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 )منسوب به ابوبکر نرشخي( سیماي اجتماعي بخارا بر اساس تاريخ بخار   

 تقنوا عبدالرحیم 

  خالصه مقاله
از خالل گزارشھاي ارائه شده در کتاب مشھور تاريخ بخارا، اثر ارزنده نويسنده سده چھارم ھجري، ابوبکر نرشخي، مي توان خطوط 

بر اساس گزارشھاي اين کتاب، جمعیت روستايي شھر در نیمه قرن اول . ه کردپررنگي از سیماي اجتماعي اين شھر را مشاھد
دو مھاجرت مھم را شاھد و در دوره ھاي مورد نظر، دسته ھا و  بخارا قبل و بعد از اسالم، . تن بوده است ٩٠٠٠٠ھجري بالغ بر 

در خصوص پرستش بتان، تعظیم خاطره سیاوش، گروھھاي اقتصادي، ديني و اجتماعي مختلفي را در خود جاي داده بود که آنان را 
آداب و رسوم پیروان مقنع نیز که بیشتر در مناطق روستايي زندگي مي . شب سوري، زيارت و نمازھاي عید، رسوم خاصي بود

 در تاريخ اين. تمايالت شعوبیگري نیز در سده ششم ھجري، در میان مردم وجود داشت. کردند، مبتني بر نوعي اباحیگري بود
از حیات اجتماعي زنان اطالعي به دست داده نشده اما از سه زن صاحب . شھر، نخبگان اقتصادي و علمي را نقشي مھم بود

داستان ورود اسالم به شھر بخارا و . چھره اي مثبت ارائه گرديده است) خاوند ديھه نرشخ و پادشاه سغد  خاتون بخارا،(قدرت 
بن مسلم باھلي و نیز مقاومتھايي که در اين زمینه بروز کرد، از مباحث جالب و مھم کتاب  بسط تدريجي آن در سايه تدابیر قتیبه

بخارا در سده دوم ھجري شاھد قیامھاي مھم و خونیني بود که بخصوص مي توان به دو قیام شريک بن شیخ المھري و . است
کشته شدن امیر . ديگر گاه با خشونت آمیخته استتاريخ بخارا نیز ھمانند شھرھاي . اشاره کرد) ھر دو علیه عباسیان(مقنع 

ابروي، به دست سپاھیان ترکستان به وضعي فجیع و نیز از میان دو نیم کردن زني که بزرگ ده نرشخ بود به دست  شھر، 
سپاھیان عباسي، ھمچنین سوختن شھر به دستور زياد بن صالح پس از سرکوب قیام شريک بن شیخ، از جمله حوادث خشونت 

اقتصاد تجاري بخارا متکي به محصوالت مختلفي بخصوص منسوجات، کارگاھھاي مھم و . ر منعکس شده در تاريخ بخارا ھستندبا
اين را نیز مي دانیم که گاه عملکرد دولت و . در اين شھر در برخي دوره ھا سکه ضرب مي شد. نیز بازارھايي متعدد و فعال بود

نظام قضاوت در بخارا نظامي سالم بود و قضات اين شھر در علم و زھد و . ثیر گذاشته استدولتیان بر قیمت زمین در اين شھر تأ
  # .پرھیز، شھره بودند

  
  }مشخصات کتابشناسي اثر{

تاريخ بخارا، ابوبکر محمد بن جعفر النرشخي، ترجمه ابونصر احمد بن نصر القباوي، تلخیص محمد بن زفر بن عمر، تصحیح و تحشیه 
  .١٣۶٣شارات توس، چاپ دوم، تھران مدرس رضوي، انت

  
  }معرفي تاريخ بخارا و پديد آورندگان آن{

در سال .) ق ٣۴٨ـ  ٢٨۶(تاريخ بخارا يکي از مشھورترين تاريخھاي محلي در ايران است که توسط ابوبکر محمد بن جعفر النرشخي
توسط ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوي . ق ۵٢٢اين اثر مھم حدود دو قرن بعد، به سال . به زبان عربي تألیف گرديد. ق ٣٣٢

اما کار قباوي به ترجمه محدود نشد؛ او حذف و اضافاتي نیز در کتاب صورت داد، بخصوص اطالعاتي را از . به فارسي برگردانده شد
ر نوبت به محمد بن زفر بن نیم قرن بعد اين با. ابوالحسن عبدالّرحمن بن محمد نیشابوري بر متن کتاب افزود» خزائن العلوم«کتاب 

آنچه امروز به دست ما رسیده ھمین متن ملّخص . متن ترجمه شده توسط قباوي را تلخیص کرد. ق ۵٧۴عمر رسید که به سال 
  .است

  :در اين نوشته مطالب اجتماعي گزارش شده در تاريخ بخارا پس از استخراج ذيل ده عنوان تنظیم و ارائه گرديده است
  
  )آمارجمعیت، مھاجرت، طبقات، دسته ھا و گروھھا(} یتيمسائل جمع. {١
  آمار روستائیان بخارا در نیمه قرن اول ھجري. ١ـ١

. در کتاب اشاره صريحي به اين آمار نشده است اما با دّقت در يکي از گزارشھاي نويسنده، مي توان به عددي تقريبي دست يافت
مرد از  ٢٠٠میر بخارا بود، قاعده اي وضع کرده بود که بر اساس آن ھر روز بر اساس گزارش نرشخي، خاتوني که در اين سالھا ا

نفر  ٢٠٠آنان شب ھنگام به روستاھاي خويش برمي گشتند و فرداي آن روز . روستا به شھر مي آمدند و او را خدمت مي کردند
بر ). ١١ـ١٢ص (ر بار به شھر مي آمدند نفره، سالي چھا ٢٠٠نرشخي آورده است که ھر دسته . ديگر براي انجام وظیفه مي آمدند

تعداد ( ۴را بر) ايام سال(روز  ٣۶٠نفر دانست، زيرا اگر  ١٨٠٠٠اين اساس مي توان آمار مردان جنگي روستاھاي بخارا را حدود 
رب کنیم، ض ٢٠٠حال اگر اين عدد را در . به دست مي آيد ٩٠تقسیم کنیم، عدد ) نفره به شھر مي آمدند ٢٠٠دفعاتي که ھر گروه 

تن بوده و به طور معمول و متوسط  ۵نفر به دست مي آيد و اگر اين فرض را بپذيريم که متوسط تعداد افراد ھر خانوار  ١٨٠٠٠رقم 
 ٩٠٠٠٠رقم ) تعداد اعضاي ھر خانوار( ۵در عدد ) مرد جنگي( ١٨٠٠٠مرد جنگي وجود داشته است، حاصل ضرب  ١در ھر خانواده 

  #.تن بوده است ٩٠٠٠٠ار تقريبي جمعیت روستايي بخارا بر اين اساس، آم. است
  }مھاجرت. ١ـ٢{

در دوران امیري به نام ابروي که برگزيده مردم بود ولي چون پايه ھاي : نرشخي از برخي مھاجرتھا در تاريخ بخارا خبر داده است
اين گروه در آنجا . ترکستان مھاجرت کردند قدرتش مستحکم شد، به آزار و اذيت خلق پرداخت، بزرگان و توانگران شھر ناگزير به
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مدتي بعد ضعفايي که در بخارا مانده بودند، مھاجران را پیغام دادند که ظلم ابروي باال گرفته . شھري به نام حموکت بنا کردند
شته شد و مھاجرين در اين ماجرا ابروي ک. بزرگان بخارا دست به دامان پادشاه ترکستان شدند و او لشکري به بخارا فرستاد. است

اين وضع بر منزلت اين توانگران افزود به گونه اي که مردم به اطاعت آنان پرداختند و بزرگ آنان، ). ٨-٩ص (به شھر خود برگشتند 
  ). ١٠ص (بخارا خدات گرديد 

خارا را تصرف مي مسلمانان ھر بار ب: مھاجرت ديگري که نرشخي از آن گزارش داده است به اواخر سده اول ھجري بر مي گردد
سرانجام قتیبه بن . کردند ولي پس از خارج شدن آنان از شھر، مردم شورش مي کردند و راه و رسم سابق در پیش مي گرفتند

به ھمین دلیل . مسلم، فرمانده مسلمانان در اين منطقه، چاره را در کوچ دادن گروھي از اعراب مسلمان به اين شھر دانست
عوام تمکین کردند ولي کشکثان که ). ۶۶ص (د که نیمي از خانه ھا و امالک خود را تسلیم اعراب کنند بخارائیان را مجبور کر

اين بود که تمامي امالک خود را به اعراب واگذاشتند و خود به حاشیه . توانگران شھر بودند، حاضر به ھمزيستي با اعراب نشدند
  ). ۴٢ـ٣ص ( شھر رفتند و در اين منطقه محله اي تازه بنا نھادند

  }طبقات و گروھھاي اجتماعي. ١ـ٣{
بر اساس گزارش کتاب، طي دوره ھاي مورد بحث، طبقات، دسته ھا وگروھھاي مختلفي در شھر بخارا زندگي مي کردند که حتي 

ن شھر آشنا اقتصادي و فرھنگي اي تنھا توجه به اسامي و عناوين آنھا مي تواند ما را با جنبه ھايي از حیات اجتماعي، سیاسي، 
  :اين گروھھا و طبقات عبارت اند از. کند

به گونه اي که ) ۴٢ـ٣ص (ايشان کشاورز نبودند بلکه تاجر و داراي قدر و منزلتي فراوان بودند . که اشراف شھر بودند» کشکثان«ـ 
  ).١٠ص (ساير مردم زير دستان آنان به شمار مي آمدند 

  ).۴٠ص (با اين وجود اھل کار بودند و به کشاورزي اشتغال داشتند . ر بودندکه منظور نظر برخي از امیران شھ» فقھا«ـ 
اين گروه در ). ٧٩ص (خوانده مي شد » کوي مغان«در شھر محله اي به نام ايشان بود که . روحانیان زرتشتي بودند. »مغان«ـ 

آنان تشخص خاص ). ٣٣ص (خارا رايج بود شھر نفوذ فرھنگي داشتند و برخي رسوم مربوط به ايشان، در دوره اسالمي نیز در ب
» نوروز مغان«تفاوت داشت و » نوروز کشاورزان«آغاز سالشان پنج روز با   به گونه اي که حتي نوروز يعني روز. خود را داشتند

  ).٢۵ص (خوانده مي شد 
  ).٧٩ص (نامیده مي شد » کوي دھقانان«ايشان نیز محله اي داشتند که . »دھقانان«ـ 
  ).٧٣ص (» کلیساي ترسايان«کلیسايي داشتند مشھور به . »انترساي«ـ 

ص (نیز بودند که در شھر مسجدي به نام ايشان بود » بني حنظله«گروھي از اعراب . »اھل يمن«و نیز » مضر«و » ربیعه«ـ اعراب 
٧٣ .(#  
بوده است که به اين نام شھره بوده  بود که ظاھرا محل سکونت يا پاتوق کساني» کوي رندان«در بخارا کويي به نام . »رندان«ـ 

  ).٧٣ص (اند 
  ).٧۴ص (به ايشان منسوب بوده است » جوبه بقاالن«که » بقاالن«ـ 
  ).٧۴ص (» بازار پسته شکنان«داراي بازاري مخصوص بوده اند به نام . »پسته شکنان«ـ 
  ).١٣١ص (» تیم کفشگران«که تیمچه اي داشته اند به نام » کفشگران«ـ 
  ).١٣١ص . (خوانده مي شده است» بازار صرافان و بزازان«يکي بوده است و » بزازان«که بازارشان با » نصرافا«ـ 
  ).١٣١ص (در يک بازار فعالیت مي کرده اند » صرافان«که با » بزازان«ـ 
  ).٧٣ص (به ايشان منسوب بوده است » در عطاران«که » عطاران«ـ 
ابه رانان که صاحبان وسايل نقلیه عمومي در شھر بخارا بوده اند و محله اي به نام يا ھمان گردونه کشان و ار» گردونکشان«ـ 

  ).١٣٠ص (» محله گردونکشان«ايشان بوده است به نام 
ھجري، حسین بن طاھر طايي بخارا را تصرف کرد و خراج زيادي از مردم گرفت ولي  ٢۶٠در سال . »توانگران سراي حسین«ـ 

اين . ردم به کوشک او حمله کردند و ثروت فراواني را که او فرصت نیافته بود با خود ببرد، غارت کردندم. مدتي بعد از شھر گريخت
به . ثروت غارت شده باعث تغییر وضع اقتصادي بعضي خانواده ھا گرديد به گونه اي که فرزندان ايشان نیز از اين وضع بھره بردند

  ).١٠٧ص (مي گفتند » انگر سراي حسین بن طاھرتو«ھمین دلیل بود که در شھر بخارا، عده اي را 
  
  }آداب و رسوم اجتماعي. ٢ {
  }بت پرستي. ٢ـ١{

بخارا را بازاري بوده است به نام ماخ که به خريد و فروش بت . در بخاراي قديم بت پرستي و بت نگه داشتن را رسومي بوده است
ن تراشیده و نقاشان رنگ کرده بودند از اين بازار که سالي دوبار و مردم بتھاي مورد نیاز خود را که درودگرا. اختصاص داشته است

نکته جالب اين که چنانچه بتي مي شکست يا کھنه مي شد در نوبت بعد که بازار . ھر بار يک روز برگزار مي شد تھیه مي کردند
رد و بت قبلي را دور مي انداخت تشکیل مي شد، صاحب آن بت به جاي آن، بت تازه اي مي خريد و به معبد يا خانه خود مي ب

  ).٢٩ص (
  }بزرگداشت خاطره سیاوش. ٢ـ٢{

نیز عقیده داشتند؛ وقتي او به دست افراسیاب به قتل رسید، پاي ھمین . بخارائیان معتقد بودند؛ ارگ بخارا را سیاوش بنا کرده بود
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دلیل مغان بخارا اين نقطه را عزيز مي داشتند و  به ھمین. حصار در محلي که در روزگار نرشخي جنب دروازه غوريان بود، دفن شد
اما ). ٣٣ص(  به عنوان يک رسم ديرپا ھمه ساله پیش از سرزدن آفتاب نوروز، ھر مرد بخارايي در اين نقطه خروسي سر مي بريد

مطربان و بود که » سرودھاي عجیب«مردم شھر را در خصوص قتل سیاوش : رسوم بزرگداشت سیاوش در بخارا بیش از اين بود
  #.مي شناختند» در ھمه واليت«اين تصنیفھا را . قّواالن مي خواندند

سرودھايي را که بخارائیان در تعظیم سیاوش مي خواندند، دو نام بود که شايد بتوان آنھا را نشانه دو سبک مختلف از آنھا با 
» کین سیاوش«و » گريستن مغان«نام بر اساس گزارش نرشخي، اين سرودھا به دو . مضامین و حتي فرم متفاوت دانست

بنابراين شايد بتوان اينگونه تصور کرد که دسته اول تنھا مرثیه ھايي در سوگ سیاوش ولي دسته ). ٢۴،٣٣ص (مشھور بوده اند 
دور نیست اگر تصور کنیم که به . دوم اشعار و سرودھايي بوده اند که محتواي آنھا به کین خواھي سیاوش اختصاص داشته است

  . ھمین دلیل، فرم و قالب اين دو دسته سرود نیز متفاوت بوده است
  }چھارشنبه سوري. ٢ـ٣{

اين رسم که از دوران پیش از اسالم به جا مانده بود، در دوره اسالمي نیز در بخارا برقرار بود، چنانکه در دوران امارت سديد بن 
جمله «ي افروختند، شعله اي از اين آتش به خانه امیر افتاد و منصور بن نوح ساماني بر بخارا، وقتي در شب سوري آتش بزرگ

  ). ٣٧ص (» سراي بسوخت
  }زيارت. ٢ـ۴{

فرمانده عرب، قتیبه بن مسلم باھلي را در فتح ماوراءالنھر شھرتي است و بسیاري از ساکنان اين مناطق بر اثر فتوحات او به 
تايي به نام کاخ از توابع فرغانه به خاک سپرده شد، مسلمانان اين اين بود که وقتي وي کشته شد و در روس. اسالم گرويدند

نیز که » نور بخارا«). ٨١ص (» از واليتھا پیوسته آنجا روند به زيارت«مناطق، گور او را به زيارتگاه تبديل کردند و به گفته نرشخي 
اه مردم بخارا و مناطق آن اطراف بود و مردم ـ داراي مسجدي جامع، رباطھاي بسیار و مدفن شمار زيادي از تابعین بود، زيارتگ

، خانواده و نزديکان او حجله »نور«رسم بود که به مناسبت بازگشت زائر از . بخصوص بخارائیان ـ ھمه ساله به زيارت آنجا مي رفتند
  ). ١٧ص (ثوابي برابر با ثواب حج دارد » نور«مي بستند زيرا اعتقاد اين بود که زيارت 

  }مسلحانه در نماز عیدحضور . ٢ـ{۵
قتیبه بن مسلم در درون حصار بخارا : اين نمونه موردي جالب از تبديل يک عمل ضروري در دوره اي خاص، به سنتي متصلب است

مسجد جامعي ساخت ولي مسلمانان براي خواندن نماز از حصار بیرون مي رفتنند و در ريگستان که نزديک شھر بود نماز مي 
نوپا بودن اسالم در اين منطقه و بیم از حمله غیر مسلمانان، قتیبه دستور داده بود نمازگزاران با خود اسلحه  به دلیل. خواندند
سالھا گذشت و بر شمار مسلمانان افزوده شد و خطر حمله غیر مسلمانان از بین رفت ولي مسلمانان بي توجه به مبدأ . بردارند

سال بعد، اوضاع بر  ٢٣٠مي دانیم که تا دوران تألیف کتاب يعني حدود . مي کردند اين کار، ھمچنان مسلح در نمازھاي عید شرکت
  #). ٧١ـ٢ص (ھمین منوال بوده است 

  }آداب و رسوم مقنعیان. ٢ـ۶{
مترجم کتاب اخباري را در خصوص مقنع و قیام و پیروان او ارائه کرده است که بخشي از اين اخبار به آداب و رسوم رايج در میان اين 

قباوي ـ البته با لحني ترديدآمیز ـ از وجود نوعي اباحیگري در میان ايشان گزارش . روه بخصوص در دوره ھاي بعد اختصاص داردگ
زن ھمچو گل است، ھرکه «زيرا بر اين عقیده بوده اند که » چنین گويند که ايشان زنان خويش را به يکديگر مباح دارند«: داده است

وي ھمچنین با ھمین لحن در مورد رسمي ديگر در میان اين گروه سخن گفته که بر اساس آن، در ھر . »بويد از وي ھیچ کم نشود
ده، تمامي مردان تا پیش از ازدواج، نیاز جنسي خود را با مردي معین برآورده مي کردند و سپس در شب عروسي، ھمسر خود را 

خ بخارا از بیان نیکي ھاي اين قوم بازنمانده و آورده است که اينان با وجود به رغم اين، مترجم تاري. در اختیار اين مرد قرار مي دادند
  ). ١٠٣ـ۴ص ( » به امانت باشند«اين اعمال و نیز تظاھر به مسلماني، 

  
  }تمايالت اجتماعي. ٣{

ص (ده است مردم را رغبتي به خواندن عربي نبو) نیمه اول سده ششم ھجري(مترجم کتاب اشاره کرده است که در روزگار او 
اين را مي توان ناشي از شعوبیگري رايج در ايران و بخصوص مناطق شرقي آن و نیز کوشش سلسله ھايي مانند صفاريان و ). ۴

وي آورده است که به ھمین دلیل و به رغم بالغتي که در متن عربي کتاب تاريخ . سامانیان براي گسترش زبان فارسي دانست
مترجم ھمچنین به طور سربسته به . ستان وي از او خواسته اند اين کتاب را به فارسي برگرداندبخارا بوده است، گروھي از دو

  ).ھمان جا(برخي تمايالت ديگر مردم در اين روزگار اشاره کرده ولي جزئیاتي به دست نداده است 
  
  }نخبگان و نقش آنان. ۴{
  }نخبگان اجتماعي و اقتصادي. ۴ـ١{

ھمانگونه که آورديم آنان گروھي بودندکه پیش از اسالم به دلیل سختگیري . تصادي بخارا بودندکشکثان نخبگان اجتماعي و اق
. به ترکستان مھاجرت کردند و سرانجام پادشاه ترکستان را واداشتند به بخارا حمله کند و ابروي را از میان بردارد  ابروي، امیر شھر،

آنان در دوران . پیش مستحکم شد و طبقات فرودست به زيردستان آنان تبديل شدندموقعیت اينان در بخارا بعد از اين واقعه بیش از 
اسالمي بیشترين مقاومت را در برابر اسالم و مسلماني صورت دادند و حتي براي عدم اختالط با اعراب، منازل خود را رھا کردند و 
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۴ 
 

  ).۴٢ـ٣ص (به حاشیه شھر رفتند و در آنجا محله اي تازه بنیان نھادند 
آنان براي پايان دادن به : ر دوره سامانیان نیز نخبگان اقتصادي و اجتماعي بخارا در سرنوشت اين شھر نقشي مھم ايفا کردندد

ھرج و مرج در شھر و به واسطه ابوعبداهللا فقیه، سامانیان را به در دست گرفتن قدرت در بخارا دعوت کردند ولي بعدا در برابر امیر 
در حال ملک تأمل کرد و معلوم کرد که او را با «به گزارش تاريخ بخارا، او . مد، چندان تمکین نکردندساماني، اسماعیل بن اح

بخصوص ابو محمد، بخار خدات سابق، و ابوحاتم . »مھتران بخارا چندان حرمتي زياد نیست و به چشم ايشان ھیبتي نیست
  # .يساري، مرد ثروتمند شھر، به ھیچ وجه از او اطاعت نمي کردند

بنابراين تدبیري انديشید و از بزرگان شھر خواست که از طرف او پیغامي به برادرش امیر نصر، به سمرقند برند مبني بر اين که وي 
اما از آن سو مخفیانه به امیر نصر پیغام فرستاد که آنان را . را عالقه اي به امارت بخارا نیست و امیر نصر او را از اين کار معذور دارد

سرانجام وقتي پايه ھاي قدرت خود را مستحکم کرد، پیغام فرستاد که . و حبس کند تا او بتواند بر اوضاع شھر مسلط شود گرفته
  ). ١١٢ص (سپس ايشان را به بخارا برگرداند و از آنان دلجويي کرد . ايشان را آزاد کنند

  }نخبگان علمي. ۴ـ٢{
که بر اساس گزارش تاريخ بخارا به واسطه او بود که علم در اين . ستمشھورترين شخصیت علمي بخارا امام ابوحفص بخاري ا

  ).٧٧ص (گرديد » قبه االسالم«شھر رواج يافت و علما و دانشمندان محترم شدند و بخارا 
به ھمین . »مبارز بود«امام بخاري را پسري بود به نام ابوعبداهللا که او نیز فقیه بود و در شھر حرمت و منزلتي داشت و عالوه براين 

به خراسان فتنه بود و بخارا خراب مي شد «دلیل بود که وقتي در نیمه سده سوم ھجري، يعقوب لیث صفاري خراسان را گرفت و 
ابوعبداهللا . ، بزرگان شھر نزد ابوعبداهللا جمع شدند و با او در باره سر و سامان دادن به اوضاع شھر رايزني کردند»از اين فتنه ھا
اين بود که نامه اي به نصر بن احمد بن اسد ساماني . تمداد از سامانیان دانست که در سمرقند مستقر بودندچاره را در اس

نصر بن احمد نیز برادرش، اسماعیل بن احمد را به عنوان امیر بخارا اعزام . فرستاد و درخواست کرد که امیري براي بخارا بفرستد
  . در انتقال قدرت به سامانیان در اين شھر ايفا کرد اينچنین فقیه بخارا نقشي مھم). ١٠٨ص (کرد 

  
  }زنان . ۵{

البته نرشخي و نیز مترجم و ملخص کتاب به حیات اجتماعي زنان به عنوان نیمي . سیماي زن در تاريخ بخارا سیمايي مثبت است
اند که البته در اين کتاب به سه تن  از جمعیت مردم توجھي نشان نداده اند بلکه آنچه توجه آنان را جلب کرده، زنان نخبه بوده

  :محدود مي شوند
  }خاتون بخارا. ۵ـ١{

چون ھمسرش مرد و فرزندش، طغشاده، طفل بود، . که ھمسر بخارا خدات، بیدون، بود) ۵۶ص (» زني بود شیرين و با جمال «او 
چنین آورده «اي که نرشخي مي گويد؛  خاتون امیري موفق بود، به گونه. سال حکومت کرد ١۵خود بر تخت امارت بخارا نشست و 

دوران او با حمالت مکرر اعراب براي فتح بخارا توأم بود و اوج تدبیر ). ١٢ص (» اند که به روزگار وي از وي صايب رأي تر نبوده است
گ به راه مي انداخت او، حفظ بخارا در برابر اين حمالت بود؛ او از يک سو با امیران سغد و ترکستان متحد مي شد و علیه اعراب جن

دوران او با حمالت مکرر سه فرمانده . و از سوي ديگر به دلیل عدم پیروزي در جنگ، مرتب با مسلمین پیمان صلح مي بست
عبیداهللا بن زياد و سعید بن عثمان ھمزمان بود و جالب اين که بخارا به تصرف ھیچ يک از اين امیران در  مسلمان؛ سلم بن زياد، 

  #).۵٧ـ۶٠و  ۵٣ـ۴ص(نیامد 
در اين . از او خواست گروگانھايي تسلیم کند.) ق ۵۶(تدبیر ديگر او وقتي بروز کرد که سعید بن عثمان پس از شکست دادن وي 

ھنگام خاتون در اقدامي ھوشمندانه تعدادي از بزرگان شھر را که از مخالفین خود و پسرش بودند، تسلیم فرمانده عرب کرد و او نیز 
  ).۵۴ص (ھمراه خود به حجاز برد و به اين وسیله ھم از دست سعید خالص شد و ھم از دست مخالفینش اين عده را 

او يک بار براي متحد کردن امیر سغد با خويش و . مجرد بودن خاتون گاه به حال او مفید بود و گاه مشکالتي برايش ايجاد مي کرد
که در صورت آوردن لشکري از سغد به بخارا و نجات شھر از دست اعراب،  ترتیب دادن سپاھي علیه سلم بن زياد، به او پیغام داد

لشکريان او را به بخارا بکشاند  ١٢٠٠٠٠بدينوسیله خاتون توانست امیر سغد و . با او ازدواج خواھد کرد و بخارا را به او خواھد داد
از جمله گفتند که . کارھايي را به او نسبت مي دادنداما مخالفین خاتون نیز گاھي از اين وضع سوء استفاده مي کردند و ). ۵٧ص (

طغشاده، پسر خردسال او، در حقیقت فرزند بخارا خدات نبوده بلکه او فرزند يکي از مردان دربار است که خاتون با او سر و سّري 
نان بودند که توسط او به البته خاتون کساني را که چنین حرفي مي زدند، به وجھي شديد تنبیه کرد و ھم آ). ۵۴ص (داشته است 

جالب اين که در میان مردم بخارا رواج يافته بود که میان خاتون و فرمانده عرب ، . عنوان گروگان، تحويل سعید بن عثمان شدند
به گفته نرشخي، در ھمین باره سرودھايي برزبان مردم بخارا افتاده . سعید بن عثمان، نیز روابط عاشقانه اي وجود داشته است

  ).۵۶ص (د بو
  }»خاوند ديھه نرشخ«. ۵ـ٢{

اين زن بعدھا به ھواداران . زني بود که ھمسرش که شرف نام داشت از افسران ابومسلم بود ولي بعدا به دست او کشته شد
در زمان مھدي عباسي، وزير او جبرئیل بن يحیي که به جنگ مقنع آمده بود، وي را اسیر کرد و از او خواست که . مقنع پیوست

به . شايسته چنین فردي نیست) پدرمسلمانان(اما او از اين کار خودداري کرد و گفت که نام ابومسلم ) ؟(بومسلم را حالل کندا
  ).٩۵ـ ٧ص (» از میان به دو زدند«را » خاوند ديھه نرشخ«دستور جبرئیل 
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  }»پادشاه سغد«. ۵ـ٣{
سغد زني بود صاحب تدبیر که در برابر حمالت ترکان، براي سغد  در دوره پیش از اسالم، امیر. مطابق گزارش مترجم تاريخ بخارا

بر اساس گزارش کتاب، او و تدبیرش را تا نیمه سده دوم ھجري در اين مناطق . بارويي ساخت و شھر را از حمالت آنان رھايي داد
مالت ترکان، گرد شھر بارويي کشیدند به تقلید از او، براي حفاظت بخارا در برابر ح. ق ١۶۶شھرتي بوده است کما اين که در سال 

  ).۴٧ص (
#  
  }تغییرات ديني و اجتماعي . ۶{

شايد بتوان گفت مھمترين تغییر اجتماعي که در دوره ھاي مورد بحث در کتاب تاريخ بخارا، به وقوع پیوست، مسلمان شدن مردم 
اما واقعیت اين بود که عقايد  ابراز مسلماني کردند، اعراب مسلمان چند بار بخارا را گرفتند و مردم تسلیم شدند و . اين شھر بود

چون عرب بازگشتندي، ...ھر باري«به اين دلیل بود که . پیشین در میان ايشان ريشه دارتر از اين بود که براحتي از آن دست بردارند
آنان   ق ممکن اسالم را در میانبار چھارم وقتي قتیبه بن مسلم اھل شھر را تسلیم کرد، عزم کرد که به ھر طري. »رّدت آوردندي

  :بنابراين به مجموعه اي از اقدامات دست زد. رواج دھد
به اين وسیله او جمعیت قابل توجه اي از مسلمانان . دستور داد مردم شھر نیمي از خانه ھا و امالک خود را به اعراب بدھند. الف

ناچار از ابراز مسلماني باشند و اندک اندک از ايشان تأثیر بپذيرند و  را در اين شھر مستقر کرد تا حداقل در حضور آنان، مردم بخارا
  . به اين وضع عادت کنند

  . »ھر که در احکام شريعت تقصیري کردي عقوبت مي کرد«اجبار مردم شھر به رعايت احکام شرعي به گونه اي که . ب
  .»اشتآثار کفر و گبري برد«او . کوشش براي محو آداب و رسوم غیر اسالمي. ج
دستور داد بر جاي بتخانه شھر، مسجد جامعي . ق ٩۴قتیبه در سال . ساختن مسجد جامع و برخي مسجدھاي ديگر در شھر. د

  . ساختند تا نماز جمعه در آن برگزار شود
دو درھم پادش قتیبه دستور داده بود ھر جمعه، ھر بخارايي که در نماز حاضر شود، . دادن پاداش در برابر انجام شعائر اسالمي. ذ

  .ھر روز جمعه منادي ندا مي داد و اين مطلب را اعالم مي کرد. دريافت کند
به ھمین دلیل مسلمانان . بخارائیان فارسي زبان را يادگیري و قرائت اذکار نماز به عربي دشوار بود. روا داشتن تسامح مذھبي. ر

بکنیتا «مکّبري نیز ھنگام رکوع بانگ بر مي داشت که . فارسي ادا کننددر اقدامي شگفت، به آنان اجازه دادند که الفاظ نماز را به 
  ).۶۶ـ٧ص (» نکونیا نکوني«و ھنگام سجده اعالم مي کرد که » نکنیت

سرسخت . به ھرحال اين تغییر و تحول مذھبي نیز مانند ھر مقوله مشابھي مخالفیني داشت و در برابر آن مقاومتھايي بروز کرد
اني کشکثان بودند که وقتي قتیبه از آنان خواست نیمي از خانه ھاي خود را به اعراب تحويل دھند، به دلیل ترين مخالفان مسلم

اين که ھمنشیني با اعراب مسلمان را خوش نمي داشتند، تمامي خانه ھاي خود را تخلیه کردند و در حاشیه شھر در محله اي 
بخصوص دادن دو درھم پاداش به ھر نمازگزار جمعه، براي تھیدستان شھر شیوه تبلیغ دين جديد و ). ۴٢ـ٣ص (جديد مستقر شدند 

وضع جديد خود . اين بود که به مسجد جامع نیز نمي آمدند. جذابیت داشت ولي توانگران شھر نیازي به چنین پول اندکي نداشتند
انه نیز به اين وضع دامن زد و نوعي احتماال طرح برخي شعارھاي عدالت طلب. به خود نوعي دو دستگي ديني در شھر ايجاد کرد

تفرقه اجتماعي را در شھر به وجود آورد و تازه مسلماناني را که متعلق به طبقات فرودست جامعه بودند، در برابر توانگران شھر 
مله قرار دادند و قرار داد تا جايي که بین اين دو گروه درگیريھايي رخ داد و حداقل يک بار، تازه مسلمانان محله کشکثان را مورد ح

برخي اموال آن را به غارت بردند، از جمله برخي درھاي ساختمانھا را کندند و با خود آوردند که در مسجد جامع مورد استفاده قرار 
  #).۶٨ص (گرفت و چون بر اين درھا تصاويري از بتان حک شده بود، ناچار آنھا را تراشیدند 

قباوي مترجم کتاب آورده است که در دوران امارت اسد بن . ه سرعت اسالم نیاوردندبر اساس گزارشھاي کتاب، اکثريت مردم ب
با اين وجود تظاھر به مسلماني و اندک اندک ). ٨٢ص (اکثريت مردم بخارا اھل ذمه بودند .) ق ١٢٠مرگ (عبداهللا قسري 

مثال در دوران . در میان مردم رايج شد نشانه اين موضوع آن که کم کم نامھاي اسالمي و عربي. مسلماني در شھر رواج يافت
امارت نصر بن سیار، آخرين امیر اموي خراسان، در بخارا مردي بود که ھارون بن سیاوش نام داشت يعني نام پدرش ايراني و نام 

غشاده، قتیبه بر خالف پدرش، ط  نوه خاتون مشھور بخارا نیز که مقارن برآمدن عباسیان بخارا خدات بود،). ٨۴ص (خودش عربي بود 
که نه تنھا نامي عربي بود بلکه نام فاتح بخارا و کسي بود که بیشترين نقش را در مسلماني مردم شھر ) ٨٧ص (نام داشت 
گزارش شده که نیم قرن بعد از قتیبه بن مسلم، به دلیل افزايش جمعیت مسلمانان در بخارا مسجد جامع تازه اي . ايفاکرده بود

ود اين تا سده ھا بعد نوعي موضعگیري منفي در برابر اسالم و مسلماني و شعائر آن را در بخارا و توابع آن با وج). ۶٨ص (ساختند 
» ھیچ وقت مسجد جامع نبوده است«بر اساس گزارش نرشخي در شرغ که از توابع مھم و بزرگ بخارا بود، تا سالھا بعد : شاھديم

حتي بعدھا وقتي يکي از محتشمان، مسجد جامعي بنا کرد مورد استقبال . در اسکجکت ھم اوضاع از ھمین قرار بود). ٢٠ص (
قرار نگرفت و متروک ماند تا اين که در دوره سالجقه، قدرخان، امیر بخارا، مسجد را ويران کرد و چوبھايش را خريد و در ساختمان 

ر است کمک کند تا بنايي را در ده به امیر اسماعیل ساماني مردم ده رخشه را گفت؛ حاض). ١٩ـ٢٠ص(مدرسه اي به کار برد 
  ).٢۴ص(» مردمان ديھه نخواستند و گفتند که مسجد جامع در ديھه ما راست نیايد و روا نباشد«اما . مسجد جامع تبديل کنند

مايه  بنابراين، اين. البته بعید است مردمي را که در دوره سامانیان يا سالجقه در اين مناطق مي زيسته اند، نامسلمان دانست
  . مخالفت با تأسیس مسجد جامع را بايد دلیلي ديگر بوده باشد که کتاب در اين باره ساکت است
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  }شورشھاي سیاسي و مذھبي . ٧{

در تاريخ بخارا به برخي قیامھا و شورشھاي سیاسي، اجتماعي و ديني سده دوم ھجري که در محدوده اين شھر رخ داد، پرداخته 
  : شده است

  }بھمشورشي م. ٧ـ١{
مردي در بخارا ظھور کرد و مردم را به اسالم دعوت کرد و گروھي به او .) ق ١٢٠م (در دوران امارت اسد بن عبداهللا قسري 

اما بخارا خدات، طغشاده، که پسر ھمان خاتون مشھور بخارا بود و به گفته قباوي در باطن مسلمان نبود، از اين وضع . گرويدند
تن از ايشان را به رغم  ۴٠٠اين گروه را به بي ديني و برھم زدن نظم شھر متھم کرد و به ھمین بھانه برآشفت و نزد امیر خراسان 

اين گروه بعد از مرگ طغشاده . ابراز مسلماني، در مسجد جامع شھرگردن زد و تعدادي را نیز به بردگي نزد امیر خراسان فرستاد
  #).٨٢ـ٣ص (به بخارا برگشتند 

  }یخ المھريقیام شريک بن ش. ٧ـ٢{
اين بود که در ھمان ابتداي حکومت . بر اساس گزارش نرشخي، شريک از اعراب مقیم بخارا، شیعه و طرفدار حکومت آل علي بود

فرزندان . ما از رنج مروانیان اکنون خالص يافتیم، ما را رنج آل عباس نمي بايد«: عباسیان شورش کرد، به اين دلیل که معتقد بود
دعوت او با استقبال فراواني روبرو شد و نه تنھا گروه زيادي از مردم، بلکه امیران بخارا و خوارزم . »خلیفه پیغامبر بودپیغمبر بايد که 

در اين ھنگام . »جمله اھل بخارا با وي اتفاق کردند«و برزم به او پیوستند و چون ابومسلم زياد بن صالح را براي سرکوب او فرستاد، 
شريک شکست خورد و کشته . سپاھي به حمايت زياد بن صالح وارد عمل شد ١٠٠٠٠ارا خدات بود با قتیبه بن طغشاده که بخ

ص (زياد بن صالح بخارا را به آتش کشید و شھر سه شبانه روز در آتش سوخت . شد و عده زيادي از ھوادارانش نیز کشته شدند
  ).٨۶ـ٩
  }قیام مقنع. ٧ـ٣{

ولي . ن قیام مشھور و گسترده دارد که چندان تفاوتي با گزارشھاي منابع تاريخي نداردتاريخ بخارا گزارشھايي نیز در خصوص اي
. نکته مھم اين است که بر اساس اين گزارشھا، بیشترين ھواداران مقنع را در بخارا، مرو، کش و سغد روستائیان تشکیل مي دادند

و اندر سغد اغلب ديھھا به دين مقنع درآمدند و از ... اندر کش و روستاي کش بیشتر بودند«بر اساس گزارش نرشخي اين گروه 
  ). ٩٢ص(» ديھھاي بخارا بسیار کافر شدند

  
  }خشونت. {٨

  :تاريخ بخارا، جز چند مورد، حاوي گزارشھاي خشونتبار نیست
  ماجراي ابروي. ٨ـ١

بزرگان شھر مجبور به فرار از ابروي امیر بخارا بود که به شرحي که گذشت ظلم و فشارش به مردم فزوني گرفت، به حدي که 
آنان نیز از امیر . چون ظلم ابروي بر مردم شھر ادامه يافت، ضعفا دست به دامن مھاجران شدند. بخارا و مھاجرت به ترکستان شدند

پر از ياغو ابروي را شکست داد و دستور داد او را در جوال بزرگي . ترکستان کمک خواستند و او پسرش ياغو را به بخارا فرستاد
  ). ٩ص (ابروي در ھمین وضع ماند تا مرد . زنبورھاي سرخ انداختند و در جوال را دوختند

  کشتار فرمانده عرب، قتیبه بن مسلم، در بیکند. ٨ـ٢
ص (» چنانکه اندر بیکند کس نماند و بیکند خراب شد«قتیبه در اين شھر ھمه مردان را کشت و باقیماندگان را به اسارت درآورد 

۶٢.(  
  سوختن بخارا به دست زياد بن صالح. ٨ـ٣

به آتش   چون زياد قیام شريک بن شیخ را سرکوب کرد، دستور داد بخارا را که مردمش در اين ماجرا شريک را ياري داده بودند،
  #). ٨٩ص (شھر سه شبانه روز در آتش سوخت . بسوزانند

  به دست جبرئیل بن يحیي» خاوند ديھه نرشخ«کشته شدن . ٨ـ۴
  ).٩٧ص (یم که جبرئیل دستور داد اين زن را به وضعي فجیع از میان به دو نیم کردند گفت
  
  }اقتصاد بخارا. ٩{
  }اقتصاد تجاري شھر. ٩ـ١{

دلیل اين ادعا اين که اعراب، . به طور کلي از تاريخ بخارا برمي آيد که اقتصاد اين شھر يک اقتصاد تجاري بوده است و نه زراعي
بر اساس گزارش کتاب، اھالي بیکند يکسره بازرگان بودند و به سفرھاي دريايي مي ). ٣٠ص(نامیده بودند » لتجارمدينه ا«بخارا را 

اھالي اسکجکت نیز زمین زراعي کافي نداشتند ). ٢۶ص (رفتند و تا چین داد و ستد مي کردند و به ھمین دلیل بسیار توانگر بودند 
  ).١٨ص ( و ھمه به بازرگاني مشغول و توانگر بودند

  }محصوالت بخارا. ٩ـ٢{
، حلواي مغزين، )٢٢ص (، پارچه ھاي زندنیجي )١٨ص (کرباس : بخارا و نواحي اطراف آن داراي محصوالت مختلف و متنوعي بودند

، )زيلو(، بساط )٢٠ـ٢١ص (روي  ماھي تازه، پوستینھايي از پشم بره و گوسفند، کرباس،  چوب، ماھي شور،  ، )عود و بخور(قنطاري 
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  ). ٢٨ـ٩ص (و برديھاي فندقي ) سجاده(، يزدي، بالش، مصلي )نوعي پرده بزرگ که جلوي ايوان کاخھا مي آويختند(شادروان 
نوعي پارچه به رنگھاي سرخ و سفید و سبز که چون اولین بار در ده زندنیج بافتند، به اين نام . محصول مشھور بخارا زندنیجي بود

لباس امرا از آن تھیه مي . صادر مي شد... و بالد مختلفي مانند عراق و فارس و کرمان و ھند و زندنیجي به شھرھا. مشھور شد
  ).٢١ـ٢ص (شد و قیمت آن ھمسنگ ديبا بود 

  کارگاه بیت الطراز. ٩ـ٣
دست اين کار به . بخارا را کارگاھي بود نزديک مسجد جامع که در آن بساط، شادروان، يزدي، بالش، مصلي و بردي مي بافتند

گزارش شده که قیمت يک . محصوالت اين کارگاه نیز جملگي به دربار عباسي اختصاص داشت. استادان اين فن صورت مي گرفت
شادروان معادل خراج يک سال بخارا بود و ھر سال مأمور مخصوصي از بغداد مي آمد و معادل خراج شھر، از محصوالت بیت الطراز 

تي بعد از رونق افتاد و اساتید آن در شھرھاي خراسان پراکنده شدند و بعضي از آنھا کارگاھھايي اين کارخانه مد. به بغداد مي برد
  ).٢٨ـ٩ص (» به اين آب و تاب نیامد«مشابه در اين شھرھا برپا کردند ولي محصول کارشان 

  بازارھاي بخارا. ٩ـ۴
  :بخارا و نواحي اطراف آن را بازارھاي مختلف و متنوعي بود

که » پسته شکنان«ـ بازار ). ٧۴ص (مي نامیدند » جوبه بقاالن«در درون شھر يک بازار سبزي فروشي بود که آن را . النـ بازار بقا
  #).٧۴ص (ظاھرا محل عمل آوردن و داد و ستد اين محصول بوده است 

  ).١٣١ص (نامیده مي شد » تیم کفشگران«ـ بازار کفاشان که 
  ).١٣١ص. (ب و کار اين دو گروه بوده استکه محل کس» بازار صرافان و بزازان«ـ 

نشاندھنده اين است که کسب و کار اين گروه نیز در مکاني خاص صورت مي » در عطاران«وجود محلي به نام   .ـ بازار عطاران
  ).٧٣ص (گرفته که مي توان آن را بازاري به شمار آورد 

ر يک روز تشکیل مي شد و پیش از اسالم، محل خريد و فروش بت سالي دوبار و ھر با. ـ بازار ماخ که پیشتر از آن سخن گفتیم
  ).٢٩ص (درم در بازار ماخ خريد و فروش مي شده است  ۵٠٠٠٠نرشخي آورده است که در ھر روز بیش از . بود

  ).٢٢ص (در روستاي افشنه و به صورت ھفتگي برپا مي شد . ـ بازار افشنه
وردانه به صورت ھفتگي برپا مي شد، بخصوص محل عرضه پارچه ھاي زندنیجي و پررونق بود اين بازار که در روستاي . ـ بازار وردانه

  ).٢٢ص (
ص (روزھاي جمعه و ھمراه با نماز جمعه در اين روستا برپا مي شد و زندنیجي نیکو و بسیار در آن عرضه مي گرديد . ـ بازار زندنه

  ). ٢١ـ٢
ستاي مذکور برپا مي شد و ظاھرا محصول عمده اي که در آن عرضه مي شد، پنجشنبه بازاري بود که در رو. ـ بازار اسکجکت

  ).١٨ص (کرباس بود 
روستاي شرغ در قديم بازاري داشت که سالي يک بار در نیمه زمستان به مدت ده روز برپا مي شد و از اطراف و اکناف . بازار شرغ

حلواي مغزين که از دوشاب : آن عرضه مي شد، عبارت بودند ازمحصوالت عمده اي نیز که در . براي داد و ستد به آن مي آمدند
اما به روزگار نرشخي بازار شرغ ھر جمعه تشکیل مي شد و . درست مي کردند، قنطاري، چوب، ماھي تازه و شور و انواع پوستین

  ).٢٠ـ٢١ص (محصول عمده اي که در آن عرضه مي شد، روي و کرباس بود 
تا ھر پانزده روز يک بار برپا مي شد اما در آخر سال خورشیدي نیز بازار بیست روزه اي در اين ناحیه برپا بازار اين روس. ـ بازار رخشه

مي گفتند و » نوروز کشاورزان«اين نوروز را . مي شد که آغاز آن روز دھم اسفند ماه بود زيرا روز بیست و يکم را نوروز مي گرفته اند
  ).٢۵ص (د پنج روز بعد از اين بو» نوروز مغان«

نرشخي آورده است که در قديم بازار ده طوايس در تیرماه و به مدت ده روز برپا مي شد و محل خريد و فروش : ـ بازار طوايس
در اين بازار کاال ھا . کاالھاي اسقاطي و معیوب بود و حتي چھارپايان و بردگان معیوب ھم در اين بازار خريد و فروش مي شدند

 ١٠٠٠٠مطابق گزارش نرشخي سالیانه بالغ بر . ي و نیز بدون حق برھم زدن معامله داد و ستد مي شده اندبدون ھیچ قید و شرط
وجود اين بازار موجب توانگري مردم طوايس . نفر از راھھاي دور و نزديک به اين بازار مي آمدند و معموال با سود فراوان برمي گشتند

  #).١٧ـ١٨ص (گرديده بود 
  }بخاراضرب سکه در . ٩ـ۵{

اما در دوران خالفت ابوبکر، . بر اساس گزارش تاريخ بخارا، مقارن سالھاي اول ھجري وسیله داد و ستد در بخارا کرباس و گندم بود
در بخارا رايج شد تا اين که در اواخر سده دوم ھجري و در زمان » سیم خوارزم«بعدھا . اوکانا که بخارا خدات بود، از سیم سکه زد

به ھمین دلیل بزرگان شھر از غطريف درخواست کردند، اجازه . در شھر سکه کم شد.) ق ١٨۵(بن عطاء بر خراسان  امارت غطريف
مي » سیم غدريفي«ضرب شد که مردم آن را » سیم غطريفي«اين کار انجام شد و . دھد سکه اي مخصوص بخارا ضرب کنند

ر و نقره و مشک و ارزيز و آھن و مس بود، سیاه از کار درآمد و مردم گفتند، ولي اين سکه به دلیل جنس نامرغوب آن که مرکب از ز
ھر شش درم سکه غطريفي برابر با يک . از آن استقبالي نکردند اما غطريف بن عطاء آن را مورد حمايت قرار داد تا اينکه رونق يافت

  ).۵٠ص (درم نقره خالص بوده است 
  }قیمت بعضي زمینھاي بخارا. ٩ـ ۶{

پیش از «بر اساس گزارش نرشخي، قیمت اين زمینھا . به دست داده است» کوي مغان«ا اطالعاتي در باره نرخ زمینھاي تاريخ بخار
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اما در دوره حیات . درم نقره قیمت نھاده مي شد ١٢٠٠٠گران بود و ھر جفت زمین » اين که پادشاھان به بخارا مقام کردندي
ز طرف درباريان و نیز کم شدن پول نقد در دست مردم، قیمت ھر جفت از اين زمینھا نرشخي و به دلیل اقدام به خريد اين امالک ا

به دلیل . ق ۶جالب اين که مترجم کتاب در گزارشي تکمیلي آورده است که در دوران او يعني قرن . درم تقلیل يافته بود ۴٠٠٠به 
به گفته قباوي اين نیست مگر . يگان نیز نبوده استظلم و سوء رفتار عمال حکومتي، کسي خواھان اين زمینھا حتي به صورت را

  ). ۴٣ـ۴ص (» به سبب ظلم و بي شفقتي بر رعیت«
  
  }قضاي بخارا. ١٠{

جالب اين که در تمامي اين گزارشھا از زھد و پارسايي و پاکدامني . تاريخ بخارا حاوي گزارشھايي در باره برخي قضات بخاراست
). ۵ص (حسن بن عثمان ھمداني در علم و زھد در تمامي شھرھاي خراسان يگانه بود : قاضیان شھر سخن به میان آمده است

بر وي مثل زدند از عدل و انصاف «بر منصب قضاوت نشست، به گونه اي قضاوت کرد که . ق ٢١٣سعید بن خلف بلخي که در سال 
نرشخي و احمد بن ابراھیم برکدي نیز در از علم و زھد و تقوي عبدالحمید بن ابراھیم ). ۶ص (» و شفقت بر خلق خداي تعالي

ھمچنین آمده است که قاضي محمد بن يوسف بخاري شافعي را بارھا با رشوه ھاي ). ۶ص (کتاب سخن به میان آمده است 
 ابوالفضل بن محمد بن احمد مروزي نیز). ۶ص (» ھر روز عدل و انصاف از او ظاھرتر مي شد«پنھاني آزمودند اما او فريب نخورد و 

» به علم و زھد مثل بود«فقیھي بود که سالھا منصب قضاوت داشت، با اين وجود کسي ذره اي بر او عیب نگرفت و در دوران خود 
  .)۶ـ٧ص (
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