 اثير ابن (

 در و رسيد، خالفت به 169 در و شد، متولد رى در 147 سال در است، عباسى خلفاء از چهارم خليفه الهادى موسى

. درگذشت آباد عيسى قريه به 170 سال االول ربيع نيمه جمعه شب

. گفت حيات بدرود سالگى شش و بيست سن در و بود،) ماه سه بعضى قول به (ماه دو و سال يك خالفتش مدت

: نوشته اند چنين بعضى را مرگش سبب

 مالزمتش به بامداد هر مملكت اعيان و دخالت  مى كرد، مالى و ملكى امور در خيزران مادرش وى خالفت روزگار در

 مملكت بزرگان و و دولت اركان هادى. شد حاصل كدورتى خيزران مادرش و هادى بين روى اين از و مى شتافتند،

 هادى خيزران: طبرى روايت به. گرديد خاطر رنجيده سخت پسرش از خيزران. كرد منع مادرش نزد به رفتن از را

 تا نهادند هادى دهان بر در بالش كنيزكان داد دستور خيزران: كه نوشته اند ديگر بعضى و. كرد مسموم زهر به را

. شد قطع نفسش

: سفيان ابى بن معاوية] 8 س 52 ص) 134) (301 گزيده 179 الخلفاء تاريخ 6/34 اثير ابن 171 الفخرى و طبرى (

 عهد در است، قلوب مؤلفه از او آوردند، اسالم سفيان ابو پدرش و او مكه فتح روز در اميه بن حرب بن صخر

 كرد، صلح السالم عليه حسن امام با كه هجرت از يك و چهل يا چهل سال در. يافت شام امارت عمر خالفت

 رجب ماه) نيمه- يا (هالل در سالگى پنج و هفتاد سن در و گرفت، تعلق بدو منازع بال اسالمى ممالك حكومت

. درگذشت 60 سال

. است نوشته روز هفت و بيست و ماه سه و سال 19 را حكومتش مدت اثير ابن
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 عفان بن عثمان سوم خليفه فرزند: عثمان بن سعيد] 12 س 53 ص) 137) (260 گزيده 98 الفخرى 4/1 اثير ابن (

 59 سال تا حكومتش و داد، خراسان حكومت را او معاويه) السير حبيب (56 سال يا) ياقوت (55 سال در كه است

. گذشت جيحون آب از لشكر با كه عربست امراء از كس اول او و. يافت دوام

. كرد نزول دروازه نزديكى در رسيد، بخارا به كه وقتى سعيد

 شوهرش مرگ از پس كه) السير حبيب KHUTAK خاتون خوتك (خاتون نام به بود زنى زمان آن در بخارا حكمران

. بود شده او جانشين بخارا، حاكم

 نزد را الصلح مال و گرديد، صلح خواستار فرستاد و او نزد به كس گذشت، نهر از سعيد كه شنيد وقتى خاتون

 او رسيدند، خاتون مدد به نخشب و كش و ترك و سغد مردم از نفر هزار يكصد كه وقتى ولى داشت، ارسال سعيد

. كرد طمع سعيد در و بشكست، عهد و شد، پشيمان الصلح مال دادن از

 از ترك امراء از يكى شد، شعله ور جنگ آتش همينكه پرداختند، جنگ به و شدند، روبرو سعيد مردم با تركان

. گرديد ديگران هزيمت سبب وى عمل اين و شد، بيرون نبرد ميدان از خويش مردم با و بتافت، روى جنگ

 خاتون آنكه شرط به كرد، صلح درهم هزار سيصد برابر در سعيد و شد، صلح خواهان دوباره ديد چنين كه خاتون

 عنوان به هم را بخارا بزرگ زادگان از تن بيست و كند، او همراه راهنمائى و گذارد، باز سعيد براى را سمرقند راه

. دهد سعيد به گروگان

 را سعيد سمرقند جنگ در بخارا مردم و خاتون و شد، سمرقند متوجه آمد، در بخارا شهر به آنكه از پس سعيد

. كردند يارى

 سه سمرقند مردم. بگشايد را شهر آنكه تا برنخيزد آنجا از كه نمود ياد سوگند و كرد، نزول سمرقند در بر سعيد

 مهلب و سعيد چشم روز اين در كه بود سوم روز در نبردها سخت ترين و. كردند پايدارى اعراب با جنگ در روز

 آنها با سعيد و نمودند، صلح درخواست سعيد از سمرقنديان باالخره. شدند نابينا چشم يك از دو هر و ديد، آسيب

 يك از او و دهند، او به گروگان به را بزرگ زادگان از جمعى آنكه بر مشروط كرد، صلح درهم هزار هفتصد برابر در

 از) گفته اند 80 و 40 و 25 را آنها عده بعضى (پسر پنجاه سعيد و. شود خارج ديگر سوى از و آيد، در شهر سوى

. گشت باز سمرقند از و گرفت، گروگان به را ايشان

 به و گذشت جيحون از و نپذيرفت سعيد ولى خواست، را اسرا آزادى او از خاتون گشت باز بخارا به سعيد وقتى

 آنها به و داد، خويش كسان به و گرفت، را آنها كمرهاى و جامه ها آنجا در برد، مدينه خود به با را اسرار و رفت، مرو

. واداشت آبيارى و زراعت عمل به و پوشانيد، پشمين جامه

 متوارى اطراف كوه هاى به خود و كشتند را او و آمدند، در او مجلس به بودند شده خشمگين او عمل اين از كه اسرا

. سپردند جان تشنگى و گرسنگى از كوههاى در و شدند
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. است كرده ياد را سغديان و او محاربه تنها ننموده، ذكرى خاتون و بخارا مردم با سعيد محاربه از طبرى

 سغدى بود آورده مدينه به كه اسرائى و بود، بخيل و اعور مردى عثمان بن سعيد: گويد معارف كتاب در قتيبه ابن

 خود آمدند بر آنها طلب در چون و كشتند، را او و كردند، حمله برو و بستند، را سعيد خانه در روزى آنها و. بودند

. كشتند نيز را

 فرمان آنها به گرفته، بردگى به كه سغد مردم از نفر سى: كه نوشته و كرده ياد را سعيد واقعه هم اغانى صاحب

 به بودند، او با دوستانش از تن چند و نشسته، خود خانه به سعيد كه وقتى در بسازند، خانه او براى بود كرده

 كشتن چگونگى و سعيد مرثيه در بيت دو قطيفه ابو نام به مجلس جلساء از يكى. كشتند را او و آمدند، در خانه اش

. است شده ياد اغانى در كه سروده او

 به و شد، سوار شهر امير شدند، خبر با) سعيد قتل واقعه از (مردم كه شده افزوده اينجا در B نسخه در: گويد فراى

. يافتند مرده را ديگران و سعيد و كردند، حفر سوراخى ديوار در بود، قفل در آمد، سعيد خانه در

 ذكر نرشخى در كه عرب امراء و سعيد نزد به خاتون رفتن بسالم داستان كه است فراى يادداشت هاى در نيز و

. نشد ديده ديگر مآخذ در شده

 المعارف كتاب 1/520 ياقوت 2/172 يعقوبى 411 و 401 بالذرى 204 و 202 و 3/201 اثير ابن و 179 و 7/177 طبرى(

 خازم بن اهللا عبد 1 س 55 ص) 138) (160 فراى 2/122 السير حبيب 1/18 اصفهانى الفرج ابو اغانى 555 و 202 ص

 مرگ از پس كه است، قيس قبيله رئيس و اسالمى فاتحان و نامى دالوران از يكى صالح، ابو به مكنى: بصرى سلمى

. داد انجام شگفت كارهاى و كرد، حكومت استقالل به خراسان در مدتى معاويه بن يزيد

 بدان خويش نيابت به را خازم بن اللّه عبد هجرى 43 سال در او داد، خراسان حكومت را عامر بن اللّه عبد معاويه

. كرد روان صوب

 آنها دست به شهر چندين و كرد، خراسان در بسيارى فتوحات عرب امراء از ديگر نفر چند با او و) 2/65 طبرى (

 وى از خراسان حكومت عهد اللّه عبد گفت، ترك را خراسان حكومت زياد بن سلم آنكه از پس. شد گشاده

. پذيرفت را زبير ابن اطاعت و افتاد، وى بدست سامان آن امارت و برداشت، ميان از را خود مخالفان و بگرفت،

 سر طاعت قبول از او. كرد دعوت خويش طاعت به را او الملك عبد زبير، بن مصعب شدن كشته از پس 72 سال در

 شوريدند، او بر داشتند، دشمن را او بدرفتاريش واسطه به كه اسالم لشكريان و خراسانيان. ننمود اجابت و زد، باز

. كشتند را او و تاختند او بر طوس در و

 و نوشته، تمام تفصيل به داده روى خراسان در مدعيانش و او بين كه كشاكشى و اللّه عبد كارهاى شرح اثير ابن

 و ماه شش و سال هشت مدت خراسان در او حكومت است، كرده ياد او فتوحات درباره مختصرى شرح هم بالذرى

. بود روز پنج
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 براى موسى و داد، پناه را موسى او و شد، پناهنده ترمد ملك به موسى پسرش اللّه عبد شدن كشته از پس

در  او و شد، جمع او گرد به طلب داو بسيارى عده جهت اين به مى گشت، باز پيروز و مى رفت، اطراف به فتوحات

. داد تشكيل مستقل حكومتى ترمد

 174 و 3/830 اثير ابن 13/2433 و 1163 8/833 و 488 و 392 و 7/65 طبرى 411 و 402 بالذرى البلدان فتوح (

: 7 س 55 ص) 139) (161 فراى 220 و 103 و 60 و 15 و 3/14 يعقوبى 108 و 104 گرديزى و 4/134 و

 ايزد بنام دورخه بد چشم             ايزد غالم اى آراست خوبت         

 چاپ نگارنده مصحح سنائى ديوان به شود رجوع آن ابيات تمام براى غزنوى، سنائى از است غزلى مطلع بيت اين 

. 853 صفحه سينا ابن

 نديده ام ديگر جاى در را داستان اين من: است نوشته خود ،163 شماره يادداشت در فراى: 13 س 55 ص) 140 (

. هروى على بن موفق منصور ابو كتاب ترجمه به شود رجوع خرما طبى خواص براى

 در وى شد، كشته على كه زمانى تا و بود، مكه عامل ع على خالفت زمان در: عباس بن قثم 7 س 56 ص) 141 (

. گزارد حج مردم يا خود حكومت زمان 38 سال در و. بود باقى مكه حكومت

 با جنگ در و بود، وى با غزا اين در او رفت، تركان غزاء به و يافت خراسان حكومت عثمان بن سعيد كه وقتى در

. شد كشته و كرد، شركت سعيد با سمرقند مردم

 فاصله چقدر: گفت رسيد، برادرش عباس بن اللّه عبد به مرگش خبر چون و كرد، وفات سمرقند در: گويد يعقوبى

. سمرقند در قبرش و مكه در زادگاهش آرامگاهش، و زادگاه ميان افتاد

. رسيد شهادت به قولى به: گويد او وفات ذكر از پس بالذرى

] 101) 2/ (7. [مرد سمرقند به او كه است سعد ابن طبقات در و

 شهيد او كه: نوشته اند العبر در ذهبى و الصحابه معرفة فى الغابه اسد كتاب در همچنين و كامل كتاب در اثير ابن

. شد

 كس چهار پيغمبر ياران و اصحاب از كه ترمدى  گفت معاذ: گويد و دانسته مرو در را او مرگ البلدان در الفقيه ابن

. عباس بن قثم و العقارى حكم و الخصيب بن بريدة و اسلمى بريده: يافتند وفات آن اطراف و مرو در

 ص 3 ج 1888 كلكته (الحى عبد موالى همت به و مى شناخته اند را محمد كه كسانى فهرست كتاب در حجر ابن

. است نوشته قثم درباره مفصلى شرح رسيده چاپ به) 451 و 450
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 شده خوانده جهت بدان مشهد چشمه اين كه است شده ياد مشهد آب نام به چشمه اى از سمريه تاجيكى متن در

. دارد فاصله شهر با ميل دو چشمه اين گرديد، مدفون و شد، شهيد آن كنار در عباس بن قثم كه

 ديگر صفحه چند از پس و. است شده واقع آهنين دروازه كنار در قثم مقبره كه آمده كتاب اين ديگر جاى در و

 كند، جنگ آنها با شد مجبور قتيبه و شدند، كافر دوباره ولى كرد، مشرف اسالم دين به را مردم قثم كه شده ذكر

. نمايد رهبرى اسالم به را آنها دوباره و

 گفت او به سعيد شد، وارد سعيد بر او: گويد و ستوده فضل و پارسائى به را او) 38 (المذيل ذيل منتخب در طبرى

 من به مى خواهى آنچه آن از بعد و بده را مردم حقوق اول نه: گفت قثم. داد خواهم تو به سهم هزار جنگى غنايم از

. يافت وفات سمرقند در قثم و. ببخش

 غنايم از گفت بدو سعيد و شد، وارد خراسان به سعيد بر قثم كه كرده روايت شعبى از بالذرى را طبرى گفته نظير

. نخواهم اين از بيش و بده را اسبم سهم يك و بخش مرا سهم يك نه: گفت قثم بخشم، ترا سهم هزار جنگى

 و نموده ياد تفصيل به مقبره آن از خود كتاب در و كرده، زيارت را قثم مقبره سمرقند به خود سفر در بطوطه ابن

 سمرقند فتح هنگام در كه است عباس بن قثم گور سمرقند شهر خارج در: كرده بيان چنين را آن خصوصيات

. يافت شهادت

 نذور كنند، زيارت را مقبره آنكه  كافرند با هم تتار و روند، قبر زيارت به جمعه و شنبه دو شب هر سمرقند مردم و

 آن بناء چگونگى و قبه شرح بعد و. نمايند صادر و وارد صرف و آرند، درهم و دينار و گوسفند و گاو قبيل از بسيار

. است داده را قبه

 شاه سردار را او قنديه در نسفى) 91 صفحه تركستان كتاب بارتولد. (است معروف زنده شاه به امروز مقبره اين

. است كرده ياد كتاب آن در گويند، زنده شاه چرا را او آنكه سبب و او شدن كشته شرح و مى خواند، زنده

 قلعه درون به شمالى طرف به سمرقند قلعه بيرون در) عباس بن قثم (مزار كه است مسطور) 54 (سمريه كتاب در

. است افراسياب

 هجوم او به شهر در كافران چهار و پنجاه قولى به و شش، و پنجاه سنه در كه) 56 (شده ذكر كتاب همان در نيز و

 ناجيه بنو قبرستان در را جسدش و. است شده كشته رسيده مقتلش به تيرى سمرقند شهر نمازگاه در و آوردند،

 او مقتل به تير سمرقند مردم به عثمان بن سعيد جنگ اثناى در كه آنست اصح و. ساختند مدفون غار پهلوى در

. است يافته شهادت رسيده

 رجوع سمريه كتاب به بيشتر اطالع براى كه شده ذكر ديگرى اقوال شهادتش محل و فوت و شهادت درباره

) 57- 56. (نمايند
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: نوشته اند قنديه بر خود تعليقات در افشار آقاى

 قثم مزار از شكوهى با بناى سمرقند شهر در اكنون كه شد آور ياد بايد) زنده شاه (عباس بن قثم مزار خصوص در

. خوانند زنده شاه را آن كه است باقى

: است چنين قنديه تعليقات در ترجمه اش كه شده نوشته تزارى روسى المعارف دائرة در مزار اين به راجع شرحى

 اسالم نشر وسيله كه عباس بن قثم بود ياد تيمور و امير سيله به چهاردهم قرن اواسط در زنده شاه مسجد بناى

. شد بنياد بود سمرقند در

 بنا اين به زلزله است، علوم طالب براى حجراتى آن صحن اطراف در و دارد، قرار افراسياب پشته در مزبور بناى

. مى آيد بشمار وسطى اسالمى آثار زيباترين از يكى هنوز اين وجود با و است، رسانيده صدمه بار چند

 اسد 253 و 202 و 3/149 اثير ابن 412 بالذرى 2469 و 2369 و 2352 و 13/2311 و 3/1345 طبرى) (110- 19 (

 36 و 18 و 10 سمريه 101) 2/ (7 سعد ابن طبقات 175 و 2/172 يعقوبى تاريخ ترجمه 1/61 ذهبى العبر 4/197 الغابة

 مصر چاپ طبرى مذيل ذيل منتخب و 164 شماره فراى يادداشت و 110 و 109 و 46 و 45 و 37 و 36 و 21 و 1 قنديه

 در را تولدش اثير ابن: معاويه بن يزيد 10 س 57 ص) 142) (خطى نسخه فقيه ابن البلدان 122 السير حبيب 38

. نوشته اند 26 و 25 سال در را او تولد مورخان از بعضى ولى است، آورده 22 سال حوادث

 سه هم بعضى و است، ماه شش و سال سه اقوال اصح بر بنا حكومتش مدت گرفت، را پدر جاى معاويه از بعد يزيد

. گفته اند ماه هشت و سال سه و ماه، دو و سال

. افتاد اتفاق سالگى هشت و سى سن در 64 سال االول ربيع ماه نيمه يا چهاردهم در وفاتش

 بخارا تاريخ نسخهاى تمام در. زياد بن سلم 12 س 57 ص) 143) (263 گزيده 4/39 و 3/15 اثير ابن 105 الفخرى (

 را) 53 متوفى (ابيه ابن زياد چه. خطاست مسلما كه شده ذكر سلم جاى به »مسلم «ديگر تاريخ كتب از بعضى و

 مسلم نام به پسرى و بوده يزيد و سلم، عباد، الرحمن، عبد اللّه عبيد نامهاى به پسر پنج نوشته اند مورخان چنانكه

. مسلم نه بوده سلم يافته را خراسان حكومت كه كسى و نداشته،

 البلدان معجم و البلدان فتوح و كامل و يعقوبى و آن ترجمه و طبرى، تاريخ مانند ديگر معتبر تاريخ كتب تمام در و

. نيست مسلم بودن غلط در ترديد و شك جاى و است »سلم «همه

 خراسان به و برگزيد، كوفه مردم از هزار شش و يافت، خراسان حكومت معاويه بن يزيد جانب از 61 سال در سلم

. بگذشت جيحون از و كرد، صلح خوارزم مردم با رفت،

 بندون و كرد، قطع را نهر: مى گويد و كرده، ياد) بيدون يا (بندون فرماندهى تحت سغديان با سلم حرب از بالذرى

. كشت را سغدى
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: است نوشته تفصيل بدين بخارا به سلم رفتن درباره مفصلى شرح يعقوبى

 سپس كرد، فتح را آن و نهاد، روى خوارزم به آن از بعد و گزيد، اقامت نيشابور در و گشت، خراسان رهسپار سلم

 به و گرفت، بيم را او ديد را) ؟ (مسلم سپاه كثرت چون و. بود »خاتون «آن پادشاه و گرفت، پيش در بخارا راه

 با هم طرخون. آورى دست زير را بخارا تا بيا من نزد كرد، خواهم ازدواج تو با من كه نوشت سغد پادشاه »طرخون«

 به را صفره ابى بن مهلب شد، خبر با طرخون رسيدن از وقتى سلم شتافت، وى كمك به لشكر هزار بيست و صد

. شتافتند او دنبال به مردم و رفت، بيرون خود و فرستاد، طاليگى

 و گرفت، در سختى به جنگ و بردند، حمله ايشان بر طرخون سپاهيان شدند، روبرو طرخون سپاه با چون و

) 2/182. (خوردند شكست لشكريانش و شد، كشته طرخون سرانجام و كردند، باران تير را آنان مسلمانان

 نقل زير شرح به و خوارزم در را حادثه محل اثير ابن ولى است، برابر كرده نقل نرشخى كه داستانى با شرح اين

: مى كند

 به مى رسيد زمستان كه همين و غزا مى كردند تابستان در كه بود آن رسم سلم آمدن از پيش را خراسان عمال «

 گرد خوارزم نزديك شهرى در خراسان سالطين بداشتند، دست جنگ از مسلمانان كه وقتى. مى گشتند باز مرو

 از آيد پيش كه كارها و ننمايند، مجادله هم با و نورزند خصومت ديگر يك با كه گذاشتند قرار هم با و شدند،

 اما برند، حمله شهر آن به كه خواستند خود امراء از وقت آن در مسلمانان. نكنند دارى خود ديگر يك با مشورت

. بود زمستان مى رفت پيش لشكرش با سلم كه وقتى. نكردند موافقت آنها خواست با اميران

 با سلم. برد حمله بودند جمع خراسان ملوك كه شهر بدان كه كرد خواست در اصرار به صفره ابى بن مهلب

 حمله شهر آن به مرد هزار چهار با بعضى قول به و هزار شش با پيشرو عنوان به او و كرد، موافقت او درخواست

 چند و بيست كه سنگينى الصلح مال دادن برابر در و كردند، صلح خواست در كفار نمود، محاصره را شهر و كرد،

) 4/39. (كرد صلح گفته اند پا چهار و اموال و متاع آن برابر چندين و نقد هزار هزار) 7/394- پنجاه: طبرى(

. ناميد صغدى را او كه شد پسرى داراى سمرقند در و گذشت، جيحون از كه بود عرب زن اولين محمد ام سلم زن

 از مى گويد طبرى برد، خويش با و نداد، پس باز را آنها و گرفت، عاريت به بسيارى زيور سغد امير زن از محمد ام

) 7/398. (نكرد رد و گرفت را آن كه بود تاجى كرد، عاريه كه زيورهائى جمله

 شد، غمناك شنيد داشت كابل حكومت كه را زياد بن يزيد برادرش مرگ خبر وقتى و نماند، زياد خراسان در سلم

. درگذشت آنجا در درآمد بصره به كه وقتى ولى گرديد، شام عازم خود و سپرد، ديگرى به را حكومت و

 4/838 و 2/404 ياقوت/389/412/414 بالذرى البلدان فتوح 40- 4/39 اثير ابن 7/391/395/478/489 طبرى (

 ص) 144) (4/39 اثير ابن 1/58 العبر 107/108 گرديزى 101 سيستان تاريخ 2/182/220يعقوبى   276 طبرى ترجمه

 پادشاه بيدون و سغد ملك طرخون كه مى آيد بر چنين نرشخى تاريخ از بخارا به زياد بن سلم حمله در: 1 س 58
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 گفته و كردند، مدد را او دو اين از يكى و نيست چنين اما آمدند، بخارا حاكم خاتون يارى به دو هر تركستان

. است مختلف مورد اين در مورخان

 اين در نامى و شد، كشته جنگ در كه بود سغد پادشاه) بيدون (بندون آمد، خاتون مدد به كه كسى: گويد بالذرى

. نمى برد طرخون از مورد

 شتافت، كومكش به خاتون خواست در به بنا كه كسى است نوشته خود تاريخ در يعقوبى واضح ابن ولى) 413 (

) 2/192. (خوردند شكست همراهانش و شد، كشته مسلمانان با جنگ در كه بود، سغد ملك طرخون

 از و. است شده اشتباه نرشخى تاريخ در ظاهرا سمرقند حكمران طرخون و بيدون لغات مورد در: گويد فراى

) 167. (طرخون نه است بيدون به مربوط اينجا در منقول داستان كه است معتقد او كه: كند نقل پريتساك

 از و ازد مردم از سعيد ابو كينه اش و سراق پدرش نام و ظالم نامش: صفره ابى بن مهلب 4 س 58 ص) 145 (

. است عرب شجاعان

 حكومت به را او 76 سال در حجاج و داد، دست از سعيد حكومت در سمرقند تسخير در را خود چشم يك مهلب

 با و. بماند آنجا در سال دو مدت و كرد، حرب آنجا مردم با و رفت، كش به خجند فتح از پس او و فرستاد، خراسان

. بستد گروگان سغد ملك طرخون از و. كرد صلح سغديان

 و تركان سخت، بسيار جنگهاى از پس و كرد، جنگ بخارا صاحب با حبيب و فرستاد ربنجن به را حبيب پسرش او

 اعمال از زاغول در خراسان به بازگشت از پس 82 سال حجه ذى در مهلب) 1041 (بازگشتند خويش ديار به كافران

 پدر جاى به پسرش يزيد و گذشت، در سالگى 76 سن در و مبتلى) پهلو درد يا دل درد (شوصه بيمارى به رود مرو

. شد خراسان والى

 79 سال در خراسان به را او ورود خلكان ابن و گفته، 78 سال به را او حكومت ابتداء ذهبى و اثير ابن و يعقوبى

. دانسته اند 83 سال به را وفاتش مسعودى همچنين و خلكان ابن نيز و: است نوشته

 تهران چاپ خلكان ابن 95 و 1/88 ذهبى العبر 417 بالذرى البلدان فتوح 1085 و 1048 و 1042 و 8/1039 طبرى (

 و التنبيه 8/160 زركلى 2/227 يعقوبى B 763 سمعانى 183 و 4/173 اثير ابن 1103 و 3/1101 حجر ابن 2/273

 بن اللّه عبد 9 س 59 ص) 146) (2/157 السير حبيب 109 گرديزى 2/917 ياقوت 247 الطول اخبار 278 االشراف

 با (حوذان آن صحيح و. است آمده) مهمله دال و دار نقطه خاء با (خودان نرشخى تاريخ نسخه هاى تمام در: حوذان

. است) معجمه ذال و مهمله حاء

 به حوذان صورت مى رود تصور كه دارد حودان و و حوران و جودان مانند چندى بدلهاى نسخه طبرى در كلمه اين

. است نزديك تر صحت
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 همين در و دانسته بقول از بقله اى را آن ازهرى و است گياهى نام فتح به حوذان كه: آمده العروس تاج در چه

 نشده ذكرى لغت كتب در خودان از و. گذارند كنيه هم را حوذان ابو و نهند نام را حوذانه و حوذان كه است كتاب

. داشت شركت خراسان جنگهاى و معارك از بيشتر در كه است ازد قبيله رؤساء از حوذان بن اللّه عبد است،

 انساب كتاب در سمعانى. است داشته منسوبش جهضم به و كرده ياد الجهضمى حوذان بن اللّه عبد را او طبرى

. باشد بصره در محله اى نام جهاضمه به منسوب) ساكنه هاء دو آن بين و ضاد معجمه و جيم فتح به (جهضمى: گفته

 بطنى نام جهاضمه و نيست درست كرده ذكر سمعانى آنچه گفته و. كرده تخطئه را سمعانى اللباب در اثير ابن ولى

 سكنى بصره از كوى اين در قبيله اين چون و باشند، منسوب مالك بن عوف بن جهضم به كه است ازد قبيله از

. شد منسوب ايشان به هم محله اين گزيدند،

) 170 ش فراى و 1/258 اللباب 436 و 3/435 سمعانى انساب 61 و 5/60 اثير ابن 1535 و 1291 و 8/1290 طبرى (

 تواريخ در كه است خراسان و عراق مشهور حكمران محمد ابو به مكنى: ثقفى يوسف بن حجاج 3 س 61 ص) 147(

 طرف از هجرى 75 سال در حجاج. است معروف سفاكى و خونخوارى به و شده، ذكر تفصيل به او حاالت اسالمى

 وارد بود حكام اقامت محل زمان آن در كه كوفه به سال اين رمضان در و يافت، عراق امارت مروان بن الملك عبد

. شد

 درگذشت، سالگى چهار و پنجاه سن در 95 سال شوال يا رمضان 23 در و كرد، حكومت عراق در سال بيست و

 سال اين رمضان 25 در را او مرگ هم بعضى و است، درگذشته سالگى سه و پنجاه سن در كه: گفته اند بعضى

. دانسته اند

 J( پريير. ژ تأليف »يوسف بن حجاج زندگانى «كتاب به حجاج كارهاى و زندگانى به اطالع و بيشتر منابع براى (

.PERIER وفيات ،283 ص الطوال اخبار 4/144 اثير ابن 1318 و 872 و 8/863 طبرى) (شود رجوع) 1904 پاريس 

 ابن و طبرى در نامش است. خراسان امراى از: باهلى نصر بن ورقاء 14 س 61 ص) 148) (171 فراى 1/134 االعيان

 از پس مسلم بن قتيبة و. داشت را خراسان شرطه منصب 96 سال در. است آمده تاريخ كتب ديگر و بالذرى و اثير

. كند دريافت را صلح مال تا فرمود و آنجا نشاند، در خويش نيابت به را او بخارا فتح

 كرده نقل را آن نرشخى كه ورقاء خوردن كارد داستان در اعراب فتوحات كتاب در( GIBB )كيب: مى نويسد فراى

: مى گويد و مى كند شك

 و آمده، 102 سال در) خذينه (العزيز عبد بن سعيد حكومت زمان در بعد مدتى ورقاء اسم چون نشد، كشته ورقاء

. است بوده زنده وقت آن تا مى شود معلوم

 كشته و نيامد كارى ولى آمد اندر ناف به را ورقاء بزد كاردى «گفته كه نرشخى عبارت به گيب ظاهرا: گويد نگارنده

. است نموده شك نرشخى خبر در كه است ننموده توجهى »نشد
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 شماره يادداشت 2/240 يعقوبى ترجمه و 5/34 اثير ابن و 9/1420 و 8/1292 طبرى ،420 بالذرى البلدان فتوح (

. چين واليت به بودند رفته بازرگانى به بيشتر و بودند بازرگانان بيكند اهل: 5 س 62 ص) 150) (فراى 183

 كل من اخذت االسالم جاء فلما (داشته اند تسلط النهر وراء ما بر چينى ها اسالم از قبل كه. مى گويد استخرى

 دور خاور با تجارت زمان اين در مسلما و) 9 س 4 ص- النهر وراء ما الصين مملكة من اخذ و ... بنصيب مملكة

. است داشته وجود

 بين تجارت از حاكى آمده، دست به و شده حفارى افغانستان BEGRAM بكرام در كه خانه اى در كه چينى البسه

 كه است شده يافت نيز يونانى كوچك مجسمه هاى و هندى عاج خانه همان در مى باشد، دور خاور و كوشان ها

. مى شود حفظ كابل موزه بگرام اطاق در اكنون

 مركزى دولت وسيله به كه است رسمى رسيد يك آنها بين در و است، شده پيدا هم چينى نوشته هاى اين بر عالوه

 مقاله به شود رجوع است شده فرستاده مرز در نگهبان پست براى TANG )تانگ حكومت  سلسله اوائل در (چين

P .I .OSIPOU 5( 5391 )581 -302 در ZIV سال در قتيبه وسيله به بيكند فتح در 191- 185 صفحات بخصوص 

. است شده ذكر طرفين بين صلح عقد در چينى ابريشم قطعه هزار پنج) م 706 (87

 بسيار متاع با چين از كه تاجر صد چهار جان الحرشى عمرو بن سعيد مقتدر حكمران) م 723- 722 (104 سال در

. داد نجات بودند شده متوارى فرغانه به اعراب از كه انقالبيون و سغدى بزرگان عام قتل در بودند آمده

 -321 )6181 به شود رجوع 189 ص بارتولد تركستان كتاب به انقالبيون فرار چگونگى به راجع بيشتر اطالع براى

111 )JA توسط »سغدى قديمى نامه هاى تاريخ «عنوان تحت مقاله همچنين و W .B .HENNING 106 -516 در 

(8491 )21 BSOAS نوشته داخلى مغولستان در سغدى مستعمره مقاله و E .G .PUIIEYNBIANK در T .P. شماره 

 دانه دو 13 س 62 ص) 151) (فراى 175 شماره يادداشت 9/1445 طبرى 8/1188 ج طبرى (356- 317) 1953 (41

: گويد چنين و كرده ياد را داستان اين الجماهر كتاب در بيرونى: يافت مرواريد

 خدام. يافت آتشكده اى در مرواريد دو كرد، فتح را بخارا نزديك بيكند قلعه مسلم بن قتيبة وقتى كه آورده اند

 آنجا در مرواريدى يك هر آن از پس نشستند، ديگرى از پس يكى آتشكده بام بر پرنده دو كه كردند نقل آتشكده

 جواب حجاج. نوشت برايش را مرواريد دو آن قصه و فرستاد، حجاج خدمت به را مرواريد دو آن قتيبه. گذاشتند

 حيرت و تعجب باعث همگى پرنده دو و مرواريدها حكايت خواندم، بودى نوشته آنچه  من:نوشت چنين را او نامه

. السالم و حفص ابا اى تست شخص سخاوت شگفت تر آنها از اما است،

) 176 فراى 157 جماهر. (است شده ياد مرواريدها از ذكرى بدون نامه اين از سمرقند تاريخ كتاب دوازدهم جزو در

 كرده ضبط نون و موحده باء ضم و نون سكون و معجمه خاء ضم به را آن سمعانى: خنبون: 16 س 61 ص) 149(

. است گفته اول فتح به را آن ياقوت ولى. است
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. خراسان راه بر آن فرسنگى چهار در بخارا، روستاهاى از است روستائى نام خنبون

 داود بن احمد رجا ابو درباره غنجار حافظ از آنچه از و. است كرده ياد را قريه اين علماء از نفر چند نام سمعانى

 دو بخارا در مى گردد معلوم نرشخى خود از نيز و علياست خنبون قريه مردم از او كه گفته و نموده نقل خنبونى

. سفلى خنبون ديگر و عليا، خنبون يكى. مى شده خوانده خنبون نام به روستا

 9 س 63 ص) 152) (83 نرشخى 2/474 ياقوت البلدان معجم و 1/389 اللباب ،309 و 5/308 سمعانى انساب (

 طارا خويش عادت بر بنا بخارا مردم: مى گويد سمعانى و كرده ياد مؤلف طاء با طاراب را آن ياقوت و سمعانى: تاراب

. نويسند و كنند تبديل نقطه دو تاء به

. گويند تاراب را آن كه است دهى بخارا فرسنگى سه در: است نوشته جوينى

 معلوم كرده ياد هم با را دو هر نرشخى و است، بخارا فرسنگى سه در تاراب و فرسنگى چهار در خنبون اينكه از و

 كه: گويد) 115 ص (بارتولد تركستان از نقل به  فراى.بوده اند ديگر يك مجاور و نزديك روستا دو اين كه مى گردد

. بخارا مغرب در است دهكده اى تاراب

 تمام در: 11 س 63 ص) 153) (177 شماره فراى يادداشت و 86 و 1/85 جوينى جهانگشاى تاريخ ياقوت (

 و كوربغانون) 9/1602 و 8/1194 (طبرى تاريخ در اما و است، آمده مغانون كور كلمه اين بخارا تاريخ نسخه هاى

. است شده ذكر كورنعانون فراى نقل به و كورنعابون،) 4/204 (اثير ابن كامل كتاب در و التركى كورمعابون

 خاقان خواهرزاده كورنعابون ايشان پادشاه و تن هزار دويست عده شان كه فرغانه اهل و سغد مردم: گويد اثير ابن

. داشتند شركت جنگ اين در بود، چين

 نام) نون و مهمله عين با (كرمعانون و خداه بخارا) كذا (شوكر ابو وكيل سغد پادشاه طرخون از واقعه اين در يعقوبى

. كردند جنبش تركان  با:گويد و مى برد

 ياء و مهمله حاء به حيان: (نبطى حيان 2 س 64 ص) 154) (178 فراى 2/240 يعقوبى ترجمه و اثير ابن و طبرى (

 مردم از قومى كه است نبط به نسبت اين) مهمله طاء و موحده باء و نون فتح به نبطى و نون آخرش و مشدده

. عجم اند

 زبان در كه لكنتى واسطه به و بود، خراسان مردم از از: گويند ديگر بعضى بود، ديلم مردم از حيان: گويد اثير ابن

. مى گفتند نبطى اش داشت

. گفتندى نبطى بود ابكم آنكه حكم به: گويد طبرستان تاريخ در اسفنديار ابن

. است آمده مختلف وقايع در تاريخ كتاب هاى از بعضى در نبطى حيان نام
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 موافق را واقعه اين خويش تاريخ در هم يعقوبى و گرديد، صلح وسيله طرخون با قتيبه جنگ در نرشخى گفته به

. است كرده ذكر نرشخى

 يك هر و كند، تنبيه را نبطى حيان و اللّه عبد بن اياس تا فرستاد خوارزم به را اللّه عبد برادرش قتيبه 93 سال در

 را ريشش و زد تازيانه صد را حيان و شد خوارزم به اللّه عبد. بتراشد را آنها ريش و زند، تازيانه ضربه صد را

. تراشيد

 به قتيبه كسان شوريد، قتيبه بر لشكر و گرديد، عاصى خليفه بر او و شد، معزول سليمان طرف از قتيبه كه وقتى

 از يكى. برساند قتل به را او كه كرد مامور را كسى قتيبه. نمى آغالد ديگر كسى حيان جز تو بر را مردم كه گفتند او

. داشت محفوظ قتيبه مامور گزند از را خود و. نمود تمارض حيان و كرد، آگاه قتيبه قصد از را او حيان مردم

 بديشان هم حيان تاختند، قتيبه بر تميمى اسود ابى بن وكيع سردارى به و شوريد قتيبه بر لشكر كه 96 سال در

. كرد شركت آنها با قتيبه قتل در و شد، ملحق

 سغديان با غزو قصد به داشت خراسان حكومت و مى گفتند خذينه سعيد را او كه العزيز عبد بن سعيد 102 سال در

. بود وى همراه حرب اين در هم نبطى حيان گذشت، نهر از

 است، عرب به مردم همه از دشمن تر مرد اين گفت و كرد، سعايت سعيد نزد حيان از الحر بن سورة اوقات همين در

 انديشه به و مگو، كس ديگر با سخن اين گفت سعيد. تست نوبت اينك و شورانيد، قتيبه بر را خراسان كه اوست و

 آماده قبال كه مسحوق طالى به آميخته شير فنجانى و بخواست، را حيان روز چند از پس و. افتاد وى كردن نابود

. درگذشت روز چهار از پس حيان. نمود مسموم را او و خورانيد، بدو بود كرده

 اشرس حكومت در 110 سال در طبرى چون و. نمود وفات بعد سالهاى در و نمرد، حيان سال اين در نوشته اند بعضى

. باشد تاريخ اين از پس حيان وفات بايد اين بر بنا كرده ياد حيان سلمى  از اللّه عبد بن

 يعقوبى 9/1505 و 1253 و 8/1204 طبرى 39 و 5/37 و 219 و 4/207 اثير ابن 3/212 اللباب و سمعانى انساب (

 قتيبه با سغد ملك صلح براى نبطى حيان حيله داستان: 6 س 64 ص) 155) (163 طبرستان تاريخ 254 و 2/240

 با مهلب بن يزيد صلح مورد در 98 سال حوادث ذيل در را آن اثير ابن و طبرى است، آمده بخارا تاريخ در كه

: كرده اند نقل چنين و آورده طبرستان و جرجان جنگ هاى در اصفهبد

 از پس و رفت، يزيد استقبال به و كرد، جمع را ديلم و گيالن مردم طبرستان به يزيد ورود از اطالع از پس اصفهبد

 مسلمانان و بود، را مسلمانان بيشتر پيروزى اول در كه داد روى طرفين بين سختى جنگ هاى فريقين تالقى

 و كردند، منهزم را اسالم لشكر تير و سنگ به و رفتند، كوه قله هاى به يارانش با اصفهبد. كردند تعاقب را ديلمان

. نمودند نابود را آنها از كثير جمعى
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 بيرون راه و شدند، محصور مسلمانان كه طورى به كردند سد و گرفتند، را تنگها و راهها تمام اصفهبد لشكريان و

. نداشتند را مضايق آن از شدن

 حال و بخواند، بود ديلم از اصلش كه را نبطى حيان و گرديد، بيمناك سخت شد، آگاه حال آن بر كه يزيد

 شود، صلح طرفين بين كه انديشد چاره اى كه خواست او از و گفت، او به مضايق آن در را آنها گرفتارى و مسلمانان

 من گفت او به و رفت، اصفهبد خدمت به و كرد، قبول حيان. برند بيرون سالمت به جان طبرستان از مسلمانان و

 آمده ام اين بر بنا دارم، دوست تر يزيد از ترا من ولى افكنده، جدائى شما و من بين دين چه اگر هستم، شما از يكى

 ساير از يزيد. برسد ناراحتى و زيانى مسلمانان از ترا مردم و ترا نمى خواهم و دهم، اندرزى و كنم، خدمتى ترا كه

 مدد رسيدن با كه نيستم ايمن من و رسيد، خواهد مدد بدو طرف هر از بزودى و كرده، يارى مسلمانان  درخواست

 او گفته اصفهبد. كنى صلح مسلمانان با كه آنست بهتر. گردد مشگل تو بر كار و كنى، پايدارى آنها برابر در بتوانى

. كرد صلح درهم هزار هفتصد اداء برابر در يزيد با و كرد، قبول را

 هزار سيصد اصفهبد: گويد كرده، ياد اثير ابن و طبرى مانند را داستان اين كه طبرستان تاريخ در اسفنديار ابن

. دهند راه را مسلمانان كه رفت عهد و را، حيان درهم پنجهزار و پذيرفت، را يزيد دينار

 بن يحيى بن فضل: 12 س 68 ص) 156) (164 و 163 طبرستان تاريخ و 1329 و 9/1328 طبرى و 5/12 اثير ابن (

 را فضل و. نمود تفويض جعفر به را وزارت بعد و بركشيد، وزارت به جعفر از پيش را او الرشيد هارون: برمكى خالد

 صاحب و رفت، النهر وراء ما غزو به و آمد، در مرو به 178 صفر هفتم در فضل. داد خراسان حكومت 177 سال در

 خراسان در او و آمدند، خدمتش به مى زدند، سرباز خراسان حكام اطاعت از هنگام آن تا كه اشروسنه امير و بخارا

 به خراسان از 179 االول ربيع هفتم جمعه روز در و ساخت، بسيار حوضهاى و رباطات و مساجد النهر وراء ما و

. بازگشت بغداد

. درگذشت زندان در 193 سال در او و كرد، محبوس را پدرش يحيى و فضل كشت، را جعفر رشيد كه وقتى

. است بوده 148 سال طبرى قول به و 147 سال حجه ذى 22 در والدتش

 ملوك سنى تاريخ 2/445 خلكان ابن 130 گرديزى 1/309 العبر 48 و 5/47 كامل 11/1334 و 10/575 طبرى (

 جعفر، ابو به مكنى و رشيد به ملقب: مهدى محمد بن هارون 13 س 68 ص) 157) (213 اروپا چاپ االنبياء و االرض

 شب سالگى دو و بيست در و نهاد، وجود عرصه به پا رى در 148 سال حجه ذى در عباسى، خلفاء از خليفه پنجم

 عمرش مدت و روز، 18 و ماه دو و سال سه و بيست خالفتش مدت رسيد، خالفت به 170 سال االول ربيع 16 شنبه

. يافت وفات طوس بلده در 193 سال االولى جمادى در و بود، روز پنج و ماه پنج و سال هفت و چهل

: طمغاج 1 س 70 ص) 158) (246 و 2/228 السير- حبيب 70 و 6/36 اثير ابن 175 الفخرى 283 الخلفاء تاريخ (

 طور به ولى نشد، معين يقين نحو به كلمه اين مسماى حقيقت: است نوشته مقاله چهار حواشى در قزوينى عالمه
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 چين داخل يا چين حدود در شرقى تركستان اقصاى در بوده شهرى يا ناحيه نام طمغاج كه است معلوم تقريب

. شمالى

 بوده اند، خان طمغاج به ملقب نموده اند، سلطنت نواحى آن در مغول از قبل كه خانيه به معروف ترك ملوك اغلب و

. باشد طمغاج خان خان، طمغاج معنى ضعيف احتمال به و

: است كرده توصيف گونه بدين را طمغاج البالد، آثار كتاب در قزوينى محمد بن زكريا

 واقع كوه دو بين روستاها اين كه بسيار، روستاهاى و ده ها صاحب ترك، بالد از بزرگ و مشهور است شهرى طمغاج

 پيدا راه آن در مانعى اگر شد داخل و رفت نمى توان آنجا به تنگنا آن از بجز كه است تنگنائى از بدان راه و است،

. شود

 بغراخان بن داود بن سليمان بن محمد خان ارسالن: 16 س 70 ص) 159) (411 البالد آثار و 92 مقاله چهار حواشى (

) 524- 595. (است النهر وراء ما خانيه ملوك از طفقاچ  خان بن

 النهر وراء ما سلطنت به را مذكور خان محمد بود، خانيه ملوك از كه جبرئيل قدرخان قتل از پس سنجر سلطان

 سال يا سال همان او و. نمود دستگيرش كرده عزل پادشاهى از را او سال نه و بيست گذشت از پس و. كرد منصوب

. درگذشت 525 سال در يعنى بعد

. است بوده سوس نام به مرو دههاى از دهى در محمدخان والدت

. مى گفته اند نيز خان طفقاچ را او و اوست، داماد سنجر سلطان و است، ملك رباط صاحب نبيره فرزند او

. است ملك رباط بانى نصر بن ابراهيم كبير خان طفقاچ و

 بنا 521 در) مانده پابرجا حاضر زمان تا كه (را بخارا بزرگ منارة گذاشت، جا به خود از زيادى آثار خان ارسالن

 به بود شده ويران و بود الملك شمس امارت مقر كه آباد شمس و نمود، تعمير را شهر جامع مسجد نيز و كرد،

. نمود عمارت تجديد را بخارا شهر حصار و كرد تبديل مصلى

 گويند است، مختصرى گنبد مسافتى اندك به جامع مسجد جنوبى جانب بر كه: است آمده بخارا مزارات كتاب در

 از را او قالب و بوده 525 يا 524 سال در بلخ در او وفات كه چرا نيست، چنان واقع و است، غازى خان ارسالن مزار

. كردند دفن بود او كرده بنا كه مدرسه اى در و برده مرو به بلخ

 سوباش: 2 س 77 ص) 160) (246 بخارا 74 بخارا مزارات 10/235 اثير ابن 151 قزوينى عالمه مقاله چهار حواشى (

 خان ايلك سپهساالر و خويش تكين سباشى وى احتماال است، تكين سوناش بخارا تاريخ نسخ از بعضى در: تكين

 فرصت از اين خان ايلك رفت هند غزو به محمود الدوله يمين كه 396 سال در كه است النهر وراء ما پادشاه

 سوباشى و فرستاد، خراسان به را تكين سباشى و بلخ به شحنگى رسم به را خود برادر تكين جعفر و كرد، استفاده
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 بيرون خراسان از را تكين سباشى و تكين جعفر هند از بازگشت از پس محمود گرفت، محمود عامل از را هرات

. راند

 را ابراهيم ابو و. شد مسلمان ايشان مهتر يبغو رفت غز تركان ميان به منتصر اسماعيل ابراهيم ابو كه هم وقتى و

. گرديد منهزم تكين سباشى و كردند، جنگ تكين سوباشى با اتفاق به و كرد، يارى

 و 281 يمينى ترجمه 179 و 176 گرديزى 9/65 اثير ابن) (العلوم مفاتيح. (باشد الجيش صاحب سوباشى معنى

 در مالزاده تاريخ و المضيئه الجواهر كتاب در وى حال شرح: كبير حفص ابو امام خواجه 4 س 77 ص) 161) (284

: است اين آن خالصه كه است آمده نرشخى تاريخ مانند كتب ديگر و بخارا مزارات

 در والدتش كبير، حفص ابو به معروف بخارى عجلى بحر بن اللّه عبد بن زبرقان بن حفص بن احمد حفص ابو خواجه

 عمل و علم در او. مى باشد است گذشته در حنيفه ابو و شده متولد شافعى امام كه سال همان در هجرى 150 سال

. بود اعلى درجه در اللّه كلمة اعالء و سخاء و زهد و حال صفاء و مجاهدت قوت و

 سؤال شيبانى امام از وقتى چنانكه گرديد، وى مبرز شاگردان از و آموخت، فقه شيبانى حسن بن محمد از بغداد در

 او همچو هيچكس كه بخارى حفص ابو از فرمود كنيم؟ طلب كه از را علم اين كنى، نقل عالم اين از تو اگر: كه شد

. است نگرفته فرا من از را علم اين

 زمان در بخارا و نمود، جلب بخارا به را عصر آن نامى فقهاى و كرد، منتشر بخارا در را حنيفه ابو مذهب حفص ابو

. شد حنفى مذهب مركز وى

. بود بسيار اصحاب و شاگردان را او

. باشند كبير حفص ابو اصحاب از فقها از جماعتى بخاراست نزديك روستائى كه خيزاحز در كه است گفته سمعانى

. نرسيد نظر به مطلب اين انساب خود در ولى) المضيئه جواهر از نقل به(

 او از مردم و آمد، بخارا به كبير حفص ابو زمان در صحيح صاحب بخارى اسماعيل بن محمد كه: گويد االئمه شمس

 كرد، منع دادن فتوى از را او حفص ابو. مى داد جواب او و مى خواستند، فتوى و مى كردند، پرسش فقهى مسائل در

 او از وقتى آنكه تا. نايستاد باز دادن فتوى از و نكرد، حفص ابو منع به توجهى او نشائى، را دادن فتوى تو گفت و

 دو آن بين رضاع بخورند، گوسفندى از يا و گاو يك شير از پسر، و دختر خوار شير كودك دو اگر كه شد سؤال

 و رضاع ثبوت به او. نه يا بود خواهند حرام ديگر يك به دو اين رضاع ثبوت صورت در و نه، يا مى شود حاصل

. كردند خارج بخارا از را او و شوريدند مردم كه شد آن موجب و داد، فتوى ازدواج حرمت

 و آدمى بين و گردد، محقق نسبت كه باشد جائى در رضاع چون نيست دو اين بين رضاعى مورد اين در البته و

. نشود حاصل رضاع بهيمه يك از كودك دو اين خوردن شير با اين بر بنا و نمى يابد، تحقق نسبت بهائم
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. نوشته اند 217 سال در مالزاده و نرشخى را حفص ابو وفات

. است آمده 227 سال به االعالم قاموس در و

. است مردم اوتاد و ابدال مجمع مزارش و گويند امام خواجه تل كه بخارا در است جائى مدفنش

 به ملقب حفص ابو احفاد از يكى كه بوده آباد و دائر هفتم قرن اواخر تا كه بوده حفص ابو نام به مدرسه اى بخارا در

. است درگذشته بخارا در 655 سال در و مى كرده تدريس آنجا در الدين صدر

 االعالم قاموس 19 و 18 بخارا مزارات مالزاده  در تاريخ 1/67 المضيئه الجواهر 145 طبرى المذيل ذيل منتخب (

 تاريخ سابق چاپ متن در كه حسين كلمه) 189- 132: (شيبانى حسن محمد امام 6 س 77 ص) 162) (1/710

 است محمد امام پدر نام حسن و است، »د «نسخه مطابق كه است حسن صحيح و. خطاست مسلما است نرشخى

. كنند تلفظ مكسور را دال) ابن (جاى به نسبت در فارسى زبان قاعده به كه

 از دمشق از اصلش است، حنيفه ابو صاحب شيبانى فرقد بن الحسن بن محمد اللّه عبد ابو محمد امام از مقصود

 كوفه در و شد، متولد آنجا محمد و كرد، اختيار اقامت واسط در و آمد، عراق به شام از پدرش. حرستاست روستاى

 از جماعتى از و آموخت، فقه علم حنيفه ابو و يوسف ابو قاضى از ادب علوم گرفتن فرا از پس و. يافت نما و نشأ

. كرد حديث سماع ائمه اعالم

 سودمندى كتابهاى و. نمود ترويج را حنيفه ابو خويش استاد مذهب و. گزيد اقامت آنجا در و آمد، در بغداد به و

 منصب الرشيد هارون فرمان به و كرد تأليف آن فروع و حنفى، فقه در الزيادات و صغير جامع و كبير جامع مانند

. يافت القضاتى قاضى

. آمد رى به و بود، همراهش وى كرد، خراسان به هارون كه سفرى در و بود، هارون مالزم پيوسته الحسن بن محمد

 131 سالهاى و شده ذكر قول سه تولدش سال در. درگذشت 189 سال در است رى نزديك كه رنبويه روستاى در و

. دانسته اند مولدش را حرستا هم بعضى و. نوشته اند را 135 و 132 و

 المذيل ذيل كتاب از منتخب در طبرى و اللباب در اثير ابن و الفهرست در النديم ابن و 57 را او سن العبر در ذهبى

. نوشته اند سال 58

 در حنيفه ابو صاحب شيبانى حسن بن محمد و نحوى كسائى حمزه بن على: گويد رنبويه كلمه دنباله در ياقوت

 دو آن خبر مرگ كه هارون و. بودند آمده رى به هارون مصاحبت در دو هر و. شدند دفن آنجا در و مردند، قريه اين

 ياد را مطلب همين بيهق تاريخ در فندق ابن و) 2/824 (»شدند دفن رنبويه در نحو و فقه: «گفت شنيد را بزرگ

: گفت رشيد و. درگذشتند رى در دو آن كه كرده
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 روز يك در شيبانى محمد و كسائى كه شده نقل ثعلب از الميزان لسان در »انصرفنا و الرى فى االدب و الفقه دفنا «

 تاريخ 1129 و 11/967 و 10/619 طبرى 6/64 اثير ابن (»الفقه و اللغة اليوم دفن «گفتند مردم و. كردند وفات

 تاريخ و 122 و 5/120 الميزان لسان و 1/302 العبر 2/26 خلكان ابن 2/824 ياقوت 1/36 اللباب 2/333 خميس

 عبد ابو: 10 س 77 ص) 163) (1163 العربية المطبوعات معجم و 278 مصر چاپ النديم ابن فهرست 628 گزيده

 و است، كبير حفص ابو فرزند وى صغير، حفص ابو به معروف حنفى بخارى زبرقان بن حفص بن احمد بن محمد اللّه

) 1 ج 189 ص الصافى المنهل حواشى (درگذشت 325 سال حوالى در. است بوده خويش زمان علماء از پدرش مانند

 يعقوب تغلب واسطه به اضطراب و فتنه بخارا در آنكه از پس كه است نوشته) 1/348 (يمينى تاريخ شرح در منينى

 نوشت نامه بود سمرقند در كه احمد بن نصر به حفص، ابى بن اللّه عبد ابو بخارا فقيه و رئيس شد، پديد طاهريه بر

 به را اسماعيل خود برادر نصر. فرستد بدانجا خويش جانب از كرد تواند ضبط را بخارا كه كسى كه خواست او از و

 را آنجا و آمد در بخارا به ايشان با اسماعيل امير و كردند، مالقات كرمينيه در را او مطوعه و فقها و فرستاد بخارا

. كرد ضبط

 همان در و است، كرده ياد خويش كتاب در را آنها نام العارفين هدية صاحب كه است چندى تأليفات را اللّه عبد ابو

 قبله جانب در قبرش نوشته، بخارا مزارات در مالزاده كه بطورى و. است آمده 264سال   به وفاتش هديه كتاب

 ساالر منصور ابن نوح: كه گويد و مى برد اسم نامى حفص بن اللّه عبد ابو از گرديزى) 19 (است كبير حفص ابو تربت

 ... فرستاد الحسن ابو امير نزديك رسولى به را بخارا غازيان

) 165 (داشتى چشم تو كه كرديم آن از بيشتر اصطناع تو جاى به ما كه غازى اللّه عبد ابو زبان به داد پيغام و

 است بعيد بسيار و يافته وفات 264 سال در او شد گفته چنانكه چه نيست، صغير حفص ابو اللّه عبد ابو وى مسلما

. باشد دريافته را او سلطنت دوران و مانده، زنده منصور بن نوح زمان تا كه

 9 س 79 ص) 164) (165 گرديزى 19 بخارا مزارات 2/17 العارفين هدية 1/348 يمينى تاريخ شرح الوهبى الفتح (

 گاه هر است، واقع بخارا از مرحله يك فاصله در و النهر، وراء ما شهرهاى جمله از بيكند: بيكندى سالم بن محمد

. روند بخارا به جيحون نهر از

 الفرج بن سالم بن محمد اللّه عبد ابو آنها جمله از برخاسته اند آنجا از بسيار دانشمندان و بزرگ شهريست بيكند

 حديث اخذ كثير شيوخ از شهرها در و كرد، بسيار مسافرت وى. است سليم بنى مولى حافظ بخارائى بيكندى

. كنند روايت او از دارمى و بخارى و كند، روايت سليم بن سالم االحوص ابى از دارد، بسيار تصنيف و نمود،

 كسب در آنچه كاش كردم، خرج درهم هزار چهل آن نشر در و درهم، هزار چهل دانش طلب در گفت بيكندى

. مى كردم آن نشر در نمودم هزينه دانش

. بود هجرى 225 سال صفر هفتم يكشنبه روز وفاتش
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 معتقداند مورخان بيشتر: سامان آل 7 س 81 ص) 165) (1/797 ياقوت 2/404 االنساب ،3/115 بالوفيات الوافى (

 منهاج و ياقوت سمرقند نواحى از- يا (ترمد نزديكى در) سامان (نام همين به شهرى در كه بود دهقانى سامان كه

 و نمود، روى بدو اقبال آورد اسالم آنكه از پس و. مى كرد زندگى) بلخ قراى از قريه اى فرغانى تاريخ در و- سراج

. رسيدند مهم مقامى به يك هر كردند، يارى را خليفه مأمون ليث بن رافع فتنه دفع در آنكه از بعد اوالدش

: مى رساند طريق بدين چوبين بهرام به را اسماعيل امير نسب اثير ابن

 بهرام بن چوبين بهرام بن نوسرذ بن طغماث بن جشمان بن سامان خدات بن اسد بن احمد بن اسماعيل امير

. جشنس

 بن بهرام بن نوشروين بن طيغان بن حيثمان بن سامان خداة: آورده چنين را نسبش يمينى تاريخ در عتبى و

 شاپور ابن اردشير بن بهرام اوالد از سامان خداة: گويد المنتظم كتاب در جوزى ابن و) 1/347 (بهرام بن شوبين

. است

 رفت، مرو به خليفه مامون زمان در و داشت، جاى سامان روستاى در كه بود اسد نام به پسرى را سامان خداة بارى

 به را الياس و يحيى و احمد و نوح او اوالد مأمون و درگذشت، شهر همان در و گشت، خليفه عنايت منظور و

 امير خراسان بر را عباد بن غسان و گرديد، عراق متوجه وقتى در و. فرمود عملى يك هر به و كرد، نزديك خويش

. كرد سفارش بدو اسد اوالد درباره نمود،

 شاش به را يحيى و فرستاد، فرغانه امارت به را احمد و داد، سمرقند حكومت را اسد بن نوح 204 سال در غسان

 امارت بعد كه هم الحسين بن طاهر. كرد تفويض هرات حكومت چهارم برادر به و اشروسنه و) حاليه تاشكند(

. داشت قرار بر اعمال همان به را ايشان يافت، خراسان

 و. كرد واگذار او به را النهر وراء ما مأمون و. بغداد ماند دربار در سال دو مدت و رفت، عراق به مأمون با اسد بن نوح

 حاكم بر و برد، حمله چاچ شمال در واقع اسپيجاب نژاد ترك حاكم به وقتى نوح. شد خويش حكومت محل به او

. گرديد متصرف را شهر و گرديد، پيروز

 بدان را او و كرد، تفويض احمد به را سمرقند خراسان امير طاهر بن طلحة و درگذشت، ديگر برادران از زودتر نوح

. فرستاد واليت

 اموال به و نمى كرد، قبول كسى از مالى و رشوتى هيچگاه و. بود پرهيزكار و سيرت نيكو و عفيف مردى احمد

. نمى نمود درازى دست رعيت

 عيينه ابن از السامانى طمغاث بن جبا بن سامان بن اسد بن احمد: كه گويد و ستوده را او انساب كتاب در سمعانى

 احمد مى نمود، حديث روايت او از اسماعيل پسرش و. مى آمد شمار به محدثين جمله در و مى كرد، حديث روايت

. يافت وفات فرغانه در 250 سال به
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 اسحاق ابو مرگش از بعد و گذاشت، بجا خود از نيكى آثار واليت آن در داشت، هرات حكومت كه برادرش الياس

. يافت هرات امارت محمد

: اسامى بدين ماند بجا پسر» 1 «هفت احمد از

. حميد غانم ابو و اسحاق، يعقوب ابو اسماعيل، امير اسد، االشعث ابو يحيى، زكريا ابو يعقوب، يوسف ابو نصر،

. است نشده ذكرى اسد االشعث ابو از و شده ياد او پسر شش از بيهق تاريخ در

 او: كه گويد و احمد بن نصر الحسن ابو يكى مى برد اسم برادر دو از اسماعيل برادران از بخارا مزارات در مالزاده

 كه حاكم  بخارا احمد بن اسحاق يعقوب ابو ديگر و بود، 279 اآلخره جمادى در او وفات و حديث، اهل از و بود عالم

. بود علم اهل نيز او

 از پس احمد: گويد خواندمير داد، سمرقند حكومت را او و كرد، خويش جانشين را نصر پسرش مرگ از پيش احمد

 بن نصر واگذاشت، نصر پسرش به را حكومت و كرد، اختيار انزوا پرداخت حكومت لوازم به سمرقند در مدتى آنكه

 خطه اين تمام در و دريافت، را بلخ و النهر وراء ما واليت فرمان خليفه جانب از 261 سال رمضان ماه در احمد

. فرستاد بخارا به سال همين در را اسماعيل و كرد، پيدا تسلط

 274 سال در و شد، روشن برادر دو بين جنگ آتش و كرد، بيرون برادر فرمان از سر اسماعيل امير 271 سال در

. گرديد پيروز نمود برادر با كه نبردى در اسماعيل امير

 آورده بيهق تاريخ در فندق ابن كه آنچه به بى شباهت كرده، ياد اسماعيل و نصر جنگ درباره نرشخى كه داستانى

. باشند گرفته مأخذ يك از دو هر آنكه يا باشد نرشخى تاريخ بيهق تاريخ صاحب مأخذ كه دارد احتمال نيست،

 چنين بيهق تاريخ در كرد وى با اسماعيل كه رفتارى و شد نصر گرفتارى به منجر كه را پيكار اين شرح فندق ابن

: است نموده ذكر

 بديد را مهين برادر چون و. بود را او ظفر و افتاد مخاصمت احمد بن نصر امير او مهين برادر با را اسماعيل امير «

 سعادت به و افتاد، اتفاق زخم چشم اين چون فرمود، نبايد تجشم را امير: گفت و داد بوسه را او ركاب و شد، پياده

 كه اللّه معاذ گفت اسماعيل امير. هزل يا رود جدى: گفت نصر امير. رفت بايد خويش الملك دار با خدم و خزانه با

. بود هزل مجال تو حضرت در مرا

.» كرد عهد ولى را او و. شد صافى برادر با او دل و فرغانه، به. رفت خويش الملك دار با داشت شگفت نصر امير و

 امير پيروزى و. است كرده نقل نحو به  همين سالمى تاريخ از يمينى تاريخ شرح در را واقعه اين هم منينى

. كرد انتقال آخرت دار به 278 سال در نصر امير گويد و) 1/348. (است نوشته 275 سال در نصر بر را اسماعيل
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 صحت به قول همين و نوشته اند، 279 سال در را نصر وفات جوزى ابن و اثير ابن و اصفهانى حمزه و طبرى

. است نزديك تر

 سال هيجده خطه اين در را او امارت سراج منهاج و كرد، حكومت النهر وراء ما در سال نوزده نصر: گويد حمزه

. است شده تعيين 279 اآلخره جمادى هفتم در نصر مرگ اللباب در و است، دانسته

 داده نسبت او به عربى شعر بيت دو و بود، شاعر و دانا و بخرد و ديندار مردى نصر: گويد كامل كتاب در اثير ابن

. است

 شمرده حديث روات از و عالم و عادل اميرى وى يافت، پادشاهى نصر برادرش از پس) 295- 279 (اسماعيل امير

. مى كرد احترام و اكرام را فضال و علما مى شد،

 شوال در المؤمنين امير مولى احمد بن اسماعيل ابراهيم ابو: كه است نوشته غنجار حافظ تاريخ از نقل به سمعانى

. شد متولد فرغانه در 234

 ميان اختالف در كه اسد االشعث ابو برادرش جاى به را اسحاق خود كوچك برادر او يافت امارت برادرش از بعد و

 جنگيد مخالفان با امارتش دوران در و. كرد منصوب فرغانه حكومت به بود كرده جانبدارى نصر از اسماعيل و نصر

. بود را او پيروزى معارك تمام در و

 نزديك و پادشاه زن خاتون و پادشاه پدر و كرد تصرف بود پادشاه مقر كه شهرى و تاخت ترك بالد به 280 سال در

. گرديد باز پيروز و مظفر و نمود، اسير را نفر هزار ده

 سال صفر 14 شنبه سه شب در بود عالقه اش مورد كه رزماز نام به بخارا نزديك آباديهاى از يكى در اسماعيل امير

 به روز هفت و ماه هشت و سال پانزده برادرش از بعد و گفت، حيات بدرود يك  سالگى و شصت سن در 295

. كرد دارى مملكت استقالل

 معمارى تاريخ در و دارد، شهرت سامانى اسماعيل امير مقبره عنوان به آنچه: است نوشته خود يادداشت در فراى

 كه است بنايى مى كند، را گردان جهان نظر جلب كنونى بخاراى در و مى آيد، شمار به مهم بناهاى از اسالمى

. است شده ساخته مذكور تاريخ از بعد كمى احتماال

 بهترين به را مركزى آسياى اسالم از پيش معمارى سبك و شده، بنا روشن رنگ به آجرهائى با كه زيبا مقبره اين

 سامانى دوره از آن بناى حال هر به اما باشد، سامانى امراى آخرين خانوادگى مقبره است ممكن مى نماياند، وجهى

. است

 263 و 92 االنبياء و االرض ملوك سنى تاريخ 2279 و 13/2132 و 12/1889 و 1308 و 9/1307 و 8/1285 طبرى (

 ناصرى طبقات 1/523 اللباب 127 و 119 دكن آباد حيدر چاپ بيهق تاريخ 8/2 و 165 و 151 و 7/92 اثير ابن كامل
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 ذيل من المنتخب 1/348 يمينى شرح الوهبى الفتح 6/77 و 142 و 5/141 المنتظم 25 مالزاده تاريخ 206 و 202

 تمام در: اللّه عبد بن اسد 8 س 81 ص) 166) (3/13 ياقوت و خطى نسخه يمينى بر نجاتى شرح 14 طبرى المذيل

 عبد بن اسد اين كه زيرا خطاست، القشيرى مسلما كه آمده »القسرى «جاى به »القشيرى «بخارا تاريخ نسخه هاى

 از و اميه، بنى معروف و بزرگ امراى از كه است قسرى بجلى كرز بن اسد بن يزيد بن اللّه عبد بن خالد برادر اللّه

 و اثير ابن و طبرى مانند احوال، تراجم و تاريخ كتب از بسيارى در حالش شرح و بوده، زمان آن نامى خطباى جمله

 تاريخ ترجمه و 3/96 (اللباب در فقط. است شده ضبط قسرى جا همه در و است، آمده گرديزى و خلكان ابن

. است شده ذكر »القشيرى «غلط به تاريخ  بخارا مانند) 189 و 2/188 السير حبيب و 432 طبرى

 بن عبقر بن قسر و است، قسر به نسبت) زاء آخر در و بى نقطه سين سكون و قاف فتح به قسرى: (گويد سمعانى

. است منسوب قبيله اين به عراق امير قسرى اللّه عبد بن خالد و. باشد بجيله قبيله از بطنى انمار

. فرستاد خراسان به را اسد خود برادر مرتبه دو هر در و يافت، عراقين امارت مرتبه دو خالد

 خود جانشين خراسان در را اسد و شد، منصوب حكومت به 105 سال در الملك عبد بن هشام جانب از اول مرتبه

 معزول اسد برادرش و خالد سال اين در و بود، خراسان در 109 سال تا و آمد، خراسان به 106 سال در اسد و نمود،

. شدند

 سال چهار و. يافت حكومت برادر جانب از 116 سال در اثير ابن گفته به و 117 سال در طبرى قول به ديگر مرتبه

 ناحيه در بلخ در 120 سال) طبرى تاريخ ترجمه- شعبان يا (االول ربيع در و بود، او با النهر وراء ما و خراسان امارت

 متن در كه 166 تاريخ اين بر بنا. بود باقى خراسان حكومت در تاريخ اين تا و) 3/442 ياقوت (يافت، فرمان صيغ

. است بيست و يكصد آن صحيح و خطا است، آمده بخارا تاريخ

 طبرى ترجمه 1/133 العبر 116 گرديزى 5/46/49/52/68/79/103 اثير ابن 9/1484/1501/1573/1638 طبرى (

 البلدان معجم 285 گزيده تاريخ 3/96 و 2/262 اللباب 428 بالذرى البلدان فتوح 62/63/77 االنساب معجم 432

 ظاهرا ميدانى كلمه: ميدانى الحسن ابو 8 س 82 ص) 167) (280 االشراف و التنبيه 288 يعقوبى ترجمه 442 3

. است مدائنى صحيح و غلط

 مورخان از بيشتر كه است، مشهور راوى و مورخ مدائنى سيف ابى بن اللّه عبد بن محمد بن على الحسن ابو او

. كرده اند روايت او از را حوادث و اخبار غير ايشان و فقيه ابن و مسعودى و طبرى مانند

 وى منشأ و مولد. است شده ذكر تفصيل به ياقوت االريب ارشاد و النديم ابن فهرست در آثارش نام و حال شرح

 آخر تا و رفته بغداد به مدائن از بعد و است، يافته شهرت مدائنى به جهت اين از بوده، مدائن در اقامتش و بصره

. است برده بسر آنجا در عمر
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 به هم منزل همان در و داشته، سكنى او منزل در و كرده، اختيار را موصلى ابراهيم بن اسحاق خدمت بغداد در

. است بربسته رخت سراى ديگر

 الكوفى ابن خط به كه كرده اضافه بعد و است، نوشته 215 سال را وفاتش سال و 135 سال را تولدش نديم ابن

. است درگذشته 225 سال به مدائنى كه خواندم

. است دانسته 225 سال يعنى سال همين در را او وفات كامل در هم اثير ابن

 مدائنى سيف ابى بن محمد بن على مواضع بعضى و محمد بن على به گاه و مدائنى الحسن ابو به گاه او از طبرى

. است برده نام او از بار صد چهار قريب و نموده، ياد راوى مورخ

. نموده اند روايت مدائنى از اخبارى شدت از بعد فرج در تنوخى و االشراف، و التنبيه كتاب در مسعودى

 و النديم ابن الفهرست كتاب در او از رساله و كتاب سى و دويست به قريب نام و است بسيار تأليفاتش و تصنيفات

. است شده ذكر العارفين هدية و االريب ارشاد

 زمان چه است، منتفى باشد نيشابورى ميدانى احمد بن محمد بن على ميدانى الحسن ابو از مقصود آنكه احتمال

. باشد داشته روايت او از نمى تواند نرشخى و بوده نرشخى از بعد قرن يك ميدانى

 471 سال صفر 18 در همانجا در و كرد، اختيار توطن آنجا در و رفت، همدان به كه بود نيشابور مردم از ميدانى

. مى شد شمرده حديث علم حفاظ جمله از او درگذشت،

 محله اين به منسوب ميدانى و بوده، نيشابور در محله اى نام زياد ميدان آنها از يكى كه است محل چند نام ميدان

. مى باشد

 ص) 168) (1/670 العارفين هدية 5/306 االريب ارشاد 147 نديم ابن فهرست 4/713 ياقوت 6/175 اثير ابن كامل (

 پادشاهى يزيد برادرش از بعد و شد، متولد 70 سال به قريب الوليد ابو به مكنى: الملك عبد بن هشام 11 س 83

. بود روز 21 و ماه 9 و سال 19 خالفتش مدت. درگذشت رصافه در 125 سال االخر ربيع ششم در و يافت،

 نصر نزديك به طغشاده چون 1 س 84 ص) 169) (284 گزيده 247 سيوطى الخلفاء تاريخ 96 و 5/46 اثير ابن (

. است شده ياد نرشخى گفته با اختالفى اندك با 121 سال حوادث در طبرى تاريخ در داستان اين: آمد

 بودند بخارا دهاقين از دهقان دو او با و آمد، وى نزد به بخاراخدات و شد، وارد سمرقند به سيار نصر: گويد طبرى

. الخ. داشتند شكايت بخارا امير قيسى عمرو بن واصل و بخاراخدات از و بودند، آورده اسالم نصر دست بر كه

. است شده ياد الطبيب قرعة طبيب نام و) طغشاده (سياده طوق كرده ذكر طبرى كه داستان اين در بخاراخدات نام

. است نوشته AI -JUZJAN الجوذژان بن الجوذژان را طغشاده قاتل نام فراى



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 160 صفحه  
 

 صاحب بشار بن عثمان بن ابراهيم: خراسانى مسلم ابو 9 س 86 ص) 172) (220 فراى 1694 و 9/1693 طبرى (

. رسانده اند بزرجمهر به را نسبش بعضى. است شده ذكر رجال و تاريخ كتب در تفصيل به حالش شرح الدعوة،

. مى رسد كشواد گودرز به نسبش كه است عماره حمزه اوالد از: گويد اصفهانى حمزه

. نوشته اند ابراهيم را او اصلى نام مورخان بيشتر و است اختالف نيز نامش در

 خدمت به سالگى هفت سنين در و كرد، نما و نشأ كوفه در و يافت، تولد اصفهان در هجرى صد سال در مسلم ابو

 مكنى مسلم ابو به و. داد تغيير مسلم بن الرحمن عبد به را خود اسم او اشاره به و رسيد، االمام محمد بن ابراهيم

 عباسيان براى دعوت كار به او و فرستاد، خراسان به 128 سال يا 127 سال در را او محمد بن ابراهيم گشت،

 سال رمضان نيمه در شدند، جمع او گرد به و كردند، اجابت را او دعوت بسيارى عده آنكه از پس و. شد مشغول

 مرو شهر به االخرة جمادى در يا و االول ربيع ماه در 130 سال يعنى بعد سال در و. كرد آشكارا خويش دعوت 129

. نمود اختيار برقرار فرار و كرد دارى خود او با مقابله از خراسان حاكم سيار نصر و درآمد،

 مستولى خراسان بالد تمام بر و رفت، نيشابور به 131 سال صفر در شد، فارغ نصر كار از آنكه از پس مسلم ابو

 قحطبه بن حسن پسرش شد، غرق آب در قحطبه. فرستاد امويان حرب به بسيار لشكر با را قحطبه و گشت،

 مروان شدن كشته از پس و. كرد بيعت خالفت به سفاح با و. آمد در كوفه به و گرفت، عهده به را لشكر قيادت

. گرديد منتقل عباسيان به مروانيان از خالفت حمار

 عباسى خليفه سفاح العباس ابو خدمت به و رفت عراق به خراسان مردم از جماعتى با 136 سال در مسلم ابو

 سال اين شعبان 26 شنبه چهار روز صبح در قتلش. شد كشته او امر به منصور خالفت در 137 سال در و. رسيد

. بود

 االصفهانى الحسن بن حمزة االنبياء و االرض ملوك سنى تاريخ 1/144 العبر 175 و 5/144 اثير ابن 9/1937 طبرى (

 السياسة و االمامة 1/303 خلكان ابن تاريخ 2/193 السير حبيب 205 الدول مختصر 122 و 119 گرديزى 218

 و. است بوده بشر پسرش نرشخى تاريخ نسخه هاى بيشتر موجب به طغشاده جانشين: 14 س 85 ص) 170) (2/161

 و فرد دو، هر اين كه دارد احتمال است، گرفته پدر را جاى طغشاده بن قتيبة ديگرش پسر ديگر مآخذ بعضى در

 بن قتيبة بعد و شده، پدر جانشين بشر ابتدا اينكه يا و. باشد پسر »خ «و »د «نسخه مطابق بشر كلمه و بوده احدى

. باشد گرفته را برادر جاى طغشاده

 المهرى شيخ بن شريك با صالح بن زياد جنگ در و شد، او طرفداران از مسلم ابو زمان در طغشاده بن قتيبة

. كشت را او مسلم ابو شد ظاهر ردت وى از چون بعد و كرد، شركت

 و بخارا در: مهرى شيخ بن شريك 1 س 86 ص) 171) (40 فراى بخاراى و 87 و 85 و 15 و 14 نرشخى تاريخ (

 عمل حق غير به و ريزيم، خونها كه نكرده ايم بيعت محمد آل با ما گفت و برخاست، مسلم ابو مخالفت به فرغانه
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 صالح بن زياد مسلم ابو. نمودند متابعت را او كس هزار سى از بيشتر و كرد، دعوت طالب ابو آل به را مردم و كنيم،

 شريك حرب به هم با و آمد، وى زنهار به بخارخداة رسيد، جيحون به زياد چون فرستاد، او دفع به را خزاعى

 ابو نزد به و ببريدند، سرش. گرديد دستگير شريك و شد، كشته طرفين از بسيار مردم و كردند، نبرد او با و رفتند،

 گفته 132 سال حجه ذى در را واقعه اين گرديزى. فرستاد العباس ابو سوى را او سر مسلم ابو و. فرستادند مسلم

. كرده اند ياد 133 سال حوادث در را آن اثير ابن و طبرى و است،

 مقصودش ظاهرا كه برده اسم همدانى عون پسر شريك از) 2/166 (السياسه و االمامة كتاب در دينورى قتيبه ابن

: گويد و است شريك همين

 بدو كس هزار سى از بيش و كرد، خروج او بر همدانى عون بن شريك منصور جعفر ابو بر خالفت استقرار از پس

. كردند متابعت را او و پيوستند،

. نمود حرب او با ماه چندين زياد و كرد، مأمور او دفع به را خزاعى صالح بن زياد جعفر ابو

. است نشده يادى شريك كار پايان و خروج محل از كتاب اين در

 ص) 173) (3/239 زركلى االعالم 2/336 يعقوبى تاريخ ترجمه 121 و 120 گرديزى 5/168 اثير ابن 10/74 طبرى(

 حكومت خراسانى مسلم ابو جانب از النهر وراء ما در و بود، عرب امراء از و خزاعه قبيله از: صالح بن زياد 10 س 86

 وى نافرمانى از اطالع از پس مسلم ابو. شد بيرون مسلم ابو اطاعت از و كرد، آغاز سركشى 135 سال در داشت،

 خلع را زياد شنيدند، را مسلم ابو آمدن خبر كه همين زياد سپاهيان از جمعى. كرد حركت بخارا جانب به بشتاب

. پيوستند مسلم ابو به و. نمودند

 بيم از او و شد، پناهنده باركث دهاقين از دهقانى به دانست، مسلم ابو به را لشكر سران تسليم خبر كه وقتى زياد

. فرستاد مسلم ابو نزد به را سرش و كشت را زياد خود جان

. شد پيوسته سمرقند به بعد كه بود اشروسنه قراى از قريه اى) مثلثه ثاء و كاف فتح و راء سكون به (باركث

 11 س 86 ص) 174) (2/206 السير حبيب 1/464 ياقوت 5/170 اثير ابن 82 و 80 و 46 و 10/18 و 9/1988 طبرى (

. مى خواندند آمل را آن كه بوده شهرى اسم آمويه و آموى اصل: دريا آمويه يا آمويه يا آموى

 جانب مقابل در و رود، بخارا به مرو از كه كسى راه بر جيحون رود غربى در مشهور است شهرى آمل: گويد ياقوت

. است راه ميل يك جيحون ساحل تا شهر اين بين و است، فربر جيحون شرقى

 و آمل بين كه نامند جهت بدان مفازه آمل و خوانند، هم مفازه آمل و شط آمل و جيحون آمل و زم آمل را آمل اين

. است دشوار بسيار آن از گذر كه است ريگزارى مرو شهر بين
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 كه صورتى در باشد، جداگانه محلى نام يك كه  هر كرده اند گمان بعضى. خوانند نيز آمويه و آموى را آمل اين

. است محل يك اسم همه و نيست، چنين

. است واقع جيحون شرقى جانب در بخارا كه است راه فرسنگ هفده بخارا تا آمل از و

. شد پيش در آن ذكر كه باشد شط آمل نام) واو سكون و ميم ضم به (آمو: گويد آمو كلمه در ياقوت باز و

 هى و آمل اهل فقاتل: «گويد جائى در. است دانسته محل يك نام را آمويه و آمل البلدان فتوح در هم بالذرى

. است نوشته آمل از ديگرى نام را آمويه هم اثير ابن. »زم و آمويه

 و جيحون نام مغول هجوم دوره مقارن يعنى وسطى قرون اواخر در: كه است گفته خويش يادداشتهاى در فراى

 لفظ اصل شد، معمول دريا سير كلمه سيحون رود جاى به و آمويه جيحون رود جاى به و افتاد، استعمال از سيحون

. نيست معلوم وجه هيچ به آمو و آمويه

 قرون در آمل. است دانسته خراسان جانب در جيحون ساحل در شهرى و واليت اسم را كلمه اين ابرو حافظ

. مى شود خوانده اسم همين به هم هنوز و شد، معروف جوى چهار به پس آن از و بود، آمويه به معروف وسطى

 1 س 89 ص) 175) (231 فراى يادداشتهاى 1/68/69/70 ياقوت 410 دزى چاپ البلدان فتوح 7/165 اثير ابن (

 باستان توسط عطار مغاك يعنى حاليه، بخاراى مساجد قديمترين از يكى در كه كاوشهائى در: عطاران مغاك

 كه شد، كشف سفالينه هائى مترى، دوازده عمق در آمد، بعمل V .A .SHISHKIN شيشكين. ا. و شوروى شناس

 كه است ماخ وسطائى قرون مسجد همان ظاهرا عطار مغاك مسجد. مى باشد ميالدى اول سالهاى به متعلق احتماال

. است بوده شده بنا سابق آتشكده هاى از يكى محل در كه نوشته اند و نام  برده اند، آن از اسالمى مؤلفين

 معبدهاى تبديل و كرده اند، حفظ را خود تقدس جنبه مذهب تبديل از قبل حتى مقدسه امكنه از بسيارى

. است امر اين گواه مسجدها به كليسا و كليسيا به بت پرستان

 نقطه اى همان دارد قرار بخارا شهر مركز در اكنون كه عطار مغاك مسجد محل كه نمى رسد نظر به بعيد اين بر بنا

 مخصوص كه آتشكده اى روى بر مسجدى ترتيب اين به است، بوده برپا آن در بودائى دير يك آن از پيش كه باشد

 ساخته بودائى) بهار (هاره و يك روى بر خود نوبه به نيز آتشكده همين و گرديده، بنا بوده محلى مذهبى مراسم

. است شده

. دانست مربوط بخارا بر كوشانها و هفتاليان مسلمانان تسلط ادوار به كلى بطور مى توان را مذهبى اليه سه اين

 از پيش 159 سال در و داشت، گازرى شغل و بود، مرو مردم از وى: مقنع 16 س 89 ص) 176) (23 فراى بخاراى (

. شد پيدا خراسان در كند، وفات قحطبه بن حميد آنكه
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 ابن و ذهبى (عطا و) التواريخ مجمل صاحب و نرشخى و بيرونى (هاشم را نامش است، اختالف پدرش نام و نام در

. نوشته اند) خواندمير و گرديزى و اثير ابن (حكم يا حكيم و) خميس تاريخ صاحب و خلكان

. گفته اند عطا و) مير خواند نرشخى، و بيرونى (حكيم هم را پدرش نام و

 القاب از هاشم گويد خواندمير. خوانده اند حكيم نام به را او بعضى ولى نمى دانم، را پدرش نام: گويد خلكان ابن

. اوست

: گويد نخشب ذكر از پس) 466 (البالد آثار كتاب در قزوينى

 برمى آمد، ماهى چاه آن از كه چاهى  ساخت نخشب در كه كسى) المقنع: ظ (المقفع ابن حكيم بدانجاست منسوب

. يافت شهرت جهان در او كار اين و مى ديدند، آسمان ماه مانند را آن مردم و

. نمود ظهور) الباقيه آثار- كيمردان كاوه (نام به مرو قراء از قريه اى در و كرد، پيغمبرى دعوى ابتداء مقنع

 پارچه با دارد، پنهان را خود كريه صورت اينكه براى و بود، الكن و روى زشت و چشم يك و قد كوتاه مردى او

. گرديد مقنع به معروف روى اين از مى پوشيد، را خود روى سبزى حرير

. نشود ديده صورتش كه مى نهاد خود چهره بر را آن كه بود ساخته خود براى زر از صورتى: نوشته اند بعضى

 به و بود، قائل ارواح تناسخ به و نمى نمود، اظهار يارانش تمام به را آن ولى كرد، ربوبيت ادعاى چندى از بعد و

: مى گفت بودند گرويده او به كه كسانى و پيروان

 سجده را آدم كه فرمود مالئكه به جهت همين از و كرد، جلوه او صورت به و آفريد، را آدم تعالى و تبارك خداوند «

 نوح، صورت به آدم صورت از. گرديد غضب مستحق روى اين از شيطان، از غير كردند سجده را او فرشتگان. كنيد

 صورت به او صورت از و كرد، نمائى خود مسلم ابو صورت به آنكه تا آمد، در پيمبران از يك يك صورت به پس

. باشد است مقنع كه خودش هاشم و.» نمود تجلى هاشم

. است افضل مصطفى محمد خدا پيغمبر از مسلم ابو كه بود معتقد او

. كشت خواهد را او كشندگان مى گفت و مى شمرد، زشت را زيد بن يحيى قتل و

 او برابر در و. مى كردند سجده و پرستيده را او و آوردند، ايمان او به و كردند، باور گمراهان از جمعى را او گفته هاى

  چنانكه»كن كومك و ده يارى را ما هاشم يا) «اعنا هاشم يا (مى گفتند نبرد وقت در و مى جنگيدند، دشمنان با

. خواهد يارى تعالى بارى از كسى

 بود آن او كارهاى جمله از. گشت چيره مى كرد ظاهر نيرنجات و سحر به كه تنويهاتى به خويش پيروان دلهاى بر او

 به باز و مى يافت، ارتفاع اندكى و مى آمد، بر بود نخشب زمين به كه چاهى از كه مى نمود ايشان به ماهى صورت كه
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 ماه آن و مى ديدند، راه ماه دو مسافت از مردم را آن و مى آمد، بر چاه از ماه كه نوشته اند بعضى و. مى رفت فرو چاه

. خواندند مزور ماه و سيام ماه و مقنع ماه را ماه اين و. مى شد ناپديد و مى رفت، فرو چاه همان به

: كند اشاره ماه بدين زير بيت در معرى العالء ابو

 المقنع  بدر مثل وغى ضالل             رأسه المقنع البدر انما افق         

: مى كند اشاره زير بيت در ماه همين به الملك سناء بن اللّه هبة القاسم ابو نيز و 

 المعمم  بدر الحاظ من سحر با             طالعا المقنع بدر فما اليك         

 روستاهاى از و كشيد، طول 166 تا 159 يا 158 سال از او فتنه و شدند، جمع او اطراف در كثير خلقى طريق بدين 

. كرد جانبدارى مقنع پيروان از طغشاده بن بنيات و پيوستند، بدو بسيارى جمع بخارا

 جامگان سفيد و. خواست مدد او از و نوشت نامه ترك خاقان به و رفت، نسف و كش نواحى به مرو از مقنع

 مباح ايشان بر را آنان كشتن و مسلمانان اموال او و كردند، اعانت را او هم ترك كفار و پيوستند، بدو هم) مبيضه(

. كرد تشريع خويش پيروان براى بود، آورده خويش آئين در مزدك آنچه و داد، رواج را مزدك كيش و. كرد

 را نواكت قلعه همچنين و كردند، تصرف را آن كاخهاى از بسيارى و شدند، جمع پيروانش از جماعتى كش شهر در

. كشتند را لشكريان و امراء از جمعى و گرفتند،

 در او نمودند، او قصد و كردند، هجوم او بر گرديد، مردم پراكنده اطراف در نامش و شد، مشهور مقنع امر كه وقتى

. كرد اختيار تحصن بود، نموده ذخيره آن در بسيار طعام و كرده، استوار كه كش روستاهاى از سنام نام به قلعه اى

 مسلم بن معاذ مانند لشكر امراء و سرداران از جمعى جامگان، سپيد و وى فتنه دفع براى عباسى خليفه مهدى

 روان مقدمه بر را حرشى سعيد معاذ نمود، وى حرب مأمور را الحرشى سعيد و يحيى بن جبرئيل و خراسان حاكم

 بوبحكث شهر در و انجاميد، بطول جنگها اين ماه چهار و كرد، حرب جامگان سفيد با بخارا در ابتدا جبرئيل. كرد

 آن از نفر هفتصد و يافت، دست آنها بر زدن نقب از پس و نمود، محاصره را آنها) گرديزى (بوحكت يا) اثير ابن(

. پيوستند مقنع به يافتگان هزيمت و شدند، كشته پيكار اين در جماعت

 هزار سه و كرد، جنگ جبرئيل با او و فرستاد، مسلمانان مقابله به جامه سپيد مرد هزار پانزده با را خارجه مقنع

 ايشان مهتر بخارى حكيم و كرد، سمرقند قصد جبرئيل پس. گشت باز مقنع سوى به و يافت، هزيمت و داد، كشته

 سى و كردند، صلح مقنع بى اطالع حرشى با و گرديد، سخت آنها بر كار شده ضعيف جامگان سپيد و. بكشت را

. ماند باقى خويش پيروان از هزار دو با مقنع و برفتند، شده بيرون حصار از آنها از هزار
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 دشوار موقعيت اين در را خود كه مقنع گرفتند، را قلعه خندق رفته پيش لشكريانش و كرد، تنگ وى بر كار سعيد

 در همه تا خورانيد زهر آن از ايشان به و بساخت، جانگزا زهرى و كرد، گرد را خويش زنان همه و شد، نوميد ديد

. زد گردن را او تا گفت يارانش از يكى به پس بمرد، ديرتر اما بخورد، زهر آن از نيز مقنع و. بمردند ساعت

. است مختلف مورخان گفته او شدن كشته و مقنع عمر پايان در

 در و نوشيد، سم آن از شربتى نيز خورانيد خود خويش زنان به زهر آنكه از پس مقنع كه است نوشته خلكان ابن

. بكشتند بود آنجا در او پيروان از كس هر و آمدند در قلعه به مسلمانان. بمرد جاى

 تا انداخت آتش تنور در را خويش ديد محاصره تنگناى در را خود مقنع كه وقتى: گفته اند ديگر جمعى و بيرونى

 تن و نيامد، بر مرادش خودسوزى اين از ولى است، رفته آسمان به كه برند گمان پيروانش و شود، متالشى تنش

. فرستادند خليفه مهدى نزد بريده را سرش افتاد، مسلمانان دست به وى سوخته نيم

 و جامه از قلعه در آنچه مقنع كه: كرده اند ذكر چنين را او كار پايان نخجوانى شاه و هند و اثير ابن مانند بعضى

 و اندازد، آتش در را خود برود آسمان به من با دارد دوست كه كسى هر گفت و سوزانيد، بود غيره و پا چهار

 خالى را قلعه شدند قلعه وارد خليفه لشكريان وقتى. سوختند همه و افكند، آتش در خواص و زنان با را خويش

. ديدند

 طبرى و 159 سال را او ظهور ابتداى خواندمير و اثير ابن. است اختالف نيز مقنع استيالى مدت و ظهور ابتداى در

 بيرونى ولى يافت، پايان وى فتنه 163 سال در: گويند و كرده اند ذكر 162 سال التواريخ مجمل صاحب و 161 سال

. شد كشته 169 سال در است گفته و نوشته سال چهارده را او استيالء مدت) 211 (الباقيه آثار در

 چون است، آمده تاريخ كتب در مختلف صورتهاى به شد، محصور آنجا در و كرد استوار مقنع كه هم قلعه اى نام

 او ديگر كتاب و البلدان معجم در ياقوت ضبط مطابق كه سنام يعنى اخير صورت اين ولى سنام، و/ سام/ سيام

 اقرب صحت به مى باشد البلدان كتاب در الفقيه ابن و االخبار زين در گرديزى و »صقعا المختلف و وضعا المشترك«

. است

 ظاهر در كه باقى اند مقنع پيروان از زمان  گروهى اين تا النهر وراء ما در كه: گويد مقنع واقعه ذكر از بعد بيرونى

. مى دارند منتسب اسالم به را خود

 مبيضه اخبار در كه خود كتاب در و گردانيده ام، بر عربى به فارسى از را جماعت اين اخبار من افزوده آن از پس و

. كرده ام ذكر تفصيل به ساخته ام قرامطه و

 بيض (جامگان سفيد را ايشان كه هستند مردمانى هيطل روستاهاى در: گويد التقاسيم احسن در نيز مقدسى

. است زندقه به نزديك ايشان مذهب گويند،) الثياب
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: گويد كرده ياد جامگان سفيد از ايالق ذكر در العالم حدود صاحب

. دارند جامگان سفيد كيش) ايالق (پيشه روستا مردم

 مجمل 2/330 خميس تاريخ 211 الباقيه آثار 128- 125 گرديزى 17 و 14 و 6/13 اثير ابن 494 و 10/484 طبرى (

 آداب فى الفخرى 121 السلف تجارب 1/240 العبر 2/410 ياقوت 1/345 خلكان ابن 335 القصص و التواريخ

- 2/220 السير حبيب 322 فقيه ابن البلدان كتاب مختصر 114 العالم حدود 323 التقاسيم احسن 162 السلطانية

 غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد: طبرى جرير بن محمد 1 س 90 ص) 177) (المعرى العالء ابو ديوان 221

. آثار ديگر و مشهور تاريخ و تفسير صاحب

 اختيار اقامت بغداد در و بود، 225 سال به االريب ارشاد در ياقوت قول به و 224 سال به اثير ابن گفته به تولدش

 فراغت 303 سال االخر ربيع 27 شنبه چهار روز در الملوك و االمم تاريخ به مسمى تاريخ كتاب تصنيف از و كرد،

.) است نوشته 309 سال را طبرى تاريخ اتمام الظنون كشف. (يافت

 يعقوب رحبه به خود خانه در شنبه يك روز صبح در و درگذشت، سالگى 86 سن در 310 سال شوال 26 در و

 چنين را سبب  آن و شد، دفن خويش خانه در شبانه طبرى كه است نوشته اثير ابن) 6/423 ارشاد. (گرديد مدفون

 بعد و نمودند جلوگيرى روز در او دفن از و كردند، متهم الحاد و بودن رافضى به را او حنابله از بعضى كه كرده ذكر

: گويد

 جمعى چنين كسى آن مانند كه كرد تأليف فقها اختالف در كتابى او كه بود آن طبرى با جماعت اين دشمنى علت

 نكردى؟ يادى حنبل ابن از چرا گفتند او به. بود نبرده نامى حنبل بن احمد از كتاب آن در و بود، نكرده

 دفن موقع در و گرديد، آنان مبغوض و آمد، گران حنبليها بر گفته اين. بود محدث بلكه نبود فقيه احمد: داد جواب

. نمودند ممانعت مسلمانان قبرستان در او دفن از و كردند، غوغا وى

 طبرى آثار و احوال كتاب به شود رجوع طبرى آثار و مفصل حال شرح براى 8/42 اثير ابن 6/423 االريب ارشاد (

 ابو شرطه صاحب ابتدا وى: ازدى الرحمن عبد بن الجبار عبد 14 س 90 ص) 178) (شهابى دكتر آقاى قلم به

 مردم از بسيارى خود حكومت در او. داد خراسان حكومت را او منصور 140 سال در. بود) منصور يا (سفاح العباس

 در منصور از و. افتاد سركشى خيال به گشته غره بخويشتن و بكشت، على آل از طرفدارى تهمت به را خراسان

 آغاز نافرمانى و خالف خراسان به آنها رسيدن از پس. آيند خراسان به او عيال و اهل دهد اجازه تا كرد خواست

 خالفت از را منصور 141 سال در او و. كشت خواهد را او البته كه كرد ياد سوگند و نوشت او به نامه اى منصور كرد،

. ساخت آشكار سركشى و عصيان و نمود خلع
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 عبد با مرو در اسد. كرد واگذار او به را الجبار عبد دفع و داد، خراسان حكومت را خزاعى اللّه عبد بن اسد منصور

 به را او اسد گرديد، دستگير و منهزم الجبار عبد نمود روى طرفين بين كه سختى جنگ از پس و شد، روبرو الجبار

. آويختند دارش به و زدند را گردنش خليفه امر به و فرستاد منصور نزد

 الجبار عبد جنگ به را زياد بن حرب و او داد مهدى خود پسر به را خراسان منصور كه: است نوشته گرديزى

 و گريخت زم راه به الجبار عبد و. شدند كشته مردمش از بسيارى و گرديد، مغلوب جنگ در الجبار عبد و فرستاد،

. شد اسير و گرفتار زارى پنبه در آنجا در

. كردند جدا تن از را سرش بعد و بريدند، را او پاى و دست ابتدا منصور فرمان به كه نوشته اند مورخان از بعضى

 ياد 141 سال حوادث در را آن ديگران و. بود 142 سال در گويد واقدى. است اختالف الجبار عبد كار پايان تاريخ در

. است بوده 141 سال در مسلما خراسان حكومت از عزلش. كرده اند

 ششم شنبه روز منصور لشكر جلوى از را فرارش و 141 سال االول ربيع دهم خراسان به را الجبار عبد ورود طبرى

. است نوشته 142 سال االول ربيع

 پس شد، وارد مرو به 142 سال االخر ربيع چهاردهم روز الجبار عبد كه است االرض ملوك سنى تاريخ در و

. شد گرفتار و كرد نافرمانى

 261 و 2/260 يعقوبى تاريخ ترجمه 4/38 االعالم 124 و 123 گرديزى 5/186 اثير ابن 136 و 135 و 10/134 طبرى (

 كتابهاى در است نرشخى نسخ بعضى در كه: شوبخ 8 س 92 ص) 179) (220 االنبياء و االرض ملوك سنى تاريخ

. است سوبخ كلمه اين در صحيح و نرسيد، نظر به جغرافى

 و است، نسف قراى از) دار نقطه خاء و نقطه يك باء آن از پس دوم سكون و اول ضم به (سوبخ: گويد سمعانى

. سوبخى على به معروف است شيخى قريه اين به منسوب

. است شمرده نسف روستاهاى از را آن و آورده، را سمعانى عبارت همين هم ياقوت

 تا بخارا از روند بلخ و ترمد به بخارا از كه  راهى:گويد و داده نشان نسف منزلى يك در را سوبخ محل حوقل ابن

 نسف تا مايمرغ از و منزل، يك مايمرغ تا كال ميان از و منزل، يك كال ميان تا فراجون از و منزل، يك فراجون

) 423. (است منزل يك سوبخ تا نسف از و منزل، يك

) 331. (مى گذرد سوبخ از بلخ به بخارا راه از: گويد اصطخرى

 ياد آن از ياقوت كه است) جيم و نون و واو و مضموم سين به (سونج نام به نسف نواحى از هم ديگرى بزرگ قريه

) 3/197. (است برده اسم آن از) 501 (شرقيه خالفت سرزمينهاى كتاب در لسترنج و كرده،
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. است شده نوشته آن حاشيه در كه است سوبخ صحيح و نيست، درست شده ذكر »سونخ «العالم حدود در آنچه و

)108 (

 پدرش مرگ از پس كه است عباسى خلفاء بزرگ امراء از) حاء ضم به حميد: (قحطبه بن حميد 14 س 92 ص) 180 (

 و. شد محول بدو مصر حكومت خلفاء طرف از مدتى و شد، بغداد به و يافت، لشكر امارت طائى شبيب بن قحطبة

 سال در و. كرد شركت چندى جنگهاى و واقعات در و رفت، شام مرز به و گرديد، روميان جنگ مأمور 145 سال در

. داشت را خراسان امارت سال آخر تا و گرديد، وى جانشين پسرش اللّه عبد مرگش از پس درگذشت، 159

 معاذ فرزند: معاذ بن حسين 8 س 94 ص) 181) (159 گرديزى 1/233 العبر 6/14 اثير ابن 456 و 10/142 طبرى (

 حكومت ايام در: گويد گرديزى) 10/586. (بود الهادى موسى رضيع او كه است نوشته طبرى. است مسلم بن بن

) 127. (بمرد شهر آن در بود حاكم نيشابور در حسين معاذ

 پيروان با و بوده، بخارا والى خراسان در معاذ پدرش حكومت ايام در حسين كه برمى آيد چنين نرشخى تاريخ از

. است نموده مبارزه و پيكار مقنع

 خراسانى را او طبرى. است عرب بزرگ سرداران از جعفر ابو به مكنى: يحيى بن جبرئيل 8 س 95 ص) 182 (

. شد تمام او دست مصيصه  به بناء: گويد 141 سال حوادث در و خوانده،

 در و فرستاد، خزر به اسيد بن يزيد مدد به كس هزار بيست فرماندهى به را جبرئيل منصور كه است نوشته يعقوبى

. گرديدند نابود لشكريانش از جمعى و شد، منهزم جبرئيل جنگ اين

: گويد و كرده ياد عباسى خليفه مهدى وزير عنوان به را او نرشخى

. فرستاد مقنع حرب به را او خليفه

 جنگ به را جبرئيل 157 سال در عباسى خليفه مهدى شدند، پيدا جامگان سپيد كه معاذ حكومت دوران در

 ايشان مهتر بخارى حكيم بكشت، را آنها از نفر هفتصد و كرد، حرب ايشان با نوجكت شهر در او و فرستاد، ايشان

. رفتند مقنع نزد به داده جنگ به پشت ديگران و شد، كشته جنگ اين در

 هزار سه كردند، جنگ جبرئيل با هم اتفاق به و شد، يار جامگان سفيد از نفر هزار پانزده با مقنع سردار خارجه

. شد كشته حرب اين در ايشان از كس

 حكومت به 159 سال در جبرئيل و. يافتند هزيمت و شدند، ضعيف جامگان سفيد رسيده مدد را مسلمانان و

. گرديد معين سمرقند

 و 6/39- 591 و 577 و 500 و 5/219 اثير ابن 2/362 يعقوبى ترجمه 127 گرديزى 484 و 459 و 10/135 طبرى (

 حكومت 160 سال در را او عباسى خليفه مهدى. است عباسيان امراء از: مسلم بن معاذ 6 س 98 ص) 183) (41
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 به 161 سال اآلخر ربيع در خود بعد و فرستاد، خراسان به خويش نيابت به را سلمه خود برادر ابتدا او داد، خراسان

 مقدمه بر را حرشى سعيد و. گرديد مقنع دفع مامور امراء از جماعتى با 162 سال در و كرد، حركت خراسان صوب

. كرد منهزم را آنها و نمود، حرب مقنع مردم با و كرد، روان

 ضمانت و كرد، شكايت مهدى به معاذ از و سعيد شد، پديد وحشتى و نفرت حرشى سعيد و معاذ ميان وقت اين در

 حكومت از 163 سال در را معاذ و نمود، موافقت او خواست در با مهدى. كند كفايت را مقنع كار خود كه نمود

. كرد معزول خراسان

. آمد در خراسان به 166 سال در گرديزى گفته به و يافت حكومت زهير بن مسيب معاذ عزل از پس

 بن مسيب 5 س 99 ص) 184) (127 گرديزى 18 و 6/17- 5/219 كامل- 684 و 500 و 484 و 10/477 طبرى (

 و معزول منصور امر به 158 سال در و داشت، را منصور شرطه منصب ابتدا مسيب: الضبى مسلم بن عمر بن زهير

. گرديد محبوس

. شد گماشته پيشين شغل به و گرفت، قرار عفو مورد منصور پسر مهدى شفاعت به چندى از پس و

 و كرد عزل خراسان حكومت از را مسلم بن معاذ مهدى آمدند، بيرون جامگان سپيد و مقنع كه مهدى زمان در

. شد مقهور مقنع لشكر سرانجام تا كرد حربها جماعت آن با او و. فرستاد ايشان جنگ به و داد، امارت را مسيب

 در را او مهدى. كردند شكايت وى از رعايا كرد، زياد را خراج ميزان او ماند، خراسان در ماه هشت مدت مسيب

. است بوده 176 سال يا 175 سال در وفاتش. نمود معزول 166 سال

 قول مخالف گفته اش شد كشته 201 سال در و بود، مأمون امراء از زهير بن مسيب كه: گفته العبر در ذهبى آنچه و

. است ديگر مورخان

. است منسوب بدو بوده رايج النهر وراء ما در كه مسيبى درم و

) 442 و 2/387 يعقوبى تاريخ 1/336 العبر 128 و 66 گرديزى 6/41 كامل 500 و 10/384- 2004 و 9/2203 طبرى (

 آنچه با بسيارى مقنع  شباهت عمر پايان به راجع القصص و التواريخ مجمل صاحب گفته 5 س 101 ص) 185(

 آمده چنين كتاب اين در وى كار عاقبت و باشد شده گرفته نرشخى از است محتمل كه دارد، كرده ذكر نرشخى

: است

 همى داد زنان با شراب چون و. بمردند همه آن و غالمان و زنان از داد زهر را حصار مردمان همه كار آخر در و

. ديگران برسان بيفتاد و ريخت، فرو جامه به پنهان شراب بودش زنى پس مرده، فتادندى همه و بخوردندى،

 را چهارپايان همه و تاخت، همى سو هر و آورده، لب بر كف مست شتر چون ديدم را مقنع كه كند حكايت زن اين

 پس. شد سوخته همه تا فكند، همى آن در و برافروخت، عظيم آتشى بود خواسته چه هر و مى بريد، پى شمشير به
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 خود پس سوخت، ببايد را خود آخر بر كردم، گمراه و دادم باد به را عالمى گفت همى و بتافت، بزرگ سخت تنورى

 سعيد 6 س 101 ص) 186) (335 ص. (برستند وى از مسلمانان و گشت، ناچيز ساعت همان و افكند، تنور آن در را

 ربيعه بن كعب بن الحريش بنى به منسوب) نقطه دار شين و بى نقطه حاء به حرشى: (يحيى ابو الحرشى و عمر بن

. شدند پراكنده اطراف به آنجا از بعد و آمدند، بصره به ابتدا قبيله اين مردم. است

 سال در را الحرشى سعيد او و داد هبيره بن عمرو به را خراسان و عراق امارت الملك عبد بن يزيد 102 سال در

 رفت، است دبوسيه فرسنگى دو در كه ريح قصر به و گذاشت جيحون از سعيد و فرستاد، خراسان حكومت به 103

 هشام جانب از 112 سال در) 41 و 5/39 اثير ابن. (گرديد معزول حكومت از 104 سال در و. كرد حرب سغديان با و

 آمد، در عباسى خلفاء امراء جمله در باز رسيد عباسيان به خالفت آنكه از پس و رفت، آذربايجان به الملك عبد بن

. گرديد مقنع قمع و قلع مأمور مهدى زمان در و

 رى به 189 سال در رشيد هارون كه وقتى شد، و طبرستان متوجه سپاهى هزار چهل با مهدى امر به 167 سال در

 به بودند وى با كه جماعتى و رسيد، خليفه خدمت به سامان آن رجال ابطال از تن صد چهار با حرشى سعيد آمد،

 السير حبيب در خواندمير و العبر در ذهبى) 11/715 طبرى. (شدند مسلمان و پذيرفتند، اسالم خليفه دست

 ياقوت گفته بر بنا كه باشد جرش به منسوب صورت اين در كرده اند، ذكر) نقطه دار جيم با (جرشى را حرشى

 شهرى نام بعضى قول به و. مى باشد مكه جانب در يمن دهات از) دار نقطه شين و دوم فتح و اول ضم به جرش(

. است يمن در وسعتى با واليت و بزرگ

 اين ولى شد كرده ياد اينجا در اختصار به و جمع تاريخ مختلف كتب از حرشى سعيد احوال به راجع آنچه بود اين

 را هارون زمان مى تواند يافته خراسان حكومت الملك عبد بن يزيد ايام در كه حرشى سعيد كه مى آيد پيش سؤال

. باشد داشته رياست و حكومت دراز مدت اين تمام در و دريابد

 اللباب 10/484 و 2/56 ياقوت 240 و 1/138 العبر 428 بالذرى البلدان فتوح 43 و 5/39 اثير ابن 9/1439 طبرى (

 نوه: ليث بن رافع 12 س 104 ص) 188) (2/165 السير حبيب 188 و 135 خردادبه ابن ممالك و مسالك و 1/292

 از گروهى و. داد النهر وراء ما و خراسان حكومت را ماهان بن عيسى بن على 189 سال در رشيد است، سيار نصر

 سالى فرستاد، سمرقند حكومت به را رافع على. ساخت روان او همراه به را ليثى ليث بن رافع جمله از عرب امراء

. كرد خلع را رشيد و شد عاصى كه نگذشت وى امارت از

. شد بيرون خليفه طاعت از و كرد، خوددارى مال دادن از او خواستند، او از عشور و خراج مال كه بود آن سبب و

 امير كه را هرثمة هارون. كردند پشتيبانى رافع از عباسيان برابر در النهر وراء ما ديگر شهرهاى و بخارا مردم

 چون. كرد خوددارى اطاعت قبول از و براند، سمرقند در از را هرثمه رافع نمود، وى فتنه دفع مأمور بود خراسان

 به چون و آمد، وى دفع براى خراسان سوى خود به و بساخت لشكر و شد، خشم در رسيد هارون به خبر اين

. يافت فرمان رسيد طوس



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 171 صفحه  
 

 هرثمه و. خواست امان رافع بگشاد، را سمرقند تا نمود بسيار حرب رافع با و كرد، حصار را سمرقند ديگر بار هرثمه

. شد كشته هرثمه فرمان به 195 سال در و آمد، وى نزد 194 سال محرم در و داد، امان را او

 14 س 104 ص) 187) (450 و 2/449 يعقوبى ترجمه 6/74 اثير ابن كامل 133 گرديزى 727 و 11/707 طبرى (

 آمده در طاهر بن اللّه عبد اصحاب جمله در كه است اسماعيل پدر احمد و يحيى و نوح برادر وى: اسد بن الياس

 به را آن حكومت كرد فتح را اسكندريه كه 212 سال در طاهر بن اللّه عبد كه است آمده يعقوبى تاريخ در بود،

. داد خراسانى اسد بن الياس

. است آمده سيستان تاريخ در نامش و يافت سيستان عمل طاهر بن طلحة جانب از هم وقتى و

 خلفاى بزرگ امراى از: اعين بن هرثمة 13 س 104 ص) 189) (177 سيستان تاريخ و 2/482 يعقوبى تاريخ ترجمه (

. است عباسى

 را او و. داد حكومت را هرثمه و نمود، عزل خراسان حكومت از را ماهان عيسى بن على 191 سال در الرشيد هارون

 را شهر مدتى از پس و كرد، محاصره را سمرقند هرثمه. فرستاد سمرقند به كرده ليث بن رافع فتنه دفع مأمور

. بود 195 سال در اين و كشت، را نزديكانش از گروهى و ليث بن رافع و گرفت،

 مضروب را او تا فرمود دادن دشنام از پس و بخواست را او مأمون 200 سال در آنكه تا بود خراسان در سالها هرثمه

. كشتند زندان در را او پنهانى در داد فرمان مى داشت، دشمن را او كه سهل بن فضل و ساختند، محبوس و

 ترجمه و 198 و 197 طبرستان تاريخ و 1/332العبر  و 74 و 69 و 68 و 6/67 كامل و 11/719- 10/371 طبرى (

 در عباسى خليفه هفتم العباس ابو به مكنى: هارون بن اللّه عبد مأمون 14 س 104 ص) 190) (2/449 يعقوبى تاريخ

. گرديد متولد هاشميه ليله در االول ربيع نيمه جمعه شب 170 سال

 بين كه هارون مرگ از پس گردد، خالفت امر متصدى امين از بعد او كه كرد مقرر پدرش هارون 182 سال در

 مأمون 198 سال محرم در شد، كشته امين محمد نتيجه در و گرديد، جنگ به منجر و افتاد، اختالف برادران

 در و آمد، در بغداد به 204 سال صفر ماه در و شد، بغداد متوجه مرو از 203 سال در و. گرديد باالستقالل خليفه

 طرسوس در و يافت، وفات طرسوس نواحى از بدندون چشمه كنار بر 218 سال رجب ماه هجدهم يا و هفدهم

. بود روز 23 و ماه پنج و سال بيست باالستقالل خالفتش زمان و سال، 48 حياتش مدت گرديد، مدفون

 6 س 105 ص) 191) (310 گزيده تاريخ 2/252 السير حبيب 306 الخلفاء تاريخ 196 الفخرى 6/145 اثير ابن (

. است مأمون و هارون عهد بزرگ امراى از: عباد بن غسان

) 2/352. (است دانسته الرياستين ذو سهل بن فضل عم زاده را او خواندمير
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 داد، عباد بن غسان به 202 سال در را خراسان حكومت گرديد، بغداد رهسپار و شد، راست مأمون بر خالفت چون

 از را سعد بن ليث مأمون سفارش بر بنا و نمود، دلجوئى اطراف ملوك از و كرد، خوشرفتارى خراسان مردم با غسان

 وقت اين در بود، خراسان در 206 سال اوائل تا و داد، حكومت وى جاى به را اسد بن نوح و كرد، عزل سمرقند

 و قنسرين و جزيره والى معتصم خالفت دوران در و رفت، بغداد به غسان و يافت خراسان حكومت حسين بن طاهر

. گرديد عواصم

 495 و 2/478 و 1/470 يعقوبى تاريخ ترجمه 1105  و11/985 طبرى تاريخ 7/179- 361- 6/142- 5/118 كامل (

 مؤسس اليمينين ذو به مشهور: خزاعى زريق بن مصعب بن حسين بن طاهر 10 س 105 ص) 192) (134 گرديزى

 در: مى گويد و مى رساند دستان رستم به را نسبش و رستمى را او االشراف و التنبيه در مسعودى. طاهريان سلسله

. شدند منسوب خزاعه به جهت بدين و بودند، خزاعه موالى از اينان اسالم

 خليفه مأمون نفوذ با امراء و سرداران از طاهر و درگذشت، 199 سال در و داشت پوشنج حكومت طاهر پدر حسين

 گرديد، پيروز و كرد جنگ على با رى منزلى يك در او و. نمود مأمور عيسى بن على با مقابله به را او مأمون. گرديد

 در و. داد شحنه رياست را او آمد، بغداد به مأمون آنكه از پس و. رسانيد قتل به را امين محمد و رفت، بغداد به و

 سال يك و آمد، خراسان به 206 سال اآلخر ربيع ماه در طاهر و فرستاد، خراسان حكومت به را او هجرى 205 سال

. كرد حكومت نيم و

 او مرگ و درگذشت، مفاجا مرگ به روز همان شب در و نياورد، خطبه در را مأمون نام جمعه ها از يكى در آن از بعد

. بود گذشته عمرش از مرحله هشت و چهل وقت اين در و افتاد، اتفاق 207 سال االخرى جمادى در

 خراسان در طاهريان سلسله طريق اين به و داد، خراسان حكومت را طاهر بن طلحة او پسر مأمون او از بعد

 خراسان بر سال هفت و يافت، وفات سال اين در و داشت، خراسان حكومت 213 سال تا طلحه و يافت، تشكيل

. كرد فرمانروائى

 حكومت متصدى باهللا الواثق خالفت زمان تا او يافت، واليت طاهر بن اللّه عبد العباس ابو برادرش طلحه از پس

. كرد حكومت سال هفده مدت و. درگذشت نيشابور به سالگى 48 سن در 230 سال االول ربيع در و. بود خراسان

 مدت و درگذشت، طبيعى اجل به 248 سال رجب ماه در و يافت خراسان امارت اللّه عبد بن طاهر پسرش او از بعد

. كرد حكومت خراسان بر سال 18

. داشت خراسان امارت سال ده مدت طاهر بن محمد پسرش او از بعد

 او غفلت نتيجه در مى گذرانيد، خويش وقت شادى و طرب و مدام شرب به و بود، بى عاقبت و غافل مردى محمد

 محبوس و گرفت را محمد و شد، وارد نيشابور به صفار ليث يعقوب آن از بعد و بشوريدند، طبرستان مردم ابتدا

 گرفتارى و. گرفت صورت 259 سال در يعقوب دست به سلسله اين انقراض و. شد متصرف را خراسان و كرد،
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 كه كوشيدند طاهريان 259 سال از بعد) 8/18 اثير ابن. (درگذشت 296 سال در و بود، شوال چهارم در محمد

 لشكر بخارا به خوارزم از حسين نام به خاندان اين افراد از يكى بعد سال در يابند، باز را رفته دست از قدرت

 اسماعيل امير برابر در بعد ولى كرد، پيشرفتى ابتدا در او آورد، در تصرف به را شهر محاصره، از پس و كشيد،

. نمايد اختيار فرار و كند رها را شهر شد مجبور

 و 138 و 135 و 134 گرديزى 1730 و 1509 و 12/1505- 1338 و 1319 و 1318 و 1096 و 1063 و 11/777 طبرى (

 و 416 و 406 و 1/351 العبر 55 و 15 و 10 و 8/8- 247 و 185 و 164 و 63 و 135 و 58 و 37 و 7/5 اثير ابن 140

 ص) 193) (2/342 السير حبيب 297 االشراف و التنبيه 477 و 475 و 457 و 2/452 يعقوبى تاريخ ترجمه 451

 در تولدش. است عباسى خلفاء از نهم خليفه) القاسم ابو يا (جعفر ابو به مكنى: معتصم بن باهللا الواثق 2 س 106

 سال حجه ذى 24 شنبه چهار روز در و رسيد، خالفت به 227 سال االول ربيع و در بود، 199 سال شعبان بيستم

 روز پنج و ماه نه سال پنج خالفتش دوران و سال 36 يا 33 عمرش مدت. درگذشت راى من سر در 233 يا 232

. بود

 يعقوب برادرش مرگ از پس: صفارى ليث عمرو 9 س 106 ص) 194) (215 الفخرى 7/10 اثير ابن 340 الخلفا تاريخ (

 به امارت فرمان خليفه جانب از جهت اين به پذيرفت، را عباسى خليفه اطاعت و شد، مسلط او متصرفى واليات بر

. شد صادر وى نام

 و كرد، عزل حكومت از را رافع معتضد 279 سال در و. كرد عزل خراسان امارت از را او عباسى معتمد 271 سال در

. داد عمرو به دوباره را حكومت

. مى كرد دعوت علويان براى و مى نمود، مداهنه اطراف ملوك با و مى برد، سر به رى در تاريخ اين تا رافع و

 و كرد، آشكار را وى با مخالفت هرثمه بن رافع و شد، وارد نيشابور به عمرو االولى جمادى ماه در 283 سال در

 و رفت، خوارزم به و گشت منهزم رافع. دادند مصاف هم با و كشيدند، صف ديگر يك برابر در طرف دو لشكريان

. رسيد قتل به رافع خوارزم در و كرد، تعقيب را او عمرو

 كه بود آن سبب و. شدند منهزم عمرو لشكريان و كرد حرب بلخ در سامانى اسماعيل با ليث عمرو 286 سال در

 عمرو و. كردند رها را او بودند ديده ستم وى خواص و نزديكان از كه بس و. بودند شده منضجر عمرو از وى مردم

. گريخت بلخ به

 او بر شهر به ورود از پس. گشودند را در يارانش از نفر چند و او براى بعد و بستند، او روى به را در ابتدا بلخ مردم

 نيمه شنبه سه روز در را آن عتبى و بود، 287 صفر ماه در واقعه اين و بردند، اسماعيل نزد گرفته را او و تاختند،

. است نوشته اآلخر ربيع
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 عمرو گرفتارى خبر چون. كرد او به بسيار احترام و گرفت بغل در را او و برخاست ديد را عمرو وقتى اسماعيل امير

 تفويض بدو را النهر وراء ما و خراسان پادشاهى و داد، خلعت را اسماعيل و شد، شاد بسيار رسيد، خليفه معتضد به

 خود وى دادن از اسماعيل چه هر و ورزيد، اصرار باره اين در و بخواست، او از را عمرو و فرستاد، رسولى و. كرد

 شترى بر را او خليفه فرمان به بغداد به عمرو رسيدن از پس كرد، روان بغداد به را او و. نشد واقع مفيد نمود، دارى

. كردند خفه را او معتضد مرگ وقت در بردند، زندانش به و نمودند، وارد شهر به و كرده سوار

 خالفت به مكتفى اگر كه ترسيد) 291 متوفى (سليمان بن اللّه عبد بن قاسم او وزير معتضد، وفات وقت در گويند

. نمودند خفه زندان در را عمرو تا داد فرمان بگيرد، انتقام وزير از او و كند، آزاد را عمرو رسد،

 بر بنا شد ايراد اينجا در آنچه است، مختلف مورخان گفته اسماعيل امير دست به او گرفتارى و عمرو كار پايان در

. است العبر كتاب در ذهبى گفته

. بود قهار و قتال بغايت و داشت چشم يك و بود سال سه و بيست عمرو حكومت مدت

 و االرض ملوك سنى تاريخ 82 و 75 و 2/70 العبر 145 و 7/138 اثير ابن 2151 و 13/2138- 12/1194 طبرى (

 ليث بن يعقوب 4 س 108 ص) 195) (2/248 السير حبيب 313 البلدان كتاب مختصر 125 بيهق تاريخ 236 االنبياء

 آورده وى سرگذشت اختصار به اينجا در و است، آمده تفصيل به تاريخ كتاب هاى از بيشتر در حالش شرح: صفار

. مى شود

 كفار و خوارج قتال به و آمدند، در مطوعه سلك در بعد و مى كردند، گرى روى سيستان در دو هر عمرو و يعقوب

. شد متصرف را سيستان كه بود 253 سال يعقوب  در دولت ابتداى شدند، مشغول

 از پس و كرمان، 255 سال در بعد و يافت، استيال خراسان بر و بگرفت، را پوشنج و هرات سيستان، تصرف از پس

 را او و و كرد انتزاع طاهر بن محمد از را نيشابور 259 شوال چهارم در و آورد، در خويش تصرف به را فارس آن

 و شد، پيروز او بر و كرد، حرب زيد بن حسن با و آمد، در سارى به 260 سال ماه ارديبهشت در و. نمود بند و گرفت

 با و رفت، اهواز به 262 سال در و. شد فارس به آنجا از و رفت، رى خوار به آن از پس ماند، طبرستان در ماه چهار

. درگذشت 265 سال شوال نهم در بيمارى آن در و شد، بيمار جندى شاپور در و كرد، حرب موفق لشكر

 يعقوبى ترجمه 346 و 345 طبرستان تاريخ 107 و 95 و 88 و 86 و 62 و 7/60 اثير ابن 1882 و 12/1880 طبرى (

 و يافت، امارت خجستانى جاى به 269 سال در: هرثمه بن رافع 5 س 108 ص) 196) (2/346 السير حبيب 2/536

 به را خراسان حكومت عباسى خليفه موفق 271 در و گرفت، دست به بود خجستانى تصرف در كه خطه اى تمام

 و داد، خراسان حكومت خويش نيابت به را رافع محمد و كرد، واگذار بود بغداد به وقت اين در كه طاهر بن محمد

 آل به او كرد، عزل خراسان حكومت از را او معتضد 279 سال در چون و شد، متصرف را طبرستان 277 در رافع

. خواند خطبه طالبى زيد بن محمد نام به نيشابور در و پيوست، طالب ابو
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 از را او و آمد، او پى بر عمرو بگرفت، شهر و آمد، نيشابور به و يافت، هزيمت و كرد، جنگ ليث عمرو با رافع

. كرد بيرون نيشابور

 معتضد نزد به را او سر عمرو و فرستاد، عمرو سوى را سرش و بكشت، را او خوارزمشاه رفت، خوارزم به رافع

. درگذشت 278 سال در هرثمه بن رافع: گويد اصفهانى حمزه و. بود 283 سال در واقعه اين و. فرستاد

 ملوك سنى تاريخ 80 و 79 گرديزى 2131 و 2123 و 2049 و 13/2034 طبرى 144 و 138 و 7/122 اثير ابن كامل(

 تاريخ و جغرافيا معروف كتب در رسخن و ريشخن نام به محلى: ربنجن 4 س 110 ص) 197) (239 اروپا چاپ االرض

. است مصحف ريشخن و صحيح شده گذاشته متن در كه ربنجن كلمه كه آنست ظاهر نشد، يافت

 راء سكون و الف فتح به (اربنجن و) نون آن آخر در و جيم فتح و نون سكون و باء كسر و مهمله راء فتح به (ربنجن

 را آن هم كه سمرقند سغد شهرهاى از است شهركى و موضع يك نام دو هر) جيم فتح و نون سكون و باء كسر و

. گويند الف اسقاط به ربنجن هم و اربنجن

. است نكرده ذكر مستقال را ربنجن و است نموده اربنجن در را ربنجن ذكر ياقوت

 ياء سكون و موحده باء و مهمله راء فتح به (ربيخن است گفته و آورده را) معجمه خاء با (ربيخن راء باب در باز و

 از سغد نواحى در است شهركى گويند، اربيخن را آن بعضى و) نون آخر در و معجمه خاء فتح و تحتانيه مثناة

. درگذشت 369 سال در كه حنفى فقيه االربيخنى موسى بن محمد بن احمد بكر ابو آنجاست از و سمرقند اعمال

 معجم در ربيخن ضبط: است گفته و دانسته ربنجن تصحيف را ربيخن مقاله چهار حواشى در قزوينى عالمه

. است تصحيف

. باشد جداگانه موضعى نام كدام هر و ربنجن، غير ربيخن كه مى رود آن احتمال اما

. است آمده رنيحن و ارنيحن صورت به كلمه اين طبرى در

 و پس نوشتن در شين، و خاء حروف و باشد، است سغد قراى از كه ريخشن ريشخن اصل كه دارد هم احتمال و

. باشد شده پيش

 ابو 16 س 112 ص) 198) (11/1249 طبرى و 2/752- 1/189 البلدان معجم 459 و 1/30 اللباب و سمعانى انساب(

. نيامد دست به جائى در نامش: يسارى حاتم

 از گروهى نام يسار به نسبت) ياء الف از بعد و سين و فتح به (يسارى: كه است آمده يسارى كلمه در اللباب در

 15 س 114 ص) 199) (2/309 االنساب تهذيب فى اللباب. (گويند يسار آل را آنها كه است سماوه بريه در عرب

. است على بن حمويه اثير ابن گفته به بنا ناصح: كرد نصيحت كسى را رافع
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 اسماعيل كرد، اسماعيل برادرش قصد 262 سال در احمد بن نصر كه وقتى گويد 261 سال حوادث در اثير ابن

 مدد به و شد، بخارا متوجه انبوه سپاه با رافع. نمود استمداد او از و فرستاد هرثمه بن رافع نزد به را على بن حمويه

. آمد اسماعيل

 كه نيست دور گردد، پيروز برادرش بر رافع مدد با اسماعيل امير اگر گفتم و كردم انديشه خود با: گويد حمويه

 النهر وراء ما تمام بر و نمايد، دستگير را او و ببرد، بين از هم را اسماعيل كه افتد آن فكر به پيروزى از پس رافع

 او به رافع كه مددى اين براى بايد اسماعيل ورزد، وفا دوستى در اسماعيل با و نگيرد، را او هم اگر و. يابد تسلط

 او به و رفتم رافع نزد به خلوت در فكر، اين از پس. بپذيرد را او نواهى و اوامر و نمايد، تبعيت او از پيوسته نموده

 كه شده ام متوجه چيزهائى اسماعيل و نصر از من بگويم، تو به را آن است واجب كه است نصيحتى مرا گفتم

 برادر دو اين حرب كار در تو كه آنست من راى نيستم، ايمن برادر دو اين از تو بر من نبود، روشن من بر تاكنون

 پذيرفت، من از نصيحت آن رافع. دارى وا آشتى و صلح به را دو آن بلكه ننمائى، شركت جنگ در و نكنى، دخالت

. گشت باز خويش جاى به شمرد، و نيك مرا نصيحت و عمل و نمود، دار وا صلح بر را دو هر و

 و. داشت معذور صلح به اصرار و ابرام در را رافع او و بود، چنين حال كه گفتم اسماعيل امير به مدتى از پس من

. ستود مرا كار

 سامانى اسماعيل امير برادر: احمد بن اسحاق 5 س 115 ص) 200) (2/353 السير حبيب 7/92 اثير ابن كامل (

. كند سفرى رى به خواست گرفت، را او جاى احمد نصر ابو پسرش و درگذشت، اسماعيل امير آنكه از پس است،

 را اسحاق و شوى سمرقند به ابتدا كه آنست بهتر باشى، غافل نبايد عمت اسحاق از گفتند را او نزديكانش از بعضى

. بروى رى به بعد و كنى، بند در

 به و آورد بر زندان از 298 سال در را او بعد و افكند، زندان به و خواست، بخارا به را اسحاق وى اشارت بر بنا احمد

 او بر كه كسى اول نشست، او جاى به پسرش نصر كه احمد شدن كشته از پس. فرستاد باز فرغانه و سمرقند

. بود الياس پسرش و اسحاق شد، بيرون او فرمان از و. گرديد عاصى

 و گرفت، قوت اسحاق كار و گشت، دار عهده را لشكر قيادت الياس و كرد، آغاز سركشى سمرقند در اسحاق

. گرديد رهسپار بخارا جانب به سمرقند از و شده، گرد او اطراف در جمعى

 اسحاق و داد، روى طرفين بين سختى حرب 301 سال رمضان در و كرد، مأمور ايشان دفع به را على بن حمويه نصر

 روى جنگ به و كرد، آورى جمع را خويش لشكريان ديگر مرتبه براى و. گرديد باز سمرقند به و گشت، منهزم

. شد متوارى او نمود، تعاقب سمرقند تا را او حمويه گريخت، سمرقند به و خورد، شكست نيز كرت اين در. آورد

 به و داد امان را او حمويه. نمود امان درخواست او كردند، پيدا را او تا گماشت بر جاسوسان و كرد طلب را او حمويه

. رسيد در مرگش تا داشت همى نيكو را او نصر و فرستاد بخارا
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 301 صفر ماه در بود محبوس كه حالى در بخارا قهندز در احمد بن اسحاق كه است نوشته بخارا مزارات صاحب

. درگذشت

 بن حسين بن محمد همدستى با و نمود خروج دوباره آنكه تا بود باقى آنجا در و رفت فرغانه به الياس پسرش اما

 شد، منهزم نياورده مقاومت تاب نصر امير لشكر برابر در ولى كرد، حركت سمرقند سوى به بزرگان از جمعى و مت

 و كشت را او سامان آن دهقانان از يكى رفت، طراز به آنجا از و شد، اسپيجاب به مت ابن و. گشت باز فرغانه به و

. فرستاد نصر نزد بخارا به را سرش

 حاكم مظفر بن محمد آخر در اما. نمود كمك را او شاش صاحب و برآورد، شورش به سر سوم مرتبه براى الياس

 برگزيد خويش دامادى به و نمود اكرام را او سعيد امير. فرستادش بخارا به و داد، امان و كرد، استمالت را او فرغانه

. بماند او نزد در و

 ابو باهللا المعتضد: 14 س 118 ص) 201) (25 بخارا مزارات 151 و 150 گرديزى 41 و 30 و 26 و 2 و 8/1 اثير ابن (

 242 سال حجه ذى در. است عباسى خلفاء از خليفه شانزدهم المتوكل بن طلحة الموفق وليعهد بن احمد العباس

 او با معتمد عمش از بعد 279 سال رجب ماه در و) گرديد متولد 243 سال االول ربيع در گويد صولى. (شد متولد

 مانده روز هشت شنبه دو روز در و گرديد، مبتلى صعبى بيمارى به 289 سال االخر ربيع در و. شد بيعت خالفت به

. كرد خالفت ماه نه و سال نه و بود سال هفت و چهل عمرش مدت. درگذشت سال همان االخر ربيع از

 على وى: الحسين بن على 4 س 119 ص) 202) (222 گزيده تاريخ 468 الخلفا تاريخ 231 الفخرى 7/169 اثير ابن (

 را هرات شركب بن طلحة ابو كه هنگامى. بود هرثمه بن رافع كسان جمله در ابتدا كه است المرورودى الحسين بن

 او و كرد حرب بود رفته بدانجا كه طلحه ابو با و شد، مرو متوجه وى فتنه دفع براى على اتفاق به رافع كرد، تصرف

. كرد آغاز مخالفت عمرو با چندى از پس و. آمد در عمرو امراء جمله در بعد على. نمود منهزم را

. فرستاد على طلب را به خود امراء از يكى آمد نيشابور به قهستان از آنكه از پس عمرو

 را المرورودى الحسين بن على كه كرد فرمان را نصر بن محمد بن منصور عمرو، كه است مذكور سيستان تاريخ در

 على طلب به را شهفور بن محمد بعد و) 250. (كرد مداهنت فرمان اين اندر او كند، طلب هست كه كجاى هر به

 عمرو از بلخ عامل داود بو تا). 251 (شدند جمع آنجا يكجا او با فريغون پسر و شد، بلخ به و بگريخت على. فرستاد

. داد زينهار عمرو و خواست، زينهار را ايشان

). 253 (فرستاد گرگان به را) الحسين. ظ (الحسن بن على عمرو، كه شده ذكر تاريخ اين در ديگر جاى در و

 و گريخت، بلخ به رود مرو از على كه است نوشته سيستان تاريخ صاحب گفته با موافق االخبار زين در هم گرديزى

 زينهار را ايشان عمرو از بلخ عامل داود بو و شدند، همداستان عمرو مخالفت در فريغونى محمد بن احمد با

. داد زينهار عمرو و خواست
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 در نرشخى قول با شدند جمع ديگر يك با جا يك در فريغونى و على كه شد نقل تاريخ دو اين از آنچه ليكن و

. است مخالف بخارا تاريخ

 كه شده ياد مورد چند در نيز المرورودى الحسين بن على بن حسين از گرديزى االخبار زين و سيستان تاريخ در

. است مرورودى على پسر او ظاهرا

 و كرده ذكر او از حالى ترجمه و برده نام مرورودى على بن حسن نام به شخصى از الدهر يتيمة كتاب در هم ثعالبى

 او و بود، خراسان جيوش اصحاب بزرگوارتر و شاعرتر و اديب تر است، نوشته حالش شرح در و ستوده بسيار را او

). 4/85 (بود واقعاتى سهل بن احمد با را

 الدهر يتيمة در »حسن «و آمده االخبار زين سيستان  و تاريخ در نامش كه است مرورودى حسين همان او مسلما

 در اسماعيل بن احمد پادشاهى ايام در را رودى مرو على بن حسين گرديزى گفته مطابق چه است، چاپى غلط

). 141 (داشته اند ديگر يك با واقعاتى و كردند، سيستان مامور سهل بن احمد با 297 سال

 نقل سهل بن احمد امارت و مرو، حكومت از مرورودى عزل در شعرا از بعض از بيتى دو ثعالبى خود چنانكه نيز و

: است اين بيت و كرده

 الحسين  كرم ربعها فارق و             سهل ابن لؤم بصحنها اقام         

 الحالتين  اختالف بعد فيا             جحيما فغدت جنة كانت و             

. مى شود روشن بخوبى »حسن «بودن غلط 

. است فريغونى خاندان از دوم امير فريغونى محمد بن احمد الحارث ابو مقصود: فريغون احمد 11 س 119 ص) 203 (

 محب و دوست علم و فاضل امرائى و داشتند، حكومت جوزجان واليت بر سامانيان ملك مدت تمام در فريغون آل

. بود فضال مجمع ايشان درگاه و علماء

 او و خواست، پسرش براى الدين ناصر امير را او دختر بود خاندان آن العقد واسطة كه محمد بن احمد الحارث ابو

. گرفت نصر ابو پسرش براى را الدين ناصر دختر نيز

 دنيا دار از نصر ابو كه 401 سال تا و داشت، مقرر نصر ابو بر را واليت آن محمود سلطان درگذشت، الحارث ابو چون

. بود او با جوزجان حكومت كرد، تحويل عقبى به

. كرده اند ياد نوعى به يك هر را آنها نسبت و كنيه و اسم و است مختلف فريغون آل درباره مورخان نوشته هاى

 مأمور فائق دفع به را جوزجان صاحب نوح گفته كه جائى در. است كرده ياد جوزجان صاحب از جا دو در اثير ابن

. نموده ذكر نسبت ياء با فريغونى و احمد نام و الحارث ابو كنيه با فريغونى بن بن  محمد احمد الحارث ابو را او كرد،
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 با فريغون محمد الحارث ابو را او مى دهد را جوزجان صاحب مرگ خبر كه 401 سال حوادث در ديگر موضع در و

. است كرده ياد نسبت بى ياء فريغون و محمد نام و الحارث ابو كنيه

 بن نوح كه: گويد و برده اسم الفريغونى بن احمد بن محمد الحارث ابو جوزجان صاحب از االخبار زين در گرديزى

. گشت قوى وى پشت بديشان تا كرد، خويشى وى با نصر

 است فريغونى الحارث ابو جاها بيشتر در شده ذكرى جوزجان صاحب از كه مورد چند در آن ترجمه و يمينى در

. شود برده نامش بى آنكه

 در قزوينى عالمه مرحوم و. است خوانده فريغونى نصر ابو را جوزجان والى نام االلباب لباب كتاب در عوفى

. است آورده 401 متوفى فريغونى محمد الحارث ابى بن احمد نام با را نصر ابو خويش، تعليقات

 اين اقوال مجموع از و مى گردد، معلوم آنها گفته اختالف و اضطراب شد ياد مورخان گفته از اينجا در آنچه از

 فريغون بن محمد بن احمد نامش و الحارث ابو به مكنى جوزجان امراى از دوم امير كه است ظاهر چنين جماعت

 401 سال در و محمد نامش و نصر ابو به مكنى الحارث ابو پسر سوم امير و مى باشد، نوح امير معاصر كه است

 محمد بن فريغون و. گويند فريغونى نسبت ياء با و اندازند را ابن گاه كه آنهاست جد نام فريغون و است، درگذشته

). 197 (است بوده معاصر منتصر امير با كه مى باشد احمد الحارث ابو پسرزاده و نصر ابو فرزند

 294 و 197 و 118 و 104 و 63 يمنى ترجمه 566و  26 عوفى االلباب لباب 165 گرديزى 93 و 77 و 9/34 اثير ابن (

 تاريخ نسخه هاى تمام در: سروش بن على 3 س 121 ص) 205) (184 و 1/166 آن شرح و خطى نسخه يمينى 296 و

 سروش جاى به گرديزى، االخبار زين و سيستان تاريخ چون ديگر تواريخ در ليكن و است، سروش بن على بخارا

. است درست ظاهرا هم صورت همين و آمده شروين

. شد اسير و گرفتار اسماعيل امير با جنگ در كه است صفار ليث عمرو بزرگ سرداران از شروين بن على

 مقابله به مقدمه بر آمويه راه به را دراز احمد و شروين بن على و بشر بن محمد ليث عمرو كه است نوشته گرديزى

 دراز احمد. كرد حرب و آمد، ايشان پيش و. بگذشت رود از زم راه به اسماعيل و فرستاد، احمد بن اسماعيل امير

 كشته هزيمت اين در او رفتند، او طلب به لشكر و شد، هزيمت بشر بن محمد و رفت، احمد بن اسماعيل زينهار به

 چون و. بود 286 سنه شوال هژدهم شنبه دو روز اين و گرفتند، اسير را شروين بن على و مرد، هزار هفت با شد

. مرگ تا داشتند باز زندان به بخارا به و نكشتند، را او تا كرد شفاعت دراز احمد گرفتند اسير را شروين بن على

 گروهى و شروين بن على و شد، كشته بشر محمد: گويد و نموده اشاره واقعه اين به هم سيستان تاريخ صاحب

. است آمده 285 سال شوال آخر كتاب، اين در حادثه اين تاريخ و ماندند، اسير بزرگ

 بن محمد ليث عمرو: است گفته و آورده »بشير «بشر جاى به و نياورده شروين يا سروش بن على از نامى اثير ابن

 با و گذشت، جيحون از اسماعيل و فرستاد، آمل به بود امرايش بزرگترين و اصحاب اخص و حاجب و خليفه كه بشر
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 و شدند، كشته او مردم از هزار شش به نزديك جماعتى با بشير بن محمد و. كرد محاربه عمرو سپاه

ظاهرا  و است، برده نام بشير بن محمد از تنها هم خواندمير. پيوستند بود نيشابور در كه عمرو به هزيمت شدگان

). 2/348 (است بوده اثير ابن كامل مأخذش

) 349 و 2/348 السير حبيب 7/165 اثير ابن 254 و 253 و 252 سيستان تاريخ 145- 144 گرديزى االخبار زين (

 ابن كامل و سيستان تاريخ در نامش و صفاريست، ليث عمرو امراء از نيز وى: ليث بن محمد 6 س 121 ص) 204(

 خالف داشت حكومت عمرو جانب از فارس در كه خجستانى احمد فتنه و خراسان اضطراب در وى است، آمده اثير

 او و يافت، دست او بر و رفت، فارس به 268 سال در وى تنبيه براى عمرو. گرفت خجستانى جانب و ساخت، ظاهر

 و كرده عفو را او بعد ظاهرا و. آورد سيستان به خويش با اسارت حال در 270 سال االخر جمادى در و كرد، اسير را

. است فرستاده بلخ به ديگر سركردگان با را او اسماعيل امير با جنگ در كه داده قرار خويش اعتماد مورد

 ولى نوشته، احمد را او نام هم اصطخرى و است، محمد ديگر جاى در و احمد وى نام جا يك در سيستان تاريخ در

. است كرده ذكر الليث بن محمد اثير ابن

. كرده اند ياد را او اسارت و فارس، در خود عامل الليث بن محمد با را عمرو حرب اثير ابن و طبرى

 در: قراتكين بن منصور 10 س 122 ص) 206) (طبرى تاريخ و 7/123 اثير ابن كامل و 241 و 238 سيستان تاريخ (

 خود مقصود و غلط و زائد اينجا در منصور كلمه و است) قرتگى منصور و (قراتكين بن منصور نرشخى نسخ تمام

. آمد خواهد آن شرح بعد در چنانكه منصور، پسرش نه است، قراتكين

 

 بعد و داشت، حكومت اسبيجاب در ابتدا كه سامانيانى سرداران از بود تركى وى) سپاه پهلوان يعنى (قراتكين

. گرديد بزرگ سرداران از يكى احمد بن نصر سعيد امير در زمان و يافت، بست امارت

 احمد دفع مامور بود جرجان در هنگام اين در كه قراتكين شد، عاصى نصر امير بر سهل بن احمد كه 307 سال در

. گرديد مسلط جرجان بر احمد و شد، منهزم و كرد حرب او با و گرديد،

 ده در او كرد، بود علوى اطروش اوالد سرداران از كه ديلمى نعمان بن ليلى جنگ مامور را او نصر امير 309 سال در

 به على بن حمويه بدست ليلى شدن كشته از پس و خورد، شكست ليلى از و شد روبرو ليلى با جرجان فرسنگى

 ساخته كه رباطى در و گرديد، نقل اسبيجاب به نعشش و يافت، فرمان بست در 316 سال در و بازگشت، جرجان

. شد سپرده خاك به بود معروف قراتكين رباط به او خود

 320 سال از بعد تا او كه برمى آيد چنين اثير ابن گفته از نوشته اند 316 سال در را او مرگ مورخان بيشتر آنكه با

 ذيل در و شمرده آنها همدست و شريك نصر امير برادران شورش واقعه در را او اثير ابن چه بوده، حيات قيد در

 به دو آن شد نزديك هرات به كه هنگامى نصر بودند، هرات در قراتكين و يحيى زكريا ابو: مى گويد 317 حوادث
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 خود و نمود، روان بخارا سوى به را يحيى دارد، باز خويش تعاقب از را نصر كه كرد حيله اى قراتكين و رفتند، بلخ

 يحيى بگذشت، نهر از چون. شد روان بخارا سوى به شنيد بخارا به را يحيى توجه خبر كه سعيد امير. بماند بلخ در

 بن نصر و رفت، نيشابور به او و نكرد، يارى را او ديگر قراتكين ليكن بازگشت، بلخ به آنجا از و رفت سمرقند، به

 و. كرد تفويض او به را بلخ حكومت و نمود، استمالت را قراتكين و فرستاد، كس و آمد در نيشابور به 320 در احمد

. يافت خاتمه گونه بدين فتنه و. داد امان هم را يحيى

 هديه به را آنها هم كسى از و مى كرد، ضيعه  خوددارى و ملك گونه هر خريد از خويش عمر مدت تمام در قراتكين

 و ببرد خواهد كه جا هر به خود با بتواند كه باشد چيزى مالك كه است شايسته را سپاهى مى گفت و نمى پذيرفت

. نباشد جائى بند پاى

 سيستان تاريخ 155 و 52 و 84 گرديزى 299 و 281 و 280 طبرستان تاريخ 67 و 66 و 41 و 39 و 8/38 اثير ابن (

. است سامانى اسماعيل امير بزرگ امراء از: هارون بن محمد 12 س 122 ص) 207) (313

 از جمعى با و برداشت، دست خود درزى گرى پيشه از داشت خراسان حكومت هرثمة بن رافع كه روزگارى در وى

 وقتى. گرديد وى نايب و آمد، در او مردم جمله در و خواست، امان رافع از چندى از پس پرداخت، راهزنى به اراذل

. بست كمر خدمتش به و پيوست، اسماعيل امير به او شد، كشته هم رافع و. گرديد اسماعيل اسير ليث عمرو كه

 جمعه روز در زيد بن محمد با او. فرستاد زيد بن محمد جنگ به جرجان به آراسته لشكرى با را او اسماعيل امير

 اسماعيل امير فرستاد، بخارا به نموده اسير را زيد پسرش و داد، شكست را او و كرد جنگ 287 شوال پنجم

. داد هارون بن محمد به را طبرستان و گرگان حكومت

 عامل از رى مردم كه 289 سال در. گشت عاصى و شد، بيرون اسماعيل امير اطاعت از مدتى گذشت از بعد محمد

 متصرف را رى و كشت، را آنجا حاكم و برفت رى به او كردند، دعوت خويش شهر به را محمد نبودند، راضى خويش

. گرديد

 پارس اسماعيل امير. رفت طبرستان به و كرد، ترك را رى هارون ابن شد، رى متوجه اسماعيل امير 290 سال در

 داد وعده و كرد، ترغيب سامانى اسماعيل امير اطاعت به را هارون ابن او و. فرستاده طبرستان حكومت به را كبير

. گرديد بخارا متوجه و پذيرفت را امير اطاعت گشت، و فريفته او قول به هارون ابن. آرد لطف سر بر او با را امير كه

 ماه دو از پس و شد، زندانى آنجا در و. بردند بخارا به مغلوال و گرفته را او امير كسان رسيد، مرو به كه هنگامى ولى

. درگذشت

 در فتح اين و كرد، دستگير پسرش دو با را هارون بن محمد و شد، رى به اسماعيل امير كه است نوشته گرديزى

. بود 289 سال رجب هفدهم
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 گسيل بخارا به و نمود، گرفتار حيله به را او پارس گويد و دانسته، سرخسى را او طبرستان تاريخ در اسفنديار ابن

 گرد همچنان را او فرمود. بردند سامانى اسماعيل امير پيش بخارا به تا مى دوانيدند، روز شبانه را او راه در. كرد

. شد هالك تشنگى و گرسنگى از تا آوردند بر ديوارها و كردند، خانه اى در بعد و بگرداندند، شهر

 خليفه بر بود شده مستولى طبرستان بر سامانيان تقويت به كه محمد: گويد گزيده تاريخ در مستوفى اللّه حمد

). 337 (گردانيد مقهور را او و فرستاد لشكر مكتفى كرد، خروج

 او و بود، سامانى اسماعيل امير بزرگ امراء از هارون بن احمد: گويد و آورده احمد را نامش البلدان معجم در ياقوت

. كشت را داعى زيد بن محمد كه است كسى همان

. است نوشته احمد را نامش ياقوت از پيروى به هم سراج منهاج و

 240 االنبياء و االرض ملوك سنى تاريخ 147 گرديزى 2220 و 2215 و 13/2208 طبرى 174 و 7/170 اثير ابن (

) 208) (313 فقيه ابن البلدان كتاب مختصر 206 ناصرى طبقات 263 و 259 و 256 طبرستان تاريخ 2/901 ياقوت

 آمده) 331 صفحه ج (اثير ابن كامل در نامش است سامانى اسماعيل امير امراء از: احمد بن على 3 س 123 ص

. است

 بن على و: گويد گرديزى. باشد شخص است  همين محتمل كه شده ياد مرتبه يك نام اين هم گرديزى تاريخ در و

. نصر بن نوح پادشاهى در) 156 (بگرفتند سمرقند حدود اندر را اللّه عبد بن احمد

 و نويسان جغرافى: بارياب و فرياب و فارياب 3 ص 123 ص) 209) (156 گرديزى 12/1186 طبرى 8/331 اثير ابن (

 از و قديم خراسان شهرهاى از كه فارياب و تركستان در است ناحيتى و شهر كه فاراب بين گاه مورخان از بعضى

 از. كرده اند ذكر صورت يك به را دو هر آنكه يا و برده، بكار ديگرى جاى به را يكى و خلط است گوزگانان اعمال

 جغرافى از تن چند گفته يك، هر محل تعيين و صحيح و درست صورت شدن روشن براى كه ديد مناسب رو اين

. نمايد ياد اختصار به اينجا در را مورخان و عرب نويسان

 آن گاه و. جيحون رود غربى در بلخ، نزديك گوزگانان اعمال از خراسان در مشهور شهريست فارياب: گويد ياقوت

. خوانند) اول كسر به (فيرياب اماله به را

 مرحله شش بلخ تا فارياب از و مرحله، سه نيز طالقان تا فارياب از و است، راه مرحله سه شبورقان تا فارياب از

)3/840 .(

). 3/888 (است فارياب مخفف فرياب و باشد بلخ نواحى از فرياب: گويد ديگر جاى در و

: گويد كند وصف را گوزگان كه آنجا ديگر موضع در باز و
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 آنست شهرهاى از كالر و فارياب و انبار و. خوانند يهوديه را آن قصبه و است واقع بلخ و مرورود بين گوزگان

)2/249 .(

. مى كند ياد فارياب اسم به مى برد نام است گوزگان اعمال از كه شهر اين از ياقوت كه هم ديگر جاى چند در و

. خراسانست شهرهاى از باء، آخر در و ياء ديگر راء از بعد و) فاء كسر به (فيرياب: گويد هم فيرياب كلمه در و

). 3/930 (منسوبست بدانجا ثورى سفيان صاحب فيريابى موسى بن محمد

: مى كند توصيف چنين را فاراب و

 از و است، بالساغون به نزديك و دور) چاچ (شاش از ترك بالد فاصل حد در سيحون نهر وراء است واليتى

 ابن اسحاق خالش و اللغه صحاح مصنف جوهرى حماد بن اسماعيل و طرخان بن نصر ابو شهير فيلسوف آنجاست

) 3/883. (االدب ديوان صاحب ابراهيم

 و خوانند، نيز فا با فاراب را آن و جيحون، رود طرف آن است وسيعى بزرگ ناحيه نام باراب: گويد ديگر موضع در و

). 1/462 (الجوهرى حماد بن اسماعيل نصر ابو منسوبست بدانجا

 و 1/839 و 1/349 (است كرده ياد باراب و فاراب صورت به را آن برده را شهر اين نام كه ديگر محل چند در و

2/405 .(

. است خوانده فاراب است تركستان در كه شهرى و فارياب، است خراسان در كه شهرى ياقوت مانند هم مقدسى

: گويد مى كند بيان را خراسان شهرهاى بين مسافت كه جائى در

 مسافت اندازه همين نيز فارياب تا شبورقان از و است، بلخ و باميان مسافت مانند مسافتش شبورقان تا بلخ از

). 446 (است

). 347 (است مرحله يك آستانه تا فارياب از و مرحله، يك فارياب تا: گويد ديگر جاى در و

). 344 (كند ذكر باراب را آن مى كند بحث تركستان بالد از كه جائى در باز و

: است نوشته چنين ناحيه دو اين درباره حوقل ابن

 آنست، از بيشتر و فراوانتر آبش و بوستانها باغها و اما است، طالقان از كوچكتر كه گوزگان از شهريست فارياب

). 369 (است ناحيه اسم گوزگان و. نباشد مناره را مسجد و دارد، آدينه مسجد و است گل از آن بناهاى

: است نوشته باراب به راجع و
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 در و. باشد مرحله دو است باراب قصبه كه سبانيكث تاكدر از مسافت و است، النهر وراء ما شهرهاى جمله از باراب

 419- 418 (است كرده ياد فاراب و باراب صورت به جا همه برده را شهر اين نام حوقل ابن كه هم ديگر مورد چند

: گويد و نموده ياد شهر دو اين از حوقل ابن مانند نيز استخرى) 427 و

). 271 و 270 (بازگشت فارياب به بايد روند يهوديه به خواهند كه شبورقان از

). 295 (است نهر و كدر بين وادى شرقى جانب در: گويد را باراب و

 و خراسان از شهرى را اول و كرده مراعات را فاراب و فارياب بين فرق ممالك و مسالك كتاب در هم خرداذبه ابن

. است دانسته تركستان از شهرى و ناحيه را دوم

 نوشته كدر را آن قصبه و تركستان شهرهاى از را فاراب يا باراب و گوزگان اعمال از را فارياب العالم حدود صاحب

. است

 بالد از جيحون نهر طرف آن ناحيه ايست نام گويد باراب در و دانسته بلخ نواحى در شهركى را فاراب سمعانى

 از) 2/23 (است كرده ذكر را آنجا علماء از يكى نام و. گويند فاراب و كنند، بدل هم »فا «به را آن »باء «و مشرق،

 دوم و خراسان شهرهاى از شهريست اولى و است، فاراب از غير فارياب كه پيداست و روشن بخوبى گروه اين گفته

. تركستان از شهريست و ناحيه

 بالد از است شهرى: گويد جا يك در. است وصف  كرده را فاراب جا دو در ولى است، نبرده نامى فارياب از قزوينى

. مى شمارد آنجا مردم از را بزرگ فيلسوف طرخان بن نصر ابو و. النهر وراء ما

 حماد بن اسماعيل فاضل اديب و بالساغون، نزديك ترك حد سر در است واليتى فاراب: گفته ديگر موضع در و

. منسوب اند بدانجا ابراهيم بن اسحاق خالش همچنين و اللغه صحاح صاحب جوهرى

 فارابى نصر ابو و دانسته، تركستان و النهر وراء ما در موضع دو نام را فاراب وى كه پيداست چنين قزوينى گفته از

). 603 و 548 (است ندانسته شهر يك مردم و همشهرى را جوهرى و

 در نيز و است، فارابى جوهرى اسماعيل نصر ابو مقام فاراب: گويد و برده نام فاراب از تنها هم مستوفى اهللا حمد

). 261 و 257 (است نبرده اسمى فارياب از و است شمرده النهر وراء ما مشهور شهرهاى از را فاراب ديگر جاى

: كند وصف چنين فارياب از شرقى خالفت سرزمينهاى كتاب در لسترنج

 كه اوصافى از و. ندارد وجود نقشه در آن نام امروز كه فاريابست وسطى قرون در جوزجان مهم شهرهاى جمله از

 خيرآباد را آن امروز كه است محلى در آن خرابه هاى كه مى آيد بر چنين شده ذكر آن براى مسالك كتب در

. است گرفته را آن اطراف آجرى تپه هاى كه مى شود ديده آنجا در كهنه اى قلعه و. گويند
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 دوره از پس اندكى يعنى 617 سال در: گويد مى كند ذكر شهر اين درباره را ياقوت و حوقل ابن گفته آنكه از پس

). 451 (كردند خراب يكسره را فارياب مغولها شهر اين در ياقوت اقامت

 محسوب نيز اسبيجاب واليت كرسى گاهى مى شد و اطالق واليت بر هم و شهر بر هم كلمه اين باراب يا و فاراب اما

. بود موسوم كدر نام به چهارم قرن در آن ربض و مى گرديد،

) است هزار هفتاد مقدسى كتاب اصل در (هزار هفت و است، بزرگ شهرى باراب كه است كرده نقل مقدسى از و

 339 سال به كه فارابى نصر ابو و ارگ و مستحكم روى با و بزرگ بازارهائى و جامع، مسجد با دارد جمعيت تن

 دو در كه است وسيج كوچك شهر فارابى نصر ابو زادگاه حوقل ابن گفته به ولى آمد، بدنيا شهر اين در يافت وفات

. است فاراب فرسخى

 دو اندكى از بعد ولى رفت، مغول لشكريان غارت باد به هفتم قرن اوائل در و شد، ناميده اترار فاراب بعد قرن يك

). 516 (درگذشت شهر همين در تيمور امير و شد، آباد باره

. نهاد بنا يزدجرد بن فيروز را فارياب شهر: گويد و برده اسم فارياب از تنها گرديزى

. است اين شعر و شده ياد فارياب نام به خراسان شهر اين هم فردوسى شعر در و

 اندراب  اندرون ببخش هميدون             فارياب تا شهر طالقان دگر         

 را دو هر بوده النهر وراء ما در كه شهرى و بوده خراسان در كه شهرى و نگذاشته كلمه دو اين بين فرقى اثير ابن 

 و) 4/209 (»رفت فارياب به طالقان فتح از بعد قتيبه «مى نويسد او فتوحات و قتيبه احوال در است، آورده فارياب

: گويد مى دهد شرح النهر وراء ما بالد در را وى فتوحات كه ديگر صفحه چند از بعد

) 4/211 (سوخت را آن شود متصرف نتوانست را فارياب ولى گشاد را شهر دو آن و رفت نسف و كش سوى به قتيبه

. است آورده فارياب »فاراب «موضع در

 ابن و حوقل ابن و استخرى و مقدسى ياقوت 6/79 و 2901 و 2907 و 5/2897 طبرى 211 و 4/209 اثير ابن (

 126 ص) 210) (451 شرقى خالفت سرزمينهاى و اللباب و سمعانى و قزوينى البالد آثار و العالم حدود و خرداذبه

 نام مى دهد خبر صفارى ليث بن عمرو شدن كشته از كه آنجا 288 سال حوادث در اثير ابن: خادم صافى 16 س

: گويد و خوانده خرمى صافى را او و برده را خادم صافى

 كه خرمى صافى بود مانده باز گفتن سخن از كه هنگامى درگذشت، آن در كه بيمارى در عباسى خليفه معتضد

 و كشيد، گردن بر خود دست و بكشد، را عمرو كه داد فرمان اشاره و ايما به و كرد، احضار بود سپرده او به را عمرو

 كار بدان كه صافى ببرد، سر) داشت چشم يك و بود اعور عمرو (را اعور كه بود آن مقصودش و. نهاد چشم بر

. ننمود اقدامى و نپرداخت، كار بدان مرد، خواهد بزودى معتضد كه مى دانست و نبود، راضى
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 اظهار جواب اين از مكتفى است، زنده داد جواب وزير پرسيد، را عمرو حال وزير از رسيد بغداد به مكتفى كه وقتى

 بود رى در كه موقعى در چون نمايد، احسان او به نسبت و كند، آزاد زندان از را عمرو كه بود آن بر و كرد، مسرت

 بزودى مكتفى شد متوجه كه وزير. بود فرستاده برايش بها گران بسيار هديه هاى و نموده خدمت ها او به عمرو

 زندان در را عمرو تا فرستاد كس گرفت، خواهد انتقام وزير از شود رها او اگر آنكه بيم از كرد، خواهد آزاد را عمرو

. بكشتند

 تاريخ نسخ در است، سمرقند نواحى از محلى نام كه كلمه اين: زرماز 9 س 127 ص) 211) (7/170 اثير ابن (

 دو هم ياقوت و سمعانى و. است آمده رازمار و رزمان و زرماز و زرمان صورتهاى به جغرافى و تاريخ كتب و نرشخى

 از ليكن و نموده اند، ذكر سمرقند فرسنگى هفت در را آن محل و كرده ياد معجم و انساب در را آن صورت سه

 كه است جداگانه محل اسم يك هر يا است محل يك نام همه رزماز و زرمان و زرماز كه نمى شود معلوم آنها گفته

. نيست روشن آن صحيح وجه رو اين از. ديگراند يك نزديك

 فرسنگى هفت در است، سغد دهات از دهى) ديگر زاء آخر در و زا سكون و را فتح به (رزماز گويد سمعانى

). 6/113 (كشانيه و اشتيخن بين سمرقند،

 در) سمرقند- اللباب (سغد قراى از) نون آخر در و بى نقطه راء سكون و زاء فتح به: (گويد هم زرمان كلمه در و

). 6/288 (است سمرقند فرسنگى هفت

 بن محمد بكر ابو نام به را آنجا علماء و بزرگان از يكى نام و كرده نقل بعينه رزماز در را سمعانى گفته هم ياقوت

). 2/776 (است آورده درگذشته 379 سال در كه دهقان سغدى رزمازى فرقان بن جابر بن جعفر

). 2/925 (است زرمانى موسى بن محمد بكر ابو آن به منسوب: گويد سمعانى گفته ذكر از پس زرمان در همچنين و

 فتح به (رزمان: گويد و آورده معجم در هم را رزمان ياقوت ولى نياورده انساب در و نكرده يادى رزمان از سمعانى

 فرسنگى شش در آن محل رزماز است گفته و كرده ذكر را رزماز و رزمان عمرانى) نون آن آخر و دوم سكون و اول

 از «شده ذكر مسافات  چنين باب در و است آمده رزمان صورت به كلمه اين استخرى در) 2/776 (است سمرقند

). 334 (است مرحله يك نيز سمرقند، تا زرمان از و مرحله، يك زرمان تا ربنجن از و مرحله، بك ربنجن تا دبوسيه

 از و فرسنگ پنج ربنجن تا دبوسيه از: گويد مى كند ذكر را روستاها و شهرها بين مسافت كه آنجا خرداذبه ابن

). 203 (است فرسنگ پنج علقمه قصر تا زرمان از و فرسخ شش زرمان تا ربنجن

 فرسنگ سه زرمان تا اشتيخن از: «شده ذكر چنين باب همين در آن فارسى ترجمه و ممالك و مسالك كتاب در و

). 9/1529 (است آمده زرنان و رزمان چون بدلهائى نسخه با زرمان هم طبرى تاريخ در و »است

). 5/58 (است شمرده سمرقند بالد از را آن و آورده »زا «بر »را «تقديم به رزمان كامل در هم اثير ابن و
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. باشد نزديكتر صحت به زرمان ظاهرا شد، نقل تاريخ و جغرافى كتابهاى از آنچه از

 قعده ذى در مكتفى و يافت پادشاهى اسماعيل امير پدرش از بعد): 301- 295 (احمد نصر ابو 4 س 128 ص) 212 (

. فرستاد بخارا به على بن طاهر دست به و بست لوائى خويش دست به 295

. بود دانش پرور و فاضل و عادل اميرى احمد

 از پيش گفت او به دولت اركان از يكى بخشد، سامانى را سرزمين آن امور كه كرد رى سفر قصد امارتش ابتداء در

 آسوده است سمرقند در كه احمد بن اسحاق خويش عم طرف از خاطر كه آنست بهتر شوى رى سفر عازم آنكه

 و بخواند سمرقند از را اسحاق احمد امير. دارد مشغول ترا و ورزد، عصيان و يافته فرصت تو غيبت در مبادا دارى،

. گرديد رى عازم آن از پس و افكندند، بزندان را او تا فرمود بخارا به رسيدن از پس

. گردانيد سمرقند باز و فرغانه به را او و كرد رها بند از را اسحاق 298 سال در و

 شكار وقتى. مى گذرانيد نخجيرگاهها در را خويش اوقات غالب و بود، حريص بسيار صيد و شكار به احمد امير

 بن حسن خروج از عامل نامه آن در كرد، دريافت طبرستان عامل از نامه اى بازگشت وقت در رفت، فربر به كنان

. است رانده آنجا از را) عامل يعنى (او و: يافته، تسلط ديار آن بر كه بود داده خبر طبرستان در اطروش علوى على

 غالمانش از جمعى دست به چادر در جيحون كنار فربر در شب همان و شد، اندوهناك بسيار خبر اين از احمد امير

. كردند ملقب شهيد امير به شدن كشته از بعد را او و. شد كشته

. نوشته اند ماه سه و سال شش سراج منهاج و عتبى و. بود روز چند و ماه چهار و سال شش پادشاهيش مدت

 بنا و) يازدهم نرشخى قول به يا (االخرة جمادى 23 پنجشنبه شب سراج منهاج و اثير ابن قول بر بنا واقعه اين و

. است بوده 301 سال شوال ماه در اصفهانى حمزه گفته بر

 تصرف را آنجا سپاهيانش و. يافت دست سجستان بر 298 سال در آنكه يكى وى پادشاهى دوره مهم واقعات از

. كردند

 را كثير جمعى فراوان، كشتار بر عالوه. تاختند مسلمانان بر تركان از گروهى عمرش آخر سال در آنكه ديگر و

 و نمود، تعاقب را آنها انبوهى لشكر با رسيد احمد امير به خبر چون. كردند غارت را آنها از بسيارى اموال و اسير

. گشت باز بخارا به و كشت را تركان از كثيرى خلق و گرفت، باز را اسرا از جمعى

 كتاب در اثير ابن مانند ديگر مورخان گفته، نرشخى كه قتل شب در آن فراموشى و درگاه در بر شير بستن داستان

. كرده اند اشارت بدان هم السير حبيب در خواندمير و ناصرى طبقات در سراج منهاج و كامل

 23 ص 12 جزء مصر چاپ قرطبى سعد بن عريب از طبرى تاريخ صله 25 و 19 و 3 و 8/2 اثير ابن 13/2289 طبرى(

 حبيب 206 ناصرى طبقات 14 ص المنتخب و 99 آرا جهان مالزاده، تاريخ 236 االنبياء و االرض ملوك سنى تاريخ
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. است صعلوك ابراهيم بن محمد العباس ابو مقصود: طبرستان امير العباس ابو 10 س 128 ص) 213) (2/356 السير

 298 سال صفر در طبرستان حاكم نوح بن العباس ابو آنكه از بعد. داشت رى حكومت سامانيان جانب از ابتدا وى

. گرديد منصوب طبرستان حكومت به سامانى امير جانب از صعلوك محمد يافت، وفات

. آمد فرود آمل در و رفت جا آن به رى از بسيار لشكر با او

 بين كه جنگى در و شتافت، او حرب به وى فتنه دفع براى محمد كرد، ظهور اطروش علوى على بن حسن كه وقتى

 خبر و رسانيد، رى به را خود او. شدند اسير و كشته لشكريانش از جمعى گرديده منهزم محمد داد، روى طرفين

. افتاد اتفاق 301 سال اآلخره جمادى در واقعه اين و داد، بخارا امير به را خويش انهزام و علوى حسن خروج

 از بود رى حاكم كه را محمد و كشيدند، رى به لشكر ديگر يك اتفاق به داعى و ماكان آنكه تا بود رى در محمد

. شدند متصرف را رى و راندند، آنجا

 تاريخ نسخ تمام در: 11 س 128 ص) 214) (292 و 276 و 268 و 266 طبرستان تاريخ 83 گرديزى 8/25 اثير ابن (

. است على بن حسن آن صحيح و خطا مسلما كه است، عالء بن حسين نرشخى

 و دانسته، مجتبى حسن احفاد از را او گزيده تاريخ در مستوفى اللّه حمد و كرده، ياد اطروش علوى را او اثير ابن

: است كرده ذكر چنين را نسبش

 سجاد سيد به را او نسب غفارى احمد قاضى و »المجتبى الحسن بن على بن عمر بن حسن بن على بن حسن «

. است رسانيده

. نوشته اند) آرا جهان (الحق ناصر و) گزيده (باهللا ناصر و) اسفنديار ابن (كبير ناصر اختالف به را او لقب

 داشت رى حكومت كه را صعلوك محمد سامانى امير درگذشت، طبرستان والى نوح بن العباس ابو كه 298 سال در

 سامانى حاكم صعلوك. كرد خروج ديلمان در على بن حسن 301 سال در كرد، معين طبرستان روائى فرمان به

 و شد، پيروز حسن داد روى طرفين بين سال اين اآلخره جمادى در كه جنگى در ولى گشت، وى فتنه دفع متوجه

 و نمود، دعوت اسالم دين به را مردم و كرد، بيرون طبرستان از را صعلوك و آورد، در تصرف به را واليت آن اكثر

. شدند مسلمان وى دعوت به بودند كرده دارى خود اسالم دين پذيرفتن از وقت آن تا كه جا آن اهالى اكثر

 رو اين از ساخت، مذهب اين در چندى تصانيف و داشت، تمام تبحر زيديه فقه در و مى رفت، زيديه مذهب بر ناصر

. گرويدند مذهب بدان مردم

 و گماشت، همت علم بسط و دين ترويج به و گفت پادشاهى و ملك ترك و نكرد، روائى فرمان بيش سال دو ناصر

 شعبان 25 در تا مى نمودند او از ادب و شعر و حديث و فقه از علوم فنون اقتباس و شدند، جمع او نزد علم طالبان

. گرديد واصل حق به آمل در 304 سال) آرا جهان (ماه اين 23 يا) اسفنديار ابن(
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: الحسن ابو 5 س 129 ص) 215) (73 آرا جهان 332 گزيده تاريخ 275 و 266 طبرستان تاريخ 8/25 اثير ابن (

 در غالمان با همدستى علت به را الحسن ابو است نوشته و كرده ياد كاتب اسحاق بن نصر نام به را او گرديزى

 امير وزير دهقان الحسن ابو را او طبرستان تاريخ در اسفنديار ابن و. كردند بردار و گرفتند شهيد امير كشتن

 او كه: است كرده ياد چنين را او قتل سبب اسماعيل بن احمد شهيد امير شدن كشته ذكر از پس و خوانده، شهيد

 روا خيانتها و گرفتى رشوتها بود، بدو حوالت را معامالن مال و گفتند، دهقان الحسن ابو بود وزيرى را) احمد(

 از بعد كه كرد عهد او و دارد، باز خيانت از دست و گويد، ترك به ستدن رشوت گفت و بخواند را او روزى داشتى،

 او سر بر دست وزير. بخور سوگند نه من سر بر دست دارى دل در وفا گفت  اگر اسماعيل بن احمد. كنم چنين اين

 روا: گفت و بخواند را او بستند، رشوت و نكرد، وفا را عهد آن كه شد معلوم را پادشاه تا. بخورد سوگند و نهاد،

 مالمت و خجالت با و نداد، جواب هيچ. گردانى باطل مروت و بشكنى، سوگندى چنان كه داشت شايد چگونه

 نيست كنم تغافل اگر و. ساخت بايد حيلت تدبير. كرد خواهد هالك را او آينه هر او كه انديشيد و آمد، بيرون

. آورد دست به را غالم نفر چهار. شوم

 شب آن را قضا. بكشند فتك به را پادشاه كه فرمود و هزار، دو را يك هر داد بديشان زر دينار هزار هشت و

 اسبان بر آمده بيرون و بكشتند، را سه هر بودند، خفته پادشاه با ترك غالمى و خصى خادمى يافتند، فرصت

 غالم نفر چهار كه شد ايشان معلوم افتادند، تفحص اين در يافتند، كشته را پادشاه چون بامداد. بگريختند نشسته

- كذا (باممر اللّه عبد بن محمد آورده، گرفته و بيافتند، فرسنگى چهار به فرستادند، طلب به جوانب از بگريختند،

. داشت كس كدام دليرى بدين را شما كه پرسيدند غالمان از اكابر ديگر و) عزيز ابن: ظ و

 صد روز هر را دهقان وزير و. بخوردند تا انداختند شيران به را غالم نفر چهار آن فرمود، وزير دهقان را ما گفتند

. آمد بر جانش عقوبت اين در چندانكه خورد، تا مى دادند بدو و مى بريدند، او اندام از سنگ درم

 از پس) 331- 301: (احمد بن نصر الحسن ابو 9 س 129 ص) 216) (171 و 270 طبرستان تاريخ 150 گرديزى (

 اعمام و برادران از عده اى زمامداريش مدت در. نشست پدر جاى به سالگى هشت سن در شهيد امير شدن كشته

 احمد بن اسحاق پدرش عم يكى آنها جمله از كه كردند، طمع او متصرفى بالد بر و شدند، عاصى او بر لشكر امراء و

 بن محمد امراء از و يحيى، ابراهيم  و و منصور برادرانش از و. نيشابور در الياس و منصور پسرش دو و سمرقند در

 و قراتكين و نعمان بن ليلى و سهل بن احمد و رودى مرو على بن حسن و يوسف بن الحسن ابو و مت بن حسين

. گرديد پيروز آنها بر جنگها تمام در احمد بن نصر و. باشند ماكان

 واقع محاربه آنها بين و كرد، پيدا اختالفى احمد بن اسحاق پدرش عم با نشست پدر جاى نصر كه سال همان در

 جنگ اين در كشيدند، صف هم برابر در سمرقند مردم با احمد بن اسحاق ديگر طرف از و بخارا مردم طرفى از. شد

 پشت در واقعه اين و گرديدند، متفرق سمرقند مردم و. شد پيروز اسحاق بر نصر لشكر سردار على بن حمويه

 شكست را سمرقند مردم ديگر بار و رفت، پيش سمرقند جانب به نصر پيروزى اين از پس. داد روى بخارا دروازه

. نمود اسير را اسحاق و گرديد وارد سمرقند به و كشت، را آنان از جماعتى و داد،
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 الحسن ابو از نامه اى سال اين محرم اول روز: كه است نوشته 302 سال حوادث در المنتظم كتاب در الجوزى ابن

- ظ (اسماعيل بن اسحاق عمش با را او «بود نوشته آن در كه رسيد خليفه براى خراسان صاحب احمد بن نصر

. گرديد اسير و گرفتار عمش و شد، واقع محاربه) احمد بن اسحاق

. فرستاد خراسان به خلعت هائى هم نصر براى و داد، خلعت را رسول خليفه

 به 331 سال رجب 27 پنجشنبه شب در و. بود روز چهار و ماه يك و سال سى نصر پادشاهى مدت) 6/127 (

 در گرديزى و كرده، ياد شعبان ماه در را او وفات خلدون ابن. يافت وفات سالگى هشت و سى سن در سل بيمارى

. است نوشته سال اين االخرة جمادى

 و شده داده جد به نسبت) اسماعيل بن نصر الحسن ابو مات (كه آمده االنساب تهذيب فى اللباب كتاب در آنچه و

. است نگرديده ذكر احمد پدرش نام

 130 و 126 و 116 و 115 و 88 و 83 و 65 و 52 و 41 و 39 و 37 و 28 و 8/26 اثير ابن 2290 و 13/2289 طبرى (

 1/349 عتبى تاريخ شرح 2/227 العبر 226 االنبياء و االرض ملوك سنى تاريخ 1/523 اللباب 118 بيهق تاريخ

 آل وزراء از نفر سه: جيهانى 12 س 129 ص) 217) (2/356 السير حبيب 6/127 المنتظم 154 گرديزى 99 آرا جهان

 ديگرى و نصر، بن احمد بن محمد اللّه عبد ابو يكى: يافته اند شهرت جيهانى به و منسوب جيهان به سامان

. محمد بن احمد ديگر و على ابو به مكنى محمد بن محمد فرزندش

 پنج و عزيز ابن دو و عتبى دو و بلعمى دو: «است نوشته سامانيان وزراء درباره خود يادداشتهاى در قزوينى عالمه

 نام و است، نكرده ياد خود يادداشتهاى در را جيهانيان اسامى متأسفانه اما. بوده اند) نبود، وزير خامس كه (جيهانى

. نرسيد نظر به بود رس دست در كه مآخذى در چهارم نفر

 شرح و نام فائده مزيد براى اينجا در ما و برده نام جيهانى احمد بن محمد اللّه عبد ابو از فقط كتاب اين در نرشخى

. كرديم ياد اختصار به را جيهانى سه حال

 كنيه اش دو اين غير و) 3/59 (االريب ارشاد در ياقوت و الفهرست كتاب در النديم ابن: احمد بن محمد اهللا عبد ابو

. خطاست ظاهرا آمده اللّه عبيد ابو كه نرشخى در و نوشته اند، اللّه عبد ابو را

 احمد بن محمد اللّه عبد ابو او دولت امناء رسيد، پادشاهى به سالگى هشت سن در كه هنگامى احمد بن نصر

. كردند معين نصر وزارت به را جيهانى

 مشهور اسالم جهان تمام در زندگانيش ايام در و بود، فاضل و هوشيار سخت و دانا مردى جيهانى اللّه عبد ابو

. گشت
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 به جيهانى از) كرده حركت بغداد از 309 سفر 11 پنجشنبه روز در كه خود نامه سفر در خليفه سفير فضالن ابن

 كاتب عنوان به را او ليكن و است، مشهور العميد شيخ به خراسان سراسر در جيهانى: مى نويسد و نموده ياد نيكى

. است نبرده اسمى او وزارت از و كرده ياد دبير و

. است بوده متهم مانويت و ثنويت به حتى و شيعى تمايالت به جيهانى اين

 وزارت به 301 سال االخرة جمادى در نصر بن احمد بن محمد اللّه عبد ابو: گويد االريب ارشاد كتاب در ياقوت

. كرد وزارت لياقت با و رسيد

: گويد) 322 متوفى (سهل بن احمد احوال در كتاب همين در و

 مى فرستادند، برايم صله پيوسته صعلوك برادرش و رودى مرو على بن حسين: گفت كه شده حكايت زيد ابو از

. داشتند باز من از را عطايا و صله ها آن نوشتم، تأويالت از بحث در را خود كتاب كه وقتى

 احمد بن نصر وزير) ؟ (جيهانى خرخان از) كذا (جيهان احمد بن محمد على ابو كه: است آمده باز كتاب همين در و

 من از و كرد قطع را عطيه آن نوشتم را ذبايح و قرابين كتاب وقتى مى بخشيد، مرا عطيه هائى ساله هر بود، سامانى

. بريد

 آن النديم اسحاق بن محمد شد گفته آنچه. بود متهم الحاد به زيد ابو و ثنوى جيهانى و قرمطى حسين: گويد بعد و

 امارت ابتداء در جيهانى احمد بن محمد اللّه عبد ابو كه: است نوشته اثير ابن) 1/141 ياقوت ارشاد. (است گفته را

). 8/25 (بود مملكت امور تدبير متولى نصر سعيد امير

 از پس نيشابورى، يعقوب بن الفضل ابو: است كرده ياد ترتيب بدين را نصر امير وزراء التقاسيم احسن در مقدسى

 اين در داشته، امتداد 309 سال تا ظاهرا جيهانى وزارت) 337 (جيهانى اللّه عبد ابو سپس و بلعمى، الفضل ابو او

. نوشته اند 330 سال به را او وفات ياقوت و گرديزى. است شده وزارت مقام عهده دار عتبى تاريخ

 است، نموده هجو اشعارى به را جيهانى اللّه عبد ابو كاتب بكر ابى بن احمد كه است كرده نقل النديم ابن از ياقوت

. است كرده ذكر خراسان اخبار در التاريخ فريد كتاب در را اشعار محمد آن بن سليمان بن محمد الحسن ابو و

)2/60 (

 و خلفا عهود كتاب و مقاالت آيين كتاب و الممالك و المسالك كتاب الفهرست كتاب در النديم اسحاق بن محمد

 نصر محمد بن احمد اللّه عبد ابو جيهانى مؤلفات از را رسائل كتاب و مقاالت آيين كتاب در زيادات كتاب و امرا

) 198. (است شمرده خراسان صاحب وزير) كذا(

 و عجايب و اخبار و عالم صفت در كتابى احمد بن نصر وزير جيهانى: گويد االشراف و التنبيه كتاب در مسعودى

). 65 (است كرده تصنيف عالم امتهاى و درياها و شهرها
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 النديم ابن فهرست و مصر چاپ 17/56 و 6/393 اروپا چاپ االريب ارشاد 8/25 اثير ابن 164 و 150 گرديزى (

 جيهانى محمد بن محمد على ابو) 208 ناصرى طبقات 88 و 87 بخارا ترجمه 198 مصر چاپ و 138 بيروت چاپ

 حال شرح از پس يمينى تاريخ شرح در منينى شيخ. است جيهانى نصر بن احمد بن محمد اللّه عبد ابو فرزند

) 1/170. (گرديد محول جيهانى احمد بن محمد على ابو به بلعمى از مملكت تدبير: گويد بلعمى اللّه عبيد بن محمد

 بلعمى اللّه عبيد بن محمد از تدبير شغل: گويد او مى كند، تأييد را قول اين االخبار زين كتاب در هم گرديزى گفته

) 154. (شد جيهانى محمد بن محمد على ابو سوى

: گويد مى دهد را بلعمى مرگ خبر كه 329 سال حوادث در اثير ابن

) 8/122. (شد منصوب وزارت به بلعمى اللّه عبيد بن محمد كنارى بر از پس جيهانى محمد بن محمد 326 سال در

 محمد على ابو را نامش بوده، وزارت مقام شاغل نصر امير پادشاهى اواخر در وى كه پيداست مورخ سه اين گفته از

اللّه   عبد ابو يافته وزارت بلعمى الفضل ابو از بعد كه را نصر امير وزير مقدسى، ليكن و نوشته اند، جيهانى محمد بن

) 337. (است دانسته جيهانى

 ابن از مقصودش ظاهرا كه است شمرده منصور بن نوح وزراء از را او و برده نام ديگرى الجيهانى ابن از همو و

 محمد بن احمد اللّه عبد ابو «نام به را او) 164 (االخبار زين در گرديزى كه است محمد بن احمد الجيهانى

. 367 سنه در بنشاندند وزارت به اسحاق بن يوسف از پس: گويد و خوانده »الجيهانى

 و نشست، پدر جاى به منصور ابن نوح رضى امير و. درگذشت سال همين شوال سيزدهم در نوح بن منصور و

 به رضى امير طرف از و. گرفت را وى جاى عتبى الحسين ابو 367 سال در و. داشت وزارت وقت اين در جيهانى

) 165. (شد منصوب وزارت

 به منصور بن نوح القاسم ابو الرضى پسرش و درگذشت، نوح بن منصور سديد امير: گويد االريب ارشاد در ياقوت

 ابو و افتاد وزارت از جيهانى 367 سال االخر ربيع در و داشت، وزارت وقت اين در جيهانى و نشست، او جاى

) 2/60. (بنشست وى جاى به عتبى احمد بن) ؟ (اللّه عبد الحسين

 اللّه عبد ابو تأليف شد نقل النديم ابن از كه (را ممالك و مسالك كتاب تأليف مورخان از ديگر بعضى و گرديزى

. داده اند نسبت على ابو به) است جيهانى

 كرده بحث هندوان معارف از كه جائى در او خود ولى است، االثر مفقود: گويد كرده ياد كتاب اين از كه گرديزى

. است نموده نقل) جيهانى تأليف از يعنى (كتاب اين از مطالبى

. است برده اسم جيهانى كتاب از) 275 (موته ذكر و) 242 (قيروان ذكر در البالد آثار كتاب در هم قزوينى و
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 امير سه به بزرگى خدمات كه است سامانيان بزرگ امراء از جعفر ابو به مكنى: على بن حمويه 1 س 130 ص) 218 (

. است نموده) سعيد امير و شهيد امير و ماضى امير(

 خراسان جيش صاحب احمد بن نصر امير دولت در و درآمد، سامانيان خدمت به كه بود اسفراين مردم از وى

. گرديد

 اسفراين: مى نويسد اسفراينى على ابن فضل العباس ابو احوال در) 4/399 (الدهر يتيمة كتاب در ثعالبى

. برخاسته اند مشهور اشخاص آنجا از كه است نيشابور از شهرستانى

. بوده اسفراين وى رأس مسقط گويند كه است انوشروان اول

 و قلع را ايشان دشمنان و داشت، باز زوال و انحطاط از را سامان آل دولت كه است على بن حمويه جعفر ابو دوم

 بود خير و عادل فطرة حال اين با بود، را او پيروزى و نيافت، هزيمت نمود دشمنان با كه نبرد چهل در و كرد، قمع

. است باقى نيشابور در اوقافش و آثار كه

. داشت را محمود وزارت سالها كه احمد بن فضل العباس ابو جليل شيخ سوم

. است بغداد در حديث ارباب پيشواى اسفراينى طاهر ابى بن احمد بن حامد ابو ديگر و

 و انديشى دور در را على بن حمويه و آورده، شد نقل ثعالبى از آنچه نظير) 1/206 (يمينى تاريخ شرح در منينى

. است ستوده زيركى

 خدمت در حمويه: گويد مى كند ذكر اسماعيل امير برادرش با را نصر امير جنگ كه 261 سال حوادث در اثير ابن

. رفت او نزد به رافع از گرفتن مدد براى و بود اسماعيل امير

.» گفتندى خراسان وجود صاحب را او «گويد نرشخى و مى نمايد، معرفى خراسان جيش صاحب را او هم مقدسى

 مالقات 309 سال به نيشابور در را خراسان جيش صاحب) كذا (كوسا حمويه كه گفته خود نامه سفر در فضالن ابن

. كردم

 سال رمضان ماه در و گرديد، وى دفع مأمور امير جانب از شد عاصى نصر بر احمد بن اسحاق كه وقتى در حمويه

. كرد منهزم را او و داد، مصاف اسحاق با 301

 به او دفع به را حمويه سامانى امير كرد، بيرون سعيد امير فرمان از سر مرو در سهل بن احمد كه موقعى در باز و

 كه را شهر نتوانست حمويه و. نمود اختيار تحصن مرو شهر در احمد رسيد مرو به چون حمويه. فرستاد مرو

 بن احمد به تا گفت خويش سرداران و سرهنگان به و انديشيد حيله اى پس كند، تصرف داشت استوار حصارى

 حصار از و نبست كار را حزم و گرديد، مغرور رسيد احمد به نامه چون. كردند بدو ميل اظهار و نوشتند نامه سهل
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 به زندان در او و فرستاد، بخارا به را او حمويه و شد، دستگير احمد محاربه از پس كرد، حمويه قصد و شد، بيرون

. يافت وفات 307 سال

 را سردار همين نصر امير باز شد، متصرف را نيشابور و آمد، خراسان به طبرستان از نعمان بن ليلى كه هم زمانى

 روى طرفين بين كه سختى نبرد از پس و شد، روبرو ليلى با طوس در حمويه. فرستاد وى جنگ به را حمويه يعنى

 را او بود شده مغرور خويش پيروزى از كه نعمان بن ليلى. رفت مرو سوى به و گرديد، منهزم حمويه ابتدا نمود،

 امر به و گرديد، گرفتار ليلى نتيجه در و. دادند مصاف هم با و شده روبرو ديگر يك با دوباره مرو در و كرد، تعاقب

. شد كشته 309 سال االول ربيع ماه در يا سفر ماه در حمويه

 قدس آستان كتابخانه خطى نسخه فضالن ابن رساله 4/399 الدهر يتيمة 1/206 يمينى تاريخ شرح الوهبى الفتح (

) 219) (2/358 السير حبيب 337 التقاسيم احسن 152 و 151 و 82 گرديزى 28 و 8/26 و 7/92 اثير ابن رضوى،

 حكومت اسماعيل امير طرف از ابتدا منصور صالح، ابو به مكنى: اسد بن احمد بن اسحاق بن منصور 4 س 130 ص

 سجستان حكومت اسماعيل بن احمد امير زمان در بعد و كرد، واليت  حكومت آن در سال شش مدت و داشت رى

 در منصور كرد، آغاز نافرمانى و گرفت خود نام به بيعت سمرقند در پدرش كه احمد بن نصر امارت اوائل در و يافت

 برابر در اسحاق كه وقتى. نمود تصرف را خراسان شهر چند و كرد، بيرون سامانى امير فرمان از سر نيشابور

 به بخارا لشكر رسيدن از پيش هم منصور رفت، سمرقند به و يافت هزيمت نياورده مقاومت تاب نصر لشكريان

. درگذشت نيشابور

 شوريدند او بر مردم داد، خويش عم پسر اسحاق بن منصور به سيستان عمل اسماعيل بن احمد كه: گويد اثير ابن

 از را منصور و كرد، فتح را آنجا و فرستاد سيستان به را مروزى على بن حسين بخارا امير كردند، حبس را او و

 احمد، شدن كشته از بعد و كرد، خويش نايب را على ابن حسين و يافت، نيشابور حكومت منصور و برآورد، حبس

 بن حمويه. خواندند خطبه منصور نام به نيشابور در و كردند، آغاز نافرمانى و شدند، متحد هم با حسين و منصور

. شد نيشابور به و گرديد ايشان دفع مأمور بخارا از على

. درگذشت وى رسيدن از قبل منصور اتفاقا و

. كرد تمام وى نام به را منصورى طب رازى زكرياى بن محمد است نوشته خواندمير

 القصه: 18 س 130 ص) 220) (2/355 السير حبيب 207 ناصرى طبقات 294 سيستان تاريخ 28 و 8/23 اثير ابن (

. بگريخت بود فتنه اصل كه زكريا ابو عاقبت و انگيختند، فتنه بسيار و كردند خروج وى ديگر برادران

 اسحاق ابو و منصور صالح ابو برادرش دو با كه است نصر سعيد امير برادر احمد بن يحيى زكريا ابو از مقصود

 نصر سعيد امير مخالفت در پيوست بديشان بلخ از كه قراتكين با و. گريختند بخارا قهندز زندان از ابراهيم

. شدند همداستان
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. كرد حركت بخارا سوى به خود فرستاد، ايشان دفع به و آراست لشكرى بود نيشابور به وقت اين در سعيد امير

 تسليم و خواستند امان نصر از ابراهيم و منصور نصر برادران و دادند، شكست را مخالفان سعيد امير لشكريان

 فرار چندى از بعد ابراهيم و. شد خاموش ايشان فتنه آتش و يافت، امان نيز يحيى زكريا ابو 320 سال در و. شدند

 به بعد و رفت، بلخ به جا آن از و شد، سمرقند به يحيى زكريا ابو گرديزى گفته بر بنا و رفت، موصل به و كرد

. آوردند اسبيجاب به را او تابوت و بمرد، جا آن هم و رفت، بغداد به جا آن از و شد نيشابور

: احمد بن نصر بن نوح محمد ابو 3 س 132 ص) 221) (153 گرديزى 2/359 السير حبيب 67 و 8/66 اثير ابن (

 او و كردند، بيعت وى با مردم و زد تكيه امارت مسند بر و گرفت، را پدر جاى سعيد امير مرگ از پس) 343- 331(

 جليل حاكم به مشهور احمد بن محمد ابن محمد الفضل ابو به را خويش وزارت و. گرديد حميد امير به ملقب

. داد لشكر سپهساالرى را صغانى على ابو و كرد، تفويض

 آن نافرمانى اين سبب و. نمود آغاز سركشى و شد بيرون نوح طاعت از محتاج بن محمد بن على ابو 334 سال در

 همدان تا را جبال بالد و شده، انجام او دست بر بزرگى كارهاى و داشت خراسان سپهساالرى او كه وقتى در كه بود

 ابو. فرستاد خراسان به را سيمجور ابراهيم و نمود، عزل را او نوح بود، شهر آن در وقت اين در و بود، كرده تصرف

 او به و بخواند، بود موصل به كه را نوح عم ابراهيم و فرستاد، كس و كرد، آغاز نافرمانى بشنيد خبر اين كه على

 و نهادند، بخارا به روى ديگر يك اتفاق به و رسانيد، على ابو به را خود بشتاب ابراهيم. داد پادشاهى و امارت نويد

. آوردند در تصرف به را شهر

 نكشيد طولى اما. خواند ابراهيم نام خطبه  به شهر به ورود از پس على ابو رفت، آمل به و شده، بيرون بخارا از نوح

 كه ابراهيم رفت، صغانيان به گرديده خارج بخارا از و رنجيد، ابراهيم از على ابو و شد، پديد وحشتى دو آن بين كه

 خلع امارت از را خود جهت اين به ندارند، خوش دل او با و نوح اند، خواهان بخارا مردم كه گرديد متوجه ماند تنها

. درآمد بخارا به نوح امير و شد، نوح امير تسليم و كرد،

 ربيع شهر 19) عتبى- شنبه سه يا (شنبه دو روز در و بود، روز هفت و ماه سه و سال دوازده نوح امير ملك مدت

. درگذشت بخارا در طبيعى اجل به 343 سال االخر

: شده نوشته آنجا بر و است كرده بنا خويش مال خالص از كه است سرخس منزلى يك در انكره رباط وى آثار از

 اآلثار الى بعدنا فانظروا             علينا تدل آثارنا ان         

 تاريخ 119 بيهق تاريخ 230 االنبياء و االرض ملوك سنى تاريخ 168 و 167 و 152 و 151 و 146 و 8/131 اثير ابن (

) 222) (362 و 2/360 السير حبيب 292 الدول مختصر 99 آرا جهان 337 التقاسيم احسن 1/523 اللباب مالزاده،

 است، الفضل ابو صحيح و خطاست، ظاهرا »ذر ابو «كلمه: بود بخارا قاضى وى و شد او وزير ذر ابو و: 5 س 132 ص

 مختصر كتاب و يافته وزارت منصب بخارا قضاة از كه كسى شده ذكر) 6 ص (كتاب همين ابتداى در چنانكه چه
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 و شد، ذكر پيش در حالش شرح كه است جليل حاكم به معروف محمد بن محمد الفضل ابو نموده تصنيف را كافى

. باشد يافته وزارت منصب كه نرسيد بنظر جائى در است، بخارا قضاة از هم كه بخارى يوسف بن محمد ذر ابو

 كتابخانه 550 شماره نسخه جز (است »اصفهانى «نرشخى تاريخ نسخ تمام: اصفهانى على ابو 8 س 132 ص) 223 (

 عاصى نوح امير بر كه اوست و. است چغانى على ابو صحيح و است، خطا آن و) است »صفهانى «كه اصفهانى ملى

 هم اصفهانى على ابو  و.اصفهانى على ابو نه كرد، نوح امير مخالفت بر قيام به ترغيب را احمد بن ابراهيم و شد،

. است نداشته دستى واقعه اين در ليكن و آمده، طبرستان تاريخ در نامش و بوده زمان آن امراء يكى

 خراسان امير مدتى كه است سامانى بزرگ امراى از چغانى محتاج بن مظفر بن محمد بكر ابو فرزند چغانى على ابو

 بجايش را احمد على ابو پسرش و بخواند، خراسان از 317 سال در بود، بيمار سخت كه را محمد نصر امير و بود،

. گماشت

. گرديد مدفون چغانيان در و درگذشت، 329 سال در مظفر بن محمد بكر ابو و

 سيمجور ابراهيم و كرد، بيرون جرجان از را ماكان او و فرستاد، جرجان به را على ابو نصر امير سال همين در

 على ابو با جنگ در ماكان شتافت، رى سوى به ماكان تعاقب به و نمود، معين جا آن در خود نيابت به را دواتى

. فرستاد بخارا به را او سر على ابو و شد، كشته

 در و. درآورد نصر امير اطاعت به را او و نمود، مصالحه شمگير و با و كرد، فتح نيز را جبل بالد على ابو 331 سال در

 سال تا خراسان سپهساالرى و بازگشت خراسان به رسيد، او به نصر امير مرگ خبر كه سال اين االخرة جمادى

. بود او با 332

 قيام نوح امير ضد بر و كرد، آغاز نافرمانى وى داد، خراسان سپهساالرى را سيمجور ابراهيم نوح امير كه وقتى

 ابراهيم نام به خطبه كه چندى از پس و رفتند، بخارا به و شد، متفق احمد ابن ابراهيم نوح امير عم با و نمود،

 در 344 سال در و شد الدوله ركن نزد رى به آن از بعد و رفت، چغانيان به و گفت بخارا ترك على ابو شد، خوانده

. درگذشت وبا بيمارى به رى

 132 ص) 224) (2/361 السير حبيب 105 مقاله چهار حواشى 170 و 126 و 119 و 115 و 122 و 97 و 8/83 اثير ابن (

 و منصور برادرانش و يحيى زكريا ابو آنكه از پس كه شد گفته پيش در: اسماعيل بن احمد بن ابراهيم: 12 س

 به و كرد، فرار بخارا از مدتى از بعد ابراهيم گشت، خاموش ايشان فتنه خواستند و امان نصر سعيد امير از ابراهيم

 به كس شد عاصى او بر و يافته وحشتى نوح از چغانى على ابو كه 334 سال در. شد بموصل جا آن از و رفت، بغداد

 اين در ابراهيم. رساند امارت به را او كه داد نويد و گردد، باز بخارا به كه كرد دعوت را ابراهيم و فرستاد، موصل

 خود بستگان از نفر نود با او رسيد، بدو لشكريان و على ابو فرستاده كه بود الدين ناصر خدمت در موصل در وقت
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 اين اآلخره جمادى در ديگر يك اتفاق به و پيوست، على ابو به نيشابور در 335 محرم در و بازگشت، خراسان به

. كردند بيعت او با مردم و شد، خوانده ابراهيم نام به خطبه و. آمدند در بخارا به سال

 چون بخارا در ابراهيم و رفت چغانيان به و شد بيرون بخارا از و شد، بيمناك ابراهيم از على ابو چندى از بعد

 را ابراهيم و درآمد، بخارا به نوح و خواست، امان نوح از و كرد، خلع را خود نيستند، دل يك او با مردم شد متوجه

. رسانيد قتل به را او خواندمير گفته به و. كرد كور گرفته

 نام: قراتكين منصور 4 س 133 ص) 225) (2/361 السير حبيب 89 و 87 و 86 گرديزى 152 و 8/151 اثير ابن (

 عمرو با جنگ در اسماعيل امير امراء جمله در مرتبه يك: است آمده جا دو در نرشخى تاريخ در قراتكين منصور

. منصور نه است منصور پدر قراتكين مقصود مسلما كه شده ياد ليث

 امير جنگ زمان از چه مى باشد، قراتكين پسر منصور مراد كه شده ذكر نصر بن نوح امراء جمله در ديگر و

 فاصله سال اند و چهل از بيش نوح امير پادشاهى دوران تا داد، روى 287 سال تاريخ در كه عمرو با اسماعيل

 اما. بماند باقى مقامى در مى افتد اتفاق كمتر باشد طوالنى سنش چند هر دراز مدت اين در نفر يك و است،

 نسبت پسر به است پدر به مربوط كه دادى روى و واقعه كه مى دهد روى بسيار اشتباهات گونه اين را مورخان

. مى دارند منسوب پدر به را پسر كار بعكس گاه و مى دهند

 محسوب سامان آل بزرگ امراء از قراتكين پدرش مرگ از پس و احمد بن نصر زمان در چه اگر قراتكين بن منصور

 امير دوران در كه را اولى اين بر بنا باشد، بوده هم اسماعيل امير امراء از او كه است بعيد بسيار ليكن مى شد،

. قراتكين بن منصور را دوم مورد و غلط، و زائد را منصور كلمه و بدانيم، پدر قراتكين بايد بود اسماعيل

 اين در و را پسرش منصور نام هم و برده را قراتكين نام هم نصر امير برادران شورش و عصيان واقعه در اثير ابن

. باشند مقام صاحب و نصر امراء از دو هر كه هست آن امكان تاريخ

 طبرستان به وشمگير با سوار هزار سى با را قراتكين نصر بن نوح امير كه است آمده طبرستان تاريخ در آنچه

 يا (316 در قراتكين مورخان بيشتر گفته به چه قراتكين، خود نه است قراتكين منصور مقصود مسلما فرستاد،

. است درگذشته بست در) بعد اندكى

 با بود، كرده آغاز سركشى و ورزيده عصيان كه موقعى در چغانى على ابو: گويد 334 سال حوادث در اثير ابن

 آل لشكر سران از ديگر جمعى و قراتكين بن منصور و سيمجور ابراهيم. آمد در نيشابور به نصر امير برادر ابراهيم

 كرد، مايل خود به را دو آن و. نمود استمالت و دلجوئى را منصور و سيمجور ابراهيم على ابو. بودند آنجا در سامان

 كه موقعى و نهاد، بر بند و گرفت، را او و گرديد دل بد منصور به نسبت 335 سال محرم در اما. شدند همراه او با تا

 خراسان سپهساالرى به را او نوح امير و رفت نوح امير خدمت به منصور و نمود، آزاد را منصور آمد بخارا به

. كرد منصوب
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: گويد قدر همين و ننوشته چيزى منصور گرفتارى از همچنين و على ابو به منصور و سيمجور، پيوستن از گرديزى

 سپهساالرى حميد امير 335 سال در و رفتند نوح نزد مرو به او خيل قراتكين  و منصور و سيمجور ابراهيم

. رفت نيشابور به مرو از و مرو به بخارا از منصور و داد، منصور به را خراسان

 بر تاريخ آن در فيروزان حسن رفت، جرجان به وشمگير مصاحبت در نصر بن نوح امير امر به منصور 337 سال در

 نوح از خاطرش چون بود، مأمور آنجا از حسن راندن و جرجان تصرف براى آنكه با منصور مى كرد، حكومت جرجان

. بازگشت نيشابور به و كرد صلح فيروزان حسن با بود شده آزرده

 بر و كرد، تصرف را رى و گرديد رى متوجه نيشابور از قراتكين بن منصور نوح امير امر به 339 سال صفر ماه در

. يافت استيال جبل بالد

 وفات فجاء مرض به االول ربيع ماه در بازگشت، رى به اصفهان از آنكه از پس قراتكين بن منصور 340 سال در و

 رباط در نموده حمل اسبيجاب به را منصور تابوت و بازگشت، نيشابور به خراسان سپاه او مرگ از پس و يافت،

. كردند دفن پدرش قبر نزديك قراتكين

. بمرد نيشابور در قراتكين بن منصور: گويد گرديزى

 السير حبيب 158 و 156 و 155 گرديزى 337 مقدسى 163 و 161 و 158 و 155 و 152 و 151 و 8/66 اثير ابن (

 زمان در وى است، سامانى امراى از: قزوينى محمد بن على 5 س 133 ص) 226) (299 طبرستان تاريخ 2/362

. زد باز فرمان از سر و گشت عاصى نوح حميد امير

 احمد ابو را كنيه اش و نسب و نام اثير ابن و گفته، قزوينى على بن محمد بن احمد االخبار زين در را او نام گرديزى

. است مخالف آمده نرشخى تاريخ در آنچه با دو هر كه است نموده ياد قزوينى على بن محمد

 ورود احمد ابو. فرستاد مرو به و داد سپهساالرى  خراسان را قراتكين بن منصور نوح بود، مرو در قزوينى احمد ابو

 استقبال را او احمد ابو ناچار بود، كرده نزول مرو فرسنگى پنج در سوار هزار با او كه شد مطلع هنگامى را منصور

 ولى نمود، احسان بدو و داشت نيكو را او ابتدا نوح نمود، روان بخارا به و كرد اكرام را او منصور. شد تسليم و كرد

 خشم موجب كه آمد بدست قزوينى از نامه اى باالخره و گيرند، نظر زير را او حركات كه گماشت بدو را نفر چند

. بود 334 سال در او قتل و داد، فرمان قتلش به گناه ثبوت از پس و كرد، احضار را او و گشت، وى بر نوح

 نوح امير درگذشت از پس) 350- 343 (نوح بن الملك عبد 2 س 134 ص) 227) (8/152 اثير ابن 156 گرديزى (

. داد بلعمى محمد بن على ابو به را خويش وزارت او گرديد، ملقب رشيد امير به و نشست پادشاهى تخت بر

 خوارى باده در كه روزى. مى كرد صرف بازى چوگان به را خود اوقات بيشتر الملك عبد كه است نوشته گرديزى

. شكست گردنش و افتاد زير به اسب از نبود اسب راهنمائى به قادر چون نشست، اسبى بر بود، كرده افراط
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 زمين بر را او اسب شد، سوار بود نيافته رياضت و نشده رام هنوز كه اسبى كره بر رشيد امير كه كرده نقل ثعالبى

. درگذشت سقطه آن از و زد،

 پنجشنبه روز آخر در و. كرد روائى فرمان روز ده و ماه شش و سال هفت و بود، 326 سال به الملك عبد مولد

. درگذشت 350 سال شوال يازدهم

. نوشته اند 349 بسال را وفاتش هم بعضى

 تاريخ در و شوال 11 پنجشنبه روز آرا جهان و كامل در و هشتم نرشخى در است، اختالف نيز وفاتش روز در

. است شده ذكر شوال منتصف گزيده تاريخ در  و)ماه نام ذكر بى (شنبه چهار روز مالزاده

 27 بخارا مزارات 1/523 اللباب 118 بيهق تاريخ 230 االنبياء و االرض ملوك سنى تاريخ 171 و 8/168 اثير ابن (

 حبيب 293 الدول مختصر 210 ناصرى طبقات 381 گزيده تاريخ 1/349 الوهبى الفتح 99 آرا جهان 338 مقدسى

). 4/121 الدهر يتيمة 2/362 السير

 زين در. است نوح بن منصور و نوح بن الملك عبد زمان امراء از: محمد بن محمد بن اشعث 6 س 134 ص) 228 (

 به آنجا از تا فرستاد نسا به را يشكرى محمد بن اشعث نوح بن منصور: گويد گرديزى. است آمده نامش االخبار

 بن منصور صالح ابو 13 س 134 ص) 229) (گرديزى 163 ص. (نرسيد نظر به نامش ديگر تواريخ در و. رود گرگان

. يافت پادشاهى برادر مرگ از پس الملك عبد برادر) 365- 350 (نصر بن نوح

 و است، ديگر مورخان گفته مخالفت اين و دانسته الملك عبد پسر را منصور گزيده تاريخ در مستوفى اللّه حمد

. است نوح پسر و الملك عبد برادر وى كه است آن صحيح

. است شده داده جد به نسبت شده ياد احمد بن نصر بن منصور عنوان به او از كه نرشخى تاريخ در

 برداشتند، پادشاهى به را »نصر «الملك عبد پسر حضرت امراء الملك عبد وفات از پس كه است نوشته مقدسى

. نشانيد شاهى تخت به را منصور و كرد، خلع را او روز يك از پس نبود، موافق امر اين با خاصه فائق ولى

. رسيد عتبى به وزارت او از پس بود، بلعمى اميرك اول منصور، وزير: گويد همو و

 ملكش مدت و. درگذشت 366 سال شوال در نيمه و يافت، امارت سالگى سيزده سن در منصور اثير ابن گفته به بنا

) 8/223. (بود سال پانزده

 دانسته ماه پنج و سال پانزده را پادشاهيش مدت و 365 سال محرم شانزدهم يكشنبه را او وفات روز نرشخى و

 امير خواند. است گفته ماه نه و سال پانزده را امارتش مدت و شوال يازدهم شنبه سه روز را او وفات عتبى. است

. است نوشته سال) ؟ (يازده را ملكش مدت و 365 سال رجب يازدهم در را منصور وفات السير حبيب كتاب در
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) 2/363. (دادند لقب سديد امير وفات، از پس و مؤيد، امير حيات ايام در را منصور

 آلپ فراى. گويند الفتكين و كنند بدل »فا «به آن »باء «گاه و است تركان اعالم از: البتكين 2 س 135 ص) 230 (

ALP است دانسته شاهزاده معنى به را) تگين- يا (تكين و شجاع معنى به را .

 نفوذش و قدرت نوح بن الملك عبد زمان در و يافت، لشكر امارت نوح امير زمان در كه بود سامانيان غالمان از او

 بود نگذشته زيادى مدت اما. گرديد منصوب خراسان سپهساالرى به 349 سال در و يافت، افزايش بخارا دربار در

 نظر بود امراء بزرگترين كه البتكين از و كردند، مشورت امراء وى جانشينى براى و درگذشت، الملك عبد كه

 قبل اما. كرد اختيار پادشاهى براى را او عم البتكين بود، جوان منصور چون. بردارند پادشاهى به كرا كه خواستند،

 و از منصور پادشاهى از پس البتكين جهت اين از بنشاندند، امارت به را منصور امراء برسد، البتكين جواب اينكه از

 مقام در خراسان در ديگر سال شش مدت و كرد، اكتفا تحف ارسال و اطاعت اظهار به و گرديد، متوهم

 از نفر هزار سه با و نمود، خوددارى بخارا به رفتند از خواستند ببخارا را او كه آن از پس. بود باقى سپهساالرى

 فريقين تالقى بلخ در بر و فرستاد وى جنگ به لشكرى منصور امير گرفت، پيش را غزنه راه خاص  خود غالمان

 مدت و. گرديد غزنين پادشاه و گرفت قهر به را آن و رفت، غزنين به البتكين و شد، منهزم بخارا لشكر و داد، روى

: ظ (شانزده

 به امراء بود البتكين داماد كه را سبكتكين و درگذشت، 367 سال در تا داشت را غزنه حكومت سال) دوازده

. برداشتند امارت

 عبد بن محمد 6 س 135 ص) 231) (345 فراى 162 گرديزى 1/56 عتبى تاريخ 389 و 381 ص گزيده تاريخ (

 اطاعت از) 336 (سال در وى بود، نوابش و وى دست در ناحيه آن و بود طوس عامل منصور ابو به مكنى: الرزاق

 منصور و داشت، اقامت مرو در كه رسيد سامانى امير به وقتى در وى طغيان و سركشى خبر. شد بيرون نوح امير

 به وقت اين در بود خورده شكست فيروزان حسن از كه هم وشمگير و بود، خدمتش در خراسان امير قراتكين بن

. مى كرد استمداد درخواست و پيوسته نوح

 جرجان به وشمگير با طوس تصرف و الرزاق عبد بن محمد دفع از پس و شود، نيشابور به منصور كه داد فرمان نوح

 را او منصور و رفت، استوا به بود نيشابور به وقت آن در كه الرزاق عبد بن محمد شدند، نيشابور به دو هر پس. رود

 و رافع محمد، برادران. پيوست الدوله ركن خدمت به و شد رى به آنجا از و رفت جرجان به محمد. كرد تعاقب

 بخارا به و گرديده منصور لشكريان گرفتار الرزاق عبد مادر و عيال و شدند، متفرق كوهها به و گريختند، هم احمد

. شدند فرستاده

 در مدتى مرزبان شكست از پس او و فرستاد مرزبان محاربه به را او و گرفت، قرار الدوله ركن احسان مورد محمد

 نوح بخشش  نمود، و عفو درخواست نوح از نامه اى ضمن و بازگشت، رى به 338 سال در و بماند، آذربايجان نواحى

. بازگشت طوس به 339 سال در و كرد، عفوش و پذيرفت را او عذر
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 از پس رفت، الدوله ركن جنگ به رى به و گرديد وشمگير به كمك مأمور نوح امر به محتاج بن على ابو كه وقتى

 سال در حادثه اين و. كردند صلح طرفين و كرد، وساطت الرزاق عبد ابن محمد نبرد، پيش از كارى چون حرب

. بود 342

 رى از كه حسن الدوله ركن با الرزاق عبد ابن و فيروزان بن حسن كه است نوشته 349 سال حوادث ضمن اثير ابن

 عبد ابن كه آنست ظاهر كه بخشيد بسيار مال و نمود، احسان يك هر به او و كردند، مالقات بود جرجان عازم

. باشد محمد همين الرزاق

 سپهساالرى 349 سال در را الرزاق عبد بن محمد منصور ابو سامانى امير كه است نوشته االخبار زين در گرديزى

 كه كرد تفرس چون و نهاد، نيكو رسمهاى و. كرد ضبط نيكو را النهر مادون واليت رسيد، او به عهد آن چون داد،

 به دينار هزار وشمگير. رفت گرگان به آنجا از و آمد، مرو به دارند، باز عمل آن از را او و نگذارند، وى به شغل آن

. شد ناتوان و افتاد كارگر او در زهر كرد الحسن ابو با كه جنگى در و داد، زهر را منصور ابو تا داد طبيب يوحناء

 لشكريان وقت همان در. رفتند و گذاشتند تنها را او كسانش و بازماند، رفتن از او و شدند، بهزيمت سپاهش و

 نزد و آورد بيرون را او انگشترين و بريد را منصور ابو سر و شد، پياده غالمى و رسيدند قراتكين منصور بن احمد

. برد خود مهتر

 جمع را منثور شاهنامه او فرمان به 348 سال در كه است خراسان معروف حكمران همان الرزاق عبد بن محمد

 كنارنگ قديم خانواده از وى. است موجود آن مقدمه فقط كه است درى نثر نمونه قديمى ترين كتاب آن و كردند

. مى رسد باستانى سپهساالرى به نسبش سلسله و بود خراسان

 تاريخ و 7/319 م قزوينى مقاله بيست و 163 و 162 و 161 گرديزى و 176 و 167 و 159 و 158 و 8/155 اثير ابن(

 نوح القاسم ابو پسرش سديد امير درگذشت از پس): 387- 365 (منصور بن نوح 3 س 136 ص) 232) (162 بيهق

 يك و سال يك و بيست و نداشت، بيش سال سيزده وقت اين در او يافت، پادشاهى رضى امير به ملقب منصور بن

. كرد پادشاهى روز چند و ماه

 حمله منصور بن نوح پادشاهى مهم واقعات جمله از. بود ماه نه و سال چهار و سى وفات وقت در عمرش سنين و

. است شهر آن تصرف و بخارا به بغراخان

 امراء تشويق به ترك پادشاه الدوله شهاب به ملقب تركى بغراخان به معروف ايلك بن سليمان بن هارون بغراخان

 و بدادند، پشت پيكار اين در نوح امير لشكريان كرد، حرب نوح امير لشكريان با و كشيد، لشكر بخارا به سامانى

. كرد تصرف را شهر آن و رسيد، بخارا به تا نمود تعاقب را آنها بغراخان و. شدند بهزيمت

: مى گويد عتبى دارند، اختالف كرده ترغيب بخارا آمدن به را او كه كسى باب در مورخان

. بودند ديگر كسان بعضى و خاصه فائق اصلى مسبب
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 وعده و كرد، بخارا به دعوت را بغراخان بود ترسان نوح از كه سيمجور على ابو كه گويند ديگران و اثير ابن

. داد او به مساعدت

 تصرف و. آمد در بخارا به بعد و. نمود تصرف است واقع) حاليه تاشكند (چاچ شمال در كه اسبيجاب ابتدا بغراخان

. بود 383 سال در بغراخان وسيله به بخارا

 ورود از پس. كردند اغوا را خان كرده را نوح امير نعمت كفران فائق و على ابو كه است نوشته غفارى احمد قاضى

. رفت است واقع جيحون ساحل در كه شط آمل به و كرد، فرار بخارا از نوح بخارا به بغراخان

 و گشت، تركستان متوجه خود و سپرد، نامى العزيز عبد به را بخارا و شد، بيمار سخت بخارا تصرف از پس بغراخان

. درگذشت 384 سال در راه بين در

 سال رجب سيزدهم جمعه روز عتبى گفته به و است، بوده ماه نه و سال يك و بيست منصور بن نوح امارت مدت

. است درگذشته بخارا در 387

 بن اللّه عبد بعد و اصطخرى او از پس مزنى، سپس و عتبى او از بعد و الجيهانى ابن مقدسى گفته بر بنا وزرايش

) 338. (است بوده دامغانى عيسى بن محمد على ابو بعد و عزير

 افزوده آن بر مترجم و نبوده مذكور نرشخى تاريخ اصل در وى نام و. است نوشته منصور را نوح اين لقب اثير ابن

. است

 مفاتيح كتاب خوارزمى كاتب احمد بن محمد و كرده اند بسيار مدح را او شعرا و بوده شعرا و دانشمندان حامى نوح

. است نوشته او نام به را العلوم

 تاريخ و عتبى ترجمه 298 الدول مختصر 2/363 السير حبيب 214 ناصرى طبقات 9/34 و 8/223 اثير ابن (

 با (عزيز صورتهاى به ادب و تاريخ كتابهاى در عزير كلمه: عزيز ابن 8 س 136 ص) 233) (162 آرا جهان و يمينى

 عزيز ابن هجو در كه لحام الحسن ابو قطعه از كه است آمده نيز) بى نقطه راء دو و دار نقطه باغين (غرير و) زاء دو

. خطاست عزيز كه پيداست) يمينى و 102 يتيمه (كرده قافيه خير و غير و دير با را كلمه اين و گفته

 سنگى چاپ 80 صفحه حاشيه در و است غرير جا همه يمينى ترجمه چاپ دو در چه اگر معجمه، غين با غرير اما و

است   غلط ترديد و شك بى »غرير «حال اين با كرده ضبط) مهمله راء دو و معجمه غين به غرير (را آن محشى هم

. است مهمله عين ضم به عزير آمده قديمى خطى نسخه هاى در و شده، ذكر لغت كتب در چنانكه صحيح و

 ترجمه و 3147 ش اياصوفيا عكسى نسخه يمينى ترجمه و دانشگاه مركزى كتابخانه 573 مورخ يمينى تاريخ در (

 شرح و 276 و 275 شماره به خطى منينى شرح نسخه و دانشگاه مركزى كتابخانه عكسى نسخه 638 مورخ ديگر

 275 ش نسخه از غير (رضوى قدس آستان كتابخانه در مضبوط الفضال بساتين به مسمى يمينى تاريخ بر نجاتى
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 ابن به سامان آل وزراء از نفر دو بارى،) است آخر راء و زاء و مهمله عين ضم به عزير جا همه بقيه) است عزيز كه

 به و بوده وزارت مقام شاغل مدتى دو هر كه اللّه عبد نام به پسرش ديگرى و محمد نام به يكى: مشهوراند عزير

 شده ذكر ادب و تاريخ كتب از بيشتر در نامشان و) 1/198. (بوده اند طوس مردم از است نوشته عتبى كه طورى

. است

 وزيرش نصر بن نوح پادشاهى ابتداء در: گويد و كرده ياد نام بى ذكر كنيه با را او مقدسى عزير بن محمد منصور ابو

 بن محمد كه مى آيد بر چنين طبرستان تاريخ از) 337 (يافت وزارت جليل حاكم او از بعد و بود عزير بن منصور ابو

 بر ناصر كه وقتى و بوده سامانى دولت رجال و بزرگان جمله در اسماعيل بن احمد شهيد امير زمان در عزير

 كتاب اين در ولى) 271- 270 (فرستاده طبرستان به را عزير بن محمد سامانى امير يافت، دست طبرستان

. است نشده او وزارت به اشاره اى

 هجو در كه اشعارى از شعر قطعه چند و برده، نام كنيه ذكر بى عزير بن محمد به او از الدهر يتيمة كتاب در ثعالبى

: مطلع بدين لحام الحسن ابو از است قطعه اى جمله كه  از آورده كتاب آن در شده گفته او

 الفاسدة المعدة به تداوى             العزير عبد بن محمد طعام         

 بن محمد منصور ابو به وزارت نصر بن نوح بن الملك عبد: گويد كرده ياد پدر نام و كنيه با را او نام سراج منهاج 

 ابو نشست، پادشاهى تخت بر 343 سال در كه الملك عبد رشيد امير كه: است نوشته گرديزى) 210 (داد عزير

) 159. (كرد نصب خويش وزارت تدبير بر را عزير بن محمد منصور

 ابو و كشتند را او و كردند حمله مالك بن بكر بر فتگين و حاجب البتكين كه: گويد 345 سال حوادث در باز و

). 160 (دادند عتبى جعفر ابو به وزارت و كردند، بند را عزير بن منصور

 قرامطه دعوت به را مالك و را او چون بكشتند، بعد و كردند، بند الملك عبد امر به را وزير سراج منهاج گفته بر بنا

. بود افتاده ميل

 استخرى از پس را او نوح بن منصور كه است نوشته مقدسى. منصور ابو پسر عزير بن محمد بن اللّه عبد محمد ابو

. برگزيد خويش وزارت به

 محمد ابو را پدرش اسم و نام و كنيه جا همه در و كرده ياد مكرر عزير بن اللّه عبد از الدهر يتيمة كتاب در ثعالبى

 در و است گفته وزارتش ايام در وى مدح در كه مأمونى طالب ابو قصيده در و گفته، عزير بن محمد بن اللّه عبد

: است شده ياد پدرش و اللّه عبد نام زير بيت در شده، نقل يتيمه

 حاتم  تتميم سامان بنى وزير             محمد نجل اللّه عبد ايمم         

 است  قصيده همان در كه بيت اين از و 
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 بقاسم  المكنى الملك جبهة على             عقده توليت ما اال تاج ال و          

 قزوينى عالمه (است منصور بن نوح رضى امير مراد كه بوده سامانى شاهان از نامى القاسم ابو وزير وى كه پيداست

 و شده نوشته »عزير بن احمد بن اللّه عبد محمد ابى «قصيده اين عنوان در) 4/154 (يتيمه در آنچه و) 7/274

 و. است محمد پدرش نام است آمده سابق بيت در چنانكه و خطاست، »احمد «كلمه مسلما شده ذكر احمد پدرش

 عبد محمد ابو صحيح و است نادرست آمده، عزير بن اللّه عبد بن محمد امير كه) 132 (نرشخى تاريخ در همچنين

. است عزير بن اللّه

 ابن ديگر مواضع در و) 9/9 (عزير بن اللّه عبد را او جا يك در كرده، ياد او از كامل كتاب موضع چند در اثير ابن

: گفته و) 9/10 (خوانده نام ذكر بى عزير

 به دوباره را سيمجور الحسن ابو و كند، معزول را تاش الدوله حسام تا برانگيخت را منصور بن نوح عزير ابن

) 9/9. (بود 373 سال در او وزارت و نمايد، منصوب خراسان سپهساالرى و حكومت

 عبد عزل گرديزى گفته به چون و دانسته، فارسى الرحمن عبد عزل از پس را عزير بن اللّه عبد وزارت عتبى

. باشد وى وزارت ابتداء سال اين بايد اين بر بنا بوده 376 االول ربيع در الرحمن

 و) 1/252 يمينى (شد بلد نفى خوارزم به و گرديد معزول وزارت از عزير بن اللّه عبد 377 سال اآلخره جمادى در

). قزوينى يادداشت. (بوده 379 سال حدود در او بلد نفى

 رضى امير كه سال اين االول ربيع در و داشت، اقامت خوارزم در گرفت را بخارا بغراخان كه 383 سال تا عزير ابن

. كرد تفويض او به دوم مرتبه براى خويش وزارت و بخواند، خوارزم از را عزير ابن شد، شط آمل به بخارا از

 را على ابو بكتوزون با و بود، وزارت مقام شاغل آمد بخارا به خوارزم از سيمجور على ابو كه 386 سال در او و

. كرد استقبال

 خدمت در محمود پسرش و سبكتكين كه هنگامى كه است نوشته عتبى) 237 و 231 و 1/224 آن شرح و يمينى (

 در كه داشته اند متهم بدان را او و يافته تغيير عزير ابن درباره ايشان رأى كه افتاد افواه در بود نيشابور به نوح امير

 اين بر چون محمود. شد طوس به نيشابور از خود وزير ابقاى براى نوح امير مى كند، تضريب ايشان درباره نوح امير

 و افتاده زبانها در آنچه از خويش ساحت برائت و امير جانب استعطاف در و برفت امير پى بر گرديد، واقف حالت

 نيشابور به محمود گرديد، طرف بر وحشت آن عارضه آنكه از پس و. نمود مبالغت خويش طاعت و مواالت

 آنجا از و. شد مرو به وزير اثر بر نوح امير و رفت مرو به و شد، بيرون ميان از نسبت آن بيم از عزير ابن و بازگشت،

. رفتند بخارا به اتفاق به

 الدين ناصر شد نوح امير با حرب متوجه خان ايلك كه وقتى در باز و) يمينى ترجمه و 1/198 آن شرح و يمينى (

 دشمن سهولت به تا شود، مستعد خصم با مبارزه براى خويش نفس به خود كه نمود استدعا نوح امير از سبكتكين



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 205 صفحه  
 

 ناصر به نامه اى وى استصواب به امير. نمايد تعلل عذرى به كه واداشت را امير و شد، مانع عزير ابن. گردد دفع

. ورزيد تقاعد رفتن از خود و فرستاد، او نزد به را لشكر و نوشت الدين

 ناصر كوشش تا بوده آن باب اين در مقصودش و است، بوده دارى خود اين سبب عزير ابن كه دانست الدين ناصر

 محمود الدوله سيف سبكتكين جهت اين از. گردد تباه همه سفر رنج و لشكر كردن گرد و نمودن فراهم در الدين

 نامزد وزارت به را زيد ابى بن نصر و ابو. دارند باز وزارت كار از را عزير ابن تا فرستاد بخارا به سوار هزار بيست با را

. فرستاد بخارا به لشكر اين همراه به و كرد،

. شد متوارى و كرد فرار شد آگاه حال اين از چون عزير بن اللّه عبد

 ناصر كه است آمده چنين عزير ابن اهللا عبد كار خاتمه باب در يمينى ترجمه در) 237 و 1/236 آن شرح و يمينى (

 اتحاد و او جهت از او مناضلت و على ابو جانب به او ميل و عزير ابن خيانت تقرير در نوشت نامه نوح ملك به الدين

 اجابت به را التماس اين. فرستد وى به را او كه درخواست و كرد) انها (ايمائى ديگر يك جانب به استظهار و ايشان

 بدو را على ابو حاجب وايلمنكو را او و آورد دست به را) ؟ (غرير ابن الدوله سيف وصول از پيش و داشت مقرون

. انداختند محبسى در و بردند جرديز قلعه به را عزير ابن ايشان تا فرمود او و فرستاد،) الدين ناصر(

 اصل با شد نقل يمينى ترجمه از عزير ابن كار خاتمه باب در آنچه) 170 سنگى چاپ و 139 و 138 يمينى ترجمه (

 داده روى ترجمه در كه اشتباهى واسطه به و دارد، اختالف آن ترجمه با يمينى تاريخ اصل و نيست موافق يمينى

 ابن و است، صحيح هم همين و است على ابو عزير ابن جاى به يمينى اصل در چه. است شده دگرگون بكلى مطلب

 على ابو شد فرستاده غزنه به سبكتكين درخواست به كه كسى آنكه براى. است غلط و خطا جا اين در عزير

 فرار فرغانه طرف به محمود الدوله سيف بيم از عزير ابن است يمينى در چنانكه و عزير، ابن نه است سيمجور

 الحسين بن محمد منصور ابو با نوح بن منصور جلوس و) 387 رجب 23 (نوح رضى امير وفات از پس و نمود،

 استعانت خان ايلك به) 172 االخبار زين (مت بن الحسين بن محمد منصور ابو يا) 1/269 يمينى (اسپيجابى

 داد فرمان خان رسيدند ايلك سمرقند حوالى به چون رفتند، سمرقند به او همراهى به و شدند، او نزد به و جستند

 نوشته چنين عزير ابن درباره االسحار نسائم كتاب صاحب) 1/270 يمينى (نهادند بر بند كرده توقيف را دو هر تا

: است

 و لشكر امارت و كرد، معزول را تاش وزارتش ابتداء در. بود كبرا گردنكشان و روزگار متهوران از عزير بن اللّه عبد

 الدهر يتيمة كتاب در ثعالبى) 37 (رفت گرگان به گريخته تاش و داد، سيمجور الحسن ابو به باز را خراسان واليت

: گويد و داشته اند خاص توجه و عنايت شاعر اين با كه مى برد نام را سامانى وزراء از تن سه شاعر مأمونى احوال در

 تربيت در خويش سلف از بيش خود نوبه به يك هر رسيد زيد ابى بن نصر ابو و دامغانى و عزير ابن به وزارت چون

). 153 (كوشيدند مأمونى نواخت و احسان و
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. است رسيده وزارت به نصر ابو دامغانى از پس و دامغانى عزير ابن از پس كه پيداست چنين ثعالبى گفته از

 و فضالء از آنها اغلب آنكه با و نبرده، را تن پنج چهار نام جز سامان آل وزراء از خويش تاريخ در نرشخى

 شهرت اوج به خويش زمان در يك هر و بشمارند عهد آن سياسى رجال جمله از و ادب و علم بنام دانشمندان

 نگارنده است، نپرداخته آنها ياد به و كرده خوددارى آنها ذكر از آمده بسيار ادب و تاريخ كتب در نامشان و رسيده

 در تحقيق و مطالعه براى چون كه بود نموده آورى جمع وزراء درباره فراوانى يادداشتهاى خود مطالعات ضمن

 را شده فراهم مطالب از خالصه اى پس نديد روا را يادداشتها آن از نظر صرف ديد، سودمند و مفيد سامانيان تاريخ

. بخشد فائده را محترم خوانندگان كه باشد. كرد ايراد مأخذ ذكر با للفائده تكميال و اللباب طرد حواشى اين در

 و. است شده ذكر الدهر يتيمه در كتاب حالش شرح و است حامد بن بكر ابو پدرش. كاتب بكر ابى بن احمد ابو

. است خوانده احمد نام به را او كرده ياد او از كه موضع چند در ياقوت

 پيش اسماعيل بن احمد پسرش امارت دوره در و بود،) 295- 288 (احمد بن اسماعيل امير كاتب او: گويد ثعالبى

. يافت وزارت كبير جيهانى اللّه عبد ابو از

 بزرگ دو آن به پيوسته و مى دانست، بلعمى و جيهانى از وزارت مقام به سزاوارتر و شايسته تر را خود احمد ابو

. مى نمود هجا را آنها آشكارا و مى زد، طعن

 به حرمين زيارت از پس و گرديد، اللّه بيت زيارت و مكه عازم دلتنگى روى از وزارت، مقام از شدن كنار بر از پس

. كشاند بخارا سوى به را او و گشت، وى جنبان سلسله وطن حب آن از بعد بماند، آنجا در مدتى و شد، بغداد

 و درچيد مردم معاشرت از دامن نمى كرد، مشاهده بود خاطرش آزردگى موجب كه چيزهائى جز بخارا در چون اما

 اعمال تقلد مدتى از بعد و نمى كرد، معاشرت ديگر كسى با ندماء از نفر چند با جز و گشت، منزل مالزم مدتى

 به و كشيد، دست نيز آن از نيافت ميل مطابق هم را كار آن چون و گرفت، عهده به را بادغيس و فوشنج و هرات

. گزيد اقامت آنجا در و رفت نيشابور

. داد پايان خويش عمر به سم آشاميدن با كردو كشى خود عمر آخر در احمد ابو

 و هجوجيهانى در را بعضى كه است آورده الدهر يتيمة در ثعالبى را او اشعار از قطعه چند و است نيكو شعر را او

. است گفته ديگران

 از و شده ذكر سمرقند تاريخ در نامش: نسفى بكر ابو) 2/474 ياقوت االريب ارشاد و 66 و 4/61 الدهر يتيمة (

 نصر احمد پسر و اسماعيل بن احمد پسرش و احمد بن اسماعيل وزير ا است، شده شمرده سامان آل وزراء جمله

. نمود وفات 302سال   در و كرد وزارت ماه چند و سال بيست مدت كه است
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 نام انساب كتاب در سمعانى: بلعمى الفضل ابو) 7/260 قزوينى يادداشتهاى و 31 ص عكسى نسخه سمرقند تاريخ (

: است آورده چنين را وى نسب و

 ابن از و». 1 «معبد بن رجاء بن حبسى بن اللّه عبد بن الرحمن عبد بن محمد بن اللّه عبيد بن محمد الفضل ابو

 بن رجاء گرديد، روم داخل الملك عبد بن مسلمة كه موقعى كه است نموده نقل چنين را نسبت اين وجه ماكوال

 در او نسل و گزيد، اقامت جا همان در و شد، مستولى روم بالد از شهرى كه بلعم بر) يمينى شرح- سعيد (معبد

. شدند مشهور بلعمى به اوالدش و شد، بسيار آنجا

 الفضل ابو: كه گفت معدانى العباس ابو: كه خواندم عبدانى الحميد بن محمد سعد ابو خط به: گويد سمعانى باز و

 در مرو به مسلم بن قتيبة سپاه در كه بود تميم فرسان از خالد بن بهار جدش و مى رسد، علوان به نسبش بلعمى

. است مرو بلعمان به منسوب بلعمى و كرد، نزول گويند بلعمان را آن كه موضعى در بالشجرد قريه پائين در و آمد،

 عبيد گاه و اللّه عبد گاه اثير ابن كامل در و) 1/89 (آمده اللّه عبد پدرش نام يمينى تاريخ شرح الوهبى الفتح در

. است شده ذكر اللّه

 غين با (بلغمى اثير، ابن كامل كتاب در و ثعالبى الدهر يتيمة و) 2/161 (سبكى الكبرى الشافعية طبقات كتاب در

. باشد چاپى غلط بايد و اشتباه كه است شده ياد بلعمى جاى به) دار نقطه

 راى و عقل در و حديث، اهل و ادب و علم بزرگان از و خراسان امير احمد بن اسماعيل امير وزير بلعمى الفضل ابو

 و بودند، باقى مدتها سرزمين آن در اعقابش و بخارا مردم از او بوده، علما و علم و دوستار خويش روزگار يگانه

 و 321 و 310 و 309 سالهاى حوادث ضمن و كرده ياد او از مكرر اثير ابن است، محفوظ مدونه كتابهاى در او اخبار

. است كرده معرفى احمد بن نصر سعيد امير و سامانى اسماعيل امير وزير را او و برده، نام او از 329 و 322

 محمد كه موقعى در چه بوده، عهده دار را احمد شهيد امير وزارت هم مدتى كه برمى آيد چنين طبرستان تاريخ از

 از بلعمى اللّه عبيد بن محمد وزير و: گويد مى شود، منصوب طبرستان حكومت به سامانى امير طرف از صعلوك

). 266 (فرمايد طبرستان ضبط تا بيامد بخارا

 دو تا (سال، پانزده از متجاوز مدت ،326 سال تا 309 سال حدود از احمد بن نصر امارت زمان در بلعمى الفضل ابو

 يد مملكت امور تدبير و نصف لواى رفع و معدلت بساط بسط در مدت اين در و داشت، وزارت) مرگش از پيش سال

 وى همراه بلعمى اللّه عبيد بن محمد شد، نعمان بن ليلى دفع مأمور على بن حمويه كه 309 سال در و نمود، بيضا

. ننموده اند وى وزارت از يادى نوشته اند را مطلب اين كه گرديزى و اثير ابن ولى بوده،

 و لياقت وى داد، روى بخارا در 317 سال حدود در نيشابور در اقامتش هنگام سعيد امير غياب در كه شورشى در

. ساخت ظاهر را خويش كاردانى
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 تسلط آن امور و مملكت بر ظاهرا و شدند، متصرف را شهر بودند نصر امير برادران از آنها از تن سه كه شورشيان

. فرونشاند را شورش وسيله بدين انگيخت، بر ديگر يك ضد به را شورشيان بلعمى يافتند،

. بود نيشابورى يعقوب بن الفضل ابو وزارت از بعد احمد بن نصر وزير بلعمى الفضل ابو وزارت: گويد مقدسى

: است كرده را بلعمى الفضل ابو ذكر خود كتاب از جاى دو در استخرى

 عبيد بن محمد الفضل ابو جليل شيخ خانهاى محله اين در گويد برده، اسم الشاباى رأس محله از كه جائى در يكى

) 260. (است) بلعمى (اللّه

: گويد فشيديزه نهر در مى برد، نام را بخارا نهرهاى كه جائى ديگر و

. مى ريزد نوكنده نهر در بعد و مى رسد الفضل ابو جليل شيخ باب تا نهر اين

 نكرده اند، او قتل به اشاره اى و. نوشته اند 329 سال صفر ماه دهم شب را او وفات دو هر اثير ابن و سمعانى) 307 (

 كبار از بلعمى الفضل ابو: كه است شده ذكر چنين او عمر خاتمه الوزراء آثار و االسحار نسائم كتابهاى در ليكن و

 رباط كه جيش صاحب خمارتكين قصد واسطه به و كرد تفويض بدو وزارت احمد بن اسماعيل و است عجم وزراء

. داد مثال او قتل و هالك به سامانى نوح امير است، كرده بنا او عراق راه در خمارتكين

 و درگذشته، 329 سال در وى شد نقل اثير ابن و سمعانى از چنانكه چه خطاست، و مردود بكلى قول اين ليكن و

. است نيافته در را نوح زمان

 خلوتى روزى نصر كه كرده ذكر مصعبى و بلعمى و احمد بن نصر از حكايتى مسعودى تاريخ در بيهقى الفضل ابو

 انساب 122 و 88 و 83 و 41 و 8/36 اثير ابن) (فياض چاپ 170 ص. (الخ ... بود وى وزير بزرگتر كه بلعمى با كرد

 نسائم 272 و 7/270 قزوينى يادداشتهاى 337 مقدسى 107 و 89 و 4/81 الدهر يتيمة 83 گرديزى 2/313

 و 2/354 السير حبيب 266 طبرستان تاريخ 89 و 88 بخارا 307 و 260 استخرى 146 الوزراء آثار 35 االسحار

 بلعمى كجا هر و است، محمد بلعمى بن) اللّه عبيد- يا (اللّه عبد بن محمد الفضل ابو فرزند محمد على ابو) 357

. الفضل ابو نه است على ابو مقصود گويند مطلق

 اميرك و شمرده) 365- 350 (نوح بن منصور وزراء از را او مقدسى. نام ذكر بى گويند على ابو فقط را او گاه و

. است خوانده بلعميش

 او چه) 338 (است رسيده وزارت به منصور امارت دوران در بار دو وى كه مى شود معلوم چنين مقدسى گفته از

 عتبى به بعد. داشت وزارت بلعمى منصور، امارت ابتداء در «كه است كرده ياد ترتيب بدين را امير اين وزراء

.» شد اختيار وزيرى به عتبى آخر در و يافت، وزارت بلعمى باز افتاد،) جعفر ابو- يعنى(
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 محمد على ابو به و گرفتند اسحاق بن يوسف از وزارت: گويد و دانسته الملك عبد رشيد امير وزراء از را او گرديزى

 هيچ بلعمى و باشند، ديگر يك نايب دو هر كه بود عهد البتكين و او ميان كه افزوده بعد و دادند، البلعمى محمد بن

). 161 (نكردى البتكين مشورت و بى علم كار

 اآلخره جمادى در على بو و بود، افتاده عتبى جعفر ابو و بلعمى على ابو ميان وزيرى چندگاه: گويد ديگر جاى در و

). 163 (درگذشت 363 سال

 340 سال در على ابو و نصر بن نوح كه: است نوشته سيرافى سعيد ابو حال شرح در االدباء معجم كتاب در ياقوت

) 3/100. (نموده اند سؤاالتى او از و نوشته سيرافى به نامه اى

 و گرفت، صورت 352 سال در نوح بن منصور امارت دوره در على ابو يعنى بلعمى اين توسط به طبرى تاريخ ترجمه

. است شده برده عنوان بدين كتاب ديباجه در منصور نام

 يا بوده وى وزارت عهد در كه نيست معلوم طبرى تفسير ترجمه ولى »نوح بن منصور صالح ابو امير ستايش «

. ديگرى

 عبد (كلمه قطعا كه شد، نوح بن الملك عبد بن منصور وزير 365 تاريخ در على ابو كه: است آمده الوزراء آثار در

. است على ابو مقصود كه شده ذكر البلعمى على غلط به ناصرى طبقات در نيز و است، غلط و زائد اينجا در) الملك

. است شده دانسته طبرى تاريخ مترجم منصور، وزير على ابو هم آرا جهان و) 383 (گزيده تاريخ در

 دانسته 363 سال در را وفاتش شد گفته چنانكه گرديزى است، مختلف على ابو وفات تاريخ در مورخان گفته

: گويد يمينى تاريخ صاحب اما است،

 گفته به (382 سال در آمويه به بخارا از بغراخان مقابل از فرار از پس) 382- 365 (منصور بن نوح رضى امير كه

 آمد عاجز وزارت امور اجراء عهده از چون او و داد، على ابو به را وزارت) اثير ابن قول به (384 سال يا) گرديزى

. داد بدو وزارت و بخواست خوارزم از را عزير ابن رضى امير لهذا

. است نبرده اسمى بلعمى وزارت از و كرده ياد را عزير ابن وزارت تنها جا اين در گرديزى و

 بوده زنده 384 يا 382 تاريخ تا بلعمى اينكه در است روشن و صريح يمينى عبارت مى شود مالحظه چنانكه پس

 را على ابو وفات) 1/70 (موزيوم بريتيش فارسى نسخ فهرست در ريو) 368- 7/367 قزوينى يادداشتهاى (است

 اشتباه و خطا تاريخ اين در را ريو گفته) 10 (تركستان انگليسى ترجمه در بارتولد. است نوشته 386 سال در

. است فهميده بد ريو و وزير، بلعمى وفات نه است سيمجور على ابو وفات به راجع 386 تاريخ: گويد دانسته،

 اللحام الحسن بن على الحسن ابو از جمله از است، برده نام بلعمى على ابو از مكرر الدهر يتيمة كتاب در ثعالبى

: زير مطلع به است قطعه اى آنها جمله در كه كرده نقل او هجو در اشعارى
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. خربه غدا كقفل هو و             منقلبه البلعمي؟ وزارة         

 وزارت به را على ابو رضى امير: گويد عتبى كه جائى) 1/170 (يمينى تاريخ شرح الوهبى الفتح در منينى الخ 

 اسماعيل وزير بلعمى محمد الفضل ابو احوال ترجمه كند ذكر را على ابو حال شرح آنكه جاى به اشتباها بركشيد،

. است كرده نقل االفاضل صدر گفته از را سامانى احمد ابن

 قزوينى يادداشتهاى 163 و 161 و 83 گرديزى 94 بخارا 338 مقدسى 109 و 4/101 الدهر يتيمه 8/39 اثير ابن (

: وزير عتبى) 211 ناصرى طبقات 383 گزيده 99 آرا جهان 147 الوزراء آثار 3/100 ياقوت 1/70 ريو فهرست 7/267

 مشهوراند عتبى به سامانيان وزراء از نفر دو شد، ذكر پيش در حالش شرح كه مورخ عتبى از غير كه دانست بايد

. است پسر ديگرى و پدر يكى ظاهرا كه

 بوده عرب از قبيله اى نام عتبه كه است غزوان بن عتبة به منسوب الحسين بن احمد نام به عتبى جعفر ابو اول

 نوشته اند، حسن را نامش ديگر بعضى و كرديزى و نرشخى است، اختالف پدرش نام در) 1/89 يمينى شرح. (است

. حسن نه است حسين پدرش نام كه است ظاهر چنين ثعالبى الدهر يتيمة از ليكن و

: گويد) نصر بن نوح محمد ابو امارت زمان (جا يك در است، كرده ياد او از ديگر جاى چند در گرديزى

 بدر را همه و آوردند، بخارا اندر روز به و نشاندند استران بر و بگرفتند، نخشب در را العتبى) كذا (الحسن بن احمد

 از يافت خالص) كذا (الحسن بن احمد اما ... كردند مصادره و نهادند بر بند و بزدند تازيانه صد را يك هر و آوردند،

). 156 (دراز عهدى پس

 منصور ابو و: است گفته چنين و كرده ياد) ؟ (الحسين محمد بن جعفر ابو پدر اسم و كنيه با او از ديگر موضع در

 بنشاندند وزارت به را) ؟ (الحسين محمد بن جعفر ابو و) نوح بن الملك عبد پادشاهى در (كردند بند را عزير بن

. باشد الحسين بن احمد جعفر ابو بايد و خطاست مسلما كه ،)160 (367 سال اندر

 آورد، بجا همى بليغ استقصاء خزينها عمارت اندر و كرد، همى اثارت مالها عتبى جعفر ابو و: گويد ديگر جاى در و

 348 شهور اندر دادند اسحاق بن يوسف منصور ابو به و ستدند باز جعفر ابو از وزارت و گشت، دراز وى بر زبانها تا

)160 .(

: گويد نوح بن منصور سديد امير امارت دوران در باز و

 سال االخرى جمادى در بمرد بلعمى على ابو پس چندگاه، بود افتاده عتبى جعفر ابو و بلعمى على ابو ميان وزيرى «

: گويد باز و. 363

 نام) 164- 163 (363 در بنشاندند وزارت به آوردند باز را وزير يوسف كرد، نيكو كارهاء خراسان به عتبى جعفر ابو

 او: گويد كرده ياد او از االريب ارشاد كتاب در ياقوت: است شده ذكر ادب و تاريخ كتب بيشتر در عتبى جعفر ابو
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 الكبرى الشافعية طبقات در و) 2/345. (داشت وزارت 364 يا 363 سالهاى در و بود سديد امير و رشيد امير وزير

). 2/166 (است شده برده او اسم استطرادا هم سبكى

: است آمده چنين وى حال شرح عقيلى الوزراء آثار و االسحار نسائم كتاب در

 علو و ادب و فضل حليه به نوح بن منصور سديد امير و نوح بن الملك عبد) ؟ (حميد امير وزير العتبى جعفر ابو

 چغانى محتاج مظفر امير قصد به و گردانيد، ممتلى وافر اموال به را پادشاه خزانه و آمد، محلى و مزين نسب و اصل

). 147) (136. (گشت مستأصل بود درگاه اعيان مقدم و سپاه امير كه

. است بوده عتبى جعفر ابو مداح كسائى كه پيداست شاعر) 170 ديوان (سوزنى بيت اين از و

 نام  زنده قيامت تا كسائى از عتبى ماند             خوب كردار همچنان كسائى با عتبى كرد         

 يك منصور و داشت نوح بن منصور الحارث ابو وزارت كه «شده برده عتبى المظفر ابو نام گزيده تاريخ در آنچه و 

 المظفر ابو مقصود ظاهرا و. است اشتباه) 171 (»بود عتبى المظفر ابو بر برقرار وزارت و كرد حكم ماه هفت و سال

. است داشته را الحارث ابو وزارت كه است برغشى

 به او گورخانه) كذا (العتبى بن الحسن بن احمد جعفر ابو: گويد و دانسته نوح بن الملك عبد وزير را او هم نرشخى

) 37. (خانست گرمابه جوار در منصور دروازه محله

 يمينى شرح الوهبى الفتح 2/345 االريب ارشاد 24 بخارا مزارات 157 و 156 گرديزى 27 و 13 و/9/10 اثير ابن (

 تركستان كتاب 7/260 قزوينى يادداشتهاى 2/166 الشافعية طبقات 135 و 101 و 98 و 4/97 الدهر يتيمة 1/89

 وى. عتبى احمد بن اللّه عبيد الحسين ابو عتبى) 147 عقيلى الوزراء آثار و 36 االسحار نسائم 8 ش 110 ص بارتولد

. رسيد وزارت به منصور بن نوح القاسم ابو طرف از 367 سال االخر ربيع در

 اول در: مى گويد عتبى. است بوده جوان بسيار وزارت به وى انتصاب وقت كه برمى آيد چنين يمينى تاريخ از

. برگزيد وزارت به را او نوح كه بود شباب

 سيمجور الحسن ابو با دهد الحسين ابى به وزارت خواست نوح كه وقتى: گويد گزيده تاريخ در مستوفى اللّه حمد

. كرد مشورت بود االمراء امير كه

 نظر با نوح امير. نباشد پسنديده جوان است، و جوان اما است آراسته وزارت هنرهاى همه به عتبى كه داد جواب او

. داد وزارت را او و كرد مخالفت او

 بسيار تحف و هدايا مى رفت حج به عتبى كه وقتى در بخارا امير نوح امير: گويد طبرستان تاريخ در اسفنديار ابن

. فرستاد ديلمى الدوله عضد خدمت به او دست بر
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 باز ادارى دستگاه به بود افتاده سپاهيان دست به كه قدرتى و نفوذ كه داشت سعى و بود، عاقل مردى الحسين ابو

 مجبور را او رسيد، سامانى قواى به بويه آل سپاه از 371 سال در كه شكستى و نشد، موفق كار اين در ولى گرداند،

. گرديد او با لشكر امراء مخالفت سبب امر اين و گيرد، دست در خود را لشكرى امور كه ساخت

 در و دريافت، امتيازاتى و القاب عتبى از ابتدا سامان، آن سپهساالر و خراسان مقتدر حاكم سيمجور الحسن ابو

 عتبى مخالفت در فائق با شد، معزول خراسان حكومت از 371 سال در كه وقتى ولى كرد، ايمنى احساس نتيجه

. بكشتند را الحسين ابو تا بداد مالى را يك هر و فريفت را نوح سديد امير غالمان از گروهى فائق و. گرديد متفق

 ذيل در را او شدن كشته اثير ابن اما. است آمده 371 سال حدود در يمينى در او شدن كشته تاريخ) 1/121 عتبى(

. است كرده ذكر 372 سال حوادث

 مقدمه در خوارزمى كاتب احمد بن محمد اللّه عبد ابو و الدهر يتمية در ثعالبى. است اختالف وى كنيه و نام در

 الحسن ابو را كنيه اش) ديگر ماخذ چند و (ناصرى طبقات در سراج منهاج و كرده تأليف او نام به كه العلوم مفاتيح

 گفته او مرثيه در كه قطعه اين از و است »الحسين ابو «تاريخ ديگر كتب و اثير ابن و گرديزى در ليكن و گفته اند،

: شده

 عين  بكل رمتك عين             الحسين ابا عليك لهفى         

 الحسين  يوم اريتنى و             الجوى غصص جرعتنى         

 و ياقوت و گرديزى و ناصرى طبقات در سراج منهاج الحسن ابو نه است درست الحسين ابو كه است واضح 

 و. است اللّه عبيد وى نام در صحيح ليكن و نوشته اند، اللّه عبد غلط به را نامش العلوم مفاتيح مقدمه در خوارزمى

: است آورده االلباب لباب كتاب در را آن عوفى و گفته او مدح در كه لوكرى غزوانى محمد بيت اين

 پيشانى  نور پر آن دادش شعاع تابد همى             سامانى شاه وزير احمد بن اللّه عبيد         

 بگردانى  صورت آن كز بدخواهم، چشم خدايا             سبحانى نور معنى به آمد، آدمى صورت به             

. است اللّه عبيد صحت مؤيد 

. است كرده ياد پدر نام و نام ذكر بى عتبى الحسين ابو را او اثير ابن

 كه مأمونى طالب ابو مخصوصا كرده اند، مدح را او و گفته، غرائى قصايد وى فضائل و محاسن وصف در زمان شعراى

 تاريخ در يمينى تاريخ صاحب را قصايد آن از بعضى كه ستوده را او بسيار قصيده هاى در اوست معاصر شعراى از

. است آورده خويش

. است بوده الحسين ابو خويشاوندان از يكى يا پدر عتبى، جعفر ابو
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 65 گرديزى 59 و 56 و 43 و 40 يمينى ترجمه 93 و 1/92 آن شرح و يمينى تاريخ 9 و 5 و 9/4 اثير ابن) (1/96 (

 253 االلباب لباب 383 گزيده تاريخ 263 و 7/262 قزوينى يادداشتهاى 196 و 195 و 149 و 4/130 الدهر يتيمة

 كتاب از جا دو در مقدسى: نيشابورى يعقوب بن الفضل ابو) 2/363 السير حبيب 212 ناصرى طبقات 2/60 ياقوت

. است كرده ياد او از التقاسيم احسن

 از پس و داشت، را احمد بن نصر وزارت بلعمى الفضل ابو از پيش او: گفته و نموده اشارت او وزارت به موضع يك در

) 337. (بنشاندند وزارت به را بلعمى او عزل

 ابو وقتى: گويند «است گفته آنجاست روستاهاى از كه بشت ذكر در كند، نيشابور وصف كه جائى ديگر موضع

 آن بلعمى و آمد، ميان به مرو از سخن داشتند، حضور سعيد امير مجلس در يعقوب بن الفضل ابو و بلعمى الفضل

 كه چنانست و نمى كنيم، انكار را آن ما و است، بسيار فضل را مرو گفت يعقوب ابن. كرد توصيف بسيار را شهر

 آن منبر سه دخل كه است بشت يكى آنها جمله از كه است روستا دوازده را نيشابور ليكن و. شد گفته آن درباره

) 317.» (بود گفته يعقوب ابن كه بود چنان آمد عمل به تحقيق چون و است، مرو دخل برابر تنها

. نشده اشاره اى بدان ديگر مآخذ و تواريخ در و شده ذكر مقدسى التقاسيم احسن در تنها يعقوب ابن وزارت

 و كرد، خالف) احمد بن نصر عصر در (المصعبى حاتم بن محمد: گويد گرديزى حاتم بن محمد مصعبى الطيب ابو

 در و داشته، وزارت سعيد امير امارت اواخر در مصعبى كه پيداست چنان مورخ اين گفته از. شد نظام بى كارها

 را خود وزارت رسيده پادشاهى به نصر بن نوح آنكه از بعد و است، بوده برقرار وزارت شغل در نصر امير وفات موقع

. است داده جليل حاكم به

 كه كرده نقل الدهر يتيمة در جليل حاكم هجو در اللحام الحسن بن على الحسن ابو از شعر بيت دو ثعالبى

) 4/103 الدهر يتيمة. (است يافته وزارت مصعبى از پس جليل حاكم مى رساند

 تعليقات  و حواشى    363    متن    بخارا تاريخ      

) 4/75. (شد كشته و رسيد بدو وزارت آفت و نشد، طوالنى چندان مصعبى وزارت ايام

 جودت نهايت در عربى و فارسى به شعر و بود، لسانين ذو شعر نظم در و مى نمود، اعجاز كتاب انشاء در وى

. مى سرود

 و است ممتع بسيار كه آورده مسعودى تاريخ در احمد بن نصر و بلعمى و مصعبى اين از داستانى بيهقى الفضل ابو

.» فضل ادوات همه در بودند روزگار يگانه دو هر و رسالت صاحب الطيب ابو و بلعمى «گويد آن آخر در

 ذكر او بودن قرامطه از و الحاد، و زندقه به او بودن متهم و سامانيه وزير مصعبى از حكايتى هم سمرقند تاريخ در

. است شده
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 به او از و آورده حالى شرح نيز او از ثعالبى كه بوده بخارا در او معاصر ديگرى الطيب ابو مصعبى الطيب ابو از غير

 به جوانى در و بود، خراسان شعراى اشعر او: «گويد و كرده ياد الطاهرى اللّه عبد بن طاهر الطيب ابو كنيه و نام

 خفا در ولى مى كرد، سامانى پادشاه خدمت ظاهر در چه اگر طاهر آمد، در سامان آل شعراى جمله در و آمد، بخارا

.» مى كرد آرزو را ايشان ملك زوال و نمود، هجومى را آنها

: گويد رودكى حال شرح در االلباب لباب كتاب در عوفى آنچه و

 طاهر را وزير مصعبى نام و كرده خلط) 246 (»قصيده اى در است گفته مصعبى الطاهر الطيب ابو وزير مدح در او «

) 246. (است اشتباه مسلما كه آورده

 بستى احمد بن حيان بن محمد حاتم ابو حال شرح در مى كند ياد را آنجا علماء از جمعى كه بست كلمه در ياقوت

 كرد، تفويض او به را سمرقند قضاء طيب ابو و ساخت مصعبى الطيب ابو براى قرمطيان درباره كتابى او: است نوشته

) 1/619. (آمد بخارا به و كرد فرار او و آمدند بر حاتم ابو قتل صدد در فهميدند را آن كه سمرقند مردم ولى

 264- 7/263 قزوينى عالمه  يادداشتهاى246 االلباب لباب 107 بيهقى تاريخ 154 گرديزى 4/75 الدهر يتيمة (

 است، گرديده وزارت مقام شاغل بار دو كه است سامانيان وزراء از: اسحاق بن يوسف منصور ابو) 4/619 ياقوت

: است شده ياد بيت اين در شنجى بو مضراب اشعار ضمن آن ترجمه و يمينى تاريخ و ثعالبى الدهر يتيمة در نامش

 غيره  و البلعمى و بيوسفه             حنكة غير من الدهر نذم كنا و         

: گويد موضع يك در است، نموده او ذكر موضع سه در گرديزى 

 امارت عهد در (348 سنه شهور اندر دادند اسحاق بن يوسف منصور ابو به و ستدند، باز) عتبى (جعفر ابو از وزارت

 بد اسحاق بن يوسف كار اندر گفت البتكين: گويد ديگر جاى در و) 350- 343 نوح بن الملك عبد رشيد امير

. دادند البلعمى محمد بن محمد على ابو به وزارت و ستدند، باز او از وزارت تا است، رفته محضرى

 اين از و بمرد، 363 سال قعده ذى اندر بنشاندند، وزارت به آوردند، باز را وزير يوسف: گويد ديگر موضع در و

. است دريافته را وزارت منصب بار دو وى كه برمى آيد چنان عبارت

: مزنى الحسن ابو) 164 و 161 و 160 گرديزى و 171 يمينى تاريخ ترجمه خطى، نسخه يمينى 4/148 الدهر يتيمة (

. بود عرب اصلش و مزينه، مردم از منصور بن نوح وزير

. است كرده تصريح وى بودن عرب به يمينى تاريخ شرح در منينى

 محمد بن محمد الحسين ابو پس «372 سال در عتبى الحسين ابو شدن كشته از پس كه: است نوشته گرديزى

.» شد راست كارها و بنشاندند وزارت به را مزنى) الحسن ابو: ظ(
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. است نوشته چنين او درباره و آورده مزنى از مختصرى حال شرح االسحار نسائم صاحب

 آن عهده از و نمود تكفل را وزارت عتبى الحسين ابو قتل از بعد بود، سامانيان ديوان مستوفى مزنى الحسن ابو «

.» دادند عزير بن اللّه عبد به وزارت نمود، نتوانست تفصى شغل

 مزنى از پس كه مى شود معلوم او گفته از و كنيه، و نام ذكر بدون نوشته منصور بن نوح وزير را او مقدسى

 كه كوتاهى حال ترجمه در هم ثعالبى) 338. (شده اند وزارت منصب شاغل عزير ابن اصطخرى از پس و اصطخرى

: گويد آورده او از

). 196 (كرد پيش از بيش احترام و اكرام مأمونى درباره بگرفت عتبى جاى مزنى الحسن ابو كه وقتى

: ظ (الحسين ابو) الحسين ابو: ظ (الحسن ابو شدن كشته از پس كه افتاد اتفاق چنين: «گويد ديگر جاى در باز و

.» گرفت را او جاى مزنى) الحسن ابو

) 222. (كند مزنى گرفتارى و حال نكبت بر داللت كه كرده نقل خوارزمى از الدهر يتيمة كتاب در اشعارى او هم و

 از يكى منصور بن نوح وزير الحسن ابو مزنى احمد بن محمد: گويد و كرده او ذكر االريب ارشاد كتاب در ياقوت

. است رسائل و بالغت اصحاب

. است آمده »احمد «محمد جاى به كتاب اين در پدرش نام

 375 سال حدود در را او وفات بمرد، و شد بيمار حال آن از پس او و داشتند، باز وزارت از فائق و على ابو را مزنى

. نوشته اند

 ترجمه 6/279 االريب ارشاد 338 مقدسى 37 االسحار نسائم 222 و 196 و 4/153 الدهر يتيمة 167 گرديزى (

) 128 و 1/125 يمينى تاريخ شرح 64 و 62 يمينى

 از و است، خوانده اصطخرى را او مقدسى يافت، وزارت مزنى عزل از پس. فارسى احمد بن الرحمن عبد محمد ابو

. است دانسته منصورش بن نوح وزير و ننموده ياد پدرش نام و كنيه و اسم

 الرحمن عبد خويش كدخداى به را او جاى مزنى عزل از پس تاش الدوله حسام: كه گويد يمينى تاريخ در عتبى

 به را او جاى و معزول، را الرحمن عبد و دادند باز جواب را او خداى كه رسيد مرو به تاش چندانكه و داد، پارسى

. بود 376 سال االول ربيع ماه در وى عزل و دادند، عزير بن اللّه عبد

 نوح وزراء از دامغانى عيسى بن محمد على ابو) 1/125 الوهبى الفتح 94 يمينى ترجمه 238 مقدسى 167 گرديزى (

. است) 387- 363 (منصور بن

: است گفته و ستوده بسيار را او الدهر يتيمة كتاب در ثعالبى
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 بن محمد منصور ابو كاتب جوانى ابتداء در دامغانى. زنند مثل بدو وزارت و كتابت ادب و بالغت و خط حسن در

 رسائل ديوان و داشت، دخل سلطنت كارهاى در سال پنجاه مدت و يافت، راه بخارا حضرت به بعد بود، الرزاق عبد

. گرديد دار عهده مرات به را وزارت و دفعات به را

: است جمع على ابو پدر اسم و كنيه و نام زير بيت در

 الدامغانى  عيسى بن محمد             على ابى الجليل الشيخ الى         

. بود 377 سال اآلخره جمادى در عزير بن اللّه عبد عزل از پس دامغانى وزارت: گويد يمينى تاريخ در عتبى 

. يافت وزارت 378 سال االخر ربيع ماه دهم در دامغانى كه است نوشته گرديزى) 153 و 1/152(

 است 380 كمبريج اصل نسخه در تاريخ اين كه است داشته مرقوم خود يادداشتهاى در قزوينى عالمه شادروان(

 ابو وى جاى به و شد، كنار بر وزارت شغل از مدتى از پس دامغانى على ابو) 7/266) (است شده 378 چاپ در كه

 عزل وزارت از 380 سال حدود در و بود، كوتاه بسيار نصر ابو وزارت مدت ليكن و رسيد، وزارت به زيد ابى بن نصر

 را وزارت منصب بخارا به بغراخان آمدن تا او و. گرديد محول دامغانى على ابو عهده به دوباره وزارت شغل شده،

 فرمان 382 سال رجب غره آنجا در و برد، سمرقند به خود با را او گشت، باز بخارا از بغراخان كه وقتى و داشت،

. يافت

 در: زيد ابى بن نصر ابو) 85 و 63 يمينى ترجمه 4/133 الدهر يتيمة 168- 167 گرديزى 174 و 1/173 يمينى (

 ابى بن محمد بن احمد نصر ابو او نام تمام است، شده ياد جد نام و كنيه ذكر با جا همه يمينى ترجمه و گرديزى

) 1/237. (است آمده نموده، ذكر يمينى در عتبى كه بستى الفتح ابو اشعار در چنانكه است، زيد

: گويد او درباره االسحار نسائم صاحب

 مرضيه آداب و حميده خصايل فنون با و. سامانيان حضرت در است بوده رسالت و انشاء ديوان صاحب مدتها وى «

. قرين و بى همال عطا و سخا و هنر و فضل در و وزارت، منصب مترشح

 امور تقويم در. گشت وزير انجاميده ذنابه به دولت و بود، رسيده سحر به شب كه سامان آل ملك ذنابه در آنكه با

 را به او درگاه غالمان وزارت ماه شش سر و نمود، اجتهاد الغاية اقصى به رعيت و واليت مصالح تدبير و ملك

.» رسانيدند هالكت

 متقلد بار دو او است، ستوده رايى صاحب و درايت و عقل و گزارى كار و كفايت به را او نيز يمينى تاريخ در عتبى

. است بوده) 387- 365 (منصور بن نوح رضى امير امارت دوران در مرتبه دو هر و گرديده وزارت منصب

 على ابو و نموده، معزول را نصر ابو بعد اندكى ليكن و برداشتند، وزارت به را او دامغانى على ابو عزل از پس اول بار

. آوردند كار سر باز را
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: مى گويد مذكور على ابو انتصاب نقل از پس گرديزى

 سبكتكين كه شده ذكر يمينى و االخبار زين در باز و) نپسنديدند: ظ) (؟ (»بپسنديدند را زيد ابو نصر ابو حشم «

 سال اين االول ربيع غره از بعد 385 سال در اين و فرستاد، احمد بن خلف نزد سيستان به را زيد ابى بن نصر ابو

. است بوده

. يافت وزارت سبكتكين مساعدت به) سال اين رمضان ماه از بعد التحقيق على (386 سال اواسط در ديگر مرتبه

 به را زيد ابى بن نصر ابو و فرستاد، بخارا به سوار هزار بيست با را محمود الدوله سيف الدين ناصر: گويد عتبى

 را او غالمانش اما. شد مشغول وزارت كار نظم به نصر ابو و داد، بدو وزارت نوح رضى امير و. كرد نامزد وزارت

. بود خواهد 387 سال اوائل در يا 386 سال اواخر در يا او قتل پس كشتند،

 سروده نصر ابو مدح در كه را او اشعار از بعضى ثعالبى و بوده، وى مداحان از زمان شعراى از) 383 متوفى (مأمونى

. است آورده الدهر يتيمة در

 مرثيه در اشعارى همچنين و است، شده ذكر ديوانش در كه است قصايدى او مدح در نيز را همدانى الزمان بديع و

. است شده ايراد آن ترجمه و يمينى تاريخ در عتبى از و شنجى بو مضراب از او

 الدهر يتيمة 170 و 168 گرديزى و 140 و 84 يمينى ترجمه 242 و 241 و 2/209 و 238 و 1/237 يمينى تاريخ(

 يمينى شرح در منينى: برغوشى يا برغشى ابراهيم بن محمد المظفر ابو) 282 و 246 و 157 و 153 و 4/138

 كافى ترين وى: گويد بعد و) دار نقطه شين و غين و مهمله راء و موحده باء به (كرده ضبط چنين را برغشى) 1/250(

 مرگ به و درگذشت، وى وزارت زمان در نوح رضى امير چه بود، ايشان وزير آخرين و سامان آل وزراء فاضل ترين و

. گشت منقرض سامانيان دولت او

 امارت و نوح، مرگ از پس تا او و داد، وزارت را برغشى المظفر ابو نوح امير زيد ابى بن نصر ابو شدن كشته از پس

 و. افتاد وزارت از 388 سال در منصور الحارث ابو پادشاهى دوران در و بود، وزارت مقام متصدى نوح بن منصور

 و گريخت امارت سراى در فائق بيم از او و شد، پيدا وحشتى المظفر ابو وزير و فائق ميان كه بود آن وى عزل سبب

 از المظفر ابو كه ديدند آن مصلحت و افتادند ميان به امر اصالح براى بخارا مشايخ ولى كرد، حمايت وى از منصور

 در او از حالى شرح االسحار نسائم صاحب) 289 و 1/288 شرح و يمينى (رود جوزجان به و گيرد، كناره وزارت

: گويد و آورده خود كتاب

 بود، صدارت خالل اعماق غواص و وزارت، خصال غايات سباق) كذا (برغوشى ابراهيم بن محمد المظفر ابو الوزير «

 رضى امير وفات تا و گشت، جمهور مصالح و امور تدبير منصب زمام مالك سبكتكين امير استصواب و رضا به

 و استعال واسطه به بنشست، ملك به رضى بن منصور الحارث ابو چون و ماند، متمكن وزارت بالش چهار در سامانى
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 به نيشابور در سال سى مدت آن از بعد شد، مقيم چندى يك گوزگانان به و خواست، استعفا وزارت از فائق تغلب

.» بود مجتنب اشغال مباشرت از و سر برد، به فواضل نشر و فضائل افادت و رسائل تصنيف و كتب مطالعه

 168 ص (آن ترجمه و) 1/289 (يمينى در برمكى و برغشى و بلعمى وزارت به اشاره در شنجى بو مضراب از اشعارى

. است آمده الدهر يتيمة در و) 171 و

 خود بيهقى مى شود معلوم و آورده خود تاريخ در برغشى المظفر ابو اين از جالبى بسيار حكايت بيهقى الفضل ابو و

. است ديده نيشابور در 400 سال در را او

 بيهقى تاريخ 4/83 الدهر يتيمة 39 االسحار نسائم 172 گرديزى 168 و 156 و 144 عتبى ترجمه 1/250 يمينى (

 بن منصور الحارث ابو وزارت به برمكى محمد بن عباس القاسم ابو 388 سال در برغشى المظفر ابو از پس) 357

. گرديد منصوب) 389- 387 (نوح

 غالمان با رسيد وزارت به چون داشت، غلبه او بر بخل صفت آنكه جز بود، داهى و فاضل مردى برمكى القاسم ابو

 389 سال اوائل يا 388 سال اواخر در سبب اين به مى كرد، مناقشت اقطاع و مواجب باب در سپاه بزرگان و ترك

. شد كشته ترك غالم سه دو دست به

 يا 388 در برمكى القاسم ابو شدن كشته از بعد) 172 ص گرديزى 169 و 168 ص يمينى ترجمه 1/289 يمينى (

 على بن محمد الحسين ابو: ظ (آيد پيدا كسى تا بنشاندند وزارت به را الحمولى على بن محمد بن الحسين ابو 389

). است الحمولى

 در چون. فرستاد نوح بن منصور الحارث ابو خدمت به بخارا دربار به سفارت به محمود الدوله سيف را الحسين ابو

وقت   آن تا باشد داشته وزارت مقام شايستگى كه كسى و بود، شده كشته وزير برمكى القاسم ابو اوقات همان

 وى از ولى بود، وزارت مقام عهده دار بود بخارا در كه وقتى تا وى كردند، اختيار وزارت به را او بود، نشده يافت

. نرفت پيش كارى

 و فرستاد برادر نزد غزنه به خود طرف از را او محمود سلطان سبكتكين مرگ از پس كه است كس همان وى

. نوشت او به نامه اى تعزيت

 كتاب در همچنين و آمده، نام بى ذكر حمولى الحسن ابو كنيه با كه شده ياد او از جا دو در يمينى تاريخ ترجمه در

. السير حبيب

: خنامتى الفضل ابو) 263 و 273 قزوينى عالمه يادداشت هاى و 170 و 159 ص يمينى ترجمه 1/289 يمينى (

 احمد بن محمد الفضل ابو به وزارت بنشاندند كار از را الحسين ابو آنكه از پس: گويد االخبار زين در گرديزى

. شد ختم بدو وزارت و- بخارا واليت از است دهى خنامت اين و- دادند الخنامتى
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.) خوانند خنامتى را آن به منسوب كه است بخارا روستاهاى از يكى نام اول ضم به خنامت (

 و وزرا شمار در را وى الشيلى احمد بن محمد اللّه عبد ابو) 172 گرديزى و 5/202 سمعانى انساب 2/391 ياقوت (

 در رو اين از بوده امير خازن بخارا در) البتكين (افتكين و بوده افتكين وزير چون ولى آورد، نبايد سامانى سالطين

. شد كرده ياد جماعت اين عداد

 بخارا در: گفته و شمرده سامان آن مردم و فوشنج محاسن از را او و كرده او ذكر الدهر يتيمة كتاب در ثعالبى

 را) شبلى- يا (شيلى كلمه شد افتكين وزير آنكه از پس شد، معين او وزارت به بعد و مى كرد خازن افتكين كتابت

. مى كرد پدر اسم و خود اسم بر اقتصار كتابت در و افكند، خود نام از

 از تون به را او سيمجور الحسن ابو گرديد، روزگارش  پريشان و شد، دگرگون احوالش افتكين هالك از پس شيلى

. كرد تبعيد قهستان بالد

. بود الحجاب حاجب بخارا در البتكين كه وقتى در بود، البتكين وزير او: گويد االخبار زين كتاب در گرديزى

 البتكين و كردند، عزل خراسان سپهساالرى از را الرزاق عبد بن محمد منصور ابو كه 349 الحجه ذى بيستم از پس

. بود شيلى احمد بن محمد وزيرش و درآمد، نيشابور به او دادند سپهساالرى را

 در قزوينى عالمه مرحوم ولى شده، چاپ موحده باء با »شبلى «االخبار زين و الدهر يتيمة در شيلى كلمه

. است تحتانيه مثناة ياء با شيلى است نوشته خود يادداشت هاى

 الحسن ابو 9 س 136 ص) 234) (266- 265 قزوينى يادداشتهاى 161 ص گرديزى 136 و 4/105 الدهر يتيمة (

. است سيمجور الحسن ابو مقصود ابراهيم بن محمد

 در است، نموده آنها از بسيارى توصيف و برده نام تمام احترام با را خاندان اين از نفر چند انساب كتاب در سمعانى

 كتاب در او. پردازيم جدا جدا يك هر احوال گزارش به بعد و كنيم نقل خاندان اين درباره را او گفتار ابتدا جا اين

: است آورده چنين سيمجورى به نسبت در انساب

 امير يكى آنها جمله از آمدند، در علما و امرا زمره در اوالدش كه بود سامان آل بندگان از غالمى نام سيمجور

. است سيمجور عمران ابى بن ابراهيم

 و يافت، بخارا امارت مرتبه چندين و داشت، حديث سماع علما از جماعتى از و بود، دانشمند و فاضل مردى او

. بود اثر نيكو و دادگر مردى كرد، حكومت خراسان در مدتى

 يافت، خراسان سپهساالرى سامانيان طرف از نيز او كه است ابراهيم بن محمد الدوله ناصر الحسن ابو امير پسرش

 علما به و مى كرد، رفتار داد و عدل به رعايا با و داشت، نيكى سيرت و. بود كرده سماع بسيارى حديث پدر مانند و



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 220 صفحه  
 

 بسيار تبجيل و احترام عهد آن علماء از شاشى بكر ابو قفال به نسبت خصوصا مى نمود، بسيار احسان پارسايان و

. مى كرد

 پيشى خود جد و پدر از عبادت و سيرت حسن و خردمندى در كه است الدوله ناصر مظفر على ابو امير ديگر و

 قراء و زهاد به وافر رغبتى و ميل مى گذرانيد، نماز اقامت به رفته، شب از نيمى تا شب و مى داشت، روزه روز گرفت،

. داشت قرآن

 و نيشابورى حاكم اللّه عبد ابو و نموده، حديث روايت او از هم بسيارى گروه و بود، كرده حديث سماع جماعتى از

 او از حديث ايراد در: گفته اند و ستوده روايت در وثاقت به را او همه و كرده اند، حديث اخذ وى از ديگر جمعى

 ادا بلند صداى به را اللّه بسم نماز در و مى نمود، امامت و مى گزارد، نماز مردم با وى. است نگرفته كس خطائى

. رسيد قتل به 388 سال رجب ماه در مى كرد، قنوت ركوع از بعد صبح نماز دوم ركعت در و مى كرد،

. است گفته خاندان اين بزرگان از نفر سه درباره انساب كتاب در سمعانى آنچه بود اين

 و ظلم به را آنان بعضى و است، سمعانى گفته با مخالف و مناقض غالبا سيمجور اميران درباره مورخان گفته اما

 گفته اند مورخان كه نحوى به ايشان از يك هر حال شرح داده اند، نسبت رعايا و دستان زير به ستم و بيدادگرى

: است چنين

. رسيد سرورى مقام كه  به سامانى اسماعيل امير غالمان از بود غالمى دواتى سيمجور

 اسماعيل بن احمد پادشاهى روزگار در و بود، شده ناميده سيمجور به صورت حسن و جمال واسطه به: گويد عتبى

) 1/50. (يافت سيستان حكومت و گرديد، عمران ابو به مكنى و آمد، در امراء زمره در

: گفته يكجا در است، برده نام او از 314 و 310 سالهاى حوادث در اثير ابن

 نزول جرجان فرسنگى دو در او فرستاد، جرجان به سوار هزار چهار با احمد بن نصر سعيد امير را دواتى سيمجور

 طول به محاصره اين ماه يك مدت و نمود، محاصره شهر در را االطروش على ابن حسن بن الحسين ابو و كرد،

 شد، بيرون شهر از سيمجور با مقابله براى جرجان و ديلم مردم از نفر هزار هشت با الحسين ابو آنكه تا انجاميد،

 مردمى داد، رخ فريقين ميان در جنگ آنكه از پس بود، گماشته كمين در را خويش لشكريان از جماعتى سيمجور

 و خوردند، شكست او لشكريان جهت اين از نشدند، خارج مكمن از موقع در بود گماشته كمين در سيمجور كه را

. دادند جنگ به پشت

 سپاه ميان در الحسين ابو لشكريان و كرد، تعاقب را سيمجور الحسين، ابو لشكر سردار هسودان و بن سرخاب

 و شدند، بيرون بودند كمين در كه مردمى حال اين در شدند، مشغول ايشان اموال نهب و غارت به و افتاده، دشمن

 سرخاب و شد، منهزم الحسين ابو و كشتند، را ايشان از تن هزار چهار و نهادند، جرجان و ديلم مردم در شمشير
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 پيش گريز راه كرده اند فرار بقيه و كشته مردمش از بيشتر ديد و بازگشت، كه وقتى دشمن تعاقب از پس هم

. گرفت

. گرديد متصرف را شهر و بازگشت جرجان به شنيد را خود ياران پيروزى خبر كه هم سيمجور

. كرد مراجعت بخارا به خود و داد، حكومت را دواتى سيمجور يافت استيال رى بر نصر امير آنكه از پس 314 سال در

. درآمد دولت رجال و امرا عداد در و گرفت را او جاى ابراهيم پسرش دواتى سيمجور از پس

 جرجان به نصر سعيد امير امر به چغانى على ابو كه وقتى: گويد و كرده ياد 328 سال حوادث در را او نام اثير ابن

 واگذار بدو را خطه آن حكومت كار و كرد خويش جانشين را سيمجور بن ابراهيم نمود، تصرف را واليت آن و رفت،

. گرديد رى متوجه خود و نمود،

 رى در وقت آن در كه چغانى على ابو از مردم چون و آمد، نيشابور به نوح امير: گويد 333 سال حوادث در نيز و

) 146. (بازگشت بخارا به خود و كرد حاكم نيشابور بر را سيمجور بن ابراهيم نوح امير كردند، شكايت بود

 از 347 سال در. داشت نيشابور شحنه منصب ابتدا الحسن ابو به مكنى و الدوله ناصر به ملقب محمد ابراهيم پسر

 به ستم و جور و نداشت پسنديده اى روش نيشابور در وى يافت، خراسان سپهساالرى سامانى منصور امير طرف

. گرديد معزول 349 سال اآلخره جمادى در تا شد، پيوسته بخارا حضرت به او شكايت مى داشت، روا مردم

 نيشابور به او كه مرتبه اين در گرديد، منصوب خراسان سپهساالرى به الحسن ابو 350 سال حجه ذى در ديگر بار

. كرد رفتار نيكى به رعيت با و داد، تغيير را خويش پيشين روش آمد،

 سوم مرتبه براى و گرديد، منصوب جايش به تاش الدوله حسام و شد، عزل خراسان سپهساالرى از 371 سال در

. نشد بيرون نيشابور از و بماند، مقام اين در سال پنج مدت و گرديد، سپهساالرى  معين به 373 سال در

 متنزهات از را آن عتبى كه نيشابور دروازه در است بوده دهى) (خردك- يا (خرتك باغ به روزى الحسن ابو

 آن از بعد مفتوحه ميم و را، تشديد و خا، ضم به [خرمك را آن يمينى تاريخ شرح در منينى و مى شمارد، نيشابور

 در را سيمجور آل و واقع شادياخ طرف از شهر شرق جانب دروازه در نيشابور متنزهات از: گويد و كرده ضبط] كاف 

. بود خانه ها و قصرها آنجا

 ذى آخر يا حجه ذى تاريخ در واقعه اين و بداد جان حال آن در و بخفت داشت دوست را او كه كنيزكى با) 1/153

. بود 378 سال قعده

 دو ميان ابتدا دشمنان بود، نيشابور در القاسم ابو و هرات در على ابو پسرش سيمجور الحسن ابو مرگ وقت در

 هرات به نيشابور از القاسم ابو ولى شود، پيدا نفرتى و وحشت دو آن بين كه بود نزديك و كردند، سعايت برادر

. برخاست ميان از كدورت و كرد تسليم و آورد، برادر نزد به را پدر غالمان و خزينه و. آمد
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. داد لقب الدوله عماد را او و واگذاشت على ابو به را سپاه سپهساالرى منصور بن نوح 381 سال در

 بر مبنى نامه اى و كرد، بدو ميل على ابو آمد، اسبيجاب به بغراخان ايلك بن هارون الدوله شهاب كه وقتى در

 على ابو به نامه اى نوح رضى امير شد، بخارا متوجه خان ايلك نوشت، او به بخارا تصرف به او تحريض و اطاعت

 نوح امير نمود، دارى خود سامانى امير به كردن مدد از و نكرد، اجابت على ابو. خواست سپاه و مال او از و نوشت،

 و شد، هرات به نيز على ابو. رفت هرات به مرو از و مرو به بخارا از خود و. كرد سبكتكين  شكايت به على ابو از

 عذر بر مبنى نامه اى نيشابور از و بازگشت، نيشابور به و نمود، فرار امير برابر از و نكرده جنگ نوح امير با ليكن

 على ابو ناچار نپذيرفت، او عذر و نكرد، توجهى نامه به نوح امير اما نوشت، نوح به خود كرده از پشيمانى و خواهى

 خراسان به بى شمار سپاه با و گرديد، پيمان هم نوح امير با مخالفت در خاصه فائق با و گرفت پيش گرگان راه

 چندى آنكه از پس. رفت رى به طبس راه از و يافت، هزيمت و كرد، حرب طوس در سبكتكين محمود با و بازگشت،

 وسيله به آنجا در آمد، نيشابور به رى از ناشناس داشت عالقه او به كه زنى خاطر به و شد تنگ دل بماند رى در

. گرديد زندانى و گرفتار محمود كسان

 به آنجا در و آمد، فرود باغى در اسب هزار در و رفت، خوارزم به و گريخت زندان از بعد و بماند زندان در مدتى او

. گرديد دستگير 386 سال رمضان شهر غره شنبه شب در خوارزمشاه اللّه عبد ابو مردم دست

 را ديگر بخش و خوارزمشاه اللّه عبد ابو فرمان تحت بخشى بود، شده تقسيم بخش دو به اوقات اين در خوارزم

. بود آن حكمران و داشت محمد بن مأمون

 فرستاد، كاث به لشكرى شده، مطلع على ابو گرفتارى از كه) گزيده تاريخ- جرجانيه (گرگانج امير محمد بن مأمون

. بردند گرگانج به آورده بيرون زندان از را على ابو و كشتند، و گرفتند را خوارزمشاه اللّه عبد ابو و

 در گرفت، رونقى كارش تا بخشيد او به فراوانى مال و داشت، همى نيكو و كرد بسيار احترام را على ابو مأمون

 وعده هاى كرد، و مالطفتها نوح طرف از و آمد، على ابو نزد به گرگانج به نوح امير جانب از رسولى اوقات همين

 نقض نوح رفت، بخارا به نوح دعوت به و گشت، فريفته رسول سخنان به على ابو خواند، بخارا به را او و بداد نيكو

 با را او امير غالمان رسيد نوح سراى به على ابو كه همين كرد، فراموش بود داده او به كه امانى و نمود، عهد

. بود 386 سال در واقعه اين و كردند، بند و بگرفتند كسانش و سرهنگان و برادران

 قاصدى مى كوشد، او خالصى در نوح امير وزير عزير ابن كه فهميد و بشنيد على ابو گرفتارى خبر سبكتكين چون

 سبكتكين فرمان به و فرستاد، سبكتكين نزد به را او نوح امير بخواست، نوح امير از را على ابو و فرستاد، بخارا به

. كشتند را او كه 389 سال در تا بود بند در او و گرديد، محبوس گرديز در
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 در خوارزم به را او رفتن ولى نمى كند، محمود كسان دست به وى گرفتارى و نيشابور به وى رفتن از ذكرى اثير ابن

 كرد، شفاعت على ابو از نوح امير نزد مأمون: گويد و كرده ياد سال اين رمضان ماه در شدنش دستگير و 385 سال

. است نوشته 387 سال به را او مرگ و شد، زندانى و گرفتار بخارا به ورود از پس و بخواست، بخارا به را او نوح و

 فخر. گرديد پناهنده ديلمى الدوله فخر به و كرد، فرار پدرش گرفتارى از پس كه ماند جا به پسرى على ابو از

 گمان و رفت، نيشابور به پنهانى چندى از بعد ولى نمود، بسيار نيكوئى وى حق در و داشت گرامى را او مقدم الدوله

. گرديد زندانى پدرش نزد و شد اسير و معلوم حالش زودى به اما ماند، خواهد مخفى خراسان به سفرش كه مى كرد

 كرد، تسليم على ابو به را پدر غالمان و خزاين و رفت هرات به نيشابور از آنكه از پس هم القاسم ابو على ابو برادر

 بعد و گرديد، منهزم و كرد، حرب بود شده او دفع مامور سامانى امير طرف از كه با بكتوزون و بازگشت نيشابور به

 به و بگريخت زندان از چندى از پس او داد، روى 388 سال االول ربيع در جنگ اين و شد، زندانى و دستگير

. كرد نيشابور قصد و شد بيرون سبكتكين اطاعت از آن از بعد بود، او خدمت در مدتى و پيوست سبكتكين

 فخر مرگ از پس پيوست، ديلمى الدوله فخر به و كرد، فرار خراسان از نشد آورده بر داشت آرزو آنچه چون و

 سيمجور ابن نزد به فائق جانب از رسولى وقت اين در بماند، جرجان در چندى الدوله مجد پادشاهى و الدوله

 پيروز بكتوزون بر اگر كه بود داده نويد بدو فائق نمود، نيشابور تصرف و بكتوزون حرب به تحريض را او و رسيد،

. شد خواهد داده بدو منصور الحارث ابو طرف از خراسان سپه ساالرى گردد،

 و گرديد روبرو بكتوزون با نيشابور فرسنگى چهار در و گرديد، نيشابور متوجه جرجان از فائق دمدمه به القاسم ابو

 شده اسير و كشته وى لشكر سران از جمعى و شد، منهزم القاسم ابو نتيجه در و داد روى دو اين بين صعبى جنگ

 به را پيروزى اين بكتوزون و. داد روى 388 سال االخر ربيع 22 جمعه روز در واقعه اين و. رفت قهستان به خود و

) 1/287. (داد گزارش بخارا

 القاسم ابو بالو ارسالن شدن كشته از پس و پيوست، بدو خود لشكريان با القاسم ابو منتصر اسماعيل خروج از بعد

 و داد شكست را منتصر و تاخت ايشان بر سبكتكين بن نصر امير آنجا در و رفت، سرخس به منتصر خدمت در

. فرستاد غزنه به و كرد اسير را القاسم ابو و كرد متفرق را لشكريانش

 تاريخ 177 و 175 و 171 و 168 و 166 و 164 و 162 و 160 گرديزى 37 و 9 و 9/4 و 209 و 8/190 اثير ابن (

 282 و 221 و 205 و 154 و 104 و 102 و 1/96 يمينى شرح 386 و 385 و 382 تاريخ  گزيده 284 و 283 طبرستان

 بود وزير عتبى جعفر ابو غالمان از غالمى: تاش العباس ابو 9 س 136 ص) 235) (190 و 144 يمينى ترجمه 332 و

 امير درگاه در و رسيد، حجابت مرتبه به داشت كه كياستى واسطه به و كرد اهدا نوح بن منصور سديد امير به را او

 و داشت، مبذول بسيار عنايت كارتاش در شد منصوب وزارت به عتبى الحسين ابو كه وقتى. يافت بلند مقامى نوح

 ابو و. كرد تفويض بدو را لشكر سپهساالرى و نمود، ملقب الدوله حسام لقب به را او نوح رضى امير او سعى به

. فرستاد خراسان به را او و نمود عزل خراسان امارت از را سيمجور الحسن
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 بازگشت، منهزم و كرد، حرب بويهيان با بعد و بود، آنجا سال يك و شد، وارد نيشابور به 371 شعبان نيمه در تاش

 قتل در كه را كسانى آنجا در و بازگشت، بخارا به و شد، احضار بخارا به تاش عتبى، الحسين ابو شدن كشته از بعد

. رفتند دور شهرهاى به نموده فرار بعضى و كشت، و آورد دست به را بعضى داشتند، شركت وزير

 را آن فرصت ولى خواهد، باز بودند وزير قتل محرك كه دربار بزرگان از را الحسين ابو كين كه داشت قصد تاش

. گرديد نيشابور مأمور باز و نيافت

 او. داد او به را باورد و نسا و كرد، عزل نيشابور حكومت از را تاش يافت، وزارت عزير بن اللّه عبد كه 373 سال در

. آمد در نيشابور به سيمجور الحسن ابو و نرفت، نسا به و كرد، توقف سرخس در و شد، بيرون نيشابور از

 ناتوان تاش برابر در را خود چون سيمجور الحسن گرفت، ابو حصار در را شهر و شد، نيشابور متوجه باره دو تاش

 تاش. نهاد نيشابور به روى بسيار سپاه با شده متحد فائق با بعد و رفت، قهستان سوى به و شد، بيرون شهر از ديد،

 در واقعه اين و گشت، منهزم تاش داد روى طرفين بين كه جنگى در و شتافت، ايشان استقبال به خويش لشكر با

 ديلمى الدوله فخر به و رفت، گرگان به شكست اين از پس تاش) 167 گرديزى. (داد روى 377 سال شعبان ماه

 او و داد، بدو را گرگان حكومت و كرد، او به بسيار احسان و داشت، گرامى را او مقدم الدوله فخر و شد، پناهنده

 آن در او لشكر وجوه و سپاه بيشتر و شد، پديد گرگان در سخت وبائى 377 سال در و بود، گرگان در سال سه

 رسيد، سر به غربت آن در عمرش و شد، مبتال صعبى بيمارى به تاش خود آن عقب بر و درگذشتند، بيمارى

 شده ياد 378 سال در االخبار زين در و 379 سال گزيده تاريخ در و 377 در اثير ابن كامل و يمينى در وفاتش

. است

 و 74 و 71 و 67 و 62 يمينى ترجمه 384 و 383 گزيده تاريخ 167 گرديزى 10 و 9/9 اثير ابن 1/96 يمينى شرح (

 در كه امورى و وى حال شرح است، سامانيان بزرگ امراى از: فائق الحسن ابو 11 س 136 ص) 236) (84 و 77

 به اوست به مربوط كه وقايعى فقط اينجا در است، شده ذكر تفصيل به تاريخ كتابهاى در داده روى زندگانيش دوره

. مى شود ايراد اختصار

 او. است الف از بعد مهمله صاد تشديد و خاء به خاصه (خاصه به معروف اللّه عبد بن فائق الحسن ابو: گويد سمعانى

.) بود يافته خراسان امير سامانى نوح بن منصور سديد امير به اختصاصى كه گفتند خاصه جهت آن از را

 كه آنجا تا گرفت، باال كارش و آمد، در نصر بن نوح موالى جمله در و شد، آورده خراسان به كه بود اندلس مردم از

 زمره در را او. كرد فرمانروائى خراسان شهرهاى از بيشتر بر سال چهل از بيش و گرديد، آل  سامان بزرگ امراء از

 از مكه و كوفه و بخارا در و بود، مائل بسيار محدثين و علماء مجالست به گفته اند و شمرده هم حديث اهل و علماء

. داشت حديث روايت وى از نيشابور تاريخ صاحب حاكم اللّه عبد ابو و كرد، حديث اخذ آنجا مشايخ
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 از تاش الدوله حسام كه 371 سال در رفت، او دست بر بزرگ كارهاى و بود مجبوب و خصى فائق: گويد اثير ابن

 مؤيد با نبرد در و رفت، جرجان به وى همراهان جمله در فائق شد، قابوس و الدوله فخر مدد مامور بخارا امير جانب

 بين را خراسان كرده سازش سيمجور ابن با 372 سال در و گرديد، خراسان لشكريان شكست سبب فائق الدوله

 ايشان دفع مامور و مرو متوجه انبوه لشكر با تاش العباس ابو رسيد، خبر اين بخارا به چون. كردند تقسيم خود

 صلح به كار گرفت صورت رسوالن بين كه گفتگوئى وسيله به رسند ديگر يك به طرفين اينكه از قبل ولى گرديد،

 ابو به هرات و فائق، به بلخ و باشد، تاش العباس ابو آن از نيشابور و خراسان سپهساالرى كه شد قرار و انجاميد،

) 9/9. (رفتند خويش حكومت محل به يك هر و شد، سازش ترتيب اين با. باشد داشته تعلق سيمجور على

 تحمل نتوانست تشريف بدان را فائق تخصيص على ابو شد، ارسال فائق براى خلعتى رضى امير جانب از آن از بعد

 رود مرو به يافته هزيمت ناگهانى حمله اين اثر در فائق كرد، حمله فائق بر و گرديد، هرات متوجه بى محابا كند،

. پرداخت خويش حال اصالح به و ماند، مدتى آنجا در افتاد،

. كرد حركت بخارا سوى به نوح امير رود بى اجازه مرو از كرد، مرتب را خويش لشكريان برگ و ساز آنكه از پس

 فرمان فريغونى محمد بن احمد گوزگان امير به و دانست، عصيان و نافرمانى بخارا به را او بى اجازت توجه نوح امير

 و گرديد، منهزم و نبرد، پيش از كارى فائق با جنگ در فريغونى كند، جلوگيرى بخارا به فائق آمدن از كه داد،

 با بودند، او حاجبان كه آنچه و بكتوزون و شد، بيرون بخارا از نوح امير رسيد، ريگستان نزديك به فائق كه وقتى

 و) يمينى متن مطابق (االول ربيع يازدهم شنبه يك روز در و. كرد مأمور فائق دفع به را سپاه سران از ديگر جمعى

 فائق و داد، روى طرفين بين صعبى جنگ 380 سال) يمينى شرح مطابق (االخر ربيع سوم شنبه يك روز يا

. نمودند فرار بقيه و شده كشته سپاهيانش از جمعى و يافت هزيمت

. شد ترمد به آنجا از و رفت بلخ به و كرد، گذر جيحون آب از و برد، بدر سالمت به جان معركه اين از او خود و

 به را او و نوشت ايلك خان به نامه اى فائق گرديد، بخارا متوجه بغراخان به مشهور خان ايلك كه 383 سال در

) 94. (كرد ترغيب بخارا تصرف

 فائق و آمد، در بخارا به خان ايلك و رفت، شط آمل به بخارا از ناچار و شد، منهزم خان ايلك با جنگ در نوح امير

. شد بلخ متوجه خان ايلك اجازه با

 فائق و شد، رهسپار خويش مملكت سوى به ناچار و بماند نتوانست بيمارى واسطه به بخارا تصرف از پس بغراخان

. كرد حركت بخارا سوى به بلخ از گيرد، دست در را مملكت اداره آنكه براى

 ملحق سيمجور على ابو به شده منهزم داد روى طرفين بين كه نبردى در و شدند، مانع را او نوح امير لشكريان اما

. نمودند نوح امير خلع در اتفاق ديگر يك با و شد،
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 و طرف يك از سبكتكين بين كه جنگى در و داد، بدو را خراسان حكومت و بخواند، غزنه از را سبكتكين نوح امير

 ربيع در و. رفتند الدوله فخر نزد جرجان به دو آن و گرديد، پيروز دو آن بر داد روى ديگر طرف از على ابو و فائق

 شكست ايشان از ابتدا بود، نيشابور در كه محمود آمدند، نيشابور به جرجان از فائق و على ابو 385 سال االول

. رفت خوارزم به على ابو و شد، پيروز دو آن بر گرديد ملحق او به پدرش سبكتكين آنكه از پس ولى خورد،

 امور متصدى سامانيه امراء از بكنوزون و شد، وى جانشين پسرش منصور و درگذشت، نوح امير 387 سال در

 به و پيوست، او به هم فائق و گرديد، سمرقند متوجه شد، خبر با نوح امير مرگ از كه خان ايلك. گرديد دولت

. شد داخل فائق و كرد، ترك را بخارا شد، دار خبر فائق آمدن از كه منصور رفت، بخارا جانب به خان ايلك اشاره

 كه نمود پيمان و عهد و فرستاد، منصور نزد به را بخارا مشايخ از جمعى و زد، اطاعت و دوستى از دم فائق اما

 را بكتوزون و گرديد، مسلط امور بر كامال وقت اين در فائق و بازگشت، بخارا به منصور كند، بردارى فرمان

. داد خراسان سپهساالرى

 كه داد وعده و كرد، ترغيب خراسان به بازگشت به بود بويه آل خدمت به كه را سيمجور القاسم ابو 338 سال در

 بكتوزون با كه جنگى در و آمد باز خراسان به القاسم ابو باشد، را او خراسان سپهساالرى و كند، جانبدارى او از

 نيشابور و باشد، را القاسم ابو قهستان و هرات كه شد قرار و انجاميد، صلح به دو آن بين بعد و شد، منهزم نمود

 امير خدمت به سرخس در و شدند، متفق منصور خلع در ديگر يك با فائق و بكتوزون 389 سال در و. را بكتوزون

 امارت به جايش به بود كودكى كه را برادرش الملك عبد و كور كرد، را او بكتوزون و گرفتند، را او رسيده

. درگذشت بخارا در سال همين شعبان ماه در فائق برداشتند،

) 214. (يافت وفات و گشت محبوس و رفت بخارا به محمود از انهزام از بعد فائق: گويد سراج منهاج

 ناصرى طبقات 94 و 86 و 64 يمينى تاريخ ترجمه 166 و 1/165 آن شرح و عتبى تاريخ 51 و 8 و 9/4 اثير ابن (

 به خطبه او وصيت به بنا نوح از پس): 389- 378 (نوح بن منصور 3 س 137 ص) 237) (173 گرديزى 216 و 214

 از بعد. بود ماه) هشت- طبقات (هفت و سال يك وى امارت مدت خواندند، نوح بن منصور الحارث ابو فرزندش نام

 و. كردند خلع را امير ديگر يك اتفاق به و شدند عاصى او بر خاصه فائق و بكتوزون گذشت، وى امارت از كه مدتى

 به را الملك عبد برادرش و نهاد، او بر بند و كرد، محروم بصر حليه از را او و كشيد ميل را او ديدگان بكتوزون

. نمود روى 386 سال صفر هيجدهم شنبه چهار روز واقعه اين و برداشت، پادشاهى

 ابو خان ايلك. برداشتند امارت به بود خردسال كودكى كه را الملك عبد برادرش دولت امراء منصور خلع از بعد

 را سامانى امير كمك و امداد شد، مطلع سامانى دولت پريشان اوضاع از كه الملك شمس به ملقب على بن نصر

. كردند انقياد و اطاعت اظهار و شتافته خان استقبال به امرا از جمعى با بكتوزون. گرديد بخارا متوجه كرده بهانه

. نمود مقيد و مؤاخذه را ايشان همه رسيدند، خان خدمت به چون
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 خويشاوندان و ديگر امراء و شد، متصرف را بخارا و آمد، در سامان آل الملك دار به 389 سال قعده ذى دهم در و

. كرد دستگير را امير

 و. كردند دستگير را او و بردند راه گاه  او مخفى به خان جاسوسان مدتى از بعد گرديد، متوارى شهر در الملك عبد

 هشت ملكش مدت درگذشت، آنجا در او و. بردند) سمرقند فرسنگى دوازده (اوزكند به را او خان ايلك فرمان به

. بود روز هفده و ماه

 او شدن كشته به سامانى دولت و شد، كشته خان ايلك امر به 389 سال رمضان در كه نوشته اند مورخان از بعضى

. گرديد منقرض

 منهاج گفته و. است بوده سال ده و يكصد تاريخ، اين تا اسماعيل امير امارت دوران ابتداى از سامانيان ملك مدت

. خطاست دانسته سال هشتاد و يكصد را سلسله اين پادشاهى مدت كه سراج

: است كرده جمع بيت دو اين در را سامانى پادشاهان تمام نام شاعرى

 مذكور شهرى و واليتى به يك هر             مشهور سامان آل ز بودند تن نه         

 منصور دو و الملك عبد دو و نوح دو             نصرى و احمدى و اسماعيلى             

 نرشخى تاريخ در اما است، الملك عبد دو و نوح دو و منصور دو شد داده شرح پيش در آنچه مطابق قطعه اين در 

 بسيار دوم الملك عبد امارت مدت كه جهت آن از نشده، ذكر بيش الملك عبد يك نام سمعانى انساب كتاب و

. نشمرده اند سامانى پادشاهان عداد در را او بوده، كوتاه

 دانسته اند، خان ايلك دست به دوم الملك عبد گرفتارى با را سامانى دولت پايان شد گفته چنانكه مورخان بيشتر

 بعضى ولى. شد ختم وى حبس و دستگيرى با سامانى دولت كه: نوشته اند و شمرده سلسله اين امير آخرين را او و

. آورده اند چنين را او حال شرح و دانند دودمان اين خاتم را منتصر امير نويسان تاريخ از ديگر

. منتصر ملقب  به و ابراهيم ابو به مكنى اول منصور بن نوح بن اسماعيل

 بن نوح فرزندان يعقوب ابو و ابراهيم ابو و الملك عبد و مكحول الحارث ابو گرفت، را بخارا خان ايلك كه وقتى

 را سامان آل از ديگر نفر چند و صالح ابو و سليمان ابو و زكريا ابو ايشان اعمام همچنين و نمود، دستگير را منصور

. نجويند فرار براى حيلتى تا كرد زندانى ديگرى از جدا را يك هر و نهاد بر بند و بگرفت،

 بعد و شد، متوارى بخارا شهر در و گريخت، زندان از و كرد، بسر مى كرد خدمت را او كه كنيزكى چادر ابراهيم ابو

. رفت خوارزم به ناشناخته
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 معين البالوى ارسالن الب منصور ابو (بالو ارسالن و آمدند، گرد وى نزد به شنيدند، را او خبر كه سامانى دولت امراء

 و كرد، حمله داشت بخارا امارت خان ايلك طرف از كه تكين جعفر به بود امرا آن مقدم كه) 134 الباقيه آثار الدوله

. درآمد بخارا به منتصر و نمود اسير ديگر نفر هفده با را او

 متصرف را ابيورد و شد، شط آمل به بخارا از بالو- ارسالن با منتصر كرد، بخارا قصد شنيد را خبر اين كه ايلك خان

 از پس داشت، نيشابور حكومت محمود سلطان جانب از كه الدين ناصر بن نصر. نهاد نيشابور به روى و گرديد،

 در چندى او و پيوست، منتصر به سيمجور القاسم ابو وقت اين در. گريخت هرات سوى به و گرديد، منهزم جنگ

 و رفت گرگان به و شد، بيرون آنجا از شده، نيشابور متوجه وى قصد به محمود كه يافت خبر چون و ماند، نيشابور

 چهار روز در و گرديد، پيروز او بر و كرد، حرب الدين ناصر بن نصر محمود، سپهساالر با و بازگشت، چندى از بعد

. شد بزرگ شهر آن در او كار و آمد در نيشابور به 391 سال االول ربيع آخر شنبه

 نصر امير و رفت اسفراين به نيشابور از سال اين شوال در منتصر گرديد، نيشابور متوجه او قصد به محمود سلطان

 به آنجا از و شد باورد متوجه ابراهيم ابو و. گرديد پيروز او بر و كرد، جنگ ابراهيم ابو با و نمود حركت او اثر بر

 ابراهيم ابو با و شد، مسلمان ايشان مهتر يبغو اما كنند، جنگ او با كه خواستند ابتدا تركان رفت، غز تركان ميان

. دادند شكست را او و كردند حرب كوهك در تكين سباشى با اتفاق به و كرد، خويشى

 ابو و نمود، اسير را غزان از جمعى و كرد، حمله غزان و ابراهيم ابو لشكر بر و آمد سمرقند به خود خان ايلك

. شد مرو به آنجا از و رفت آموى به و شد نااميد ابراهيم

 به آنجا از و رفت، بخارا سوى به هزيمت از پس و يافت هزيمت و كرد، جنگ زاده خواهر جعفر ابو با 394 سال در و

. آمدند او يارى به سمرقند مردم و عياران از جمعى آنجا در شد، سغد

 بيمناك غزان از منتصر فتح اين از پس بشكست، را او و كرد حرب على بن نصر خان با سال اين شعبان در و

 به شهر اين از سرگردان مدتى و. رفت شط آمل به و شد، بيرون ايشان ميان از خويش خواص از عده اى با و گشت،

 پيش از كارى بود، شده گرفتار خان ايلك و محمود سلطان مانند قوى دشمن دو بين او چون و مى شد، شهر آن

 از كه نامى ماهرو اللّه عبد ابو. افتاد بهيج بنى حله در باالخره كرد دشمنان با كه بسيار خورد و زد از پس و. نبرد

 شبانه و كرد، تحريك منتصر ضد بر را ايشان بود، مردم آن شحنه و مى كرد حكومت آنها بر محمود سلطان طرف

 خاموش دودمان آن چراغ يكبارگى به و ريختند، خاك بر خونش و كردند هجوم او بر طايفه آن جوانان از جمعى

. گرديد

. سپردند خاك به آنجا در 395 سال االول ربيع ماه در و بردند زم رودبار از ماى مرغ به را منتصر نعش

. پادشاهانه و است مطبوع او اشعار و وى جز نكرده اند روايت شعر كس هيچ از سامان آل ملوك از گويد عوفى
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 و 347 و 320 و 1/89 يمينى تاريخ شرح 388 و 386 گزيده تاريخ 120 و 119 بيهق تاريخ 51 و 9/44 اثير ابن (

 السير حبيب 176 و 175 گرديزى 100 آرا جهان 1/523 اللباب 198 و 189 و 184 يمينى ترجمه 3/38 العبر 350

) بخارا مزارات و 298 الدول مختصر 24 و 23 طهران چاپ االلباب لباب 215 و 204 ناصرى طبقات 470 و 2/369

 الفوارس ابو (كرده ياد چنين لقب و كنيه و نام با را او الباقيه آثار كتاب در بيرونى: بكتوزيان 4 س 137 ص) 238(

 منصب ابتدا در او. است خوانده BEG -TUZUN بيگ توزون را او پريتساك و) الدوله سنان الحاجب بكتوزون

 مملكت امور عقد و حل مدتى و رسيد، قدرت اوج به نوح بن منصور الحارث ابو پادشاهى دوره در و داشت، حجابت

 دار عهده را مملكت امور رسيدگى و شد، مسلط بخارا بر خان ايلك مدد به فائق آنكه از بعد و گرفت، دست به را

. فرستاد آنجا به را او و داد خراسان سپهساالرى را بكتوزون گرديد،

 وى با سركشى و نافرمانى اين در نيز فائق و برخاست، منصور امير مخالفت به و شد، عاصى چندى از پس بكتوزون

 را امير بكتوزون و. برداشتند امارت به را الملك عبد برادرش و كرده خلع پادشاهى از را منصور امير و شد، متحد

. كرد عاطل بينائى از را او ديدگان 389 صفر 12 در و گرفته سرخس در

 دوست و هواخواه را خود ابتدا در چون سوى  كشيد، بدان لشگر بخارا تصرف براى قرخانى امير سال همين در

 به و نيامدند، بر آويز و ستيز مقام در خان با بكتوزون جمله از و سامانى امراء جهت اين به مى داد نشان سامانيان

 لشكرش امراء و خاندان اعضاء از بسيارى با را سامانى امير بخارا تصرف از پس خان. شدند تسليم ترك خان

. بود جمله اين ميان در نيز بكتوزون و فرستاد تركستان به و كرد، دستگير

 )172 گرديزى 134 الباقيه آثار 158 و 127 يمينى ترجمه 119 بيهق تاريخ 105 و 9/34 اثير ابن (

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COMتاريخ بخارا                                                                         
 

 230 صفحه  
 

 تـاريـخ فــــا
 

 

WWW.TARIKHFA.COM 

WWW.EBOOK.TARIKHFA.COM 

WWW.FORUM.TARIKHFA.COM 

 

 

تهيه و نشر الكترونيك 

 ( كوروش كياني )  عليرضا كياني
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