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  مقدمه

  
  

كه آفرينندة جهان است و  ـ جل جالله  ـسپاس و ستايش خداي تعالي را
  .دهندة جانوران است و دارندة زمين و آسمان است دانندة نهان است و روزي

صلَّي (ميان، خاتمِ پيامبران، محمد مصطفي تحيت بر گزيدة آدو درود و 
  .)وان اهللا عليهم اجمعينرض (و ياران و اتباع و اشياعِ او )اهللا عليه و سلَّم

 ابن  كه ابوبكر محمد1قباوينصر  ابن محمدبن  اچنين گويد ابونصر احمد
نصر ابن  ابومحمد نوحجعفر نرشخي كتابي تأليف كرده است به نام اميرِ حميد 

 و مناقبِ و فضايل او و آنچه 2در ذكر بخارا )رح(يساماناسماعيل  ابن احمدابن 
 و وي نسبت دارد، در وي است و در روستاهاي وي از مرافق و منافِق و آنچه به

و اصحاب و تابعين و  )ص(ت از رسول احاديثي كه در فضيلتِ بخارا آمده اسذكرِ
عربي بوده است  كتاب به و تأليفِ اين .) عليهم اجمعينرضوان اهللا(علماي دين 

خواندنِ   مردم بهو چون بيشترِ. )ص( از هجرتِ نبوي332 سال در عبارتِ بليغ به
كتاب را  اين«رخواست كردند كه دكتابِ عربي رغبت ننمايند، دوستان ازمن 

                                                           
 .ـ قُبا از روستاهاي فرغانه در قرغيزستانِ كنوني 1

 .ه زبان مغانعِلم است ب مجمعِ شمعناي به نوشتة جهانگشاي جويني وـ بخارا نامي است پارسي،  2
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در كتاب را  اين ايشان را اجابت كردم و  فقير درخواستِ.»پارسي ترجمه كن به

 و چون در نسخة عربي ذكرِ .پارسي ترجمه كردم به 522 سالجمادي االول 
  بازبسته نبود، و نيز طبيعت را ازي بود كه دركار نبود و درآن مصلحتئيخبرها

  . كرده نشدخبرهاافزود، ذكرِ آن  يخواندنِ آن ماللت م
طريقِ  به 574 در سالعمر،  محمد ابن زفر ابن اين كمترين بندگان،و 

جه امامِ اَجلِّ اَعزّ،  خواجهتِ مجلسِ عاليِ صدرِ صدورِ جهانْ اختصار ذكر كرد به
ن ين، سيف االسالم والمسلين، حسام االَئمه في العالَمين، سلطا والدالمِلّه برهان
ين، مفتي الخافِقَين، كريم الطَّرَفَين، ذوالمناقِب ريعه، ظَهر الخالفه، امام الحرَمالشّ

قَدس اهللا مام الحميد برهان الدين عبدالعزيز، الصدر اال ابن والمفاخِر، عبدالعزيز
  .عمرِ الخَلَف في العِزّ والعلَيارواح السلَف و بارك في 
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  فصل

  خارابِ  ذكرِپيدايشدر
 اما ابوالحسن 1ركتاب نياورده است،دفصل را  جعفر نرشخي اين ابن محمد
كتاب خزائن العلوم چنين آورده است كه اين ي درنيشابورمحمد  عبدالرحمن

ستان بوده است ت آبگير بوده است و بعضي از وي نَيِموضع كه امروز بخارا اس
پاياب نيافتيحيوانْزار، و بعضي موضع چنان بوده كه هيچ  رغو درختان و م  

 كوهها برفها گداختي و آن آبئي كه سوي سمرقند است برواليتها سبب كهآن  به
» 2رودِ ماصف« بر سوي سمرقند رودي عظيم است كه اورا .آنجا جمع شدي

 و آن آب بسيار برفت و زمين را بكند و  بسيار جمع شود، درآن رود آبِخوانند،
 آمد و گِلِ آب بسيار مي. ين مغاكها آكنده شد بسيار بيرون آورد چنانكه اگِلِ

 و اين داشت  آن ديگر باز و آب3ِرسيد،» فَرَب«و » بتَك«آورد تا به  بسيار مي
» رودِ سغد « عظيمموضع كه بخارا است آكنده شد و زمين راست شد، و آن رودِ

  .شد» بخارا «و اين موضعِ عظيم. شد
جانبِ مي گرفت، و مردمان ازرّ و آنجا خُمردمان از هرجا جمع آمدند و

                                                           
 .هاي مترجم است كه در قرن ششم هجري بر كتاب افزوده شده است تمامي اين فصل از افزوده= 1

 . هايش مورد تأييدِ منابعِ معتبرِ تاريخي نيست ولي برخي از داده

  .اسپ است كه نام ديگرش، اندكي دورتر از بخارا، زرافشان بوده تلفظِ عربيِ ماهماصف ـ  2
 .اند كنوني واقعتا بر كرانة آمودريا در نزديكي شهرِ چارجوي در ازبكستان اين دو روسـ  3
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آن .  بسيار بود و شكار بسيار بودواليت آب و درختانْاين   بهتركستان آمدند، و

خوش آمد، اينجا م و اول در خيمه و خرگاه . قام كردندمردمان را اين واليت
 بسيار و مردم .روزگار مردم گرد آمدند و عمارتها كردند ايستادند و باشيدند، و به

و هنوز اين شهر . بود» يوِاَبرُ«ند، و يكي را برگزيدند و امير كردند، و نام او شد
 1خرقان«بود و » نور«جمله يكي  ليكن بعضي از روستاها شده بود، و از آننبود، و

 بزرگ كه پادشاه و ديهِ. »ايسوانه«و » سفنه«و » تراوچه«و » وردانه«و » رود
  2.را خواندندي  وي بود، و شهرْ»وسيقلعة دب« و شهرْ. بود» بيكند«تي نشس

اين   بهلم پيش گرفتبزرگ شد و ظ» ابروي«و چون روزگاري برآمد 
نگران ازاين واليت  و توا3دهقانان.  مردم بيش صبر نتوانستند كردواليت، چنانكه
 نام 5موكَتچشهر را  آن و طرازِ شهري بنا كردند و4ند،تركستان رفت بگريختند و به

را   كه ازآنجا رفته بود ويـ طايفه رئيسِ آن ـ  بزرگ آنكه دهقانِازبهرِكردند 
د، يعني شهر بو» كَت« و ،دبه زبانِ بخاري گوهر بو» موكچ«.  نام بودچموك

 خوانند، يعني چموكرا  زبانِ بخاري كسي كه بزرگ بود وي و به. چموكشهرِ 
  .»گوهري است فالن«

 مهترانِ خود كس فرستادند  بودند به نزدِماندهبخارا  بهپس آن مردمان كه 
ن و آن مهتران و دهقانان به نزد پاشاه تركستا. جورِ ابروي و فرياد خواستند از

» يباغو«ترك بود، و اورا ازجهتِ بزرگي » ينقراچور« و نام آن پادشاه 6رفتند،

                                                           
 . است و فارسي استمعنيِ مبارك بهاند   و نوشته عربي خَرَقان گفته  كه به»گان خَرَّه «-1

 .گفتند آن مي  به»شهر«يعني ـ  2

 .مالكان دار؛ بزرگ  زميندهقانان يعني اشرافِـ  3

 .اند  خبر دادهنواحي غربي كاشغرها به  اجرت سغديمنابع چيني هم از مهـ  4

 ).درخشش: چمك (.خانه؛ مسكن؛ آبادي: كَت.  درخشنده:چموك .كَت است موكچدرستش ـ  5

 .اينجا كاشغر استتركستان در ـ  6
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نام » شيرِ كشور« پسر خود كه يباغو.  داد خواستنديباغوو از . لقب كرده بودند

آمد ابروي را در بيكند بخارا  بهچون شير كشور . داشت با لشكري عظيم فرستاد
 پر كردند و 1 سرخكَبِتِ بزرگ از بگرفت و بند كرد، و باز بفرمود تا يكي جوالِ

را اين واليت خوش آمد، و به كشور و شيرِ . ردابروي را درآن جوال كردند تا بم
 2.بباشدبخارا  بهت را طلبيد و دستوري خواست تا  پدر نامه فرستاد و اين والينزدِ

شير كشور كس فرستاد به .  بخشيدم جواب آمد كه آن واليت را به تويباغوو از 
بخارا  بهموكت تا آن مردمان را كه از بخارا گريخته بودند با زنان و فرزندان باز چ

لة خواص موكت آمده بود ازجمباز مرسوم شد كه هركه از چ گاه ازآن. آوردند
بود، ازبهرِ آنكه هركه توانگر بود و دهقانِ بزرگ بود گريخته بود، و درويشان و 

  .فقيران مانده بودند
. قوم شدند مانده بودند خدمتكارانِ آنبخارا  به هركهقوم بازآمدند،  چون آن
، ازبهرِ يگفتند» بخاراخُداه«دهقان را  قوم دهقانِ بزرگي بود و آن و درميانِ آن

 بيشتر اورا بود، و اغلبِ اين مردمانْ 3زادة قديم بود، و ضياع هقاننكه دآ
شهرستانِ بخارا بنا كرد، و ديه  كشور رِو شي.  و خدمتكارانِ او بودند4رانو ديكَ
 بعد ازآن، .سال پادشاهي كرد و بيست. بنا كرد» فرب«و » متينس«و » ماستين«

 بنا كرد، و بعد ازآن ديهِ» شنرامِ«و » شرغ«و » گتج اسك«كه شد  ديگر پادشاهِ
عروس آوردند، اندر بخارا  به چين را پادشاهِو چون دخترِ . برآورد» ورخَِشه«

  . نهادندرامِشناز چين، و اين بتخانه را به ئي آوردند  جهازِ او بتخانه
بخارا  به ـ  ي اهللا عنهرض ـ روزگارِ خالفتِ اميرالمؤمنين ابوبكر صديق و به

                                                           
  ).پارسي است(زنبور، : ـ كبت 1
 . در بخارا ساكن شود:بخارا بباشد به. اجازه طلبيد: دستوري خواستـ  2

 .زمينهاي كشاورزي و باغستان: ـ ضياع 3

 .كشاورز: رو ـ كدي 4
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   1. نبودسيمبخارا  بهو پيش ازآن . رة خالصسيم زدند از نق

. مسلم ابن قُتَيبه بخارا گشوده شد بردستِ حجاج ابن يوسفروزگار  و به
 و .مسلم ابن قُتَيبه داشت ازجهتِ 3ودو سال ملك  پادشاه شد، و سي2و طغشاده

در را  ي و)رح(و ابومسلم .دهسال پادشاه بودابن طغشاده  قُتَيبهاو پسرش بعد از 
  .رِ نصر سيار كه امير خراسان بودروزگا سمرقند بكشت به

كاخِ لك داشت، و اندر سال م طغشاده هفت ابن انگو بعد از وي سِ
خليفه، غوغا برخاست و او نيز كشته شد هم در فرمان   به كشته شدورخَشِه

 خواند، در  بركنار نهاده بود و قرآن مي4ئي اسهماه رمضان كُرّ در. كوشكِ خود
  .را دفن كردند  ويحال اورا بكشتند، و هم در آن كوشك آن

لك داشت و اندر سال م طغشاده هفت ابن »بنيات« برادرِ او و بعد از وي
  . آن بعد از اين ياد كرده شودخليفه، و سببِفرمان   به كشته شدورخَشِهكاخ 

  تا،بود ياو م  و بعد ازآن بخارا دردست فرزندان طغشاده و خُدام و نبيرگانِ
 بيرون شد، بخاراخُداهلك از دستِ فرزندان اسماعيل ساماني كه م اميرروزگار  به

  .و بعد ازاين ياد كرده شود ذكرِ آن
ي دركتاب خزائن العلوم آورده است كه شهر بخارا نيشابورابوالحسن 

  .ازجمله شهرهاي خراسان است، هرچند آبِ جيحون درميان است

                                                           
 .استشده   رواج داشته كه در مرو زده ميشاهنشاهيهاي  ـ يعني سكه زدن مرسوم نبود، زيرا سكه 1

يك » اَخشايد« و »هاخشاد«.) شاه: اخشاده. عدالت: ارته. (است» ارته اخشاده«عربي تلفظ ـ طغشاده  2
 داريوش .شده است ميتلفظ » خشايتيه «و» خشايته«ايران غربِ  در كهواژة بسيار كهن است 

باختريه و  محليِ نواحي شرقي شاهان .ناميده است» خشايتيه«هايش خود را  بزرگ در سنگنبشته
 .نوشتند» اَخشَيد«داشتند، كه عربها » اخشايد«حات اسالمي صفتِ سغد تا دوقرن پس از فتو

 . پادشاهي:ـ ملك 3

 .دفترچه: سهـ كُرّا 4
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  بخارا ساميِذكرِاَدر
كتاب ر كه نامهاي بخارا بسيار است و د1حمد ابن محمد ابن نصر گويدا

آورده » جگت بوم«جاي ديگر ديدم و باز در. آورده است» جگت نيم«خويش 
شارستان «يعني » هيفرِمدينه الص«تازي نوشته است  جاي ديگر به و به. است
و نام . »زارگانانشهر با«يعني » ارجمدينه التُّ«تازي  جاي ديگر به  و به.»روئين

و . و هيچ شهري خراسان را چندين نام نيست. از آن همه معروفتر است» بخارا«
  .آمده است» رهفاخِ«به حديثي نامِ بخارا 

آبادي حديثي روايت كرده  نوجعلي و خواجه امام زاهد واعظ محمد ابن 
  د كه فرمو)ص(رسول:  كه او گفت)رض( از سلمان فارسي در ذكرِ فضائلِ بخارااست

را خراسان گويند؛ سه شهر  ي است كه آنئ  مشرق بقعهبه زمينِ«:  گفت)ص(جبرئيل
 سرخ و مرجان بيارند؛ و نوري از از اين خراسانْ روز قيامت آراسته به ياقوتِ

برآيد؛ و گرد برگرد اين شهرها فرشتگانِ بسيار باشند تسبيح و تحميد و  ايشان مي
 و ناز چون عروسي كه  آرند به عِز2ّصاتعرَ اين شهرها را بر .آرند تكبير مي

 بود در زيرِ هر 4علَم هزار و هر شهري را از اين شهرها هفتاد.  برند3خانة شوي به
گوي   موحِدِ پارسيهزار  شهيد، و به شفاعتِ هر شهيدي هفتادهزار  هفتادعلَمي

يش و از پس و به هر طرفي از اين شهرها از راست و از چپ و از پ. نجات يابند
نام ! يا جبرئيل«:  گفت)ص(حضرت رسول» .ده روزه راه بود كه همه شهيد باشند

                                                           
 .هاي مترجم در قرن ششم هجري است نيز از افزودهبخش  اين -1

 .دشتي كه مردم درروز قيامت درآنجا گرد آيند و خدا براي داوري برتخت نشيند:  عرَصات-2

 .شوهر: ـ شوي 3

 .پرچم:  علَم-4
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نام يكي از اين شهرها را به تازي قاسميه «:  گفت)ع(جبرئيل» .اين شهرها بگوي

 .تازي سمران خوانند و به پارسي سمرقند  دوم را به.كرد خوانند و به پارسي بيش
يا جبرئيل «:  گفت)ص(رسول» . و به پارسي بخاراوم را به تازي فاخره خوانندس

 آنكه بخارا روز قيامت بر همه شهرها فخر كند بهرِاز«: گفت» چرا فاخره خوانند؟
 قَلوبهم بِالتَقوا طَهِّر بارِك في فاخِرَه و اَلَّلهم«:  فرمود)ص(رسول» .به بسياريِ شهيد

  1».اُمتيم رحيماً في ه زكِّ اَعمالَهم و اجعل و
 بخاريان و به اعتقاد و پاكي ايشان دليِ و ازبهر اين معني است كه بر رحم

  .دهند از مشرق تا مغرب گواهي مي

                                                           
كردارهايشان را نيكو تقوا پاكيزه بدار و  به بخارا بركت بده و دلهايشان را به! بارخدايا:  ترجمه-1

 .گردان و آنان را در امتِ من مهرورز كن



www.irantarikh.com  

  ذكرِ روستاهاي بخارا

  كَرمينه

 روستاهاي بخارا است، و آبِ او از آبِ بخارا است، و ازجملة كرمينه
ست، و مسجد جامع  اجداگانهي را روستائ خراج او از خراجِ بخارا است، و وي

بادية «مينه را مثَل در قديم كر و به. اند اُدبا و شعرا بسيار بودهوي  و اندر .دارد
  . و از بخارا تا كرمينه چهارده فرسنگ است.اند  خوانده»خُردك

  نور

 بسيار 1 جامع است، و رباطهاي بزرگ است، و در وي مسجدِنور جاي
ارا  و اهل بخ2 آنجا روند،زيارت ي ديگر بهها بخارا و جاهرسالي مردمانِ  به.دارد

د فضيلتِ حج دارد، و چون زيارت نور رو كه به كسي و.كار تكلف كنند در اين
  .متَبرِّكسببِ آمدن از آن جاي   بندند به3بازآيد شهر را خوازه

ر كس از  خوانند، و بسيا»انورِ بخار«ي ديگر واليتهاو اين نور را در 
  .) اجمعيني اهللا عنهمرض(اند  آسودهآنجا ] در[ 4تابعين

  طواويس
نعمت و  اند با ، و در وي مردماني بودهاست» برخا«نام اصليِ او طواويس  

                                                           
 معناي قرارگاهِ جهادگران در نزديكيِ سرزمين كافران معناي كاروانسرا است و هم به هم به: ـ رباط 1

كشتن رفته  ها به دست ايراني  به اسالمياند كه درزمان فتوحاتِ رفته  ميزيارت گورهاي عربهائي ـ به 2
 . همان ايرانيان شده استشده  مسلمانوگورهايشان در آينده زيارتگاهِ نوادگانِاند،  بوده

  .ي است و طاق نصرت عربي استپارسخوازه . طاق نصرت): خازه(ـ خوازه  3
 .اند  نسل دومِ اصحاب پيامبر كه اهل مدينه و مكه بوده: تابعين-4
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 و عرب .اند داشته انه يكي و دو طاووس مي هركسي در خ از تجملْتجمل، و

 آن ديه  نامِاند، چون درآنجا طاوس بسيار ديدند پيش ازاين طاووس نديده بوده
را نيز رها كردند و طواويس » …ذات« كردند، و بعد ازآن » الطَّواويسذات«را 

و در ايامِ قديم آنجا .  عظيم دارد1در وي مسجدِ جامع است، و شارستاني. گفتند
چه بوده است كه هر آن بازار چنان رسمِ و . ده روزفصلِ تيرماه بازار بوده است به

بازار اين   بهعيب همه باريانِگر آخِرده و ستور و دي بودي از ب2 معيوبريانِآخِ
 امكان و سامان نبودي و هيچ شرط نپذيرفتي نه  رد كردنْ و باز؛فروختندي

بازار ده هزار كس بيش حاضر آمدي از اين   بهساليو هر. فروشنده نه خرنده را
هاي ديگر بيامدندي ؛ چنانكه از فرغانه و چاچ و جا3 حوائجبازارگانان و اصحابِ

  و سببِ.اند ه توانگر بودهسبب اهل اين دي و بدين.  بسيار بازگشتنديو با منفعتِ
 و تا بخارا ، سمرقند است و بر شاهراهِ. ايشان كشاورزي نبوده استتوانگريِ

  .هفت فرسنگ است
   جگَت اسك
 و .اند  توانگر بوده و در وي مردمانْ. بزرگ دارد4كُهندِژيجگَت  اسك

ويران و   ـه آن دي آنكه ضياعِ ازبهرِنبوده است ايشان كشاورزي سبب توانگريِ
اند و از آنجا   بودهبازارگانو همه  ا و مردمانِ. به هزار جفت نرسيده استـ آبادان

 و آن ديه از جمله .بهي آنجا بازار بوده استشن كرباس بسيار خيزد و هر پنج
طعه داده ه را به مقاموفق باهللا اين دياحمد  و ابو.  است5سلطانيمملكة  خاصة

                                                           
 .مركزِ اصليِ شهر:  شارستان-1

 .نسِ بنجلكاال و ج:  آخرِيانِ معيوب-2

 .دارندگانِ كاالها: ـ اصحابِ حوائج 3

 )نوشته است كه امالي عربي است» قهندز«و » كُندز«درمتن اصلي . (پادگانِ قديمي:  كهندژ-4

 .ملكِ خصوصيِ دربارِ حاكم:  خاصة مملكة سلطاني-5
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 ابن فروخت به سهل باز وي و1؛طاهر كه امير خراسان بود ابن بود به محمد

اي بنا كرد و كاخي عظيم   آنجا گرمابهداغوني .بخاري و بها گرفتاحمد داغوني 
را  و آن ،روزگار ما بقية آن كاخ مانده بود به و تا ،ساخت ـ   رودبر لبِ ـبر گوشه 

  . آن كاخ را ويران كرد رود آبِ.ندخواند»  داغونيكاخِ«
 بوده است 2جگَت ضريبه اسكاحمد داغوني را بر اهل  ابن اين سهل و مر

ضريبه  ه به پس ازآن دي.ا كردنديه سمت بر خانه ق،سالي ده هزار درمهر
 و ورثة ، و از وي ياري خواستند4 و به سلطان بازگشتند3،بازگرفتند دوسه سال

 وي . امير اسماعيل سامانيروزگارِ  بهنداي بيرون آورد احمد قباله ابن سهل
 شهر ميانجي اي ديد درست، وليكن خصومت دراز شده بود، و خواجگانِ قباله
 اهل اين 5. درم صلح كردندهزار  و هفتاده و ورثة داغوني به صد اهل دي.شدند

  .خاست و آن مال بدادندتا اين ضريبه از ايشان بره را بخريدند ديه اين دي
 شمس ملِكروزگار   تا به، جامع نبوده است مسجدِ هرگزهدي اين  بهو

اورا ه كهاي بوده است از اهل دي خان خواجه طمغاج ابن ابراهيم ابن لك نصرالم 
 سلطان 6عمالِ انبوه، و ازجملة خيلِ  باهخوانساالر خواندندي، مردي محتشم بود

يكو، و مالي عظيم  نغايت به خود  مالِخالصِ وي مسجد جامع بنا كرد از ه،بود
  . آدينه گذارد و نمازِخرج كرد،

                                                           
ترين امير طاهري  محمد ابن طاهر طاهري ناتوان .بود خليفة عباسي وليعهدِبرادر و  ابواحمد موفق -1

 . خورشيدي اميريِ خراسان يافت و يعقوب ليث اورا ازميان برداشت241بود كه در سال 

 .ماليات: ـ ضريبه 2

  .سال نتوانستند ماليات مقرر را بپردازند، و دولت امالك ده را مصادره كرد ـ يعني مردمِ ده دوسه 3
  .)ه حاكميتدولت؛ دستگا: سلطان. (ـ يعني به سلطان مراجعه كردند 4
 . هزار درهم بپردازند و زمينهاي ده ازآنِ خودشان باشد170ـ يعني تعهد سپردند كه  5

  .كارگزار:  جمعِ عامِل.كارگزاران: ـ عمال 6
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 آدينه  خبر داد كه نمازِ»شَرَغ« مرا خطيبِ نصر گويد كه محمد ابن احمد

 بخارا رها نكردند و روا و بعد از آن ائمة جامع، ر آن مسجدِبيش نگذاردند اند
  آدينه معطل بماند تا بهو آن مسجدِ. نداشتند تا آنجا نماز جمعه گذارند

و نام او  امير شد ـبخارا  بهخان  طغرل ابن عمر ابن خان جبرئيل قدروزگاري كهر
 از وي چوبهاي آن مسجد را بخريد ـ  بوداو لقب ينبيك بود و كوالرتگطغرل 

ساالر، و آن مسجد را ويران كرد، و چوبها را به شهر بخارا آورد، و ورثة خوان
آن چوبها را در آنجا خرج كرد، و  و ،»چوبة بقاالن«اي بنا كرد به نزديك  مدرسه

و . ين خوانندبرد، و آن مدرسه را مدرسة كوالرتگكار   آنجا به]در [حد  بيمالِ
  .بود در آن مدرسه 1خاك اين امير
  شَرَغ

  هردو هيچ باغ و زمينِميانِو در. روي است ه روبجگت شرغ به اسك
 و امروز رود. انند خو»سامجن«را رود   عظيم است كه آن رودِاِالّخالي نيست 

ين  بوده است بر او پلي عظيم.  خوانند»كام حرام«خوانند و بعضي مردم  شرغ مي
  . نبوده استعشرغ هيچ وقت مسجد جاماين   بهو. هرود ميان هردو دي

 او اين پل را از خشتِفرمان   بهسليمان ابن خان محمد نالروزگار ارس و به
 . مال اوع بنا كردند از خالصِو مسجد جام.  محكمغايت بهپخته ساختند 

  .غريبانجهت   به رباطي فرمود ساختندجگت  اسكجانب به
 . كردند بزرگ است، و از بزرگي با شهر مقابله توانكُهندِژيه را و ابن دي

جعفر ياد كرده است كه ايشان را در قديم بازاري بوده است كه در  ابن و محمد
 و سودا ي دور آمدندي و بازارگانيهاواليت زمستان هر سالي ده روز از ميانِ

 و ،و آنچه از آنجا خاستي بيشتر حلواي مغزين بودي از دوشاب كرده. كردندي

                                                           
 .گورِ اين امير:  خاكِ اين امير-1
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بره، و  قنطاري بودي، و چوبها و ماهي شور و ماهي تازه، و پوستين گوسفندي و

ما هرآدينه بازار باشد كه از شهر و روزگار   بهو اما امروز. ي شديبازارگانبسيار 
ان به بازارگانه خيزد كه امروز و آنچه از آن دي. ان آنجا روندبازارگان نواحي
  . برند روي باشد و كرباسواليتها

 با )رح( را امير اسماعيل سامانيهجعفر آورده است كه اين دي ابن و محمد
طي كه كرده جمله را وقف كرد بر ربا آن بخريد و آن 1ضياعات و عقاراتِجملة 

 بخارا، و امروز آن رباط نمانده است و آن  در درون شهرِدة سمرقنبود به درواز
  . وقف نيز نمانده است

  .هاي بخارا بوده است ترين ديه خوشجگت و اين شرغ و اين اسك
هـِنزند   

جامع، هر آدينه آنجا  و مسجد  بزرگ دارد و بازار بسياركهندژيزندنه 
گويند كه كرباس  »زندنيجي«را  و آنچه از وي خيزد آن.  و بازار كنندنماز گزارند

به بسيار و از آن كرباس . د هم نيكو باشد و هم بسيار بو.ه زندنه يعني از دي،باشد
د ه پديدياين   به آنكه اولبهرِي گويند ازرا هم زندنيج  بافند و آنهاي بخارا ديه

 و كرمان و پارس برند چون عراق و واليتها و ازآن كرباس به همة. آمده است
 و همة بزرگان و پادشاهان از آن جامه سازند و به قيمتِ.  آن و غيرِهندوستان
  ).عمرَها اهللا (ديبا بخرند

   وردانه
اري بزرگ دارد و استوار، از  و حصكهندژيديهي بزرگ است و وردانه 

 و . حاال نيست. پادشاه نشستِ جاي پادشاهان بوده است و در وي جايباز قديم

                                                           
 .زمينهاي كشاورزي و ساختماني:  ضياعات و عِقارات-1
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 و سرحد .بنا كرده است 1ملِكشاهپور  اورا  و.تقديمتر از شهر بخارا اس

 .شده  بسيار مييِبازارگانروز بازار بوده است و  وآنجا هرهفته يك. تركستان است
  .و آنچه از آنجا خيزد هم زندنيجي بوده نيكو

   اَفشِنَه
نسوب موي   بهارستاني بزرگ دارد و حصاري استوار و نواحيش 2افشِنَه

قف است بر طلبة ه و اين دي و ضياع و بيابانِ.اشد ببازارروز   و هر هفته يك.باشد
بن واسع نيز  او محمد.  جامع بنا كرده استمسلم آنجا مسجدِ ابن قُتَيبه و .علم

 آنجا و مردمان از شهرْ.  و دعا در وي مستجاب است.مسجدي بنا كرده است
  .روند و تبرك كنند

  بركَد
 بركدِ«ه را و اين دي. يم دارد عظكهندژي و ستديهي قديم و بزرگ ابركد 

ه را خريد و وقف ه امير اسماعيل ساماني اين ديسبب كآن   به خوانند3»علويان
 و دو دانگ بر ، و دو دانگ بر درويشان4،كرد دو دانگ بر علويان و جعفريان

  .ورثة خويش
  رامِشن

يمتر  بخارا قديهي استوار است و از شهرِي بزرگ دارد و دكهندژ رامِشن
باز مقام پادشاهان  قديم و از5.اند ه را خوانده بخارا آن ديكتابهاو در بعضي  .است
ه دياين   به زمستاننكه بخارا شهر شده است پادشاهانْآازو بعد . استبوده 

                                                           
 !).ست شاپور اول يا شاپور دوم؟معلوم ني(شاپور ساساني :  شاهپورِ ملِك-1

 . ابن سينا استزادگاه افشنه -2

 .بوده باشد» بركت«بايست تلفظِ سعديِ  ظاهر، مي ، بهبركد -3

 .اوالد عبداهللا ابن جعفر طيار: جعفريان. اوالد امام علي:  علويان-4

 .ـ يعني بخارا در اصل همين ده بوده است 5
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بخارا  به چون )رح(مسلم و ابو.چنين بوده است  و در اسالم هم1.اند دهيباش مي

ه  افراسياب بنا كرده است اين دي.سته باشيده و مقام كرده ادياين   بهرسيده است
جاي ديگر نباشيده  ديه بهاين   بهواليت آمده جزاين   به و افراسياب هرگاهي كه.را

. ته استهزارسال زندگاني يافر كتب پارسيان چنان است كه وي دوو اند .است
و وي داماد خويش .  نوح بوده است و از فرزندانِو وي مردي جادو بوده است

 وي ؛و سياوش را پسري بود كيخسرو نام. ه سياوش نام داشترا بكشت ك
 را رامِشن هِافراسياب دي.  عظيمواليت آمد با لشكرياين   به خون پدرطلبِ به

  و در حصار با لشكر خويش بنشست و دوسال كيخسرو برگردِ.حصار كرد
او   براي خوشيِنو رامش.  نام كردنمقابلة وي ديهي بنا كرد و آن ديه را رامِش

و مغان  .ي نهادئ  ه آتشخانن رامشو در ديهِ. ه آبادان استنام كردند و هنوز اين دي
 و كيخسرو بعدِ. هاي بخارا است تر از آتشخانه چنين گويند كه آن آتشخانه قديم

شهر بخارا است به  بردرِ و گور افراسياب. سال افراسياب را بگرفت و بكشتدو
  . كبير استحفص خواجه امام ابوتَلِّ پيوسته به ه بزرگ كتَلِّبر آن  2دروازة معبد

 آن  و مطربانْ. سياوش سرودهاي عجب استو اهل بخارا را بركشتن
 جعفر گويد كه از اين تاريخْ ابن و محمد.  گويند» سياوشكينِ«سرودها را 

  . و اهللا اعلم. سال استهزار سه
  ورخَشِه

شهر از است و قديمتر  مثل بخارا بوده،جمله ديهاي بزرگ استاز ورخَشِه
 نانچو حصاري استوار داشته است آن.  و جاي پادشاهان بوده است استبخارا

                                                           
 .اند كرده سكونت اختيار مي: اند باشيده ـ مي 1

 . رام كردنِ اسبجايگاهِ:  معبد-2
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 شهر ربضِمثل  اورا  بوده است1ضيرب و. اند كه پادشاهان بارها حصار كرده

   . است بخاراوي بار را دوازده جويبار است و وي اندرونِورخَشِه و .بخارا
 و اورا . اونكوئيِ مثَل زدندي بهن چنانكه آباداو در او كاخي بوده است 

 و اين .آن كاخ زيادت از هزار سال است از برآوردن ، بنا كرده استخُداهابخار
 و باز ، آبادان كردخُداه كنَ باز خَ.كاخ ويران و معطل شده بود سالهاي بسيار

 در اسالم عمارت كرد و جاي خُداهاه بخارطغشاد ابن باز بنيات.  شدويران
  . خويش آنجا ساخت تا هم درآن كشته شدستِنش

 هزار من بيست«:  آن ديه را بخواند وگفت مردمِ)رح(يو امير اسماعيل سامان
جاي است شما اين  و بعضي عمارت بر2، آن بكنمدرم و چوب بدهم و ساختگيِ

 جامع  گفتند كه مسجدِه نخواستند، وآن مردمانِ دي» . جامع سازيدكاخ را مسجدِ
 نوح ابن دمروزگار امير اح  و اين كاخ تا به.ا راست نيايد و روا نباشد مهِدر دي
 وي چوبهاي آن كاخ را به .جاي بودهساماني براسماعيل  ابن احمد ابن نصرابن 

  .  آن مشغول شدحصار بخارا به عمارتِ بردرِ بود اورا شهر آورد و سرائي كه
 سال باشد  آخرينِارِو چون باز. ه را هر پانزده روزي بازار استو اين دي

رزان كشاورا نوروزِ   و آند، نوروز كننروز  و بيست و يكمار كنند،روز باز ستبي
 و نوروزِ. آن نگهدارند و برآن اعتبار كنندازحساب را  بخارا و كشاورزانِ. گويند

  .روز باشد مغان بعد از آن به پنج
  بيكند
اند كه كسي  ضا ندادهرآن   بهو اهل بيكند. اند  شهرها گفتهازجملةرا  بيكند
اند  پرسيده اورا بغداد رفته است و و اگر كسي ازاهل بيكند به. ده خوانَبيكند را دي

                                                           
 .مركزِ خصاردارِ شهر:  ربض-1

 .را تعمير و بازسازي كنم ـ يعني آن 2
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 بيكندو  .»از بخارا«نگفته است كه و  ؛»بيكنداز « گفته است كه »؟كجائياز«كه 

وي رباطهاي بسيار  بردرِ 240 سال تا . بزرگ دارد و بناهاي عالي جامعِمسجدِ
  .بوده است

كتاب آورده است كه بيكند را زيادت از هزار رباط جعفر در ابن محمد
 بسيار د جائي اين بيكن آن بوده است كهو سبب. هاي بخارا  ديهبوده است به عددِ

ة اند و جماعتي را نشانده و نفق اهل هر ديهي آنجا رباطي بنا كرده. نيك است
شد از هر ديهي   مي1لبة كافران غو زمستان كه وقتِ. فرستادند ه ميايشان را از دي

 خويش فرود اند، و هر قومي به رباطِ كرده زو ميآنجا مردم بسيار جمع آمده غَ
  .آمده است مي

 چين و دريا كردندي و يِبازارگاناند و   بودهبازارگانو اهل بيكند جمله 
غايت  هه بكگرفتنِ آن،  مسلم بسيار رنج ديد به ابن قُتَيبهو . اند غايت توانگر بوده هب

  .استا و قديمتر از شهر بخار. اند  روئين خواندهشهرستانِ اورا و. استوار بود
ب تا رَو از فَ.  آنجا ساخته استين واليت بوده مقاماو هر پادشاهي كه در 

  . و ريگ دارد آن بيابان؛بيكند بياباني است دوازده فرسنگ
 را عمارت بيكند روزگار خويش سليمان به ابن خان محمد و ارسالن

 خويشتن را  خاقان2ْ.فرمود، و مردمان در وي گرد آمدند و عمارتهاي نيك كردند
 و پيوستة بيكند نيستانها كام آنجا رود، ، و آبِ حرام عظيمتَكَلُّفِسرائي فرمود با 

                                                           
پس ازآنكه . اند تاخته  كافران دراينجا جماعاتِ تركِ ماوراي سيحون است كه همواره به سغد مي-1

م روستاها داوطلبانه در نقاطي كه ايران به دست عرب افتاده دراين نقطه از مرز شرقيِ ايران مرد
اند تا از خزش تركان به درون سغد جلوگيري كنند، و اين  دراينجا ذكر رفت قرارگاهِ نظامي داشته

 .ها ادامه داشته است وضع تا زمان ساماني

توسط همين  دست تركانِ مهاجم و بازسازيش درزمانهاي بعدي به خبرِ ويران شدنِ بيكند بهـ  2
  .لگر استتركهاي اشغا



 تاريخ بخارا

www.irantarikh.com 

32
. قراكول خواننداكنون  و ،د خواندن1 فراخ و آنرا پارگينِاست و آبگيرهاي عظيم،

  .شنيدم كه مقدار بيست فرسنگ در فرسنگ است معتبر و ازمردمانِ
. ن خوانند سامج2ةيرَالك و ممالك آورده است كه آنرا بح مسو اندر كتابِ

ة  و در جمل. آبي باشندو اندر آنجا جانورانِ.  جمع آيد هم آنجا آب بخاراو فضلِ
  .حاصل آيد  از آنجا بهحاصل نيايد كه خراسان آن مقدار مرغ و ماهي به

 نند بيكند را چنانكه آب به عينِ كَجداگانهخان فرمود تا جوئي  نو ارسال
  . رسيدي و گاهي نرسيدي آنجاكام گاهي  حرام كه آبِ؛عمارتهاي او رسد

و خاقان بفرمود تا . و بيكند بر باالي كوه است و ليكن كوه بلند نيست
 و اندر. غايت رسته پديد آمد چنانكه هيچ درز نبود  سنگِ به.كوه كندندجوئي در 

خروار روغن و سركه صرف شد تا سنگ نرمتر كار متحير شدند و خروار اين
بعد از  . بسيار هالك شد و خلقِ، مقدار يك فرسنگ بيش نتوانستند كندن.گرديد
فتح بيكند به جايگاه او  و قصة.  بگذاشتند بسيار و مال بسيار كه خرج شدرنجِ

  .شاء اهللا تعالي  ان،گفته شود
  فَرَب
ون تا  جيح و از لبِ. داردجداگانه حيِجملة شهرها است و نوااز فَرَب

آبِ  و گاه باشد كه . گرددفرسنگ  نيم3 و چون آب خيزد.فرب يك فرسنگ است
  .  رسدتا فربجيحون 

 پخته  و ديوارها و سقفهاي آن از خشتِو فرب مسجد جامع بزرگ دارد،
را به هيچ  ي بوده كه ويو در وي امير. اند چنانكه در وي هيچ چوب نيست كرده

                                                           
 .خندقِ وسيع: ـ پارگينِ فراخ 1

 .درياچه:  بحيره-2

 .ـ يعني وقتي آبِ رود طغيان كند 3
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  .ها راندي  حكمشَداد  بوده كه با بيدادِئي  و قاضي،نبايستي آمدنبخارا  بهحادثه 

 بود تر تر و قديم اين چند عدد كه معروف. بسيار استاي بخاراه عدد ديه
  .ياد كرديم
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  آن بخاراونواحيِ ذكرِرودهاي

  . عظيم استي و آن رود،اول رود كرمينه است
  . و عامة بخارا شافُركام خوانند،اپوركام استدوم رود ش
اند اندر حكايت كه يكي از فرزندان كسرا از آل ساسان از پدرِ  و آورده

زبان  واليت آمد و نام او شاپور بود، و پور بهاين   بهخويش خشم گرفت و
و اين شاپور . نيكو داشت اورا رسيد بخاراخُداهبخارا  بهچون . پارسي پسر باشد

 آنجا جانب افتاد، و درآن تاريخْ آن  بهروز به شكار رفت و  يكت بود؛شكاردوس
خوش آمد آن  اورا زاري بود و جايگاهِ شكار، هيچ ديه نبود و آباداني نبود، مرغ

. مقاطعه بگرفت تا آن جايگاه را آبادان كند  بهجايگاه را و از بخاراخُداه
 نامِ خود كرد، ند و به عظيم بركَاين شاپور رودِ. داداو   بهبخاراخُداه آن موضع را

كاخ بنا كرد، و آن حوالي را روستاهاي  روستاها نهاد ورود  و برآنكام،يعني شاپور
. ردانه بنا كرد و كاخ ساخت و جاي نشستِ خويش كرد وخوانند، و ديهِ» آبويه«

 و. و ازپسِ وي به فرزندانِ وي ميراث ماند آن روستاها. لكي عظيم شدو آنجا مِ
خُداه بود، و   وردانآمد از فرزندانِ شاپوربخارا  به ابن مسلم  قُتَيبهروزگار كه آن  هب

خُداه منازعت ااو پادشاهي عظيم بود، و به ديهِ وردانه نشستي و با طغشاده بخار
 ملكِ قُتَيبهخُداه بمرد و  هاي بسيار افتاد، و آخر وردانجنگ را با وي قُتَيبه. كردي

  .و اين قصه در فتح بيكند و بخارا گفته شود. غشاده دادبخارا را به ط
  .عليا خوانند م را خرقانه  سِورودِ

  .رود خوانند رود چهارم را خرقان



  تاريخ بخارا

www.irantarikh.com 

35
  .غايت عظيم و بزرگ است ر خوانند، رودي بهفَ نفتَخُرود پنجم را آو

  .رود ششم را سامجن خوانند
  .رود خوانند يكان هفتم را پرود

ز رود هشتم را فراوو اين رود روستاهاي بسيار دارد. ليا خوانندع.  
رود نهم را فراوديمون خوانند فلي خوانند و نيز كامز س.  

  .رود دهم را اروان خوانند
  .رود يازدهم را كيفر خوانند

  .و اين رود در رودشهر است. رود دوازدهم را رود زر خوانند
و . سيار داردو هر رودي كه ياد كرديم روستاهاي بسيار دارد و آب ب

 را كه آب فَر آوخُفتَناند مگر رود  اند كه همة رودها را مردمان كنده چنين آورده
  .و حاال بخارائيان رود نفر خوانند.  خلقْزحمتِ خود كنده است بي
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  بخارا ذكرِجايهاي

  1رازالطَّ بيت ذكرِ
  مسجدِ نزديكِ، شهرستان وو بخارا را كارگاهي بوده است ميان حصار

  و2مصالّها ها وت و يزديها و بالش،بافتندي روانها و در وي بساط و شادِ.معجا
 خراج بخارا خرج برديهاي فندقي از جهت خليفه بافتندي كه به يكي شادروانْ

 بيامدي و هرچه خراج بخارا بودي از جداگانه 3و از بغداد هر سال عاملي. شدي
  و آن مردمان، معطل ماندارگاه باز چنان شد كه اين ك. عوض بردي4ها اين جامه

   5.كردند پراكنده شدند  اين صناعت ميكه
و از  .رااين شغل   بودند مردان بودندي كه معين بخارا استاو اندر شهرِ

بردندي ها  هازآن جام بردند  مي زندنيجيان بيامدندي چنانكه مردمبازارگان واليتها
و عجب  .افتندي خراسان اين نبهرِ و به هيچ ش. رومهاي تا به شام و مصر و شهر

 اين شغل بود  و آنچه آلتِ،آن بود كه اهل آن صناعت به خراسان رفتند بعضي
هيچ پادشاه و امير و  و .آب و تاب نيامداين   به، ولياز آن جامه بافتند بساختند و

                                                           
 .دوزيِ پارچه بافي و سوزن كارگاه پارچه: ـ بيت الطَّراز 1

 .جانَماز:  مصالّ.متكا؛ پشتي: يزدي. خيمة اشرافي: شادروان. گليم: ـ بساط 2

 .كارگزار: ـ عامِل 3

 .ها ها؛ پارچه بافته: ها ـ جامه 4

درونِ سغد و تاخت و  بايست پس از برافتادنِ امارت ساماني و خزشِ تركان به ـ اين پراكندگي مي 5
 .راندندتاتازهايشان درسغد بوده باشد كه تركيب جمعيتي را برهم زدند و ايرانيان را 
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 و رنگ وي سرخ و .از اين جامه نبوديرا   ويمنصب نبودي كه رئيس و صاحب

  .واليتها  همةبهتر است  و امروز زندنيجي از آن معروف.ودي و سبز بسپيد

  ماخ بازارِ ذكرِ
بار هر  سالي دو.اند روز خوانده را بازار ماخ زاري بوده است كه آنبابخارا  به
، و  فروختندي1تانوي ب ، و هرباري كه بازار بود درروز بازار كردندي باري يك
  .ي شديازارگانب درم هزار روز زيادت از پنجاه به هر يك

روزگار ما بوده   كتاب آورده است كه اين بازار بهجعفر اندر ابن و محمد
 پرسيدم از پيران ؟اند بهر چه كردهرا از عجب داشتمي كه اينغايت   بهاست و من
پرست   قديم بتاهل بخارا در:  گفتند؟ است بخارا كه سبب اين چه بودهو مشايخِ

 حاال ،باز در وي بت فروختندي ، و ازآن تاريخ بود اين بازار مرسوم شده2،اند بوده
  .نيز همچنان مانده است

ي دركتاب خزاين العلوم آورده است كه در قديم نيشابورو ابوالحسن 
  و3 و درودگران،اند  ساختهه اين بازار وي فرمود.نام او ماخبخارا  بهپادشاهي بوده 

ر  معين حاضروزِ بازار بهاين   بهندي وسال بتان تراشيد تا  كه سالهنقاشان را فرمود
   .كردندي و فروختندي و مردمان خريدندي

 رود و  ماخ است صحرايي بوده است بر لبِ جامعِو آنجا كه امروز مسجدِ
بازار اين   به و آن پادشاه، بازار بودي چنانكه در ساية درختانْ، بسياردرختانْ

 تا مردمان ،اخ است مموضع كه امروز مسجدِاين   بهآمدي و برتخت نشستي
خانه  و به و هركس خويشتن را بتي خريدي . بترغبت كردندي به خريدنِ

                                                           
 .ها مجسمه: بتان. مجسمه: ـ بت 1

 .شده است هاي بودا دائر مي اي فروش مجسمهاند و اين بازار بر ـ بودائي بوده 2

 .نَجار: ـ درودگر 3



 تاريخ بخارا

www.irantarikh.com 

38
 چون روزِ بازار شدي و هرگاه آن بت گم شدي يا شكستي يا كهنه شدي. بردي

  . يديگري خريدي و آن كهنه را بينداخت
 بازار چون مردم جمع شدندي  و در روزِ.خانه شدي باز اين موضع آتش

وقت   به تا خانه و آن آتش. يدنديخانه اندر آمدندي و آتش پرست همه به آتش
   . بودجاي بهاسالم 

 و امروز .چون مسلمانان قوت گرفتند آن مسجد را برآن موضع بنا كردند
  . بخارا استاز مسجدهاي معتبرِ

  خاراب كُهندِژِ ذكرِ
ي در خزاين العلوم نيشابورابوالحسن : نصر گويد ابن محمد ابن احمد

 آن بود كه ـ  بخارا ارگِيعني حصاركِ ـ بخارا كهندژِرده است كه سبب بناي آو
 زدِو ن خويش بگريخت و از جيحون بگذشت كيكاوس از پدرِ ابن سياوش

 و .وي داد زني به افراسياب اورا بنواخت و دختر خويش را به. افراسياب آمد
است كه از وي  سياوش خو.وي داد  خويش را بهلكِند كه جملة ما بعضي گفته

 پس وي اين .عاريتي بود اورا بهر آنكه اين واليت از،د در اين واليتاثري مانَ
و ميان وي و افراسياب بدگويي كردند  ،بود  آنجا مي و بيشترْ، بخارا بنا كردحصارِ

 شرقي موضع كه از درِآن   به و هم در اين حصار،بكشت اورا و افراسياب
را آنجا دفن  اوـ  غوريان خوانندرا دروازة وآن  ـان كاهفروش درِاندرآئي اندرونِ

ردي آنجا م هرسالي هر  و،دنسبب آنجا را عزيز دار  بخارا بدين و مغانِ.كردند
   . نوروز روزِ آفتابِشد پيش از برآمدنِد و بكُيكي خروس برَ
 واليتهاهمة  است چنانكه درها  سياوش نوحهكشتنِ بخارا را درمانِو مرد
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را  آن 1االنو قَو. گويند اند و مي را سرود ساخته  آن و مطربانْ.معروف است

   . سال استهزار  و اين سخن زيادت از سه. مغان خوانندگريستنِ
اند   و بعضي گفته. وي بنا كرده است،روايتاين   به،پس اين حصار را
   .افراسياب بنا كرده است

 به خُداها بخار2دونبن چون .سالها ويران بماندو اين حصار ويران گشت و 
و شوي آن خاتون كه ياد كرده  بود بخاراخداهپدر طغشادهاو  و  ـلك نشستم 

، و آن كاخ كه بود وي آبادان كرد و  و اين حصار را آبادان كرد كس فرستادـ آيد
  آن آهنِ مترجمروزگارِ تا به. نامِ خويش بر آهن نوشت و بردرِ كاخ محكم كرد

چون حصار را : نصر گويد ابن محمد ابن  وليكن احمد،ود آن كاخ بدرِنوشته بر
  .ويران كردند آن در را نيز ويران كردند

جعفر و ابوالحسن  ابن نصر آورده است و محمد ابن محمد ابن و احمد
 باز ،ويران شداين كاخ را بنا كرد  خُداها بخاربندون كه چون اند ي گفتهنيشابور

 حكما را جمع .شد كرد و باز ويران مي  بنا مي چندبار،بنا كرد و باز ويران شد
النعش   كاخ را بر شكل بنات  افتاد كه اين اتفاقآنبر. كردند و تدبيري خواستند

  3. بر آن صورت ويران نشد. سنگينكه بر آسمان است بنا كنند به هفت ستونِ
كاخ را بنا كردند هيچ  آنگاه باز كه اين ديگر آن است كه ازو عجبِ

  .بودرا   ويظَفَرْ كه اِالّ ،از اين كاخ در وي به هزيمت نشده استپادشاهي 

                                                           
 خوان نوازنده و آوازه:  قَوال-1

 بندوان نامِ خاندانيِ يك خاندان اشرافيِ سغد بوده، و از .ـ شكل درست اين اسم بندوان است 2
 به امارتِ .اند نام برده شده است افسرهائي با همين نام كه در اواخر ساساني در ارتش بوده

 .نشستنِ اين امير مربوط به اواخر عهد ساساني است و آستانة حملة عرب به ايران است

دهد، يادگار دوراني بسيار دور است كه مردم  هائي كه دراينجا از يك بناي باستاني مي ـ نشاني 3
 .اند، و اين بنا شايد معبدِ آن مجموعة آسماني بوده است پرست بوده بخارا ستاره
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جاند هيچ پادشاهي در وي  كاخ را بنا كرده  ديگر آن است كه تا اينبِو ع
 و چون پادشاه را اجل نزديك شده سببي . در اسالمنه و  در كفر نه،نمرده است
  از وقتِ.يافته استجاي ديگر وفات  ه از آن كاخ بيرون آمده و بهپديد آمده ك

 و اين حصار را دو در .كاخ تا ويران شدن وي همچنين بوده است بناي اين
  و درِ، غوريان خوانند شرقي را درِ درِ. غربي شرقي و ديگر درِ يكي درِ،است

  .خوانندفروشان   علف درِروزگار مترجم  و به ريگستان خواننددرِرا غربي 
 و اين حصار .در آن  بهدر تا  راست ازاين حصار راهي بوده استدر ميانِ  و
 و زندان و ديوانهاي ، پادشاهان و اميران و سرهنگان بوده است1شِشِجاي با
 و سراي حرم و خزينه در .باز  پادشاهان از قديم و كاخ جاي نشستِ.پادشاهي

  .وي بوده است
ن خا  ارسالن تاآمدچند بر  و سالي اين حصار ويران شدروزگار مترجم و به

 بزرگي را بر اين  و اميرِ. خود آنجا ساخت و جاي نشستِ.آبادان فرمود كردن
ار را در چشمِ و اين حص.داشت  ساخته بود تا به شرايط نگاه مي2 كوتوالحصار 
 امير 534  سالرسيد دربخارا  بهشاه  و چون خوارزم.  حرمتي عظيم بودخلقْ
بگرفت و  اورا ،ي بخارا بودسلطان سنجر والفرمان   بهعلي خليفه بود و زنگي

  . ويران بماند زيادتسالْ دو و،بكشت و حصار را ويران كرد
م در  بخارا شد هخان واليِين از جانب گورتَگ  الب536 سالو چون در 

و .  خود آنجا ساختشِ و جاي باشِ،سال بفرمود تا حصار را آبادان كردند اين
 ،رسيدبخارا  بهز  غُحشَمِ 538 الس در ماه رمضان .آن شد كه بودحصار نيكوتر از

                                                           
 .محل اقامت: جاي باشِش). از مصدرِ باشيدن(اقامت : باشِش ـ 1

لفظ تركي است و توسط تركانِ مهاجم كه برايران حكومت كردند وارد زبان . ( دژنگهبانِ:  كوتوال-2
 )فارسي شده است
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 و جنگي و رنجي عظيم ، وزير محصور گشتندبيك و شهابِ الدوله و قراچه عين
 ، وزير را بكشتند و حصار ويران كردند حصار بگرفتند و شهابِزْ غُحشَمِ و ،شد

  .و همچنان ويران بماند
 از ة ربض و كدوار،زنند ربض ا بخار خواستند در شهر560ِ سالچون در 
ة حصار را و برجهاي او كه از خشت پخته بود  كدوار،بايست خشت پخته مي

 ، و آن حصار به يكبارگي ويران شد،بازكردند و به ربض شهر بخارا خرج كردند
  1. ديگر نشاني نماندو از آن كاخ و هيچ عمارتِ

  است بوده بخارا به كه پادشاهان منزلهاي ذكرِ
 در اين ، كه ريگستان خوانند2دروازة معبد  بخارا تا به حصارِ غربيِاز درِ

 و در روزگار آل 3.باز در جاهليت ريگستان سرايهاي پادشاهان بوده است از قديم
 سرائي  به ريگستانْـ سامانياسماعيل  ابن احمد ابن نصر ـ اميرِ سعيد سامانْ

  بردرِو.  بسيار در وي خرج كردمالِ  و، نيكوغايت بهد نفرمود، و سرائي ساخت
مجداگانهچنانكه هر عاملي را . ال فرمود بنا كردندسراي خويش سراي ع 

وزير و ديوانِ   چون ديوانِسراي سلطان، بردرِ  بودي اندر سراي خويش4ديواني
 مؤبد و صاحبلك و ديوانِ صاحب شُرَط و ديوان دالمميمستوفي و ديوان ع

                                                           
شاه محمد ابن سلطان تكش بخارا را بگرفت   خوارزم604در سال :  در حاشيه چنين نوشته است-1

 لشكرِ تاتار بيامد و اميرِ 616باز در سال .  را آبادان كرد، و خطائيان مقهور شدندو باز حصار 
 .ايشان چنگيزخان بود؛ و بردرِ قلعه دوازده روز جنگ كردند و قلعه را بگرفتند و ويران كردند

 .كردن اسب و قاطر محلِ رام:  معبد-2

گفتند و  مي» جاهل«هاي ماقبل اسالمِ  يرانيعربهاي مسلمان به ا. ها روزگارِ ناداني به: ـ در جاهليت 3
 .ناميدند دورانِ شاهنشاهي را دوران جاهليت مي

 .دفترِ كارِ اداري: ـ ديوان 4
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قاف و ديوان و ديوان اوديوان شرف و ديوان مملكة خاص و ديوان محتسب 

  .ترتيب ديوانها فرمود بنا نهادنداين   به.قضا
 ابن احمد ابن نصر ابن نوح ابن كعبدالملِ  ـ رشيد اميرِروزگارِ و به

 كه  يميني استكه مؤلف كتابِ ـتبي ع حسن ابن  وي احمد وزيرِـ اسماعيل
مدرسه مقابلة ـ در  گرمابة خان استمحلة دروازة منصور در جوارِ گورخانة او به

  . كمال گرفت چنانكه آن موضع از آن مسجد،غايت نيكو همسجدي بنا كرد ب
 غالمان به سرا اندر آمدند  در شب،ردتاد و بم رشيد از ستور بيفچون اميرِ

تش زدند  كردند و سراي را آ منازعهخاصگان و كنيزانْ. غارت مشغول شدند و به
 و .ينه و سيمينه همه ناچيز شدچه ظرايف بود از زرتا همه بسوخت و در وي هر

  . چنان شد كه از بناها اثري نماند
 شوال  ماهِرلك بنشست اندم ـ به  نوح ابن منصور ـ اميرِ سديدو چون 

، و  فرمود تا آن سرايها را ديگربار عمارت كردند،مولَيان به جوي 350سال به 
 به ميرِ سديداآنگاه . صل كردندحا  و ضايع شده بود بهتر ازآن بهه هالكهرچ

  چنانكه عادتِ، سوري كه چون شبِ، هنوز سال تمام نشده بود.سراي بنشست
 سراي سقفِ بهست و  آتش بجئي ، پارهقديم است آتشي عظيم افروختند

 هم در شب به جوي اميرِ سديدو . باره جملة سراي بسوختگرفت و ديگردر
 و  همه را بيرون برد1دفينهشب خزينه و   وزير را فرمود تا هم در آن رفت،مولَيان

چون روز شد معلوم كردند كه هيچ .  فرستادمولَيان معتمدان به جوي دستِ به
اني  وي از خالص مال خود پنگ و وزير2ِ. زرينانِ پنگغايب نشده بود جز يكي

                                                           
 .جواهرات و طالهائي كه درزير زمين كرده باشند:  دفينه-1

 دار كه شبيه منگولة بزرگ بوده و تارهايش ابريشمين و مانند و دسته افزاري پنگ دست: ـ پنگان 2
 .اند گرفته زرين بوده و شاهان به دست مي



  تاريخ بخارا

www.irantarikh.com 

43
  . و به خزينه فرستاد، مثقال بود700فرمود كه وزن او 

خراب شد ريگستان بماند وو از آنگاه باز اين موضع .  
  نفيسِ كه بهتر از مقامِ، بوده استمولَيانسراي پادشاهان به جوي و ديگر

ا كه همه چر.  در بخارا جاي و منزلي نبوده استمولَيانثل جوي  مِآيينْ بهشت
 در علَي الدوامآبهاي روان بوستانها، و چمنها و جاي او سراها و باغها و 

و به هزار جانب به اند گذشته  مي همديگرانِزارهاي او در هم پيچيده از مي رغم 
كرد  روان مي و هركس كه تماشاي آبهاي .اند رفته گلزارها مي زارها و به طرف مرغ

عصر و  نادرِ و استادانِ! رود كجا مي آيد و به شد كه ازكجا مي در حيرت مي
  :دولتي گفته و صاحب. اند اران چنان طرح كشيدهمعم

  با شيون رفتآب خندان به چمن آمد و 
  بايد ازاين گلشن رفت  كرد كه ميها ناله

  عاليِمنَقَّشِهاي موزون و   خانهي به تمام ريگستان تا دشتكو ديگر از درِ
باغهاي خوش و سرحوضهاي نيكو و  و چهارمصورهاي  گين و مهمانخانهسن

ي  جانب شرقي و غرباي آفتاب از درختهاي كجم خرگاهي بوده به نوعي كه ذره
  .افتاده حوض نميبه نشستگاهِ سر

 فراوان از ناشپاتي و بادام و فندق و هاي الوانِ و در اين چهارباغها ميوه
غايت  هسرشت هست در آنجا ب عنبراي كه در بهشتِ گيالس و عناب و هر ميوه

  .نيكو و لطيف بوده است

  مولَيان جوي ذكرِ
  و وي هركسي، استلك طغشاده بوده مِمولَيان جوي در قديم اين ضياعِ

 اين )رح(و امير اسماعيل ساماني. اي داده است  از فرزندان و دامادان خود را حصه
عتصم  ابن مستعينم طالوت كه سرهنگِ ابن محمد ابن ضياع را بخريد از حسن
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   ].خليفة عباسي [بود

 سرايها و بوستانها ساخت و بيشتر بر مولَيانجوي  و امير اسماعيل به
 خويش 1جهت مواليانِاز اورا و پيوسته. قف كرد و هنوز وقف استمواليان و

 نظاره مولَيانجوي  بخارا به  از حصارِل تا روزي امير اسماعي، بودييمشغول دل
 دوست غايت به اورا ،ستاده بودي پيش او اـ موالي پدر او   ـكبيركرد سيماء  مي

الي سببي ه خداوند تعد كهرگز بو«: امير اسماعيل گفت.  و نيكو داشتيداشتي
 شما بخرم و مرا زندگاني دهد تا ببينم كه اين ضياع بهرِسازد تا اين ضياع را از

تر است و  يمتق ه ضياع بخارا ب از آنكه اين ضياع از همة؟شما را شده است
   ».هواتر خوشتر و خوش

 خداي تعالي روزي كرد تا جمله بخريد و بر مواليان داد تا جوي مواليان
  .  گويندمولَيان مردم جوي د و عامةنامي ش

 و جمله ،را دشتك خوانند  بخارا صحرائي است كه آنو پيوستة حصارِ
 محمد ابن  آن موضع را هم بخريد از حسن)رح(امير اسماعيل. نيستانها بوده است

 به حاصل 2ي اول ده هزار درم از بهاي نَو هم سالِ. هزار درم طالوب به دهابن 
  . جامعرد بر مسجدِيل آن موضع را وقف كامير اسماع. آمد

و بعد از امير اسماعيل از فرزندان او هركه امير شد خويشتن را به جوي 
  . او خوشي و خرمي و نزهتِ بوستانها و كوشكها ساخت به سببِمولَيان

 بردرِ  خوانند3» علويانكاريكِ«موضعي است كه آن را » دروازة نو«به 
وي   بهغايت نيكو چنانكه هنوح كوشكي ساخت بن  اب و آنجا امير منصور.شهر

                                                           
 . باشند  كه آزاد كرده شدهغالمان: )جمعِ موال ( موالي-1

ـ نيِ بيشه را براي ساختن بوريا و فرش، و همچنين گذاشتنِ روي تيرِ سقفِ خانه، و نيز در  2
 .بردند، و كاالي بازرگاني بود كار مي ساختنِ كپرهاي اعياني به

 ِكشتگاه؛ مزرعه؛گاه؛  نكاريد:  كاريك-3
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لكة مم علويان كاريكِاع ي و اين ض. بود356 و سال بر .ل زدندي از نيكوئيمثَ

ا داد  اهل علم ر وي اين ضياع.خان طمغاج ابن خانروزگار نصر سلطاني بود تا به
 ن ضياعِ آ و عوضِ،د تا فقها را كشاورزي آسانتر بو،بودشهر نزديك  از آنكه به

  .دورتر بگرفت
 چون . علويان معمور بود تا آخر عهد سامانيانكاريكِ و مولَيانو جوي 

ندارالملك بخارا  به و ؛لك از سامانيان برفت آن سرايها خراب شدميعنبود مگر م 
خان كه او  ابراهيم طمغاج ابن لك نصرالم  ك شمسروزگار ملِ  تا به1،حصار
  . بنا كرد راآباد شمس

  ذكر شمس آباد
سنك فر دروازة ابراهيم ضياعهاي بسيار خريد قريب نيم به لكالم شمس ملِك

اي ه  و مالهاي بسيار و خزينه،غايت نيكو هو بوستانها ساخت ب باغ،  دروازة به
آباد  شمس  و پيوستة. آباد نام نهاد را شمس  و آن،ندر آن عمارتها خرج كردابسيار 

را ديوارهاي   نام كرد و آن2را غورق ه و آن خاصانِ ستورازبهرِچراگاهي ساخت 
ساخت و  اي  و اندر وي كاخي و كبوترخانه،مقدار يك ميل استوار ساخت به

 .آهوان و روباهان و خوكان وحشي داشتي چون گوزنان و جانورانِاندرآن غورقْ
  .  و ديوارهاي بلند بر وي بود كه نتوانستندي گريختن. بودند3و همه آموخته

لك نشست و م رخان بهضِ او خِلك از دنيا برفت برادرِالم سك شمون ملِچ
 و چون او نيز از دنيا .غايت با نزهت بود هو ب. آباد را عمارتها زيادت فرمود شمس

  .آباد را تيمار نكرد تا خراب شد  اين شمس وپادشاه شدخان  برفت پسر او احمد
                                                           

 .ـ داستان ويرانيِ سغد به دست تركانِ خزنده پس از برافتادن سامانيان است 1

 ).تركي است(. باغِ وحش: ـ غورق 2

 .آموز دست: ـ آموخته 3



 تاريخ بخارا

www.irantarikh.com 

46
چون به .  بسيار كرديد خرابيِرسبخارا  بهچون ملكشاه از خراسان بيامد و 

 وراء النهر و باز به ما،خان را بگرفت و به خراسان بردسمرقند رفت احمد
 فرمود و خويشتن را سرائي به جويبار. آباد تمام ويران شده بود و شمس. فرستاد

 و مدتِ. جاي آوردند تَكَلُّف بود بهه  روان و آنچ آبِو اندر آن بوستانْ. بنا كردند
لك بنشست هر وقت خان به م چون ارسالن . بخارا بودلكِن سرا دارالمسال آ سي
، بعد از آن چنان صواب ديد كه ويران كنند. بودي در اين سراي بوديبخارا  بهكه 
  . را برداشتند و به حصار بردند و آن موضع خراب بماند فرمود تا آن سراو

 سرائي ـ كوي بوليثدر  ه ـچ  دروازهمحلة بهخان  سال ارسالن چندو ازبعدِ
  و يكي گرمابة ديگر،خاص فرمود ساختند  و اندر وي گرمابة ،فرمود بنا كردند

 بخارا  دارالملكِو سالهاي بسيار آن سرا. ه نبود آن گرماب چنانكه مثلِ،سرايبردرِ 
 بردرِ فقها ساختند و آن گرمابه كه   را مدرسةا و بعد ازآن فرمود تا آن سر.بود

 خود را به  خاصِرايو س. آن مدرسه وقف كردند ديگر برايه هسراي بود و دي
  .درِ سعدآباد فرمود تا بنا كردند

  كوشكهاي بخارا ذكر
 مسلم  ابن  اندر كتاب آورده است كه قبيبهرشخي ابن جعفر نمحمد

ا و ه درآمد و بخارا را بگرفت اهل بخارا را فرمود تا يك نيمه از خانهبخارا  به
گفتندي  1ان بودند در بخارا كه ايشان را كشكثقومي. ا دادند خويش عرب رضياعِ

 و در ميان اهل بخارا ايشان را ،حرمت و قدر و منزلتو ايشان مردماني بودند با
ان بازارگان و ، و ايشان از دهقانان نبودند غربا بودند اصيل،شرف زياده بودي

                                                           
كه  ، يعني كساني بوده باشد»كُتان كوشك«يا » دگانكَ كوشك«بايست  اين نام ميشكلِ درستِ ـ  1

شود  كدگان مي پس معناي كوشك. ؛ و كوشك را اكنون ويال گوئيمهايشان كوشك است خانه
 .هاي ويالئي دارند كه خانه كساني
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 و اسبابِها   خانه كردنِت كرد اندر قسم1لحاحاِ  قُتَيبهپس . بودند و توانگر بودند

 شهر هفتصد و از بيرونِ 2عرب، اسباب خويش جمله گذاشتند به پس .ايشان
  .قدر بود كه شهرستان است  شهر همينروز و آن ،كوشك بنا كردند

 خويش بنا اي چاكران و اتباعِه يش خانهو خرد كوشكِگِرد بركسي گِهرو 
كوشكها آن   بهحرائي ساخت و خود بوستاني و صدرِ كوشكِكردند، و هركسي بر

 بر . است شهر شده و آن كوشكها امروز ويران شده است و بيشترْ.بيرون آمدند
  و آنجا،خوانند  مغان ميرا كوشكِ ه است كه آنآن موضع دو سه كوشك ماند

  3.اند مغان باشيده
 اين كوشكهاي درِ بسيار بوده است و برهاي مغان دراين واليت و آتشخانه

  .غايت عزيز ه ايشان ب و ضياعِ، خوش و خرّم بوده استتانهايمغان بوس
روزگار امير حميد چنين  ير كرده است كه ما بهرعفر چنين تقبن ج امحمد

بخارا  بهسبب است كه پادشاهان آن   به كوشك مغان را قيمت ضياعِ كهشنيديم
ياعها تا  پادشاه رغبت نمودند به خريدن آن ضاند و غالمان و نزديكانِ مقام كرده

 بخارا سخن به اميرِ چون اين .هزار درم شدفتي از اين ضياع به چهار هر جقيمتِ
مقام بخارا  بهرسيد بگفت چنان است كه دانسته است پيش از اين كه پادشاهان 

 4گاو جفت  كه يك و اگر كسي خواستي،كردندي قيمت اين ضياع بيشتر بودي
 نقره سنگِ هر جفتي به دوازده هزار درمافتي د در سال نتوانستي اگر بيرَزمين خَ

 هزار  زمين به چهاركه هر جفتِ نرخ ارزان شده است  و اكنون؛بايستي خريدن
  . كمتر مانده است كه مردمان را سيم؛بايد سنگ نقره مي درم

                                                           
 .اِصرار، پافشاري:  اِلحاح-1

 .ـ هرچه داشتند از روي ناچاري به عربهاي فاتح واگذار كردند و خود از شهر رفتند 2

 .اند ساكن بوده: اند  باشيده-3

 .نِ زيرِ كشتمساحتِ زمياندازة  واحدي براي -4
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ن  مغان چنا كوشكِروزگار ما اين ضياعِ بن محمد نصر گويد كه به ااحمد

 به ، رايگانرهاكنند و آنچه بخرند ؛خواهد  نميدهند و كس است كه به رايگان مي
  1.شفقتي بر رعيت سبب ظلم و بي

  گويند كنپرك ديوارِرا آن مردمانْ كه بخارا ديوارِ كرِذ
 جعفر نرشخي ابن  محمدنصر گويد كه اين فصلْ ابن محمد ابن احمد

  . سخن رانده استاست، و ليكن بعضي از اين در اثنايترتيب نياورده اين  به
ترتيب آورده است كه چون  ي در خزائن العلوم بهنيشابورحسن ابوالو 

كس از   و هيچـ يعني پدر هارون الرشيد الفت به اميرالمؤمنين مهدي رسيد ـخ
  ابوالعباس فضل جملة خراسانْخلفاي عباسي از وي پارساتر نبودي، پس اميريِ

 پس و آنجا بنشست،، و او بيامد تا به مرو 166 در سال سليمان طوسي را دادابن 
غد نيز جمله به مرو  س او رفتند، و مهترانِبخارا به نزدِ مهتران و بزرگانِوجوه و 

يد، اهل بخارا گفتند كه  ايشان پرسحال واليتِ خراسان، او ازرفتند به سالم اميرِ
ها غارت  آيند و ديه  مي2وقت ناگاهتهر  كه بهرك رنج است تُكافرانِما را از«

 و مسلمانان را اند  و ديه سامدون را غارت كردهاند تازگي آمده نون بهو اككنند،  مي
 »هيچ تدبيري داريد تا بفرمايم؟«: ابوالعباس طوسي گفت» .اند اسير كرده برده

 روزگارِ  به!قاي امير خراسان بادب«:  گفت، آنجا بودـ  سغدملِكِ ـغورك   ابنيزيد
زني  به سغد ،اند كرده  غارت مي سغد را واليتِتركانْـ  در جاهليت ـپيشين 

  ». واليت سغد از تركان امان يافته3اره برآورده است، او سغد را بپادشاه بوده
را كه امير  ليهذُعمرو  ابن ادمح ابن ديابوالعباس طوسي بفرمود مر مهتَ
                                                           

 .ها درزمان حاكمتِ تركانِ اشغالگر است بارِ سغدي  از وضعيتِ ستمئي نمونهـ  1

 .خبر ناآگهاني و بي: ـ ناگاهت 2

 .ـ يعني دربرابر تركان ديوار كشيده است 3
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ه همة روستاهاي بخارا اندرونِ د چنانك بخارا را باره زنَا او ت از جانب1ِ بخارا بود

 اين مهتدي.  بخارا نرسد سمرقند، تا دست تركان به واليتِد به شكلِ باره بوآن
 اي نهند و به هر نيمه د بفرمود تا اين ديوار بزنند و در هرفرسنگي دروازهاحمابن 

 بخارا بود  كه قاضيِ)رح(بخاري  خلف ابن و سعد .برآرند استوار جِميلي يكي بر
  .215در سال عبداهللا  ابن يحيابن اگار محمد روز  تا به.اين شغل را قيام نمود

داشت، و  فرمود و نگاه مي و هر اميري كه بودي بعد ازآن عمارت مي
 بخارا بود، و هر سالي مالي عظيم ببايستي و  و خرجي عظيم بر مردمانِمعونت

 تا 2 كه او خلق را رها كرد)رح(اسماعيل ساماني روزگار امير  تا به.رهاي بسيارحشَ
 و . بخارا من باشمار خراب شد، و گفت تا من زنده باشم بارة واليتِآن ديو

كرد، و نگذاشت كه به   ميجنگ خويش آنچه پذيرفت تمام كرد، و پيوسته به تنِ
  . بخارا دشمنان ظفر يابندواليتِ

  بخارا ذكرِ ربضِ
 امير دستِ بخارا بود ازخالد كه اميرِ ابي ابن  شهر بخارا از احمدمردمانِ

ضي  ما را ربطلحه درخواست كردند كه شهرِ ابن عبداهللا ابن ان محمدخراس
 پس او .هزنان در امان باشيمبنديم و از دزدان و راها بر بايد تا شب در وازه مي

ها  غايت نيكو و استوار، و برجها ساختند، و دروازه هفرمود تا ربضي بنا كردند ب
وقت كه را به هربض  و اين ر. بود كه تمام شد235تاريخ  نهادند، و اين به

  . لشكري قصد بخارا كردي عمارت تازه كردند
 قديم ربضي  آن ربضِخويش بفرمود تا در پيشِروزگارِ   بهخان و ارسالن

                                                           
 .ذُهل  عرب از قبيلة بني-1

 .ـ يعني مردم را مجبور به پرداختِ هزينة تعميرِ ساالنة ديوار نكرد 2
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 سالو در. و آن نيز خراب شد. ديگر بنا كنند، چنانكه هر دو متصل و محكم شد

 ابفرمود تخان  طمغاج  لج مسعود قينْالدنيا والد كن رم عالِ عادلِ خاقان560ِ
 564 سالو در .  بخارا ربضي زدند، و باز ويران شد شهرِ قديمِ آن ربضِبيرونِ

فت و باز ربض فرمود، و فصيل سلطان تكش بخارا را بگر ابن خوارزمشاه محمد
  1.دو را نو كردند و هرزدند

  بخارا به زدن سيم و دِرم ذكرِ
 ،»خُداه بخارا3كانا«هي بود نام او شاپادبخارا  به زد 2نخستين كسي كه سيم

 4.كرباس و گندم بودي ي بهبازارگان در بخارا  و،سال بر بخارا پادشاه بود و او سي
سيم بخارا  بهاند، او نيز بفرمود تا  ي ديگر سيم زدهواليتهاخبر دادند كه به اورا 

 روزگارِ  به بفرمود با تاج، و اينخويش، و برآن صورتِ خالص زدند از نقرة
  . بود )رض(خالفت اميرالمؤمنين ابوبكر صديق

 امير خراسان شد در ماه »عطا ابن طريفغَ«رون الرشيد ا هبه روزگارِ
 الرشيد بود، و مادر هارون  هارون مادرِو اين غطريف برادرِ. 185سالِ  بهرمضان 
ش گويند، و رَرا ج از شهري كه آن ء از يمن خيزران نام بود، دختر عطاراالرشيد 

آوردند، مهدي را از  مهدي به نزديكِ اورا اسير افتاده بود به طبرستان، و از آنجا
 خيزران و چون كارِ. الرشيد الهادي و دوم هارون وي دو پسر آمد، يكي موسا 

الرشيد  ن هارو. بود ، و با وي مياز يمن وي آمد ، اين غطريف به نزدِبزرگ شد
 خوارزم روان شده بود، و ت مردمانْ سيمِتاريخ در دسآن   بهداد، ووي   بهخراسان

                                                           
 . باز لشكر تاتار آمد و شهر را بگرفت، و باز ويران شد616و در سال : حاشيه نوشته است در-1

 .سكة نقره:  سيم-2

 .همين صفت بوده باشد يا نهكانا ولي معلوم نيست كه اين . معناي ناشنوا است ـ كانا به 3

 .كردند كاال مبادله مي  كاال بهـ يعني 4
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 مردمان دستِ بخارا ازدلي گرفتندي، و آن سيمِ  آن سيم را به ناخوشمردمانْ

 بخارا به عطا به خراسان آمد، اشراف و اعيانِ ابن چون غطريف. بيرون شده بود
 خراسان  اميرِد كه ما را سيم نمانده است درشهر؛وي درخواستن و ازنزدِ او رفتند

 در قديم بوده  بخارافرمايد تا ما را سيم زنند، و به همان سكه زنند كه سيمِب
 ما بيرون  ما بيرون نكند و از شهرِكس از دستِ بايد كه هيچ است، و سيمي مي

رَد تا مانب  تاريخْآن   بهو. نيمك  خويش معاملهميانبا سيمپس اهل . عزيز بود نقره 
فاق كردند  بر آن انو.  خواستند در اين معنيز ايشان رأيشهر را جمع كردند و ا

همچنان . كه سيم زنند از شش چيز؛ از زر و نقره و مشك و ارزيز و آهن و مس
 و عامة .غطريفي به نام غطريف زدند، يعني سيم كردند، و به آن سكة پيشين

  .في خواندنديدرِمردمان غَ
 ،زدند سياه آمدالط  سيم كه به اختاين  قديم از نقرة خالص بود وو سيمِ

 قيمت نهادند ، وگرفتند كراهت مي  خشم كردشان و به1نگرفتند سلطاناهل بخارا 
قيمت گرفت تا رايج  همين سلطان به.  نقرة خالصسنگ  به يك درمغَدرِفيشش 
  آنكه خراج بخارا درقديم دويست بخارا گران شد، بهرِسبب خراجِ اين  به وشد،

سنگ نقره رايج   زدند، و شش درمغَدرِفيون چ. بود چيزي كمهزار درم نقره 
 عزيز شد و چنان غَدرِفيو چون .  بر ايشان الزم كردغَدرِفيهمين  شد، سلطان به

 غَدرِفي نقره روان شد، و سلطان نقره نخواست و  به درمِغَدرِفي  كه درمِشد
 رهزا هزار درم نقره كم چيزي بود به يكبار هزار  بخارا از دويستخواست، خراجِ

  . برآمدغَدرِفي و پانصد و شصت و هفت درم هزار درم و شصت و هشت
 نقرة پاكيزه به هشتاد و پنج  درم220ِسالِ  بهجعفر آورده است  ابن محمد

  .  بوده استغَدرِفيدرم 

                                                           
 .مأموران دولتي: ـ سلطان 1
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 بود كه ما اين كتاب را ترجمه كرديم 522 سال در :نصر گويد ابن احمد

قالي به هفت و نيم  سرخ مثو زرِود،  بغَدرِفي به هفتاد درم صد درم نقرة خالص
  . بودغَدرِفيدرم 

اند   زده»كوشك ماخك« به غَدرِفي اين جعفر آورده است كه ابن محمد
اند كه  و گفته. ست ديگر االطِ نقره بيشتر از اَخغَدرِفيو در سيم  .در شهر بخارا

دانگ رسنگ تا چها درم وزن نيم ، و در هر ده درم بهحبه زر است در هر درمي يك
 و از .اند هركسي از آل سامان  بسيار زده1عدليِ پشيزبخارا  بهو . و نيم باشد
  . نبودعجبي چون در آن بعد از آل سامان ذكر آن كرده نشد ديگر پادشاهانِ

  آن نواحيِ و بخارا خراجِ ذكرِ
بار هزارهزار و صد و   آل سامان و امراي سامان يكيروزگارِ خراج بخارا به

 و پانصد و شست و شش درم و پنج دانگ و نيم بوده است هزار تشست و هش
طرف خراج كم شده، و بعضي ضياع به آب  به هر2و از بعدِ آن. با خراج كرمينه

 را كه آب برده خراجِ غرق شده، سلطان خراج از آن موضع برداشته است و آن
است سلطان دست علويان و فقها افتاده   و بعضي به3را نيز وضع كرده است، آن

  سلطان شده و خراج از ديوانْو بعضي ضياعِ. را نيز وضع كرده است  آنخراجِ
 و خراج كرمينه از عملِ 4 چون بيكند و بسيار روستاهاي ديگر،پاك شده است

  .بخارا بيرون رفته است

                                                           
 . خُردة پول پشيزِ ساساني كه سكة مسين بوده استـ معادلِ 1

 .ـ يعني چون سغد به دست تركانِ خزنده افتاد و ويران گرديد 2

 .؛ فروگذاشته استازدست نهاده است: ـ وضع كرده است 3

 .تملكِ خويش درآورده است  يعني بسياري از روستاهاي سغد را سلطانِ ترك مصادره كرده و به-4


