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  بود بخاراپادشاه به ذكرِخاتون،كه
  بعدازوي بودند پادشاه اوكه وفرزندانِ

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

و . آمدن گرفتندبخارا  به روزگارِ او عرب و به. لك داشتبنشست و پانزده سال م
  2.هربار خاتون صلح كردي و مال دادي

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

 ريگستان بردرِ تاديدرِ حصارِ بخارا بيرون آمدي و بر اسب ايسبود كه هر روز از

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

زادگان دويست   كه هر روز از دهقانان و ملِكهاقاعده نهاده بود بر اهلِ روستا
خدمت آمدندي و ازدور   شمشيرْ حمايل كرده به بربسته وبرنا كمرِ زرين

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

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

 .ا آمده و مربوط به زمان معاويه است كه سغد را نتوانستند گرفتـ اين داستان در تاريخه 2

 .اهل تدبير: رأي ـ صائب 3

 .بردار مطيع؛ فرمان: ـ منقاد 4

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

و اينچنين از بامداد تا . را كه خواستي عقوبت كردي خواستي خلعت دادي، و آن
آمدي و خوانها بيرون فرستادي و  ي، و بعد ازآن به حصار اندرچاشتگاه نشست

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

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

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

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

واليت  را بگرفت، و چندبار اورا از اينبخارا  قُتَيبه خداه بمرد و  اين وردان. كردن
  5.ستان رفتبيرون كرد چنانكه گريخته به ترك

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

                                                           
 .نظارت:  نگرش-1

 .جماعتِ بزرگان؛ جمعيتِ بزرگان:  حشَم-2

 .عصرهنگام و پيش از غروبِ آفتاب: ـ شبانگاه 3

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

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

 قُتَيبهو اورا در اسالم پسري شد و اورا . دستِ او بود لك بخارا بهل م سا32سيار 
 به قُتَيبهو از بعدِ طغشاده پسرِ او .  دوستي با او كرده بودقُتَيبهنام كرد ازبس كه 

خبر يافت  )رح(ابومسلم.  در نهان1آورد ملك بنشست، مدتي مسلمان بود، تا رِدت
بعد ازآن بنيات ابن .  او هالك كردز با كسانِو برادرِ اورا ني. و اورا بكشت
چون .  بخارا شد، و وي در اسالم زاده بود و مدتي مسلمان بودطغشاده پادشاهِ

مقَنَّع پديد آمد و فتنة سپيدجامگان به روستاهاي بخارا ظاهر شد بنيات به ايشان 
. دندرا ياري داد تا دستِ سپيدجامگان دراز گشت و غلبه كر ميل كرد و ايشان

چون مهدي دل از كارِ . بود» مهدي«خليفه خبر فرستاد، و خليفه   به2صاحبِ بريد
 به كاخ ورخَشِه و سپيدجامگان فارغ كرد سواران فرستاد، و بنيات به مقَنّع

كرد، ازدور سواران ديد  خورد و از منظر نظاره مي برنشسته در مجلس شراب مي
 ، آن بوددر تداركِ. اند ت كه اينها از خليفهسرافِ دانست به. تعجيل آمدند به كه مي

و اين . را برداشتند كه رسيدند و هيچ سخن نگفتند و شمشيرها كشيدند و سرِ وي
  .و خيلِ وي همه بگريختند، و آن سواران همه بازگشتند.  بود166درسالِ 

 ابن طغشاده به سبب رِدت كه از وي ظاهر شده بود ابومسلم قُتَيبهو چون 
 اهل بيتِ اورا، ضياعات و مستغالتِ اورا به بنيات ابن  برادر و بكشت واورا

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

.  دردست وي بودمِلكبود و بخارا  بهو ابراهيم . ابراهيم ابن خالد ابن بنيات بود

                                                           
 .دينِ خودش برگشت د شد؛ اسالم را رها كرده بهمرتَ: آوردـ رِدت  1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باره گرروز مدد نرسيد دي چون در اين هفت. اي بسيار فرستاده ، و هديه»توام
 لشكر ترك برسيد و ديگران . ديگر زمان خواستروزِ ستاد، و هفتا فره هديه

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

 بسيار غنيمت و مسلمانانْ. گشتند خويش بازو آن لشكرها به واليتِاندر آمد، 
 خاتون موزة و يك پاي.  گرفتندبردهو . ينه و سيمينه از سالح و جامه و زريافتند

جواهر چنانكه قيمت  اب و موزه از زر بود مرَصع به و جورب گرفتند،ابا جور
 ا راه كندند و ديه عبيداهللا زياد فرمود تا درختان مي.  درهم آمدهزار كردند دويست

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

  . برده با خويشتن بردهزار و آن چهار. بازگشت

  كردنِ سعيد ابن عثمان با خاتون ذكرِ صلح
 ابن  و سعيد56ان معزول شد در سال  از امارت خراسعبيداهللا زيادچون 

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

 هزار صد و بيست  و عدد ايشان يك سغد وكش و نخشب رسيدند؛كه ناگاه لشكرِ
.  و آن مال بازگردانداتون از صلح و آنچه فرستاده بود پشيمان شدخ. مرد بود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  آتش، و سرِ بود، چشمهاي او نيز سرخ شده بود از تابِروي عبداهللا مردي سرخ
بيغاريه، و مردي بيمناك بود، سالح  اورا ل زدنديثَبود چنانكه موي بزرگ 

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

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

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

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

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

 بگشاد و خرماي خاتون جوالها. خرماي تازه بار كردند و به نزديك خاتون بردند
 مقابله رماها خويش بيرون كرد، و با آن خبگشاد و آن خرمايبسيار ديد، كيسه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د را بكشتند، و خويشتن را آمدند، و درها بربستند و سعيسعيد اندربه سراي پس 
  .معاويه خليفه بود ابن  و اين وقتي بود كه يزيد.كشتن دادند نيز به

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
 .ادـ برادرِ بزرگترِ عبيداهللا ابن زي 1

 .ـ يعني من همسرِ تو خواهم شد 2

 .منظور خبرگيري و برآوردِ سپاهِ دشمن دراينجا پيشاهنگي به. پيشاهنگي: ـ طاليگي 3
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آنكه  ب با او رفتند، و معلوم كردند بيو ايشان ش. فرستادو پسر عم خويش را با ا

، و رو زياد نماز بامداد گذارد ابن چون روز شد سلم. سپاه دشمن را خبر بودي
 خبر در لشكر ».ام من دوش مهلب را به طاليگي فرستاده«: گفتبه مردمان كرد و

ه است تا بيش فرستادآن   بهامير مهلب را«: فاش شد، و عرب بشنودند، و گفتند
 زود جمعي سوار ». بودي ما را با وي فرستاديجنگو اگر . از ما غنيمت بگيرد

خطا «:  ايشان را بديد گفتمهلب چون.  مهلب رفتند تا به لب رودشدند و بر اثر
 هم اكنون كافران . من پنهان بودم و ايشان آشكارا همي آيند.دكردند كه بيامدن
 كه واهللا«: گفت. سلمانان نهصد كس بودند مهلب بشمرد م».همه را بگيرند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شارستان روئين . گفتند مي شارستان  و بيكند را در قديم.ستوار بودغايت ا هب
  .را اند از استواري وي  هخواند

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

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

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

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

ند ا هخبر دادند كه اهل حصار خالف كرداو   به خنبون رسيد بهقُتَيبه چون
 كه منغارت كنيد، برويد و بيكند را «كه فرمود  لشكر را قُتَيبه. ندا ه را كشتو امير

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

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

 همه 2 بودجنگكه در بيكند اهل  رسيد بازگشت، و هرقُتَيبهچون خبر به 
 چنانكه اندر بيكند كس نماند، و رده كرد؛؛ و آنچه باقي مانده بود برا بكشت

  .بيكند خراب شد
انان بودند و كند بازارگو اهل بي. پس بيكند سالهاي بسيار خراب بماند

 و چون بازگشتند .چين و جاي ديگر  بازرگاني رفته بودند به واليت بلدة بيشتر به
 و باز بيكند . و بخريدند از عربزنان و اقرباء خويش را طلب كردندفرزندان و 

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

 .ـ يعني همة جوانان و مردان 2
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  .را آبادان كردند

 ويران شد و خالي بماند و اند كه هيچ شهري نبود كه جملة آن شهر گفته
  .ن شهريان زود آبادان گشت مگر بيكنددست هما باز به

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

 صد و ،جمله را گرد كرد و بركشيدجامها يافت؛  ؛ و سيمين چهارهزار درموزنِ
 تَيبهقُ.  مرواريد يافت هر يكي چون بيضة كبوترو دو دانه. آمدپنجاه هزار مثقال بر

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

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

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

  .»يك علَاهللاُ بارك . فرستادي
و خنبون . ها كردجنگرغ شد به خنبون رفت، و  از كار بيكند فاقُتَيبهچون 

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

   .وردانه و بسيار ديها بگرفت
 لشكرها گرد رامِشنخنبون و خارا ميان تاراب و و اندرميان روستاهاي ب

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

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

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

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

بر من «:  سغد كس فرستا وگفتملِكِ نبطي به نزديك چون بامداد شد حيانِ
ا رو«:  طرخون گفت». بايد كه هر دو يكجاجمع شويم2 تو،نصيحتي است بر

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

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

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

رها  تو كجا براي ايشان سغد را .خوشي ثل او اندر دنيا نيست بهو مِخوش است، 
 ». تو ايشان بگيرندلكِج درماني، و م و تو در رن تا به تركستان روند؟كنند

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

                                                           
سبب اصالحاتي كه  زمان، به انِ نبطي از افسرانِ ايراني بود و مسلمانش كرده بودند، و دراينـ حي 1

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

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

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

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

 از . ترك كس فرستاد و خبر پرسيد كورمغانونِ». خويشگردم به واليتِ ميمن باز
 و كردند و واليت غارت مي. گشتق زد و بازاو نيز بو. خبر دادند اورا حال اين
  .گردانيدلي آن بال را از سر مسلمانان بازخداي تعا. رفتند مي

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

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

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

و ذكر آن كرده . داشت ن مي اين خاتولكرد بود، و مپسر وي خُ بخاراخداهبود، 
 لشكرِر كه و هربا. )رض(عفان ابن عثمان ابن زياد و با سعيد ابن  با عبيداهللاشد

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

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

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

  بسيار اسالم آشكارا كرد، و مسلماني اندر دلِ رنجِبعدِو از. رده شهر بگرفتك
م پذيرفتند  كار بر ايشان سخت كرد و ايشان اسال به هر طريقي.ايشان بنشاند

 چنان صواب ديد كه اهل بخارا را قُتَيبه. كردند ميپرستي  بت باطنْ ظاهر، و به به
عرب دادند، تا عرب با ايشان باشند و از  اي خويش بهه مود يك نيمه از خانهرف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  كوشكها رفتند و آدينه مسلمانان به درِيك روزِ. بگيرند، اما توانگران نكردندي
 از بام كوشك سنگ را  ايشان. كردند1اح و الحايشان را به نماز آدينه خواندند،

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

 به مسجد جامع خرج كردند و روي صورت مسجد جامع زيادت شد آن درها را
  .ت كردندبتراشيده و باقي بگذاشته راس

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

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

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

                                                           
 .اصرار؛ پافشاري: ـ الحاح 1

 .بگذريرهاكني و ازآن :  بماني-2
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 خالد برمكي ابن يحيا ابن  فضلروزگارِ مسجد نگنجيدند، تا بهآن   بهشد پس مي
تفاق روزگار هارون الرشيد، مردمان بخارا جمع شدند و ا  امير خراسان شد بهكه

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

  . شد1 خراج ديوانِ، حصار معطّل شدمسجد جامع فرسود، و مسجد جامعِ
 يحيابن  ا بزرگ آن اثر نبود كه فضل مسجدِكس را در عمارتِ و هيچ

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

 3 و نخستين كسي كه ماه رمضان به مسجدها قنديلها2. جامع زيادتي كردمسجدِ
  . برمكي بوديحيا ابن فرمود اين فضل
   :حكايت
  اندر ماهِـ  اسماعيل ابن احمد ابن نصر ـ اميرِ سعيدروزگار   بهاند كه آورده

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

بعضي  و، بمردندبودند وزدند و ساعتي  م ميبعضي را بيرون آوردند هنوز د 
  بسيار هالك شدند چنانكه از بعدِجملة شهر خلقِدر. دست و پاي شكسته بودند

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

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

 .ئي كه ازسقف آويزند؛ فانوس دانِ شيشه شمع:  قنديل-3
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سال مناره را ابوعبيداهللا جيهاني   پنج و در مدتِ.باز آبادان كردند. آنجا نبودند
 و .تاريخآن   به و او وزير سلطان بود.306 سالِويش اندر مال خخالصِبرآورد از

او به ملك . خان  تا آخر عهد ابراهيم تمغاجار بود جامع پيوستة حصاين مسجدِ
 او قصد .ابراهيم ابن خان را پسري ديگر بود شمس الملك نصر تمغاج. بنشست

 بخارا جنگ حصارِ بردرِ شمس الملك.  بخارا استوار كرد سپس حصارِ.بخارا كرد
.  تير انداختند و اهل حصار را از آن رنج بود از منارة مسجد جامع به حصاركرد
مناره از چوب بود   و سرِ،مس الملك فرمود تا از حصار آتش انداختندش

  . نيز بسوختو مسجد جامع  جامع فرود آمدها به مسجدِ بسوخت، و سوخته
 شد مسلَّم اورا  بخارالكِفت و مالملك حصار را بگر ملِك شمسچون 

مع خندق ميان مسجد جا اندر ميان حصار و . جامع باز بنا كردندفرمود تا مسجدِ
مقصوره و آن سراي كه .  پخته ساختند از خشتِ مناره را و سرِ.فرمود كندند

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

  . تمام شد عمارت بود كه461و در سال 
دم كه اين مقصوره و منبر و  شني1قاتبكر گويد كه از ثِ بن ابيا محمد

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

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

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

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

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

ديگرباره . همه بشكستشده  شده و درودگري رفت، و چوبهاي نقاشيومسجد فر
 وي  او كردند، و سرِ برآوردند، و تكلف در استواريِخان فرمود تا مناره ارسالن

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

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

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

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

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

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

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

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

 .جايگاه رام كردنِ اسبان: ـ معبد الخَيل 2
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و چون مسلمانان افزون شدند و  .اند ماز عيد گذاردهنمازگاه سالهاي بسيار ناين  به

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

 بر 3مكَبِّرانختند، تا  فرمود سا2 و ميلها، نيكو فرمودعيد ساخت، و منبر و محرابِ
 بخارا حصارِ  نمازگاه تا بهو از موضعِ. آن ميلها تكبير گويند تا مردمان بشنوند

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
 .چة ديواردار؛ مزرعة ديواردارديوار؛ باغ: ـ حائط 1

 .ستونكي كه در فضاي باز زنند: ـ ميل 2

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

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

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

درآئي تا درِ عطاران ان از قسمت كرد شهرستان را ازآنجا كهقُتَيبهپس . خوانيم مي
  اهل يمن رار را داده بود و باقيضَربيعه و م درِ نون مر آنجا تا به و از.حصاردرِ  به

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

 و آنجا مسجدي . بوده است2 آن كليسياي ترسايانپسِو از. كوي رندان خوانند
  . خوانند3حنظله  بنياست و آن مسجد را مسجد

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

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

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

وي كاخي بوده و دراين ك. بوده است اورا  جمله»كوي كاخ«ن گشت، و اينام 

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

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

 . كردآرامسركوب و هم داشتند، تا حجاج آمد و آنها را 

 .مسيحيان: ـ ترسايان 2

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

 كه 1خينه نام پيش ابوجعفر دوانيقي كدر ورثة اين دهقان150ِسالِ  بهو 
بارة  او اولِ حدِّ .و قباله بيرون آوردند كاخ را وي كردند اينخليفه بود دع

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

بع شهرستان است در اين قباله ياد كرده  است كه ر نون جمله يك محلهدرِ به
 بخارا و هفتاد و پنج پاره ديهِ خاص به رود هرِش ين ا اندر دكانهزار و يك. بودند

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

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

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

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

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

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

 .ثبت كردند: ـ سجل كردند 2



 تاريخ بخارا

www.irantarikh.com 

76
آن   به او طمع كرد كه اين امالك را ازايشان بخرد و نفروختند،.هاشم ابن حفص
 ايشان را بند كرد و عقوبت بسيار كرد، و هر هفته به يكبارايشان را درسبب 

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

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

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

 هاشم بگريخت و سراي او غارت كردند، و ابن  و حفص،و زندان بشكستند
بخارا  بهويش  با برادران خءعال ابن رد، و حسن كه بمحفص همچنان متواري بود

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

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

اند از بهر آنكه چون از دروازه بيرون   خواندهكمريه و دروازة ديگر را درِ
و آن محله را . و امروز آن محله ويران شده است. پيش باشدآئي حصار در

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

اي ه نهكمر بزرگ دارد، و درازي آن مقدار شصت گام است، و زير آن كمر خا
 ين است، و همتگ  را اميري كرده است نام او سوباشبسيار است، و اين عمارت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شويه  و اين خَ».دريابيم اورا  ابوحفص رويم وامام هزيارت خواج بايد كه به مي«
 او وي پيشِ در ر اونزدِبه  تو«: خشويه گفت.  بخارا بود و محتشماز مهترانِ
ه  خواجنزدِ پس با وزير به ».ينه برومهرآ«:  گفت». اوت از هيبتِتواني گفسخن ن

 بعد از نمازِ. گذاردند  و ايشان در مسجد بودند و نماز مي،امام ابوحفص رفت
؛ دستوري هست امير آمده است«:  چون سالم دادند وزير اندرآمد و گفت1پيشين

آمد و سالم كرد  و امير اندربود،قبله نشسته   و روي به».هست«:  گفت»تا درآيد؟
» ؟چه حاجت داري: : گفت)رح(خواجه.  و هيچ سخن نتوانست گفتنو بنشست

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

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

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

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

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

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

                                                           
 .نمازِ ظهر: ـ نمازِ پيشين 1
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  1.اشتهمه صواب دد وي رد نكرروِروز هيچ ب شنود، و دراين سه  مي)ص(و رسول

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
  .د كردتأيي:  صواب داشت-1
 .گورِ او:  خاكِ او-2

 .معتكفان براي عبادت و دعا: ـ مجاوران 3

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

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

 واليتهاو از .  خوانند آسوده است»كاخ«را   در ديهي كه آن، سرهنگ رباطِناحيتِ
  .)رض( بود كه شهادت يافتساله  و پنجاه و پنج1وند به زيارت،ا رپيوسته آنج

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

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

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

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

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

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

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

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

 .همان بالديدگانِ ايراني شدشدة  كرده مسلمان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
 .جنگ: ـ غزات 1
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 چون ما بخاراخداه« ايشال عزم كردند و گفتند با يكديگر كه .تا ايشان را بكشد

اين « : گفتطغشاده با نصر سيار. » خود خوش كنيم باري دلِكشتنْرا خواهد 
 ؟»ست ا بر ميان ايشان خنجرها چرا! اي اميراند ر دست تو ايمان آوردهدوتن بهر

: ؟ ايشان گفتند»داريد چرا بر ميان ميرا خنجرها اين « :گفتنصر سيار ايشان را 
 نصر ».داريم  ايمن نميبر ويرا  ما خويشتن ؛ عداوت استبخاراخداه وميان ما «

و امير بر ،  ايشان بگشادسياوش را فرمود تا خنجرها را از ميانِ ابن سيار هارون
 . كشتن ايشان كردنددو دهقان دورتر شدند و تدبيرِ آن هر.ايشان روي ترش كرد

اخداه  كرد و نماز بگذارد، و بخار و امامينماز برخاست واقامت كرد نصر سيار به
چون نصر سيار .  نماز نگذارد، از آنكه هنوز در سر كافر بود،ودكرسي نشسته ببر

 بردرِ آمد و طغشاده را بخواند و طغشاده را به سراپرده اندراز نماز فارغ شد
ويد و كاردي بزد بر شكم يكي از آن دو دهقان بد. سراي پاي اندر لغزيد و بيفتاد

در رسيد، و وي هنوز اندر ديگر به واصل ان و آن. بدرانيد اورا  و شكمِبخاراخداه
 بديد نيز شمشير بزد، و سرِ اورا  واصل زد، واصل چوننماز بود، دشنه اندر شكمِ

 را كارد زده بود به يكبار مردند، و آنكه بخاراخداهو هردو . آن دهقان را بينداخت
 را به سراپرده بردند، و نصر اخداهحال بخاردر. بكشتند اورا نصر سيار فرمود تا

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

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

ن جنيد اخدائي يشاند، و خالد ابو پسر طغشاده را به بخار. خويش گور كردش
  .و اهللا اعلم. به اميري نشاندبخارا  بهرا 
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  )رح( بر ابومسلمهريالم شيخ بنا يكشُرَخروج ذكرِ
باشيده، و مردي مبارز بود و مذهب بخارا  بهمردي بود از عرب شُريك 
 فرزندان اميرالمؤمنين ، و مردمان را دعوت كردي به خالفتِشيعه داشتي

عباس   وگفتي ما از رنجِ مروانيان اكنون خالص يافتيم ما را رنج آل،)رض(علي
گرد آمدند، وي   بهخلقي عظيم 1.بايد، فرزندِ پيغمبر بايد كه خليفة پيغامبر بود نمي

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

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

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

                                                           
بهانة حمايت از  بهاو شديدا ضد ايراني بود، و . كنانه اهل مكه بود  شريك ابن شيخ مهري از بني-1

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

ام حسن به نام محمد روزگار يكي از نوادگان ام درآن. سروري در شرق ايران بود براي حفظِ عرب
ادعاي امامت داشت و درصددِ قبضه كردنِ خالفت » نفسِ زكيه«ابن عبداهللا ابن حسن، معروف به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  عرب وليكن،آن بودند كه در شهرند، و در اين كوشكها مردم بيش ازآشكارا كرد
 بفرمود اخداه بخارو.  در كوشكها از عرب كس نبودودر شهر بود با اهل شهر، 

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

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

                                                           
 . يعني همة عربهائي كه دربخارا جاگير بودند-1

 .همدان بنيقبيلة عربِ  از :همدانيـ  2

 .سلمپرچمِ سياه برافراشت به نشانة هواداري از ابوم:  عالمت سياه آشكار كرد-3
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 افتاد كه تدبير كردند، اتفاق برآن. ماندندورار فك ايشان علف نيافتند و ازنِستورا

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

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

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

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

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

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

  ».ايشان زنيم
 انگور و خربزه و ميوه، و طلبِ كنده شدند بهه نوكنده رسيدند پراچون ب

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

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

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

 درِشب بر ان لشكرش در اين و يكي از كالنتر شريكايشان بيرون آيند، و پسرِ
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  .دار كردند فرمود تا هردو را بر. زياد بردندنزدِ دو را بگرفتند و بهشهر رسيدند، هر

روز   سهبعدِ از.منادي بيرون نيامدنداين  بهتند و شهر بددل گشبار مردمِديگر
ـ  حصار بود به ريگستان بردرِ كه  ـراخداهكوشك بخا به  شهر آمد ودرِزياد بر
 جنگپيوستند، و  درجنگ و باز  شهر رفتنددرِ  و فرمود تا لشكر بهد،فرود آم

 سخت شد، و تني جنگ و .لرزيد گفتند چنانكه زمين مي ر ميكردند و تكبي مي
 شد و بسيار كس از اهل جنگ  عطارانْدرِ ند از معروفان بيرون آمدند، و بهچ

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

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

 اين ر اندر كتاببن جعفنين گويد كه محمد اچ نصر ابن محمد ابن احمد
  و ابراهيم كه صاحب اخبار مقنع است و محمد؛فصل را آورده است ليكن ناتمام

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

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

  .  از هجرت167سال  هالك كرد در را منصور وي ابن  و مهدي.كرد  مينبوت نيز
غايت زيرك بود و كتابهاي بسيار از علم پيشينيان خوانده بود و در  ه بمقنع

حكيم نام بود، و سرهنگي بود از  اورا و پدرِ. غايت استاد شده بود هئي بجادو
   . و از بلخ بود2،قيجعفر دوانِابوروزگار   به خراسانسرهنگان اميرِ

اند كه سر و روي خويش پوشيده داشتي، از آنكه   خواندهآن   بهمقنع اورا و
 سته مقنعة، و پيول بود، و يك چشمش كور بودغايت زشت بود و سرش كَ هب

  .سبز بر سر و روي خود داشتي
گي بود از ـ سرهن اسيهالعبالدعوه   صاحب  ـروزگار ابومسلم و اين مقنع به

 نبوت كرد و مدتي و وي دعويِ.  شداَزدي عبدالجبار سرهنگان خراسان و وزيرِ

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

 .ابوجعفر منصور، دومين خليفة عباسي: ـ ابوجعفر دوانيقي 2
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 به بغداد از مرو را كس فرستاد و كه خليفه بود اوو ابوجعفر دوانقي. بر اين بود

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

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

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

» ؟كني  خدائي ميدعوِيِري كردند، تو  پيغمبيِوِديگران دع«: مردمان گفتند
 كه اندر ايشان بودم، و مرا اين قدرت ام  من روحاني،ايشان نفساني بودند«: گفت

ها نوشت به هر واليتي،  و نامه ».هست كه خود را به هرصورت كه خواهم بنمايم
  : خويش داد و اندر نامه چنين نوشت كهو به داعيانِ

 ابن  فالناِلَيحكيم سيد السادات  ابن  هاشمنبسم اهللا الرحمن الرحيم، مِ
 و موسا و عيسا هو، اله آدم و نوح و ابراهيم و  الحمد اهللا الذي ال اله اال.فالن

 و كردگاري و عزّ ا است،من گرويد، و بدانيد كه پادشاهي مر به .محمد و ابومسلم
ست، و اا  اورتد بهشگِرَومن   بهو هركه . و جز من خداي ديگر نيست،ست امرا

  ».ست ا اوراهركه نگرود دوزخْ
يرون كرد، و بسيار خلق را از راهِ جاي بهنوز به مرو بود، و داعيان به هر

  .دين بيرون برد
 و بگرويدوي   بهعمرو، ابن  نام او عبداهللا،و به مرو مردي بود از عرب

به  و به نخشب و  و اين عبداهللا از جيحون بگذشت.زني داد بهوي   به خوددخترِ
 خلق و. )عليه اللعنه( مقنع  را دعوت كردي به دينِجاي خلقكش آمد، و هر

 و نخستين .اندر كش و روستاي كش بيشتر بودند و .بسيار را از راه بيرون ببرد
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 ديهي بود در كش، نام آن  مقنع در آمدند و دين او ظاهر كردنددينِ  بهديهي كه

 سوبخ شان خروج كردند، و اميرِ اي.خ، و مهتر ايشان عمر سوبخي بودوبه سدي
 مقنع  ديهها به دينِو اندر سغد اغلبِ. بكشتندرا   وي، پارسا،مردي بود از عرب

 كردند، و اين فتنه  آشكار را و كفراز ديههاي بخارا بسيار كافر شدنددرآمدند، و 
كردند  زدند و ديهها غارت مي مسلمانان سخت شد، كاروانها ميعظيم شد و بال بر

  .كردند ار خرابي ميو بسي
 مقنع به خراسان  خبرِ اين بود كه چونوراء النهر مقنع به ما رفتنِسببِو 

بند كنند، او  اورا  فرمود كه خراسان بوده كه اميرِقَحطَب ابن فاش شد حميد
 معلوم شد كه به واليتِ اورا  چندان كه.بود بگريخت از ديهِ خويش، و پنهان مي

اند و دين وي آشكارا كردند، قصد   وي گرد آمدهدينِ به خلقي عظيم وراء النهرما
اورا  جيحون بر لبِنگهبانانْ  تا  خراسان فرموده بوداميرِ. كرد از جيحون بگذرد

آمدند تا  آمدند و فرود مي ميو پيوسته صد سوار بر لب جيحون بر .نگاه دارند
 1مد ساختعوشش تن بر لب جيحون آمد و  وي با سي. بگيرند اورا اگر بگذرد

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

را فرمود تا   آن. ديگر از اين استوارتر و درختان و كشاورزان، و حصارِروان
 ، و نگاهبانان نشاندشمار آنجا جمع كرد بييار و نعمت  بسعمارت كردند، و مالِ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
 . اهل بخارا يعني عربهاي جاگير در بخارا-1

 .اند زنده به نرجق تبديل كرده بوده يعني نامِ نرشخ را در قرن ششم هجري تركانِ خ-2
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 ، ديگران بگريختند كشته شدجامگان افتاد و هفتصد مرد ازايشانهزيمت بر سپيد

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

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

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

  .خت شدآوردند، و كار بر مسلمانان س مي
 مقنع فرستاد، جنگِ  را بهيحياابن مهدي كه خليفه بود وزير خود جبرئيل 

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

 جبرئيل اجابت كرد و لشكر ».ع رويم مقنجنگ  بهكار فارغ گرديم با تو از اين
جامگان سپيدهوش باشند تا  فرمود تا لشكر بهو  ترشخ، برداشت و برفت تا ديهِ

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

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

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

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

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

 او  آن برج كه زيرِادند و راست كردند برِ منجنيقها بنه. آنجا باد را راه نبودحصارِ
كار كرد و آن ستونها   يافت و آتشه سنگها انداختند حفره شد و باد را،آكنده بود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اهل سغد با وي . نام او سغديان، سغد را اميري بود از نقيبان مقنعو اهلِ
آخر مردي  اد، و بههاي بسيار اتفاق افتجنگ اتفاق كردند، و جبرئيل را با اهل سغد

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

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

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

و منجنيقها و . د مهيا كردنكار آي هوران كه اندر لشكر ب از هر جنس صناعت
سپيدجامگان و در . سوي سغد نهاد اخت، و به نيكوترين تعبيه روي بهها بس ادهعرّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: گفت اورا مقنع. ب نامحاجِ اورا ي بود غالم». خويش را نبينيم خداوندِديدارِ
 و . ننمودم كه طاقت نداشت، از من ديدار خواستموسا مرا كه بگوي بندگانِ«

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

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

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

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

كردي، و غالم از وي بخواستي و به حصار اندر آوردي، و باز درِ حصار بربستي 
كه مقنعة سبزي بر روي ي ازآن او نديدكس روي زشتِ هيچو  .تا به روز ديگر
  .خويش داشتي

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

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

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

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

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

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

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

  نعسبب هالك شدن مق
  حصارِدرِ ه امير هرات بود به شخصي را ك حرَشيسعيدِ] امير خراسان[

 و ، بنا كردندها ا و گرمابهه  و خانه، وي بنشست با لشكر بسيار. فرستادمقنع
ة آب بود و درختان و و اندر حصار چشم. تابستان و زمستان آنجا باشيدند
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. ان با لشكري قوي و سپهساالر اندر حصار بودنديمقنع اصگانِو خ. كشاورزي

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

 و چهارده .شراب خورديبا ايشان و به شراب نشستي   وبخوردي با آن زنان
  . وي برآمد كارِ اينسال بر

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

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

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

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

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

پس مقنع . ده ساختم، و وي از حال من ندانستايشان انداختم و خويشتن را مر
 خود رفت و شمشير رده ديد، نزديك غالمِ زنان را مبرخاست و نگاه كرد و همة

 آن  به نزدِ.روز باز تنور تفتانيده بودند و فرموده بود تا سه.  وي برداشتبزد و سرِ
 من .و دودي برآمد. تنور رفت و جامه بيرون كرد و خويشتن را در تنور انداخت

   .حصار زنده نبودكس در و هيچ.  از او هيچ اثري نديدم آن تنور رفتمبه نزدِ
 من چون بندگانِ«: ختن وي آن بود كه پيوسته گفتي سوو سببِ خود را

وي » .عاصي شوند من به آسمان روم و ازآنجا فرشتگان آرم و ايشان را قهر كنم
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جهت سوخت تا خلق گويند كه او به آسمان رفت تا فرشتگان آرد  خود را از آن

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

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

د، وليكن به  جنابت نكنن و روزه ندارند و غسلِايشان آن است كه نماز نگذارند
  . مسلماني كنندهمه احوال از مسلمانان پنهان دادند و دعويِ و اين.  باشندامانت

:  و گويند، خوش را به يكديگر مباح دارندو چنين گويند كه ايشان زنانِ
 ن مردي به نزدِ و چو».هيچ كم نشودكه بويد از وي زن همچو گل است، هر«

 اين زن برسد شوهرِ كه چون بگذاردخانه  بردرِ خلوت، عالمتي زني اندر آيد به
د فارغ شود  و چون اين مر.، و بازگرددبداند كه اين زن با مردي در خانه است

  ايشان، ود اندر هر ديهيو ايشان را رئيسي بو. آيدخانة خويش اندر وي به
  .وي باشندفرمان  به

كه  ديهي مردي باشد كه اندر آن ديه هرايشان را در هر :چنين گويند كه
 به را  وي آن ازبعِد وآن مرد زائل كند اورا  بكارتِ اولْن،كر خواهد گرفت بِزنِ

 سؤال كردم از پيرانِ: بن نصر گويدابن محمد ااحمد  . تسليم كندشوهرش
تن  يكاين   بهبزرگي رااين  به اندر اين چه معني است كه نعمتي«روستا كه 

 ايشان اين است رسمِ«:  گفتند؟»اند گران خويش را محروم گردانيده و دياند سپرده
 را خويش زني كند حاجتِ  را بهكه هر كودكي كه نورسيده شود تا آنگاه كه زني

وي   خويش را به زنِ اولْ او آن است كه شبِو قصاصِ. مرد روا كنداين  به

                                                           
 .اند  سغد وجود داشتهبسياري از روستاهاي يعني پيروانِ مقنع تا اواخر قرن ششم هجري در -1
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 و پيوسته .جاي وي نصب كنند چون آن مرد پير گردد ديگري به و 1.واگذارد
كند كنند، و نام اين شخص كه اين شغل   اين ديه با اين مرد اين معامله ميمردانِ
اين حكايت از پيران ، و  اين حال واقف نگشتم و ليكن به حقيقتِ. خوانند2هنثكا

  .مِنه منا اعصِهم اللَّ. و از آن جماعت كه در ديههاي ايشانند،مكهنِ روستا شنيد
  

  

                                                           
 رئيس ، وكنند  عملِ لواط ميرئيس سپيدجامگانشوند با  زوقتي كه بالغ ميـ يعني پسرها ا 1

 .سپيدجامگانْ مفعول همة مريدانِ نرِ خويش است و او زيرخواب است و مريدهايش كُننده
هاي مخالف اسالم در زمانهاي مختلف درست شده است، و  داستاني تكراري كه براي همه فرقه(

ها درست  ها و بهائي هاي بابي و بهائي است كه مالها براي بابيكُن خاموش اخرينش داستان چراغ
 .)ايم اند و همه شنيده كرده
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