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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 سال شانزدهم، شماره دوم

  26، شماره مسلسل 4931تابستان 

 

 

 آن ییدر شکوفا انیبخارا و نقش سامان

 

 11/11/29تاریخ تأیید:   2/6/22  تاریخ دریافت:

 حسین ایزدی                

 سید محمد حسینی  

 

ای در امور اقتصاادی،  النهر، از جایگاه ویژه ءشهر بخارا، پیش از ورود اسالم به ماورا

عنوان پایتخت ساامانیان و   ارتباطی و فرهنگی برخوردار بود. این شهر، پس از انتخاب به

های فرهنگی و اجرایی آناان، رشاق قاباو تاوجهی یافات. ساامانیان       با توجه به سیاست

و ثباا  و آراماش در   توانستنق با تکیه بر جایگاه معنوی خالفت عباسی و ایجاد امنیات  

مرکا  دینای و   و « قبةاالسالم  »های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این شهر را باه  حوزه

های سامانیان در  مقنی در شرق جهان اسالم، تبقیو نماینق. جایگاه بخارا و نقش فعالیت

باشق کاه باه روت توصای ی، ماورد     رونق و آبادانی این شهر، مسئله اصلی این مقاله می

 قرار گرفته است. بررسی

 

 .یماوراءالنهر، زبان فارس ان،یاسالم، بخارا، سامان واژگان: كليد

                                           

  باقرالعلوماستادیار دانشگاه. 

 .دانشجوی دکتری مطالعات تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب قم 



 

 

 

 
 

 

 

 

 آن ییدر شکوفا انیبخارا و نقش سامان

 

 

 

 

 

116 

 

 مقدمه

های کوچک  سرزمینی مرکب از دولت ،ماوراءالنهر تا پیش از سامانیان و حمالت امویان

 توان آن را به سه ناحیه زبانی و فرهنگی تقسیم کرد: ای بود که می واحه

ش پایین رود جیحون و اطراف دریاچه آرال که زبان نوشتاری ناحیه خوارزم در بخ ،نخست

ل آغااز سادا او    ،و گویش زبان آن خوارزمی بود و تاریخ محلی و بومی داشت که مبدأ آن

 .میالدی بود

گردید، بلکه مناطقی را کاه  تنها شامل سمرقند و بخارا می نهسغدیانای بزرگ که  ،دوم

گرفت. زبان رایا  درایان    ها بودند، را نیز در برمینشینی سغدی در مشرق زیر نفوذ یا کوچ

منطقه سغدی بودا و زمین داران، اشراف محلی و دهقانان بار ایان ناحیاه بسایار پهنااور      

 حکمفرما بودند. 

باختر بود که مشتمل بر چغانیان، بیشاتر تاجیکساتان    سومین ناحیه ماوراءالنهر، باکتریا

کاار  ه باکتریاایی با   ازباان کوشاانی     ،ایان ناحیاه   کنونی و شمال افغانستان فعلی بود. در

او ل هجری مصاادف باا   در سدا  ،رفت که نوعی زبان بومی محلی بود و خط آن مردم  می

دیان اساالم    1نیز در آن وارد شدا بود. اندکی هفتم میالدی، خط یونانی بود که اصالحات

 ،گ و تمادن ایرانای  ق وارد این منطقه شد و فرهنا ه.15از سال  ،ت اعرابواسطه حمال به

تحت سلطه امویان ادارا  مزبور ق، منطقهه.121البته تا سال  ؛رنگ اسالمی به خود گرفت

 شد.می

شاهر  ) با توجه به بُعد مسافت و دوری از نظاارت مساتقیم خالفات اماوی و مرکاز آناان      

 های مباارزا کانون جمله از ،مثل سمرقند و بخارا ،، ماوراءالنهر و شهرهای مهم آن(دمشق

دولت اموی بود که فشار اقتصادی و سیاسی سنگینی بر مردم ایاران و مااوراءالنهر    ضدبر 

 کردند.اعمال می

اتکا بر امکانات نیروهای موجود در خراسان بازرگ و   نیزو  مسئلهعباسیان با توجه به این 

ن را توانستند امویا ،داران بزرگ منطقه ماوراءالنهر و همراهی و حمایت حکام محلی و زمین
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توساط   ق(ه.211ا   121به قدرت برسند. منطقه مااوراءالنهر تاا عهاد ماأمون )     ،کنار زدا

 شدند.وسیله خلفای عباسی منصوب می شد که مستقیماً بهحکامی ادارا می

مااوراءالنهر تحات    ،ق(ه.221ا   215زمان با دولات صافاریان )   و هم هجری سوم در قرن

کردناد. پاا از   اهریان بر این منطقه حکومت میتسلط خاندان سامانی بود که از جانب ط

ق، سامانیان با استقالل کامال باه حکومات خاود اداماه      ه.212 سال انقراض طاهریان در

گاااری حکاومتی   نخستین حکومت مسلمان ماوراءالنهر بودند که با بنیان ،سامانیان .دادند

را باه یاک کشاور     هرتوانستند مااوراءالن  ،موروثی و اتحاد عناصر گوناگون و وحدت قومی

اساس این وحدت سیاسی را دیان اساالم قارار     ،کنند. سامانیان تبدیل منسجم و یکپارچه

ماوراءالنهر و پایتخت آن بخارا را باه   ،دادند و ضمن برقراری ثبات، امنیت و نظم و آرامش

نمودناد. در   تبادیل  فرهنگی و تمادن اساالمی   ا  ل علمیئمسا رواج مرکز تعلیم و تعلم و

گیری فرهناگ و تمادن اساالمی     ای در شکلکنندا سامانیان که نقش مؤثر و تعیین ،واقع

تواند با اسالم سازگار باشاد  شرق ایران در بخارا داشتند، نشان دادند که فرهنگ ایرانی می

 ند.نمودبه تمدن اسالمی ایران  یخدمت بزرگ ،و با این کار

 ،عنوان پایتخت دولت سامانی ا بهبر آن است تا با شناسایی موقعیت بخار ،این پژوهش

خصاو   در  را گااری ماهبی و فرهنگای ساامانیان   اقدامات سیاسی و سیاست پیامدهای

 گسترش اسالم در ماوراءالنهر مورد بررسی قرار دهد.شکوفایی این شهر و 

 

 موقعیت جغرافیایی بخارا

 2انگیاز دارد.  و پااییزی نشاا    ،تابستانی گرم و خشک ،زمستانی طوالنی و سرد ،بخارا

که این شاهر باه کاانون تجااری و      موقعیت جغرافیایی و طبیعی ذکرشدا بخارا باعث شد

که در خراسان و  یروط به ود؛بلکه دارای جمعیت فراوان ش ؛دگردارتباطی ماوراءالنهر تبدیل 

 9تر از بخارا نبود. هیچ شهری انبوا ،النهراءماور

شش یا هفات روز راا باا    به بیان دیگر، وفرسخ  92ا ی 91، برخالف سمرقند که بخارا

 اوجودبا  نیاز حتی در نقشه شاهر   است؛ همیشه در محل کنونی برپا بودا 5،آن فاصله دارد
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افتاد، در ظارف مادت   صحرانشینان که پیش از اسالم اتفاق می ویرانگرتهاجمات مکرر و 

 :از سه قسمت ،ایرانر شهرهای بیشت انندم ،هزار سال تقریباً تغییری پیدا نشدا است. بخارا

شاد و  نامیادا مای   «دژ کهان »جا به اسم  که همه ا بودشهر تشکیل شد قصر و کهنه ،ارگ

  1دارای هفت دروازا بود.

بنادی جغرافیاایی، بخشای از    در تقسیم بودا، النهر های بزرگ ماوراء از ایالت، این شهر

خیاز  م و حاصال مین خار  آمد. ایالت سغد )سغدیانای باستانی(، سارز ایالت سغد به شمار می

داناان، از   ترین ایالت ماوراءالنهر بود و به بااور بسایاری از جغرافای    میان آن دو رود و مهم

 جایگااا فرهنگای و   6شاد. جن ات اربعه و از زیباترین و مصفاترین جاهای دنیا شامردا مای  

ام به آن اشاارا شاود. نا    مزارات بخاراکه در کتاب این شهر، موجب شدا  اهمیت تاریخی

است که به لغت مغان، مجمع علم است؛ چراکه در آن شاهر،  « بخار»، از اشتقاق «بخارا»

بودا « کوا خوران»، «بخارا»اند: ریشه نام همچنین گفته 1اند.علما و فضالی بسیاری بودا

شادا و ساپا   « کخاارا »اناد و  را برای تخفیف انداخته« و»و »ه« گاا دو حرف  است. آن

نقال   ،بخاارا  های  در مورد نام 1شدا است.« بخارا»بدل کردند. پا، « ب»را نیز به « ک»

نیمجکت، بومسک )به زبان  :هایی چونبرای آن نام ،های فراوانی شدا است. نرشخیقول

تار  از هماه معاروف   مورد اخیر، ا کهذکر کردو بخارا  (شهر بازرگانان) التجار مدینة ،تازی(

 اند. نیز گفته 11«بومجکت»و  2«فاخرا» را نام آن ،همچنین .است

خیاز باین دو رود سایحون و    م و حاصال سرزمینی خر  ،ایالت سغد )سغدیانای باستانی(

غایات   در دشاتی هماوار و باه    ،ماوراءالنهر بود. این شهر های ترین ایالت مهم و از جیحون

پیوسته و نزدیک باود کاه    هم از چوب و به ،های آنخیز و سرسبز قرار داشت و خانهحاصل

 12فرساخ در   12 ،شد. مساحت ایان منطقاه  ویرانه یا فضای خالی دیدا نمی ،در آن میان

 11دیواری کشیدا بودند. ،گرداگرد آن فرسخ بود که بر

تتر ا  متاورالاهر ر نی؛ت      تر و با نزهت  ها، هیچ جایگه خوشو در همه اقلیم

کرتد، جتز    خاصه بخارا. و اگر ک؛ی به قرد  بخارا برشود، چردان کی چشم کار به
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کی سبزی  مین با کبودی آسمان پرتداری بته هتم     سبز هیچ چیز دیگر نبیرد  چران

هتا  اس  بر ب؛اطی سبز، و کوشک 12اییکی شُدَستی و یا مگر آسمان چون مُکَبّه

 13چون سپ ری هر کوشکی. ،در میان سبزی

از  به رود سیحون پیوسته اسات و  ،به کوهستان پامیر و از یک سو ،بخارا از یک طرف

و  15به دشت فرغانه ،پیوندد و از سوی مشرقاطراف سمرقند میه این جلگه ب ،طرف شمال

رسد. مجااورت بخاارا   به سمت خوارزم می ،و از جانب مغرب 11به جلگه چغانیان ،از جنوب

کند. پا از ورود اسالم  ی پیدابا کوهستان پامیر باعث شدا تا این شهر آب و هوای متغیر

 ،در کنار شهرهایی مثل بغداد و ری ،ایپیدا کرد و در دورا چشمگیری اهمیت ،به این شهر

عناوان یکای از مراکاز مهام فرهنگای،       خوبی در حوزا فرهنگی و تمدنی درخشید و باه  به

 سیاسی و اقتصادی جهان اسالم شناخته شد.

 

 اقتصاد بخارا و ترویج فرهنگ اسالمی

هاایی تجااری منااطق و شاهرهای     اای باود کاه را  گوناه  به ا،موقعیت جغرافیایی بخار

گاشت. مسیر ابریشم که نام و اهمیت آن را به تجارت و از آن می ،گوناگون در ماوراءالنهر

در بازارهاای متعاددی    ،به همین دلیال  .گارداز کنار همین شهر می ،شناسیمبازرگانی می

دی و جمعیتی این شهر ایجاد شد و جمعیت فراوانی را به سوی خود جلب کرد؛ رونق اقتصا

که پیشینه آن به عهد باستان و دوران حکمرانی کوشانیان بار منطقاه وسایع مااوراءالنهر     

و  شاد ، از بازارهایی بود که سالی یک بار در بخارا برگازار مای  «ماخ روز»گردد. بازار برمی

که در درون  «طواویا»بازاری به نام  بود، ت بود. همچنینمحل فروش بُ ،از اسالم پیش

 16شد.رهای بزرگ بخارا و بر شاهراا سمرقند برپا میدیوا

انتد بتا نتمت  و    اس  و در وی مردمانی بوده« برخا»طواویس، نام اصلی او 

اند. عرب، پیش داشتهتجمل، و ا  تجمل، هرک؛ی در خانه یکی و دو طاووس می

ا اند  چون در آنجا طاووس ب؛یار دیدند، نام آن دیه را  این، طاووس ندیده بوده
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« طتواویس »را نیز رهتا کردنتد و   « ذات»کردند و بتد ا  آن، « ذات اهطواویس»

گفترد. در وی، م؛جد جامع اس  و شارستانی عظیم دارد. و در ایام قتدیم، آنجتا   

با ار بوده اس   به فصلِ تیرماه ده رو . و رسم آن با ار، چرتان بتوده است  کته     

با عیب همه، به این  آخریان یگرمتیوب بودی، ا  برده و ستور، و د آخریانهرچه 

با ار فروختردی  و با  رد کردن امکان و سامان نبودی و هیچ شرط نپذیرفتی  نه 

هزار کس بیش حاضر آمتدی، ا    فروشرده، نه خزنده را و هرساهی به این با ار، ده

 17با ارگانان و اصحابِ حوائج... .

هاای  که در کتاب 11ن و رخشهافشنه، برکد، رامش :چون ،وجود بازارهای مختلف دیگر

شاهرهای   بارای  خصو  به ،عنوان یک ویژگی مهم شهر مختلف تاریخی و جغرافیایی به

هاای  . کاروانوافری برخوردار استاهمیت  رود، از به شمار می بزرگ و پایتختی مثل بخارا

با  خط ارتبا  مناسبی برای انتقال فرهنگ اسالمی و آشنایی دیگر بالد ،تجاری و بازرگانی

ترین  شد، مهموسیله دولت سامانی ایجاد می این آیین بود. امنیتی که در زیر سایه اسالم به

چنینی بود که عالوا بر دادوستد کاال، فضای مناسبی بارای   مقوله در تشکیل بازارهای این

 تروی  فرهنگ اسالمی بود.

خا  فرهنگی ماردم  عمدا بازارهای بخارا، بازارهایی بودند که پیوند مستقیمی با ایام 

شماری مردم آنجا داشاته اسات و هماین     بخارا داشته، معموالً ارتباطی وثیق با اعیاد و گاا

-شد و البته مای امر، عاملی برای انتقال فرهنگ دینی و اجتماعی اسالم به سایر اقوام می

تغییار نگارش یاا تحاول      یبیانگر ناوع  ،گفت که تحول در زمان تشکیل این بازارها توان

هاای فرهنگای و   اقادامات اجرایای و سیاسات    وسایله  بهاسالمی بخارا بود که  ا  هنگیفر

 ماهبی سامانیان تثبیت شد.

 

 بخارا در عهد اموی عباسی

او لین تهاجمات در عهد اموی و به فرماندهی عبیداهلل بن زیااد و در عصار حکومات      
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هزار ساپاهی از  25د با ق صورت گرفت. در این سال، عبیداهلل بن زیاه.15در سال  ،معاویه

دادن سپاهیان ترک که به کماک حااکم    رود جیحون عبور کرد و پا از جنگ و شکست

بخارا آمدا بودند، شهر را به محاصرا گرفت و پا از مدتی، خاتون بخارا امان خواسات و  

عبیداهلل بن زیاد با اخا یک میلیون درهم، گرفتن چهارهزار باردا، ظاروف طاال و نقارا و     

  12ای ابریشم گرانبها صلح کرد.هپارچه

بارها سار باه شاورش     ،ن بخارا به دلیل رفتار سپاهیان امویاساکن ،قرارداد باوجود این

ا   61ق، پا از تثبیت دولت اموی توسط عبدالملک بان ماروان )  ه.21برداشتند. در سال 

 قتیبالة ق( به حکومت عراق و خراسان، ه.21ق( و انتصاب حجاج بن یوسف ثقفی )م ه.12

ضمن بنای  شورشیان را سرکوب کرد و ،عنوان امیر خراسان ق( بهه.26)م  بن مسلم باهلی

هاای   دستور داد تا اهالی بخارا نیمای از خاناه   ،مسجد جامع در بخارا و برقراری نماز جمعه

بر اعمال و رفتاار آناان    نمودا، عراب واگاار کنند تا بومیان را از نزدیک کنترلشهر را به اَ

 21ه باشند.نظارت داشت

بدرفتاری  و نیز قبایل ترک و هاواسطه دخالت چینی به ،پا از مرگ قتیبه این، با وجود

 ،هاطغیان و جنگ و شورش در بخارا برقرار بود. آخرین نمونه از این دست شورش ،امویان

ق، ه.121آخرین حاکم اماوی در خراساان در ساال     ،ق(ه.191)م  در دوران نصر بن سیار

 21نصر بن سیار شورشیان و سپاهیان ترک را شکست داد. ،که در جریان آناتفاق افتاد 

داران  از زمین که از حکام محلی و را بن طغشاداقتیبة  ،پا از این وقایع ،نصر بن سیار

بن طغشادا در جریان قیام  قتیبةیعنی حاکم بخارا کرد.  ،«بخارا خدات» ،بزرگ منطقه بود

در  ،پیاروزی عباسایان   از و پاا  22ومسالم ملحاق شاد   به دعوت عباسیان و اب ،عباس بنی

شریک بان شایخ مهاری در     نقش مؤثری داشت. در این شورش، سرکوب شورش شیعی

گفات  خلقی عظیم از مردم بخارا بر او گارد آمادا بودناد و مای    »ق، در بخارا ه.199سال 

ی از بسیارافراد  در نتیجه این شورش، «.شایسته مقام خالفت هستند ،فرزندان پیامبر
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پا  25بن طغشادا بعداً به دست ابومسلم کشته شد، قتیبةگرچه  29ه شدند.مردم بخارا کشت

 196ق که ابومسلم خراسانی به دست منصور، دومین خلیفه عباسی )ه.191از این تا سال 

شاد.  ق( از میان رفت، بخارا و ماوراءالنهر توسط ابومسلم و یا عوامل وی ادارا میه.111ا 

بخارا و ماوراءالنهر توسط  ،ق(ه.211ا   121مسلم، تا زمان خالفت مأمون )ابو پا از مرگ

 شدند. شد که مستقیماً توسط خلفای عباسی تعیین میحکامی ادارا می

 

 خاندان سامانی و بخارا

از  ،ق( غلبه کردا بوده.121ا   129مأمون که به یاری عناصر ایرانی بر برادرش امین )

 ،د و ادارا اماور حکاومتش  نماو حمایات مای   ،ن آنان باود کسانی که حکومت خود را مرهو

هاای حکاومتگر   گااار خانادان   پایاه  مسائله، ویژا نواحی شرقی را به ایرانیان سپرد. این  به

ویژا  هطاهری و سامانی شدند که اجدادشان از افراد مورد اعتماد و وفادار خاندان عباسی و ب

حکاومتگر ایرانای پاا از ورود اساالم      عنوان نخستین خاندان به ،مأمون بودند. طاهریان

خراساان بازرگ، سیساتان،     :های مهمای از ایاران مثال   کنترل بخش ،ق(ه.212ا   211)

واساطه نقاش فعاال و     ماوراءالنهر و طبرستان را در دست داشتند و خاندان سامانی که باه 

 ، یعنای در سرکوبی نوادا نصر بان سایار   شمؤثری که به رهبری اسد بن سامان و فرزندان

ق( ایفا کردند، مورد لطف و توجه مأمون قارار گرفتناد.   ه.125رافع بن لیث )زندا در سال 

 ،حاکم خراسان ،به غسان بن عباد 21،ق، به بغداد رفته.215پا از اینکه مأمون در سال 

نمود و او هم حکومات شاهرهای مختلاف مااوراءالنهر همچاون:      فرزندان اسد را  سفارشِ

  26را، اشروسنه و هرات در خراسان را به آنان واگاار نمود.فرغانه، چاچ، سمرقند، بخا

پا از استقرار طاهر بن حسین و سپا خاندان طاهری در خراسان، خانادان ساامانی   

تحت امر طاهریان بودند و ابراهیم بن الیاس، از نوادگان اسد که فرماندا سپاهیان خراسان 

حوماه  ق( در پوشانگ در  ه.212ا   251بود، به اشارا امیر محمد بن طااهر بان عباداهلل )   

ق( رفت و شکست خورد و به نیشاابور  ه.261ا   215هرات، به جنگ یعقوب لیث صفاری )
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دشمنی و رقابت جدی سلسله  ،تضعیف قدرت سیاسی ا نظامی خالفت عباسی  21گریخت.

ا   211ظهاور علویاان در طبرساتان )    ،ق( و یعقوب لیاث باا آناان   ه.221ا   215صفاری )

مااهب اهال سان ت و خالفات      مدافع و حاامی  لزوم حضور یک حکومتِ نیز ق( وه.916

فرماان حکومات    قه.261در سال  ،ق(ه.212ا   216) عباسی عباسی، باعث شد تا معتمد

، صاادر  ق( کاه در سامرقند باود   ه.212ا   262ماوراءالنهر را به نام نصر بن احمد سامانی )

د مستقر شدا باود، باه دالیلای از    خاندان سامانی در سمرقن عنوان بزرگ نصر که به 21کند.

جمله: مقابله با فردی به نام حسین، از خاندان طاهری که از خوارزم به بخارا آمادا و ایان   

شهر را اشغال کردا بود، هجوم دستجات غارتگر خوارزمی و همچنین به درخواست بزرگان 

 از ابتادای ورود،  از هماان  ،اعزام کارد. اهاالی بخاارا    شهر، برادر خود اسماعیل را به بخارا

د و اسماعیل هم حکومت دنعنوان بازگردانندا نظم، ثبات و آرامش استقبال کر اسماعیل به

به دلیل تحریک اطرافیان و  ،پا از مدتی 22امارت خود را تثبیت کرد. ،سامانیان و در واقع

د بین دو برادر جنگ واقع شد و اساماعیل در نبار   ،اختالف بر سر تعیین و پرداخت مالیات

ولی بر دست برادر بوساه زد و او را باا احتارام باه سامرقند بااز فرساتاد و بار          ؛پیروز شد

  91خود صحه گااشت.ارشدبودن و حاکمیت برادر 

عباسی در مخالفت با یعقوب لیث، فرماان تماام حکومات     معتمدق که ه.261در سال 

ر اذهاان مسالمانان   ماوراءالنهر را برای نصر بن احمد فرستاد و از ایان زماان، ساامانیان د   

خوبی به میزان اعتبار  ماوراءالنهر مشروعیت سیاسی و ماهبی یافته بودند، امیر اسماعیل به

از  ،حکم ماهبی خلیفه عباسی در بین مردم ماوراءالنهر پی برد. بنابراین، پاا از پیاروزی  

او نیاز  نظر خلیفه عباسی همچنان نصر فرمانروای قانونی ماوراءالنهر بود و ناه اساماعیل.   

پا از  ق رعایت کرد و تنهاه.212بودن حکومت برادر را تا مرگ نصر در  قانونی و شرعی

 نکه معتضاد آویژا  به ؛رسمیت یافت درعمل ق(ه.221ا   212این بود که امارت اسماعیل )

 ،این اقادام خلیفاه   91برای وی فرمان حکومتی ارسال کردا بود. ق(ه.212ا   212) عباسی

امیر اسماعیل و عمرولیث صفاری شد که او هم مدعی حکومت بر  موجب بروز جنگی بین

به بغداد اعزام شد و  ،شکست خورد و پا از اسارت قه.211ولی در سال  ؛النهر بود ماوراء
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پا از این پیروزی که قادرت و دولات    ،امیر اسماعیل 92عباس از دنیا رفت. در زندان بنی

د که نموا دولت خود قرار داد و دولتی تأسیا خود را تثبیت کردا بود، شهر بخارا را تختگا

در ایاام  »های باستانی ایران با ماهیت ماهبی اسالمی بود.  یادآور دولت ،به لحاظ سیاسی

بخارا دارالملک شد و همه امیران آل سامان حضرت خویش به بخارا  ،وی ]امیر اسماعیل[

در طای دوران   99«.از ویداشتند و هیچ از امیران خراسان به بخاارا مقاام نکردناد پایش     

شد و حتی پا از انتقاال  بخارا جزء قلمرو خراسان بزرگ محسوب می ،امویان و عباسیان

مرکزیت خراسان از مرو به نیشابور، ادارا امور بخارا از دیگر نواحی ماوراءالنهر جدا شد. در 

و  یاک هویات مساتقل سیاسای     ،اقدام امیر اسماعیل سامانی در مرکزگزینی بخاارا  ،واقع

در حوزا جغرافیایی ماوراءالنهر قرار  جغرافیایی برای ماوراءالنهر و بخارا ایجاد کرد و بخارا را

 داد.

 

 شناسی امرای سامانی موقعیت

از آداب و رسوم فرهناگ   بانفوذ،های قدیمی و به جهت وابستگی به خاندان ،سامانیان

از آغااز ورود   ،ان مسالمان اصیل ایرانی آگاهی داشتند و به جهت ارتبا  نزدیک باا حاکما  

کاردانی و مدیریت آنان در  ،رو با دین اسالم آشنا شدا بودند. ازاین ،مسلمانان به ماوراءالنهر

شرایطی را به وجود آورد که  ،ها و تمایالت ملی و احکام اسالمیایجاد توازن میان خواسته

می کاه باعاث موفقیات    تا آن روزگار در ایران دورا اسالمی سابقه نداشت. نکته بسیار مه

سامانیان در عرصه تاریخ ایران اسالمی شد، درک جایگاا خاود و نظاام خالفات باود. در     

ضاد   هاای  های آشکار عباسیان، سامانیان را دچار توهم نکارد. ظهاور جریاان   ضعف ،واقع

گاری و اعتقاادات باساتانی ایاران را     مایه ایرانای  خالفت در دوران مقارن سامانیان که بن

شاد و یاا باه    دین ظاهر میهای خونین مثل المقنع و بابک خرمبه صورت طغیانداشت و 

باعث شد تا  ،طلبانه مثل یعقوب لیث که در پی حاف خالفت بود صورت قیام تند استقالل

روش متعادلی اتخاذ کنند. ساامانیان   ،امیر اسماعیل مؤسا این دولت ،سامانیان و در واقع

باا اظهاار    ،ضمن عدم رویاارویی باا نظاام خالفات     ،ردمیبه پشتوانه مقبولیت ماهبی و م
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مااهبی  هاا و جایگااا کاریزماایی    عباس درعمل مستقل بودند و از توانایی وفاداری به بنی

 خالفت برای تثبیت دولت خود بهرا بردند و به سه هدف دست یافتند:

د عنوان ماهب رسامی و ماورد تأییا    . با پایرش نظام خالفت و ماهب اهل سن ت به1

کاه باا توسال باه آن، اجارای حاکمیات در        کردندریزی حکومت، نوعی وحدت دینی پی

ادارا  شاان  نشااندا  های پهناوری که مستقیماً تحت فرمان آناان یاا امارای دسات    سرزمین

 تر شد.های قومی و زبانی بودند، آسانشد و بعضاً دارای تفاوت  می

که از مااهب اهال    را ر و خراسانماوراءالنه . از جهت داخلی، حمایت علمای ماهبی2

و با این عمل، رهبران مااهبی مااوراءالنهر   جلب نمودند  ،کردندت و خالفت تبعیت میسن 

 به نقطه پیوند مردم و حاکمیت سامانی تبدیل شدند. 

ای و ای و فرامنطقاه بُرداری از خلفا، مجوز از بین بردن رقبای منطقه . به بهانه فرمان9

مرو خود را به دست آوردند؛ مانند حمله امیر اسماعیل باه طبرساتان،   در واقع، گسترش قل

هاای پهنااوری   ری و سیستان. همچنین، مجوز الزم را برای اعمال حاکمیت بر سارزمین 

، کساب  شاد نشاندا آنان ادارا مای  و خراسان بزرگ که توسط امرای دست مثل ماوراءالنهر

و آل محتااج در   ،و اطرف دریاچه آرالدر بخش پایین رود جیحون  مثل آل عراق نمودند؛

 .تاجیکستان امروزی و شمال افغانستان فعلی ،چغانیان در جنوب رود جیحون

هاای عمیاق   ساختن مردمانی بود که دارای تفااوت  عاملی مؤثر در جهت نزدیک ،دین

-مای  ،پایبندی به دین اسالم و تالش برای نشار آن  ،قومی و زبانی بودند. از سوی دیگر

خالفت عباسی و همچناین کساب   سامانیان را در کسب تأیید از مرجعیت ماهبی توانست 

های شرقی خالفت اسالمی کمک کند. امیر اسماعیل، به وجهه و اعتبار داخلی در سرزمین

جهت کسب رضایتمندی عمومی و اجتماعی در بین مردم، به برقراری عدالت توجه ویاژا  

و داوران مخصو  داشات و حتای هنگاام     هخان داشت. وی برای احقاق حق مردم، دیوان

 ، باه برد تا اگر در جریان مساافرت احتیااج پیادا شاد     جماعتی از قضات را همراا می ،سفر

امیر اسماعیل عاادت   95.بپردازدو مشکالت مردم بر اساس احکام شرع  دعاویوفصل  حل

 بارود. به وسط میدان شهر بخارا  ،سوار بر اسب شدا ،هر روز تحت هر شرایطی که داشت
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دستیابی مساتقیم   ابهترین را ،در جواب گفت: این شیوا ند،پرسید را وقتی علت این کار او

 91واهمه است. و ترس گونه بدون هیچ ،جهت دادخواهی و تظلم ،رعیت به وی

 عنوان روش سیاسی به ،این اقدامات که با امیر اسماعیل سامانی آغاز شدا بود ،در واقع

 ،شناسی امرای ساامانی  اریخ این دولت استمرار یافت. موقعیتماهبی دولت سامانی در ت ا

محدود نبود و امرای سامانی به امور مختلفی توجاه   یادشدا ماهبیِ ا  فقط به امور سیاسی

تساهل و تسامح امرای سامانی در مواجهه با ادیان و فرق مختلف و نیاز   از جمله: ؛داشتند

 بخشیدن به زبان فارسی.  رسمیت

 

 امح امرای سامانیتساهل و تس

های گونااگون  وجود تنوع گستردا نحله ،های قابل توجه دورا سامانیانویژگی جمله از

-گااا سیاسات ساخت    هایچ  ،با وجود اقتدار دولت ساامانی  که طوری به ؛دینی و فکری بود

-البته برخی گروا ؛ها صورت نگرفت ای در جهت فشار بر ادیان و فرق و پیروان آن گیرانه

 ضاد  قیام مسلحانه بر های سیاسی وبه اتهام داشتن انگیزا ،ی، مانند اسماعیلیههای ماهب

 ،91و در نیشابور و بخارا در عهد نصر بن احمد ،96سامانیان در حومه هرات در عهد اسماعیل

 سیاست مستثنا بودند.، از این 91عهد منصور بن نوح بن نصر  در و در خراسان و بخارا

دالیل دوام اقتدار و محبوبیت سامانیان را سیاسات نارمش و   توان یکی از می بنابراین،

تساهل مااهبی نسابت باه     ،تسامح در برابر پیروان ادیان و فرق گوناگون دانست. در واقع

هاای جالاب   بخارا، یکی از سیاست آن، تبع سایر ادیان و مااهب موجود در ماوراءالنهر و به

عنوان دین رسمی و  ود. غیر از اسالم که بهتوجه سامانیان در ادارا اوضاع فرهنگی جامعه ب

واحد در تمامی سرزمین ماوراءالنهر معرفی شد، زرتشات، یهودیات، مسایحیت، صاابئین،     

بادان سابب باود کاه      ،ایان امار   92به صورت فعال حضاور داشاتند.   ،مجوس و یا مانویت

ادیاان و ماااهب    ،های بزرگ اطراف خویش بوداماوراءالنهر از دیرباز جایگاا تالقی تمدن

 ،تمااهب رایا  اهال سان     میان از ،اند. در روزگار سامانیانمختلف در آنجا پیروانی داشته

شخصی به نام اماام اباوحف     ،ج ماهب حنفیماهب حنفی بیشترین پیرو را داشت. مرو 
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فردی عاالم و زاهاد   ، تاریخ بخاراتصریح نرشخی در   بود که به ق(ه.211کبیر بخاری )م 

 ،بخارا به واساطه وی  .ش مؤثری در توسعه اسالم و گسترش علم در بخارا داشتبود و نق

 51.مااهب بودناد   االسالم و از مراکز عمدا ماهب حنفی شد و امیران سامانی نیز حنفی قبة

ویاژا در   هبا  ،ماهب شافعی بیشترین تعداد پیرو را در قلمرو ساامانی  ،پا از ماهب حنفی

ت، تصوف و ماهب تشایع هام   اهل سن  بدر کنار مااه 51ماوراءالنهر و حومه بخارا داشت.

تصوف خراسان برکنار نماندند.  آثاراز  ،ماوراءالنهر و بخارا ،در بخارا پیروانی داشتند. در واقع

 توسط اهتترف همذهب اهتصوفیعنی  ،ترین کتاب تصوف به زبان فارسی ترین و قدیمی مهم

ربای نوشاته شادا و در هماان ساال      باه ع  ق(ه.911 ابوبکر بن اسحاق محمد بخاری )م

 52به فارسی ترجمه شدا اسات.  ق(ه.595وسیله ابوابراهیم اسماعیل مستملی بخاری )م  به

و تکااپوی   55و حضاور علویاان   59مثال شاریک بان شایخ مهاری      ،های شایعی  بروز قیام

 های تشیع در ماوراءالنهر و بخاراست. خوبی بیانگر فعالیت گونه به ،اسماعیلیه

سیاحان و مورخاان مسالمان گازارش     ،ادیان الهی حاضر در منطقه در خصو  دیگر

ترسایان است و در آنجا انجمنی دارند و نیز در آنجا  معبدی ازآنِ، 51دهند که در شاوذارمی

دهاد: گروهای از    م وجود دارد. ابن حوقل گزارش مای های اسقفان و منازل زیبا و خر خانه

در آنجاا   ،نشاینی  دا از خوشی آب و هوا و گوناه مسلمانان عراق را دیدم که به سبب استفا

موقوفاتی نیز دارد که گروهی از مسیحیان در آنجا معتکاف   ،اقامت کردا بودند. این محل

  56هستند.

روایات   چنین مسیحیان« عید گل سرخ»از جشن ، آثار اهباقیةابوریحان بیرونی نیز در 

 کند:می

گتردد و در ختوار م نیتز    ل متی به همان رسم قدیم خود استتما ،... و این عید

برند و ستبب آن است  کته     گل سرخ به کلی؛اها می ،مرسوم اس  و در این رو 

 47نوبر این گل را هدیه فرستاد. ،مریم به مادر یحیی که ایمیشیع نام داش 
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های ساکن در نواحی مختلف ماوراءالنهر بودند که بیرونی در یهودیان نیز از دیگر اقلیت

به احتمال بسیار، آداب و عقاید ماهبی یهودیان را بر مبناای اطالعااتی    یةآثار اهباقکتاب 

گاشت بایش از   باوجود 51ذکر کردا است. ،که یهودیان خوارزم در اختیار او قرار دادا بودند

زرتشتیان هناوز در قلمارو ساامانی در ساغد در مارز شارقی        ،دو قرن از سقو  ساسانیان

راحتای و آزاداناه برگازار     داشاتند و مراسام خاود را باه    ماوراءالنهر و حتی در بخارا وجاود  

وجود چنین بافت متنوع اعتقادی از ادیان و مااهب مختلف در قلمرو ساامانی   52.دکردن می

امارای   ،نظیار باودا اسات. در واقاع     کم ،های اسالمی در مقایسه با دیگر سرزمین ،و بخارا

 ا  آمیز و تسامح دینای ی مسالمتبه زندگ ،سامانی به لحاظ بافت متنوع ماهبی قلمرو خود

های باارز  اهتمام داشتند. از نمونه ا  شد می منجر سیاسی یبرانداز به جز در مواردی که به

سامانیان، برخورد آنان با علویان طبرستان بود که هم از لحااظ سیاسای و   تسامح ماهبی 

« برکد»به نام  هم از لحاظ ماهبی، با امرای سامانی اختالف داشتند. امیر اسماعیل، دهی

ابوجعفر محمد بان موسای بان احماد بان       11را خرید و بخشی از آن را وقف علویان کرد.

 گوید: که از بزرگان دربار سامانی بود، می موسی بن جعفر

این سید، اگرچه م؛کن و اسباب و ضیاع به نیشابور داش ، به طوس متوطن 

ره اعیتان دوهت    بود و در ع د ملوک آل سامان در عداد ختوا  حرترت و  مت   

متدود بود و با و رال و کتّاب ایشتان مجتاهس و متاشتر و بته مت ثر و مفتاخر و       

 51متاهی و متانی ایشان متحلق شده.

عدم  اتخاذ چنین رویکرد سیاسی از جانب سامانیان و رفتار آزادمنشانه امرای سامانی و

بارای تضاارب آرا   تنها زمینه مناسابی   نه ،عقیدا خا  داری از یک ایشان در جانبتعصب 

و یک نهضت درخشان علمی در تمدن اسالمی ایجاد کرد، بلکه باعث توسعه  نمود فراهم

مثابه کعبه ملک و مجمع افراد زمان و مطلع نجوم  به ،بخارا»] گونه، و این و رونق بخارا شد

  12«دهر شد. ارض و موسوم فضالءِ ادباءِ

هاای متناوع   وا بار حضاور گاروا   باعث شد تا عاال  ،تساهل و تسامح ماهبی سامانیان
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به ماوراءالنهر کوچ کنند. سامانیان با توجه به درآمد  نیز علما و اندیشمندان مختلف ،ماهبی

 19آمدمیلیونی آنان که از تجارت و کشاورزی ماوراءالنهر و خراسان بزرگ به دست می چهل

فااا و امنیات و   آساایش خیاال، ر   در بخارا و با تساهل و عدالتی که به آن شهرت داشتند،

باعث شد تا بخارا کاه   مسئله،و دانشمندان فراهم کردند. این  المانبرای ع را آرامش الزم

و با بغاداد کاه مرکاز علمای و      گرددملقب « االسم  قبة»به  ،کانون حضور علما شدا بود

 ،د. ایان وضاعیت  بزنکوس رقابت و بلکه برتری  رفت، به شمار می فرهنگی تمدن اسالمی

شود که بدانیم در هماین  می تبدیل د و به یک ویژگی برای بخارانکهمیت پیدا میزمانی ا

 بار پیشاانی داشات،   مرکزیت تمدن اساالمی را   نشان عراق و پایتخت آن بغداد که ،زمان

 و های دجلهبویه، غارت، ناامنی، طغیان ی عهد آلشدت درگیر جنگ ماهبی شیعه و سن  به

ومارج و نابساامانی    ا و طاعون و در یک کاالم در هارج  فرات و امراض واگیرداری مثل وب

 نخساتین فرمانروایاان مسالمان   عناوان   ساامانیان باه   ،در حقیقات  15برد.سر میه کامل ب

نشاین درآوردناد و    ای یکپارچاه و مسالمان  این سرزمین را به صاورت منطقاه   ،ماوراءالنهر

. دانساتند داناش مای   علام و  گساترش  بخارا را مرکزی برای تعلیم و تعلم و ،پایتخت خود

ناد و از  یافتاحتارام ویاژا مای    ،آمدناد  علما و دانشمندانی که باه درباار آناان مای     رو، ازاین

 و گردیدناد  میمعاف  ،باریافتن افراد بود در ءجرااإل بوسی در برابر امیر که رسمی الزم زمین

 شدند.حاضر می امرا در مجالا راحتی به

دانشمردان را در برابر شاه مجبتور بته   س  که ا چران ،در فرهرگ این خاندان

سا ند. مجلس مراظره می ،های آدیره در ماه رمرانکررد. در شببوسی نمی  مین

آیرد. همواره گشاید، سپس دیگران به سخن میها را با پرسشی میاین جل؛ه ،شاه

تترین فیی تان را بته بتاک برکشتیده، نیا هتایش را       ترین و وارسته یکی ا  بزرگ

-کارهتا را انجتام متی    ،کررد و با نظتر وی ه و فتواها را ا  وی صادق میبرآورد

 55دهرد.
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 دینی در بخارا و فارسی، زبان گفتمان علمی

حیاات   ،بودند وابسته به فرهنگ و زبان ایرانی ،سامانیان که به لحاظ فرهنگی و قومی

باه دلیال    ،عاساس زبان فارسی پیش بردند. در واق ماهبی خود را بر و فرهنگی، اجتماعی

های محلی قدیمی و ایرانی ماوراءالنهر بودند و تأثیرپایری عمیق اینکه سامانیان از خاندان

عناوان زباان گفتماان     زبان فارسی را باه  ،در بخارا داشتند 16فرهنگ ایرانی از ایو دیرینه

رسامیت دادناد.    ،اسالم و زبان رسمی حکومت خود و همچنین زباان فرهناگ و ادبیاات   

شادن زباان    بخش قلمرو سامانی و رسامی  عنوان عامل وحدت فتن دین اسالم بهیا رسمیت

باه زباان    ،کرد تا قرآن را جهات فهام بهتار   بر امرای سامانی ضرورتی ایجاب می ،فارسی

 فارسی ترجمه کنند.

های ترین فعالیت توان در ردا مهمسامانیان به زبان فارسی را میترجمه قرآن در دورا 

ه و تثبیت اسالم در بخارا و به طور عام در مااوراءالنهر دانسات. البتاه    فرهنگی برای توسع

ا   911به همراا ترجمه فارسی تفسیر قرآن طبری در دورا منصاور بان ناوح )    ،این ترجمه

با تأیید فقهای ماوراءالنهر انجام شدا بود. پا از درخواست امیر سامانی از فقها،  ق(،ه.966

 آنان گفتند:

مرآن کس را که او تتا ی   ،و نبشتن تف؛یر قرآن به پارسیروا باشد خواندن 

 «ه.ومِت قَ ؛انِلِک بِإ ولٍسُن رَلرا مِرسَأما  وَ»ا  قول خدای عزوجل که گف :   نداند

مگر به  بتان قتوم او و آن  بتانی کایشتان      ،گف  من هیچ پیغامبری را نفرستادم

ن؛تترد، ا  رو گتار آدم   دان؛ترد. و دیگر آن بود کاین  بان پارسی ا  قدیم با  دا

به پارستی ستخن    ،همه پیغامبران وملوکان  مبن ،تا رو گار اسماعیل پیغامبر

و  استماعیل پیغتامبر بتود    ،ل کس که سخن گف  به  بان تتا ی گفتردی و اوّ

به  بتان عترب    ،پیغامبر ما صلی اهلل وعلیه )وآهه( ا  عرب بیرون آمد و این قرآن

 ،و ملوکان این جانتب  57هیل ناحی   بان پارسی اس ایرجا به د بر او فرستادند و

 58ملوک عجمرد.
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بیانگر جدیت در توسعه فرهنگ اسالمی در عهد ساامانی اسات.    ،این اثر در این دورا

ساامانیان   ،از خدمات مهم امیاران ساامانی اسات. در واقاع     ،ترجمه به زبان و ادب پارسی

شاعرای ایرانای را    ،و به هماین دلیال  عالقه شدید به زبان فارسی و نظم و نثر آن داشتند 

مثال رودکای کاه در     ؛کردند احترام رفتار می دادند و با آنان به مورد تشویق و انعام قرار می

کارش باال گرفت و ثروت و نعمت او به حد » ق(ه.991ا  991عهد نصر بن احمد سامانی )

ادبی باه نثار   ی و یخنیز به ترجمه کتب معتبر تار نویسندگان را ،سامانیان 12«.کمال رسید

کاه توساط رودکای و از روی ترجماه      کلیله و دمرهکتاب  ؛ مانندکردند فارسی تشویق می

 تاریخ اهرستل واهملتوک  و یا کتاب  61عربی ابن مقفع از پهلوی به زبان فارسی ترجمه شد

محمد بن جریر طبری که به دستور منصور بن نوح سامانی و به دست ابوعلی محماد بان   

 61.ترجماه شاد   ،وزیار معاروف ساامانی    ،فرزند ابوالفضل بلعمای  ،هلل بلعمیمحمد بن عبدا

اماا  ؛ آن شد تألیف دار عهداکه ابومنصور دقیقی در عهد منصور بن نوح شاهرامه  ،همچنین

به دست غالمش کشته شد و فردوسای اداماه آن را باه عهادا      ،پا از سرودن هزار بیت

 62دند.سامانیان منقرض ش ،پیش از اتمام آن که گرفت

از  ،های سرشاناس علمای و دینای در دساتگاا حاکماه ساامانی      حضور چهرا ،در واقع

حضور بزرگان علمی و ادبی و  ،ساز تروی  زبان فارسی و به دنبال آنترین علل زمینه مهم

هاای   خانادان  :رونق فرهنگی و علمی در این دورا است. نقش وزیران دانشامند همچاون  

ت از علما و ادبا، بستر مساعدی برای پیشبرد اهداف علمی بلعمی، جیهانی و عتبی و حمای

سااالران ایرانای    خاندان دیوانترین از پرآوازا ،پا از برمکیان ،فراهم آورد. خاندان بلعمی

 موضوع، البته این .فراوانی آمدا است های ادب و تاریخ بهکه نام و یادشان در کتاب هستند

اهتمام آناان در   نشانه ندان در ادب و دانش و حکومت،گاشته از واالیی پایگاا افراد آن خا

 69نگهداشت و احترام دانشمندان، نویسندگان و مورخان بودا است.

ایجااد فضاای مناساب     ،از نتای  مهم توجه ویژا سامانیان به تکریم علما و دانشمندان

ایرانای  ماوراءالنهر و تجمع علما و ادبا شد. حضور دانشامندان   فرهنگی در منطقه و علمی
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نمونه بارز ایان جریاان اسات. در     ،های گوناگونمثل ابن سینا و تولید آثار علمی در حوزا

چیزی که بیش از همه موجب شهرت بخارا گردید، تعداد و تنوع دانشمندانی بود که  ،واقع

 در بخارا گرد آمدا بودند.

ن دید تواگمان نکرم با گذش  ایام، اجتماعی متشکل ا  افرادی نظیر آنان می

چشم من هرگز بته جمتال چرتان جمتتی روشتن       ، یرا پس ا  آن  و چرین نیز شد

ترین شخصیتی که در این محتی    رودکی و بزرگ ،نگردید. گوهر دربار سامانیان

 64فردوسی طوسی بود. ،رشد و تکامل یاف 

عنوان مرکز رنسانا فارسی جدید در  بخارا در سایه اقدامات امیران سامانی به ،در واقع

در تروی  و احیاای زباان فارسای و     ،ادب و فرهنگ قلمداد شد. امرای این دودمان ایرانی

که با وجود تسلط اقوام  طوری به ؛نمودند یکوشش شایان ،تبدیل آن به زبان گفتمان اسالم

امروز نیز عدا بسیاری در بخارا باه زباان پارسای یاا هماان       ،زبان در آسیای مرکزی ترک

 61ند.گوی فارسی دری سخن می

ترین حاصلی که از دولت سامانیان عاید فرهنگ و تمدن اسالمی مردم  مهم ،هرحال به

ایران شد، ایجاد وحدت قومی بین طوایف مختلف ایرانی ماوراءالنهر باا مرکزیات بخاارا و    

 ،چناین اساتدالل کنناد کاه ایان امار       ، برخای محوریت دین اساالم باود. ممکان اسات    

هاا و آداب غیرعارب را   ر بودند براباری ملال و فرهناگ   ناپایر است و اعراب مجبو اجتناب

باار در   لاو  ،این اصال  باید گفت که اما ؛صرفاً اسالمی است ،چه این اصل برابری ؛بپایرند

خراسان و ماوراءالنهر عصر سامانی به ثمر رسید و جامه عمل پوشید. سامانیان نشان دادند 

ترین خدمت سامانیان  بزرگ ،ار باشد و اینتواند با اسالم سازگکه فرهنگ ایران باستان می

روندی که به تثبیت فرهناگ اساالمی در سراسار     ؛به عالم اسالم و البته ایران بودا است

 .انجامید شدن بخارا االسم  قبةبالد شرقی فالت ایران و 
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 نتیجه

باا فرهناگ    اهال آن  مهد تمدن منطقه ماوراءالنهر بودا و ،از ورود اسالم پیش ،بخارا

مجاورت  جهتبه لحاظ اقتصادی نیز به  . این منطقه،یرانی و زبان ساسانی آشنایی داشتندا

رونق فراوانی داشات. پاا از ورود اساالم نیاز باه دلیال اجارای         ،با راا بازرگانی ابریشم

زمیناه مناسابی بارای رشاد      ،های فرهنگی و اجتماعی دولات ساامانی  ها و سیاست برنامه

ترین پیاماد  ترین عامل توسعه فرهنگی در بخارا که اصلی همفرهنگی در آن فراهم شد. م

حکاومتی و   ا  های اداریآن توسعه دین اسالم در منطقه ماوراءالنهر بود، تدابیر و سیاست

فرهنگی سامانیان بود. سیاست تساهل و تسامح و ایجااد امنیات اجتمااعی و اقتصاادی و     

کارگیری علما در  هها و مدارس و بخانقاا ،حمایت از علما و ادبا و دانشمندان، توسعه مساجد

ویژا  به ،منطقه این و فرهنگ به بسیاری از دوستداران علمساز مهاجرت ادارا دولت، زمینه

این موج بزرگ دانشجویان معارف اساالمی، سابب تثبیات     ،در شهر بخارا شد و در نهایت

ای درخشان در بخارا شاد.  های دین اسالم در سایر مناطق ماوراءالنهر و ایجاد چهرا آموزا

مجدداً مهد تمدنی و فرهنگی بالد شارق اساالمی شاد. امنیات      ،مانند گاشته خود ،بخارا

 رشاد چشامگیر  تجاری، امنیت دینی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگی و 

مرهون سیاست تساهل و تسامح دربار سامانی است که توانست با حضور  ،اسالم در منطقه

توجه به دوران درخشان  ،شکبدان دست یابد. بی ،و دانشمندان و جاب آنان در دربار علما

هاای  بخارا و بررسی نقش بخارا در تقابل با کانون خصو  اسالمی منطقه ماوراءالنهر و به

ای را مشاخ   تواند ابعاد تازامی ،دیگر در غرب و مرکز خالفت اسالمی مثل بغداد و ری

 ا برای مطالعه و پژوهش در این زمینه فراهم سازد.کند و بستر مناسبی ر
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 ها:نوشت پی

 

                                           

، ترجمه حسن  انوهنه، تانرانن انتشنارات     تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه. دانشگاه کمبریج، 1

 .121ش، ص 1131امیرکبیر، 

، به اهتمام ایرج افشار، تارانن بنگاه ترجمنه  لممالکالمسالک واابراهیم اصطخری،  . ابواسحاق2

 .233ن  231ش، ص 1131و نشر کتاب، 

 .211، ص همان. 3

ش، 1131، ترجمه سعید خارکند، تارانن مینرا  ملن ،   مسالک و ممالک؛ اب  خردادبه، همان. 4

 .23ص 

  حوقن   سفرنامه اب؛ ابوالقاسم محمد ب  حوق  بغدادی، 231ن   211، ص پیشی ، . اصطخری5

، 211(، ترجمه و توضیح جعفر هعار، تارانن انتشنارات امیرکبینر، ص   صورة االرضایران در )

 .221و  212

 .553، ص پیشی . اب  حوق ، 6

، زیر نظر محمد معی  و جعفر هنایدی، تانرانن دانشنگاه تانران،     نامهلغت اکبر دهخدا،. علی7

 .313ش، ص 1151

، ترجمنه علینقنی   األقنالیم  معرفالة  احس  التقاسیم فنی  ابوعبداهلل محمد ب  احمد مقدسی، .8

 .313، ص 2ش، ج 1131منزوی، تارانن هرکت مؤلفان و مترجمان ایران، 

 .همان. 9

، ترجمه ابونصر احمد ب  محمند بن  قیناوی،    تاریخ بخاراابوبکر محمد ب  جعفر نرهخی،  .10

 .11ش، ص 1113تصحیح و تحشیه مدرس رضوی، تارانن انتشارات طوس، 

 .333، ص پیشین؛ ابوعبقاهلل محمق بن احمق مققسی، 210، ص پیشین. ابن حوقو، 11

 . در لغت، به معنای سرپوت است.12

 .211ن  211، ص پیشی اصطخری،  .13
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کیلنومتر، در مسنیر وسنطای رود سنیحون      31کیلومتر و عرض  111به طول « فرغانه«  دره .14

وسنیله   چنی  محندود اسنت. فرغاننه، بنه     واقع است و از جنوب هرقی، به ایالت سی  کیانن   

های محلی احاطه هنده و قسنمتی از آن،    هان در آسیای مرکزی و یکسری کوه جبال تیان سلسه

استپ حاصنلخیز و قسنمتی از آن، بیابنانی اسنت. این  منطقنه، از ادوار باسنتانی منورد توجنه          

النانر، امنرا و    ماوراءهای چی  و ساسانیان بوده و پس از ورود اسالم به خراسان بزرگ و  دولت

ساکنان محلی در برابر نفوذ اسالم مقاومت کردند و مانع حضور اَعراب هندند. در اواین  قنرن    

سوم هجری و در عصر سامانی، دره فرغانه بنه روی اسنالم وشنوده هند و پنس از سنامانیان،       

مورینان بنوده   درپی تحت استیالی قراخانیان، قراختائیان، خوارزمشاهیان، مغوالن و تی فرغانه پی

است. در عاد تیموری، فرغانه، بیشتر جزء خراسان بزرگ بنوده و پنس از آن، تحنت اسنتیالی     

النار قرار داهته است. امروزه، منطقه فرغانه به سه بخن  تقسنیم هنده و در سنه      ازبکان ماوراء

دائالرة الععالار    کشور ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزسنتان قنرار دارد. )غالمحسنی  مصناحب،     

، 2ش، ج 1111های جیبی، وابسته بنه انتشنارات امیرکبینر،     ، تارانن هرکت ساامی کتابارسیف

 (1111ص 

تنری  آبرینزه جیحنون در هنمال      رود، همالی چغان  . چغانیان، والیتی قدیمی در اطراف دره15

هده است. ای  والیت، در ادوار قندیم پنی     هار ترمذ است و مرکز آن نیز چغانیان خوانده می

آبناد   وری بوده و معبد بودایی بسیاری داهته است. ای  منطقه، بنه حندب   سالم، مرکز بوداییاز ا

ای از آن، جوی آبی جاری بنوده اسنت. اطنرف     که در هر خانه طوری معروف بوده و پُر آب؛ به

های فراوان پوهنیده هنده بنود و علند چنندان       هار چغانیان، به سبب وفور ویاهان، از رستنی

ق، ه.13بن  مسنلم بناهلی در سنال      قتیبالة ه اسب در میان آن پیدا نبوده اسنت.  کرده ک رهد می

چغانیان را تصرف کرد و پس از آن، حکام چغانیان تابع والیان خراسان بزرگ بودند. امنرای آل  

تنری  حکنام محلنی     محتاج که بعضاً از جانب امرای سامانی سپاساالر خراسان بودند، معنروف 

تناوب در دست عزنویان،  مانیان بودند. ای  منطقه، پس از سامانیان، بهچغانیان هستند که تابع سا

سلجوقیان، قراخانیان و در قرن نام هجری، در دسنت ازبکنان بنود کنه پنس از بینرون رانندن        
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ترکسنتان  ؛ بارتولند،  112، ص 1، ج پیشی بازماندوان تیموری، آن را اهغال کردند. )مصاحب، 

 (115، ص 1ش، ج 1133ن انتشارات آواه، ، ترجمه کریم کشاورز، تاراننامه

 .30ا  29، ص پیشین. نرشخی، 13

 .18ا  17، ص همان. 17

، بینروتن دار  معجنم البلندان  . در مورد افشنه، ن.کن یاقوت حمنوی،  22ن   21، ص همان .18

 .112، ص 1ق، ج 1133صادر، 

کت سناامی  ، ترجمه عباس خلیلنی، تانرانن هنر   الکام  فی التاریخعزالدی  علی ب  اثیر، . 19

؛ محمند بن    51ن   52، ص پیشنی  ؛ نرهنخی،  33ن   35، ص 5چاپ و انتشارات کتب ایران، ج 

، ترجمنه ابوالقاسنم پایننده، تانرانن انتشنارات اسناطیر،       تناریخ الرسن  والملنوک   جریر طبری، 

 .2132ن  2131، ص 3ش، ج 1135

 .35ا  31، ص پیشین. نرشخی، 20

 135، ص 1، ج پیشی ؛ اب  اثیر، 3233ن   3233، ص 11، ج پیشی محمد ب  جریر طبری،  .21

 .133ن 

 .87، ص پیشین. نرشخی، 22

یعقنوب )ابن  واضنح     ؛ احمند بن  ابنی   12، ص 1، ج پیشی ؛ اب  اثیر، 13ن   13، ص همان .23

، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تانرانن مرکنز انتشنارات علمنی فرهنگنی،      تاریخ یعقوبییعقوبی(، 

، تناریخ وردینزی  حی بن  ضنحاک بن  محمنود وردینزی،      ؛ ابوسعید عبندال 113ش، ص 1132

 .231ن  231ش، ص 1132تصحیح عبدالحی حبیبی، تارانن انتشارات دنیای کتاب، 

 .87ا  85و  15ا  14، ص پیشین. نرشخی، 24

 .300ا  299، ص 10، ج پیشین. ابن اثیر، 25

 .323ا  322، ص پیشین؛ گردی ی، 105ا  104، ص پیشین. نرشخی، 23

الشعراء باار، تارانن انتشارات کاللنه خناور،    ، به سعی ملکتاریخ سیستان امعلوم،[]مؤلد ن .27

 .211ش، ص 1133
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؛ نرهنخی،  121ن   121، ص پیشنی  ؛ وردینزی،  113ن   112، ص 12، ج پیشنی  اثینر،   . ابان 28

 .111ن  113، ص پیشی 

 .همان. 29

 .همان. 30

؛ وردینزی،   253ن   255، ص شی پی، تاریخ سیستان؛  21ن   21، ص 11، ج پیشی اب  اثیر،  .31

 .111، ص پیشی ؛ نرهخی، 121، ص پیشی 

 .111ن  113، ص پیشی ؛ وردیزی، 232ن  255، ص تاریخ سیستان. 32

 .128ا  127، ص پیشین؛ نرشخی، 243، ص پیشین. اصطخری، 33

، بنه سنعی هینوبرت دارک، تانرانن     نامنه(  سیر الملوک )سیاستالملک طوسی،  خواجه نظام .34

 .21ن  11ش، ص 1131نشر و ترجمه کتاب، بنگاه 

 .همان. 35

 .279ا  278، ص پیشینالملک طوسی،  ؛ خواجه نظام179ا  178، ص پیشین. ابن حوقو، 33

 .139، ص پیشین؛ گردی ی، 335و  333، 332، ص 13، ج پیشین؛ ابن اثیر، همان. 37

 .278و  273، 275، ص پیشینالملک طوسی،  . خواجه نظام38

 .121، ص شی پیمقدسی،  .39

 . 313و  311، ص 1، ج پیشی ؛ مقدسی، 11ن  33، ص پیشی . نرهخی، 31

، ترجمنه  آثار البالد وأخبار العباد؛ زکریا ب  محمد قزوینی، 333، ص 2، ج پیشی . مقدسی، 31

، 2ش، ج 1131محمدمراد ب  عبدالرحم ، تصحیح محمد هاهمرادی، تارانن دانشنگاه تانران،   

 .131ص 

 .321، ص 1ش، ج 1131، تارانن انتشارات فردوسی، تاریخ ادبیات ایرانفا، ص اهلل . ذبیح42

، پیشنی  ؛ اب  واضح یعقوبی، 12، ص 1، ج پیشی ؛ اب  اثیر، 13ن   13، ص پیشی نرهخی،  .43

 .231ن  231، ص پیشی ؛ وردیزی، 113ص 

تانرانن   ، به اهتمنام جعفنر هنعار،   ترجمه تاریخ یمینیابوالشرف ناصح ب  ظفر جرفادقانی، . 44

 .231ن  232ش، ص 1153بنگاه نشر و ترجمه کتاب، 
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 نشین، در جنوب سمرقنق. . روستایی مسیحی45

 .225، ص پیشین. ابن حوقو، 43

، ترجمه اکبر داناسرهت، تارانن امیرکبینر،  آثار الباقیة عن القرون الخالیةابوریحان بیرونی،  .47

 .351ش، ص 1131

 .233و  211، ص همان. 48

، تعلیقنات مینورسنکی، تصنحیح منریم     حدود العالم م  المشنرق المغنرب  ون[، . ]اب  فریغ31

؛  155ن   153ش، ص 1132، میراحمنندی و غالمرضننا ورهننرام، تاننرانن دانشننگاه الزهننراء

 .135و  132، ص پیشی ابوریحان بیرونی، 

 .22، ص پیشین. نرشخی، 50

 .231ن  232، ص پیشی ، ترجمه تاریخ یمینیابوالشرف ناصح ب  ظفر جرفادقانی، . 51

الدی   ، تصحیح محمد محیییتیعة الدهر فی محاسن أهل العصرعبدالملک ب  محمد ثعالبی،  .52

 .111، ص 3تا[، ج  ، ]بیالسعادةعبدالحمید، قاهرهن 

 .498، ص پیشین؛ مققسی، 198، ص پیشین. ابن حوقو، 53

واوینرداری ملن  وبنا و    ای از غارت، ناامنی و بالیای طبیعنی و امنراض    برای مطالعه نمونه .54

؛ ابنوعلی  112ن   13، ص 13، ج همنان ؛ 31و  11، ص 15، ج پیشنی  طاعون، ن.کن ابن  اثینر،   

، ترجمه علینقی مننزوی، تانرانن نشنر طنوس،     تجارب األمم وتعاقب الاممرازی اب  مسکویه، 

 .112ن  111ش، ص 1133

 .497ا  495، ص 2، ج پیشین. مققسی، 55

م هجری قمری، یعنی عاند سنامانیان، مراسنم سنوگ سنیاوش را      مردم بخارا تا قرن چاار .53

و همچننی   « کنی  سنیاوش  »هنای خناص بنا عننوان      همراه با قربانی، عزاداری و نواخت  آهن 

کردند؛ مل  اعیاد نوسرد و خشوم. هایی برای بزروداهت و یادبود مردوان خود بروزار میجش 

 (233ن  231، ص پیشی بیرونی،  ؛ ابوریحان11ن  12و  21ن  22، ص پیشی )نرهخی، 

 .5، ص 1ش، ج 1153، تارانن انتشارات توس، ترجمه تفسیر طبریجمعی از نویسندوان،  .57

 .همان. 58
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ق/ 1121، بنه اهتمنام ادوارد بنراون، لیندنن برین ،      لباب األلبناب محمد عوفی،  . سقیقالقین59

 .3ن  3م، ص 1111

صحیح و توضیح مجتبی مینوی، تانرانن انتشنارات   ، تکلیله و دمنه. ابوالمعالی نصراهلل منشی، 31

 ، مقدمه.2ش، ص 1132دانشگاه تاران، 

ش، ص 1111، تصحیح عزیزاهلل علیزاده، تانرانن انتشنارات فنردوس،    تاریخ طبری. بلعمی، 61

13. 

ش، ص 1111، بر اساس نسخه چاپ مسکو، تارانن انتشارات آدینه سبز، هاهنامه فردوسی. 62

 .312و  311، ص پیشی فا، اهلل ص ؛ ذبیح11ن  12

 .131ن  131، ص 2، ج پیشی . مقدسی، 63

، العلعیة ، بیروتن دار الکتنب یتیعة الدهر فی محاسن أهل العصر. عبدالملک ب  محمد ثعالبی، 64

 . 132و  11تا[، ص  ]بی

ن   153، تارانن انتشنارات علمنی فرهنگنی، ص    بخارا دستاورد قرون وسطی. ریچارد فرای، 65

155. 


