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  اسالمی ۀجغرافیای تاریخی سغد در دور

 
2کورش صالحی ؛1حبیب زمانی محجوب

  

  )19/06/1391 :نهایی پذیرش - 06/03/1391: مقاله دریافت(

  

  چکیده

ـ ترین ایالت مـاوراءالنهر سغد به عنوان مهم ایالت دو شـهر بـزرگ آن یعنـی     ویـژه ه ، ب

سمرقند و بخارا از تمدنی کهن و میراث فرهنگی درخشان برخوردار بود. هخامنشـیان،  

سلوکیان، اشکانیان، کوشانیان، هیاطله ، ترکان و ساسـانیان در ایـن منطقـه حکومـت     

النهر توسط مسلمانان (نیمـه   م) و فتح ماوراء652اند. در فاصله سقوط ساسانیان ( کرده

شهرهای سغدی درخشیدند و میراث فرهنگی ساسانیان را   اول هجری)، دولت دوم قرن

به دوش کشیدند. در این زمان، سرزمین سغد به دو بخش سغد بخارا و سغد سـمرقند  

النهر از جمله سـغد، در   های ماوراء شد. همزمان با ورود اسالم، اداره سرزمین تقسیم می

 ،مند بودند و به سغدشاه یاسی بهرهل نسبی سدست فرمانروایان محلی بود که از استقال

. بـا تشـکیل حکومـت سـامانیان     بودنـد  نام بـردار اخشید، ورخومان، طرخون و غورک 

ها درآمد. سغد تـا روزگـار    ق)، ایالت سغد یکپارچه زیر سیطره و امارت آن389 -279(

عصـر  اد. مغوالن پررونق بود اما پس از حمله مغول، اهمیت و جایگاه خود را از دست د

روند خرابی این سرزمین بود .این نوشتار بـر   ۀحکومت تا برآمدن تیمور نیز ادام فترت

، اوضـاع طبیعـی و پیشـینۀ سیاسـی،     سغد آن است تا با بیان جغرافیای تاریخی ایالت

  فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی کند.

  

   .سمرقند، ماوراءالنهر(صغد)،  اخشید، بخارا، خراسان، سغد  ها: کلید واژه

  

  مقدمه

ترین ایالت  و مهم حونیو سمیان دو رود جیحون  زیحاصلخسرزمینی  (صُغد) سُغد ایالت

هاي آن سوي  ماوراءالنهر نامي است که مسلمانان پس از تصرف سرزمین .النهر بود ماوراء
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دانان قدیم، این رود آمودریا (جیحون) در خراسان، بر روي آن نهادند. به اشاره جغرافي

سرزمین در بخش شمالي فالت ایران قرار داشت و از غرب به ایالت خوارزم و بیابان غز، 

هـای شـمال    از شرق بـه منـاطق کوهسـتاني غـور و فـالت پـامیر و قسـمتی از بلنـدی        

هندوستان و از جنوب به رود جیحون و از شمال به رود سیحون و قسمتی از سـرزمین  

-328، حـدود العـالم  ؛ 226شد (اصطخری،  سیحون محدود ميترکان در آن سوي رود 

). این سرزمین تا زمان ورود مسـلمانان، ورارود یـا فـرارود خوانـده     177؛ جیهانی، 329

) اما پـس از ورود اسـالم از سـوي مسـلمانان مـاوراءالنهر نـام       2/229شد (فردوسی،  مي

م و آوازه ایـن سـرزمین و دو   هر چند امروز ایالتی به نام سغد وجود ندارد، اما نـا گرفت. 

تمدن اسالمی جاودانه خواهد  شهر معروف باقی مانده آن یعنی سمرقند و بخارا در تاریخ

پردازد؛ چرا که  این مقاله به بررسي جغرافیای تاریخی سغد تا بر آمدن تیموریان می بود.

همچنـین   گویا در دورۀ تیموریان ، دیگر ایالت مستقلی به نام سغد وجود نداشته است.

مباحـث مربـوط بـه     1کوشش شده است تا بر پایه تعریفی خاص از جغرافیـای تـاریخی  

جغرافیای طبیعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه سغد بـه ویـژه دو شـهر بخـارا و     

سمرقند با تأکید بر تأثیر عوامل جغرافیایی بر رویدادهای تاریخی ایـن منطقـه، بررسـی    

 شود.

  

  های طبیعی ویژگی. 1

النهر بود. برخی سغد را در  های ماوراء ای از کوره ه نقل جغرافیدانان مسلمان، سغد کورهب

)، یـاقوت و  223؛ حمـدهللا مسـتوفی،   86؛ صـوراالقالیم،  112رسـته،  اقلیم چهارم (ابـن 

اند  ) و مقدسی در اقلیم ششم دانسته623؛ قزوینی، 1/31قزوینی در اقلیم پنجم (یاقوت، 

                                                
ای مجـزا و مسـتقل    . در باره اصطالح جغرافیای تاریخی دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. برخـی آن را رشـته  1

از  ای ). بسـیاری نیـز آن را شـاخه   p,1050 ، Vol.5،Encyclopedia Britanica ؛4شمارند (بیک محمـدی،   می

؛ 299کند (گنجـی،   جغرافیای انسانی دانسته که از وضع زندگی بشر و رابطة انسان با محیط در گذشته بحث می

). 20دانند (قائم مقامی، های جغرافیایی می ). برخی نیز جغرافیای تاریخی را فصل مشترک همه رشته246مهدوی، 

)؛ چرا که در جغرافیای تاریخی اصل 124ت (مهدوی، جغرافیای تاریخی با تاریخ جغرافیا و تاریخ محلی متفاوت اس

جغرافیاست نه تاریخ. جغرافیای تاریخی، مطالعه و بررسی، جغرافیای طبیعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگـی یـک   

)که در آن از تأثیر عوامل جغرافیایی بر رویدادهای 289؛ گنجی، 18گذشته است (قائم مقامی،   منطقه در دوران

). بر این اساس در این مقالـه، جغرافیـای طبیعـی، سیاسـی، اقتصـادی و      127شود (مهدوی،  تاریخی صحبت می

ه، مـورد بررسـی قـرار    فرهنگی منطقه سغد با تأکید بر تأثیر عوامل جغرافیایی بر رویدادهای تاریخی این منطقـ 

  گیرد. می
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). به 2/388فرسخ بوده است ( مقدسی،  46فرسخ در  36ت سُغد ). مساح1/89(مقدسی،

= غُوطه دمشق، نهر اُبَلّه باور بسیاری از جغرافیدانان و مورخان، سغد، جزء جنّات اربعه (

؛ ابـن حوقـل،   226: اصـطخری،   بصره، شعب بَوّان فارس و سغد سمرقند) بوده است (نک

، 586، 289، 226؛ قزوینـی،  503، 1/77؛ یاقوت، 2/762؛ بلعمی، 1/48؛ مقدسی، 202

ــدا، 59؛ صــوراالقالیم، 623 ــه لحــاظ اقلیمــی، ســغد ســرزمینی بســیار  ). 557؛ ابوالف ب

؛ سـمعانی،  330،العالم حدود ؛231: اصطخری، خیز، سرسبز و خرّم بوده است (نک حاصل

حوقـل در   ). بیان ابـن 717، 2/716فی الدین، ؛ بغدادی، ص3/222،410؛ یاقوت، 3/259

انگیز است که گویی به توصیف یک تـابلو   آبادانی و خرّمی سغد و توابعش، چنان شگفت

هـا را بـه    ). جالب آنکه ابن حوقل همه آن صـحنه 202: ابن حوقل،   پردازد (نک نقاشی می

چشم دیده و به تصویر کشیده است. در سغد درخت بسیار زیـاد بـوده، بـه طـوری کـه      

های چهارگانه، ) و در معرفی بهشت1/47 (مقدسی، خوانده»درختستان«مقدسی، سغد را 

). قزوینی در این باره 49، 1/48کند (همو، یاد می» باغ [زمین] سغد«از این سرزمین به 

ای است میان بخارا و سمرقند، که جمیعاً باغـات و دهـات اسـت.     صغد کوره«نویسد:  می

  ).624(ص» آیند ر نمیچندان درختان به هم نزدیکند که دهات تا داخل نشوی، به نظ

ایالت سغد سرزمینی وسیع بود که جنوب ازبکستان و غرب تاجیکسـتان امـروزی را   

های بُـتم  گرفت. این ایالت از شمال به رود سیحون (سیردریا) و نهر سغد و کوه دربر می

شد. ایالت چَغانیان (صغانیان)  محدودمیدر بالد ترک و از شمال شرقی به ایالت اُشروسَنه

شرق و ایالت خراسان در غرب آن قرار داشت. از جنوب و جنوب غربـی هـم بـه رود    در 

) یاقوت به نقل از جیهانی روایتی 1/169 شد. (حافظ ابرو، جیحون (آمودریا) محدود می

صغد مانند انسـانی  « کند:  عجیب درباره مشابهت سرزمین صُغد با صورت انسان نقل می

شانیه، پشت آن وَفر و شکمش کَبُوکَـث و دسـتانش   است که سر آن بُنجیکَت، پاهایش کُ

  ).3/409(یاقوت، » مایَمُرغ و بزماجر است

  

  تاریخی ۀپیشین. 2

ایالت سغد از پیشینه تاریخی کهنی برخوردار است. در اوستا از سغد نام برده شده است 

-559). در عصر هخامنشیان (329: اوشیدری،   ؛ همچنین نک2/660؛ 1/356(دوستخواه،

) و نام 1/397 شد (دوستخواه، های این امپراتوری محسوب می ق.م) سغد از ساتراپ 330

). هردوت نیز از 131آمده است (همانجا؛ پیرنیا، » سغدیانا«بیستون با عنوان  ۀآن در کتیب
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گـر سـلطه   ها در سپاه خشایارشاه در نبرد با یونانیان یـاد کـرده کـه بیـان    وجود سغدی

). پس از حمله اسکندر بـه ایـن منطقـه    376است (هردوت،  هخامنشیان بر این منطقه

)، 100؛ بلنیتسکی، 338: زیمال،    ق.م)، با وجود مقاومت سرسختانه اهالی سغد (نک327(

). در پی آن، تعداد زیادی از سغدیان به 24...، بخارامقدونیان بر آنجا چیره شدند (فرای، 

ترین  هرچند بزرگ .)20، ت سغدیمطالعاسوی شرق و مرزهای چین کوچیدند (قریب، 

)، امـا دولـت   33قلمرو زمینی یونانیان در آسـیا، در ناحیـه سـغد قـرار داشـت (زیمـال،      

؛ 340ق.م) مسـتقل شـدند (زیمـال،   250 -330شهرهای سغدی به زودی از سلوکیان (

ق.م) دوباره سیطره سیاسی 128 -147قریب، همانجا). با تشکیل حکومت یونانی باختر(

هایی از آسیای مرکزی به ویژه ایالت سغد و اطراف آن ادامه یونانیان بر بخشو فرهنگی 

) تا آن که یونانیان باختر سقوط کردند و امپراتوری کوشانیان 139...، میراثیافت (فرای، 

دهنـد   های جدید احتمال مـی جایگزین آنان در منطقه شدند. محققین بر اساس کاوش

هـا نبـوده    یعنی سغد، زیر فرمان روایی مستقیم کوشانحوزه زرافشان، با ایالت مهم آن 

شناسـی   های تاریخی در مورد این امپراتوری بر پایه مـدارک سـکه  است؛ چرا که بررسی

تـاریخ  است و از دوره کوشانیان تنها یک سکه در سـمرقند یافـت شـده اسـت (فـرای،      

  ).414، باستانی ایران

م) قدرت ساسانیان 379-309  دوم (حکم) در دوران شاپور 359با انقراض کوشانیان (

در شرق ایران فزونی یافت، تا آنکه قوم هیاطله توانسـتند در ورارود بـه قـدرت برسـند.     

الیـان، هیتالیـان و هپتـاالن و    های مختلف ماننـد هفتالیـان، هپت  هیاطله در تاریخ با نام

). فرای آنها را 57 ...،تذکره اند (بارتولد،  های کیداری) خوانده شده(هون های سفید هون

مـروج  )، امّـا مسـعودی در   208...، میـراث گروه دیگری از قبایل آلتایی زبان می دانـد ( 

دانسته است که بین بخارا و سمرقند اقامت  ]= سغدی[هیاطله را از اقوام صغدی الذهب

). این مطلب در جای دیگر عنوان نشده است، اما همین قدر معلوم است 1/258داشتند (

؛ 68: گردیـزی،    نشر قدرت هیاطله، سغد و نواحی مجـاور آن بـوده اسـت (نـک     که مکان

 ). البته هیاطله به مرور به سوی غرب چین مهاجرت کردنـد (مـارکوارت،  5/422یاقوت، 

م سـرنگون سـازند   557). ساسانیان به یاری ترکان توانسـتند هیاطلـه را در سـال    123

اطله میـان ترکـان و ساسـانیان تقسـیم     ). پس از این واقعه، سرزمین هی2/980(بلعمی،

 بندی ناحیه سغد جزء قلمرو ترکـان گردیـد و آمودریـا (جیحـون)      گشت. در این تقسیم

 م بـر ایـن   659). ترکـان تـا سـال    11، "ا...هـ  سـغدی "مرز دو امپراتوری گشت (قریـب،  
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. ) ولی احتماالً آنان حکومت مستقیم بر منطقه نداشتند203منطقه سلطه داشتند (رضا، 

 نند که غالب شـهرها و روسـتاها بـه وسـیلۀ حاکمـان مسـتقلی کـه        ک محققان اشاره مي

). 12، آبیـاری ... گشـت (بارتولـد،    شـد، اداره مـی   البته از سوی خاقان ترک انتخاب مـی 

 هـا   نشین ای درگیر میان کوچ چنانکه مشاهده شد در عصر ساسانیان، این سرزمین ناحیه

 هـا سـلطه مـداوم بـر     شـاهان ساسـانی جـز دربرخـی دوره    و امپراتوری ساسانی بود. پاد

 این سرزمین نداشتند. در کتیبه کعبه زرتشـت در نقـش رسـتم کـه متعلـق بـه شـاپور        

گزار شاپور ذکـر شـده اسـت     اول ساسانی است، نام سغد جزء مناطق زیر سلطه و خراج

ز منطقـه، در ایـن   های باقیمانـده ا ). با استناد به سکه592، تاریخ باستانی ایران(فرای، 

دوره ایالت سغد رونق بسیار داشت و سرزمین سـغد بـه دو بخـش سـغد بخـارا و سـغد       

). در فاصـله  24، مطالعـات سـغدی  ؛ قریـب،  359، 348شد (زیمال،  سمرقند تقسیم می

النهـر توسـط مسـلمانان (نیمـه دوم قـرن اول       م) و فـتح مـاوراء  652سقوط ساسانیان (

درخشیدند و میـراث فرهنگـی ساسـانیان را بـه      هجری)، دولت شهرهای سغدی خوش

  دوش کشیدند.

النهـر از جملـه سـغد، در دسـت      هـای مـاوراء   همزمان با ورود اسالم، اداره سـرزمین 

منـد بودنـد. مـدارک سـغدی و      حکمرانان محلی بود که از استقالل کامل سیاسی بهـره 

-64...، عصـر زریـن   نماید (فـرای،  شناسان نیز این مطلب را تأیید می های باستان کاوش

ذکر شده است. درمنابع چینـی  » شاه« رانان سغدهای باقیمانده، لقب حکم ). در سکّه67

:    ؛ نـک 357یـاد شـده اسـت (زیمـال،    » اخشـید «نیز از پادشاه مستقل سغد نیز به عنوان 

» ورخومان«). این منابع نام اخشید سغد را در زمان حمله اعراب 242/ 2، تاریخیعقوبی، 

هـایی ماننـد    )؛ اما در منابع اسالمی چنین نامی نیامده و واژه359اند (زیمال،  ردهذکر ک

؛ یعقـوبی، همـان،   57،63،81،164،226 : نرشخی،   طرخون و غورک ذکر شده است (نک

ترین منابع در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی سـرزمین  ). یکی از مهم242، 2/240

مُغ است که در دهه سیِ قرن بیستم مـیالدی، در  سغد پیش از حمله اعراب، اسناد کوه 

هـای   اند و شـامل نامـه   های زرافشان قدیم پیدا شدههای کوه مغ، در دامنه بلندی خرابه

سیاسی، اداری و تجاری سغدیان ـ با تقویم و ماه و روز سـغدی ـ و همچنـین بایگـانی،      

؛ قریب، همان، 357های مالیاتی است (زیمال،حسابداری، اسناد حقوقی و صورت حساب

یاد شده است که دعـوی حکمرانـی   » دیواشتیج«). در این اسناد از شاهی به نام 33، 32

)، اما سرانجام کشته شد (همانجـا؛  49نمود و خود را اخشید سغد خواند (قریب، همان، 
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).گویــا وی همزمــان بــا غــورک (والــی ســمرقند در زمــان فتوحــات 360 -359زیمــال،

  ).357از آشفتگی اوضاع سیاسی، خود را والی سغد خواند (همو، مسلمانان) با استفاده

روایان محلی با القاب متفـاوت بـر مسـند قـدرت     ها فرمانپس از ورود اسالم تا مدت

ق)، 389 -279که با تشکیل حکومت سامانیان () تا آن32: ابن خردادبه،  باقی بودند (نک

ق) 7آمد. سغد تا روزگار مغوالن (قرن ها درپارچه زیر سیطره و امارت آنایالت سغد یک

پررونق بود. یاقوت حموی در آستانه حمله مغول، از این ناحیه به آبادی یاد کرده اسـت  

). اما پس از حمله مغول، اهمیت و جایگاه خـود را از دسـت داد   410 -3/409(یاقوت، 

گشـای  )، به طـوری کـه در منـابع تـاریخی، ماننـد جهان     842/ 2(بغدادی، صفی الدین، 

 .)2/15جوینی، نامی از ایالت سغد نیست و تنها یک بار نام نهر سغد آمده است (جوینی،

سـغد)  «(نویسـد:   نیـز در قـرن هشـتم مـی     مَراصـد االطـالع  الدین بغدادی صاحب صفی

روزگاری از جنان دنیا بود، اما اآلن ویران است و قـوم تاتـار همـه نـواحی آن را خـراب      

  ).717-2/716» (اند کرده

  

  توابع سغد. 3

ایالت سغد سرزمینی نسبتاً وسیع بود که شهرها و روستاهای فراوانـی را در بـر داشـت.    

دانـان انتسـاب بخـارا بـه سـغد را      ها بخارا و سمرقند بودند. برخی جغرافیترین آن مهم

روا «نویسد:  حوقل می). ابن409، 3/209اند (یاقوت،  نپذیرفته، یا با دیده تردید نگریسته

که بخارا و کِش و نَسَف هر سه را در مجموعه سغد بشماریم ولی بـه سـبب آسـانی    بود 

). 232: اصـطخری،    ؛ همچنـین نـک  209(ابن حوقـل، » شرح آن، سغد را جداگانه آوردیم

سوی جیحون، صغد را از بخارا مجـزا کـرده اسـت    های آنبندی خورهمقدسی در تقسیم

سف و اِشـتیخَن را شـهرهای مهـم صـغد     ). یاقوت نیز سمرقند، کش، ن2/382 (مقدسی،

). بـه  3/409(یـاقوت،  » برخی نیز قائلند که بخارا هم در صغد است«گوید:  شمرده و می

رسد بخارا به لحاظ سیاسی و اداری، مستقل از سغد بوده (همانجا) ولی به لحاظ  نظر می

یـاقوت از دو  شد (معین الفقرا، پانزده).  جغرافیایی و اقلیمی جزء ناحیه سغد شمرده می

؛ همچنـین  3/409کند (یـاقوت،   یاد می» صغد بخاری«و » صغد سمرقند«های صغد به نام

-192...، گزیـده : بارتولد،  ). سمرقند، مرکز سیاسی (نک2/842الدین، صفی : بغدادی،  نک

). برخــی از 489مــد (لســترنج،آ ) و بخــارا مرکــز دینــی آن ایالــت بــه شــمار مــی 193

اند (بغدادی، صفی الدین،  ای میان بخارا و سمرقند دانسته را ناحیهدانان نیز سغد  جغرافی
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). 153، 1/129، مروج الذهب: مسعودی،  ؛ همچنین نک586؛ قزوینی،842، 717، 2/716

  شدند. ها محسوب میترین آنآنچه مسلّم است این دو شهر جزئی از ایالت سغد و مهم

  

  بخارا .3-1

؛ 321 ،حدود العالمالنهر بوده است ( سغد و حتی ماوراءبخارا از آبادترین شهرهای ایالت 

. ابن حوقل که در قرن چهارم هجری به بسیاری از )231-230؛ اصطخری،183 جیهانی،

های اسالمی، شهری را کند که در میان سرزمین بالد اسالمی سفر کرده است، اشاره می

نام اصلی بخارا به صورت  ).201حوقل،باصفاتر و زیباتر و آبادتر از بخارا ندیده است (ابن

؛ 2/405 ؛ قـس: مقدسـی،  2/327؛ سـمعانی،  239 آمـده اسـت (اصـطخری،   » بُومجکَث«

). نرشخی و قزوینی با استناد به حدیثی از پیامبر(ص) درباره ایـن شـهر،    1/76 جوینی،

 اند که در گذر زمان به بخارا بدل گشته اسـت (نرشـخی،   دانسته» فاخره«نام اصلی آن را

برخـی فـاخره را لقـب بخـارا      ).1/74 : جـوینی،    ؛ همچنـین نـک  578 ؛ قزوینی،32 -30

؛ معین الفقرا، پانزده). برخی برآنند کـه ریشـه   1/241الدین علی یزدی،اند (شرف دانسته

). عطاملک جوینی در 43: رنجبر،   (نکاست » وهاره«معادل واژه بودایی » بخار«بخارا از واژه 

شتقاق بخارا از بخار است که به لغت مجمع علم باشد و این لفظ به ا«نویسد:  این باره می

پرستان اُیغور و خُتای نزدیک است که معابد ایشان را که موضع بتان است، بخار  لفظ بت

شهریسـت  «درباره واژه بخـارا مـی نویسـد:     برهان قاطع. صاحب )1/76(جوینی،» گویند

معنی بسیار علم و چون در آن شهر علما و النهر و مشتق از بخارست به  مشهور از ماوراء

  .)2/1165: تبریزی،   (نک» اند، بنابراین بدین نام موسوم شده است فضال بسیار بوده

) و به 210در اطراف بخارا کوهی نبود و شهر بخارا در جلگه قرار داشت (ابن حوقل،

اسـت  ) با حدود دوازده فرسخ در دوازده فرسـخ بـوده   231 صورت حصاری (اصطخری،

التنبیه . مسعودی در )586؛ قزوینی،329؛ حدود العالم،201؛ ابن حوقل،243(اصطخری،

حصار بخارا را یکی از شاهان سغد به روزگار قدیم برای جلوگیری «نویسد:  می و االشراف

» از تاخت و تاز اقوام ترک و دفع زحمت ایشان بنا کرد و در ایام مهدی تجدید بنـا شـد  

به بخارا در دوره اسالمی هم تداوم داشـت، چنانکـه نرشـخی از    ). تهاجم ترکان 62(ص

گالیه مردم بخارا از تهاجم کافران ترک نزد امیر خراسان (ابوالعباس فضل بن سـلیمان  

کند که به فرمان او حصار بخارا را تجدید بنا کردند، اما در دوره سامانیان  طوسی) یاد می

  ). 48 -47 این حصار فرو ریخت (نرشخی،
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 بخارا...،؛ فرای، 33 -32: نرشخی، باشد (نک را دارای پیشینۀ تاریخی بسیار کهن میبخا

). اسـالم در  4/101)، اما عظمت و اعتبار آن در دوره اسالمی بود (ثعالبی،25 -19، 48

قرن اول هجری وارد بخارا شد، ولی سلطه سیاسی مسلمانان بر آنجا در قرن دوم تثبیت 

ق) اداره بخارا بر عهده فرمانروایان محلـی  389-279گردید. تا زمان حکومت سامانیان (

). در دوره حکومت 159، 82، 11: نرشخی،   ؛ نک32ود (ابن خردادبه،ب» بُخار خُداه«به نام 

مردم بخارا به حسن طاعت و «نویسد:  ابن حوقل می سامانیان بخارا مرکز و داراالماره بود.

افتد با حاکمی مخالفت کننـد، و بـه   تر اتفاق می اند و کم فرمان بردن از حاکمان معروف

(ص » دهنـد  النهر ترجیح مـی  بر سایر جاهای ماوراء همین سبب امرا آنجا را برای اقامت

اصطخری بخارا را دارالملک همیشگی  .؛ معین الفقرا، پانزده)225: اصطخری،    ؛ نک218

). در 329، حدود العالم:    ؛ نک127نرشخی، ؛ 239، 232منطقه خوانده است (اصطخری، 

ملقـب شـد   » قبـة االسـالم  «این زمان بخارا به اوج رونق خود رسید و در بالد شـرق بـه   

). این شهر بعد از سقوط سامانیان 60: رنجبر،   ؛ همچنین نک1/75 ؛ جوینی،77 (نرشخی،

میدان تاخت و تاز ترکان بیابانگردی شد که هیچ قدرتی بر آنان سلطه نداشـت (فـرای،   

هجری بخارا را تصرف کردند، امـا   388ق) در سال 609-389). قراخانیان (323همان، 

ل بعد به علت شیوع بیماری طاعون، شهر را ترک کردند و شـش سـال بعـد در    سا یک

). بخـارا در زمـان   184 هجری دوباره بر آن شهر مسلط شـدند (جرفادقـانی،   395سال 

های آنان شد، از این رو یکی از امرای قراخانی، به نام حاکمیت قراخانیان یکی از پایتخت

-40 را بنا نهاد (نرشخی،» الملکشمس«کاخ  شمس الملک نصر بن ابراهیم تَمغاج خان،

41.(  

هجری ملکشاه  482ق) نتوانستند بر بخارا چیره شوند. در سال 582-351غزنویان (

). در 40ق) با لشکرکشی به بخارا خرابی بسیار پدیـد آورد (همـو،   485-465سلجوقی (

در سـال  ق) به بخـارا  551-522ق) بر اثر حملۀ اتسز (628-490عصر خوارزمشاهیان (

 604). در سـال  2/484، ترکسـتان نامـه  هجری، دیوار شهر ویران شـد (بارتولـد،    534

ق) بخارا را گرفت و بنای کهنـدژ را از نـو   617-596هجری سلطان محمد خوارزمشاه (

هجـری، دیـوار و    617). بخارا به هنگام هجوم مغوالن در سال 7/508ساخت (ابن اثیر، 

؛ 36 پس از آن طعمه غارت و چپاول شـد (نرشـخی،   )، اما1/71 خندق داشت (جوینی،

) و مـدت یـک قـرن در خرابـی و     362-1/359 ؛ رشیدالدین فضل هللا،92معین الفقرا، 

یکی از بخـارا پـس از واقعـه    «جوینی در این باره آمده است: جهانگشای . در نکبت ماند
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فـت آمدنـد و   (حمله مغول) گریخته بود و به خراسان آمده، حال بخـارا ازو پرسـیدند گ  

کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. جماعت زیرکان که این تقریر شنیدند اتفاق 

. ابن بطوطه کـه در نیمـه   )1/83» (کردند که در پارسی موجزتر از این سخن نتواند بود

  ).381صکند ( اول قرن هشتم هجری از بخارا دیدار داشته است، این سخن را تأیید می

). خُجاده، 27 ؛ نرشخی،213 : ابن حوقل،   روستاهای فراوانی داشت (نک بخارا توابع و

نَه شـهرهای شـناخته    شـده درون حصـار بخـارا بودنـد      مَغکان، بَمجکَث، طَواویس و زَندَ

). نـام  2/386 نمـود (مقدسـی،   تـر مـی   ). طواویس از دیگر شهرها مهـم 244 (اصطخری،

ز ورود به آنجا، نام طواویس بر آن نهادنـد  بود، اما اعراب پس ا» ارقود«باستانی طواویس 

). بقایای این شهر به صورت خاکریز هنوز 17: نرشخی،   (در مورد وجه تسمیه طواویس نک

). رامتین و بَیکَند از شهرهای مهم پیرامون بخارا 127-125...، گزیدهباقی است (بارتولد، 

مدینـة  «شـد و بـه    ب مـی ترین شهر تجاری و بازرگانی منطقه محسـو  بودند. بیکند مهم

). 2/408؛ مقدسی، 22؛ ابن خردادبه، 62؛ نرشخی، 175شهرت داشت (ابن فقیه، » التجار

های فراوان این شهر و محراب زیبای مسجد جامع آن را در سرتاسر مورخان شمار رباط

؛ ابـن  245 ؛ اصـطخری، 330 ؛ حدود العالم،25اند (نرشخی،  همتا دانسته النهر بی ماوراء

؛ معین الفقرا، چهارده). بعد از سقوط سلسله 2/408؛ مقدسی،185؛ جیهانی،217،حوقل

های بیکند، چند سامانی، این شهر متروک شد. سمعانی در قرن ششم هجری، در ویرانه

). 1/434های اطراف شهر سکونت داشتند (سمعانی، خانواده ترکمن را دیده که در رباط

 97در جنوب غربی بخارا قرار دارد (بارتولد، همـان،  ای  این شهر امروزه به صورت ویرانه

ای داشت و به گفته نرشخی، پایتخـت زمسـتانی امیـران     ). رامتین نیز جایگاه ویژه127،

کیلـومتری   18). این قریه اکنون وجـود دارد و در  23 رفت (نرشخی، بخارا به شمار می

  ).127-125شمال بخارا قرار دارد (بارتولد، همان، 

  

  رقند سم. 3-2

؛ ابـن  242سـغد (اصـطخری،   هسمرقند دیگر شهر مهم ایالت سغد بود. سـمرقند، قصـب  

ــل، ــانی،219حوق ــی، 187؛ جیه ــدادی، 246؛ 3/222یــاقوت،  ؛624، 615؛ قزوین ؛ بغ

قدسـی در ایـن بـاره    . م؛ معین الفقـرا، پـانزده) و مرکـز آن ایالـت بـود     736، الدین صفی

چـرا [سـمرقند را مرکـز فـرض کـردی] و بخـارا را کـه         اگر کسی بپرسد که«نویسد:  می

ست] مرکز نشناختی؟ بـه  [و نشانه مرکزیت نزد تو همین ا امیرنشین و جایگاه دیوانست
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شود، زیرا که شـاهان  شاه نشین بودن [بخارا] دلیل مرکز بودن آن نمی شود او گفته می

بســیاری از   ).389، 385/ 2» (ســامانی تنهــا بــرای تبــرک از ســمرقند بــدانجا آمدنــد

انـد (یعقـوبی،    ترین و مشهورترین شهر ایالت سغد خوانده جغرافیدانان، سمرقند را بزرگ

، 3/248؛ یـاقوت،  177؛ ابـن فقیـه،   148، 147 : ابن خردادبه، ؛ همچنین نک57، البلدان

د و از ای بوده که گاه سغد جزئی از سمرقناین شهرت و عظمت به اندازه. )1/90 جوینی،

). یاقوت، 2/557الدین، ؛ بغدادی، صفی3/259(سمعانی، آن خوانده شده است  مضافات

درجه و عرض جغرافیایی  89سمرقند را در اقلیم چهارم دانسته و طول جغرافیایی آن را 

، سـمرقند را شـهری از   قندیـه سمرقندی در ). 3/247درجه ثبت کرده است ( 36آن را 

به گفته اصـطخری و یـاقوت دو هـزار و     مساحت شهر. )122اقلیم پنجم می خواند (ص

مراصد ). بغدادی در 3/246گرفت (ها را نیز دربر میپانصد جریب بود که بازارها و گرمابه

سمرقند شهری بزرگ است که دوازده دروازه داشت که از آهن بود و «نویسد:  می االطالع

  ).2/736» (بین هر دروازه، یک فرسخ فاصله بود

انـد. برخـی    ان درباره قدمت و بنیان سمرقند بسیار سخن گفتهجغرافیدانان و مورخ

  ای شـاهنامه و برخـی    ها بنیانگـذاری آن را بـه افراسـیاب، قهرمـان نیمـه افسـانه      روایت

ای نیز تُبّع (از ملوک یمن)  عده .)615( قزوینی، دهند  کیکاووس بن کیقباد نسبت می به

نویسـد:   . اصطخری مـی )176 ابن فقیه، ؛221 اند (ابن حوقل، را سازنده سمرقند خوانده

آن چیـزی   ای دیدم به سمرقند، روی در به آهن پوشیده و بـر یـک پـاره از    من دروازه«

گفتند: این دروازه تبع نهادست و به زبـان حمیـری بـرین آهـن     نبشته، از آنان پرسیدم 

 نبشته است کی دره صنعا تا سمرقند هزار فرسنگ است... زمـانی کـه مـن در سـمرقند    

اما عمده منابع جغرافیایی،  ).248(ص» د و آن کتابت از بین رفتبودم آن در را سوزاندن

؛ 175؛ ابن فقیه، 2/402 اند (مقدسی، اسکندر(ذو القرنین) را بنا کننده این شهر دانسته

تـرین مطلـب دربـاره بـانی      ). جـامع 2/736الدین، ؛ بغدادی، صفی187قدامة بن جعفر، 

ابتدای عمارت قلعه این شهر از کیکاووس اسـت و  «آمده است:  قندیه سمرقند در کتاب

عمارت دویم از ملک تبع است و ملک تبع پادشاهی بـود کـه در جانـب والیـت یمـن و      

عربستان بوده و این شهر را فتح کرده بوده است و عمارت سـیوم از آن ملـک اسـکندر    

آن را در حـال، دیـوار    حده نهـاد و است و ملک اسکندر بر دور قلعه سمرقند دیوار علی

 -138 (سـمرقندی، » گویند و عمارت چهارم از آن امیر تیمور گورکـان اسـت   قیامت می

139.(  
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پس از فتح کامل منطقه به دست مسلمانان، والیانی از سوی دستگاه خالفـت بـرای   

). با سپردن 33 داشتند (ابن خردادبه،» طرخان«اداره این سرزمین منصوب شدند که لقب

) 105سمرقند به نوح بن اسد بن سامان توسط مأمون عباسی (همانجا؛ نرشخی، والیت 

؛ معین الفقرا، پانزده) 187 ؛ جیهانی،248 این شهر دارالملک منطقه گردید (اصطخری،

ق)، بخـارا را بـه مرکزیـت حکومـت سـامانیان      295-279تا آنکه امیراسماعیل سامانی (

های قراخانیان شد، ولی جنگها کی از پایتختبرگزید. سمرقند بعد از سقوط سامانیان، ی

و حوادث زیادی در این شهر زیبا رقم خورد و چهـرۀ آن را در دو قـرن پـنجم و ششـم     

ق وبای عام، که ناحیه سغد را فرا گرفته بـود، بـه   449هجری دگرگون ساخت. در سال 

سمعانی،  ؛555و402؛ نسفی،6/197اثیر،سمرقند نیز سرایت و بسیاری را هالک کرد (ابن

ق) در 628-490ق) و خوارزمشاهیان(590-421). سمرقند در دوره سلجوقیان(1/213

؛ 6/619؛ 316 ،5/314اثیر، ؛ ابن241، 52: بنداری،   معرض حمله و غارت قرار داشت (نک

 در قرن هفتم هجری نیز آتش ویرانگری مغوالن، دامان سمرقند را گرفت و این .)7/513

؛ 1/362فضـل هللا،  ؛ رشـیدالدین  96-1/93(جوینی،  انه بدل شدشهر به گورستان و ویر

ق) سمرقند پایتخت 911-807اما دیری نپایید که در عصر تیموریان( ).391ابن بطوطه،

تـرین  حکومت شد و دوباره شکوه و بزرگی پیشین را فراچنـگ آورد و بـه یکـی از مهـم    

؛ همچنین 571یزدی، ا/الدین علی شرفمراکز علمی، فرهنگی جهان اسالم بدل گشت (

  .)56، 55، 32-30: راقم سمرقندی، نک

ترین آنها وَرَغسَـر، سـاودار، دَرغَـم و    ها و شهرهای فراوان داشت. مهمسمرقند آبادی

). اصطخری دیه مایمرغ 252-251 ؛ اصطخری،404-2/403: مقدسی،   مایَمُرغ بودند (نک

گوید این دیه جایگاه اخشـید  سته و میتر دانرا از همه روستاهای سمرقند آبادتر و انبوه

-251 اصـطخری، شیدی تا زمان وی برپا بوده اسـت ( های اخسمرقند بود. گویا کوشک

). در شمال سمرقند شـهرهای اِشـتِیخَن و کُشـانیه (کشـانی) و وَذار قرارداشـتند.      252

 :   ؛ همچنین نـک 253 (اصطخری،خواند  میاصطخری ساکنان شهر وذار را قومی از عرب 

حوقل کشانیه و اشـتیخن در مسـاحت و بزرگـی همسـان     به اعتقاد ابن .)5/369یاقوت، 

نویسد:  ). یاقوت می227حوقل،بودند و اشتیخن، جایگاه اخشید سمرقند بوده است (ابن

). 3/409» (به اعتقاد برخی قصبه سغد، اشتیخن است و آن جا برتـر از سـمرقند اسـت   «

» سـغد، ابتـدا سـمرقند بـود، بعـدها اشـتیخن شـد        مقرّ ملـوک «بالذری نیز می نویسد: 

حوقل  ) و ابن331(ص شهر کشانی را آبادترین شهر سغد حدود العالم). صاحب 410(ص
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خوانده و مردمانش را از همه مردم سغد توانگرتر شمرده است (ابـن  » قلب سغد«آنجا را 

  .)4/461؛ یاقوت، 254: اصطخری، ؛ همچنین نک227حوقل،

ینیَـه، دَبوسـیَه و رَبِِـنجَن، بـین سـمرقند و بخـارا قـرار داشـتند         سه شهر مهـم کَرم 

د نیـز  ). در نواحی جنـوبی سـمرقن  497 ؛ معین الفقرا، پانزده؛ لسترنج،246(اصطخری، 

). اعـراب نخشـب را نَسَـف خواندنـد     23(ابـن خردادبـه،  شهرهای کَش و نَخشَب بودنـد  

ــع، امــام ســپیدجایگ 2/410 (مقدســی، ان، ایــن شــهر بــوده اســت ). گویــا زادگــاه مُقنّ

  ).500 ؛ لسترنج،86 (صوراالقالیم،

  

  اوضاع اجتماعی. 4

های تاریخی در خصوص اوضاع اجتماعی سغد بسیار کم است. در منابع به میزان آگاهی

هـا، کـه   جمعیت سغد و شهرهای آن اشاره نشده است. وقـوع بالیـای طبیعـی و جنـگ    

دشـوارتر   طـول تـاریخ   این منطقـه را  کرد، تخمین جمعیت جمعیتی ایجاد می تغییرات

تـرین و   آید این است کـه سـمرقند و بخـارا متـراکم     چه که از منابع بر میکرده است. آن

 ؛ جیهـانی، 239 ؛ اصطخری،211النهر بودند (ابن حوقل، ترین شهرهای ماوراء پرجمعیت

ست، حوقل که در قرن چهارم هجری از بخارا بازدید کرده ا ). ابن2/406 ؛ مقدسی،183

 نویسد: می و کند می توصیف معین ای اندازه با و پیوسته هم به را بخارا شهر های ساختمان

" کنـد  سکنه شهر به قدری انبوه است که خواربار و محصوالت خودشـان کفایـت نمـی   "

های خود، جمعیـت سـمرقند را در عصـر سـامانیان      ). بارتولد در بررسی211حوقل،(ابن

بیش از پانصد هزار نفر و پیش از حملۀ چنگیزخان صدهزار خانوار تخمین زده اسـت (  

ق هنگام حمله مغـوالن  606). بر اساس گزارش ابن اثیر، در سال 1/277، ترکستان نامه

  ).7/513زار تن از مردم شهر کشته شدند (به سمرقند در مدت سه روز حدود دویست ه

ای از عجم و عـرب بـود (یعقـوبی،     ترکیب جمعیتی سغد پس از ورود اسالم، آمیخته

اصـل مـردم   «نویسد:  ) و اعراب تنها مهاجران این منطقه نبودند. اصطخری می56همان، 

: معین    ک؛ نیز ن245(ص» بخارا در قدیم قومی بودند که از اصطخر به آنجا انتقال کردند

هایی با اهداف نظامی و اقتصادی، ق) مهاجرت132-41الفقرا، چهارده). درعصر امویان (

که  ندای گسترده بود به اندازه ها از عراق به خراسان و ماوراءالنهر روی داد. این مهاجرت

). 58النهر قـوم عـرب بـود جـز اُسروشَـنَه (همـان،        به اشاره یعقوبی در همه جای ماوراء

). 133کنـد (ص   دی از اقامت طوایف و اقوام مختلف در اطراف سمرقند یـاد مـی  سمرقن
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های بخارا  ای که یکی از دروازهگیرتر بوده است؛ به گونهاقامت قبایل عرب در بخارا چشم

» مهـره «). نرشـخی نـام پیشـین آن را    208، 76منسوب به قوم بنی اسد بـود (نرشـخی،  

و قبایـل مختلـف پیامـدهای ناخوشـایندی نیـز       ). مهاجرت اقوام76خوانده است (همو، 

های تنگ و گران  اند، از خانه دانان مسلمان که بخارا را دیدهکه جغرافیدربرداشت چنان

). گاه این مهاجرت بر عکس بود. منابع 2/407اند (مقدسی، و کثیف آن شهر گالیه کرده

هـا و پرداخـت   اریکنند که تحمـل دشـو   سغدیان به فرغانه یاد می از برخیمهاجرت از 

دیدند؛ از ایـن رو بـه ناچـار از ایـن منطقـه      های سنگین اعراب را غیر ممکن میمالیات

  ).26 کوچیدند (ورهرام، می

  

  اوضاع فرهنگی. 5

  زبان مردم سغد .5-1

گفتند. تا  های دور به این زبان سخن می زبان مردم منطقه، زبان سغدی بود که از گذشته

در این منطقه به زبان سغدی پیدا شده است. از جمله در سال به امروز مدارک بسیاری 

در ناحیه تورفان (بخشی از ترکستان چین) قطعـاتی بـه ایـن زبـان کشـف شـد        1904

زبان سغدی مسلّما یک زبان ایرانـی  «). بارتولد معتقد است: 27 -19،25(قریب، همان، 

در آسیای مرکزی اسـناد و  است[که] در تاریخ دنیا آثار بیشتری از خود باقی گذاشته و 

). این زبان از سـمرقند تـا چـین    18... ، تذکره» (آثار ادبی به زبان مزبور پیدا شده است

رواج داشته است. بارتولد نشر زبان سغدی در چین را در نتیجه کوچ گروهی از سغدیان 

ر به اشاره بیشـت  .)19، همانداند که پس از حمله اسکندر، به چین مهاجرت کردند (می

دانان مسلمان، پس از اسالم نیز تا چند قرن زبان سغدی با انـدکی تحریـف در   جغرافی

؛ 185 شهرها و روستاهای این منطقه به ویژه بخارا و سمرقند، زبانی زنده بود (جیهانی،

؛ 34: معـین الفقـرا، چهـارده؛ زیمـال،        ؛ همچنـین نـک  245؛ اصطخری،217 ابن حوقل،

رچند که زبان سغدی مردم سمرقند و بخارا تا حدودی متفاوت ). ه18...، گزیدهبارتولد، 

هـای تـاریخی و   ). گـزارش 2/491 فهمیدنـد (مقدسـی،   بود، ولی زبـان همـدیگر را مـی   

تحقیقات پژوهشگران معاصر حاکی از آن است که زبان سغدی ضمن حفـظ موجودیـت   

همیـت افتـاد   کم جایگاه خـود را ازدسـت داد و از ا  خود به عنوان یک زبان قدیمی، کم

ای تـا دورۀ  ). با این حال ، زبان سغدی، به صورت یک زبان محاوره14-13 (خرومودف،

  مغول باقی بود.
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  های رایجدین .5-2

هـای   در مورد پیشینه مذهبی سغدیان اطالعات مبهمی در دست است. کشـف مجسـمه  

اسـت   گر گسترش دین زرتشت در ایـن منطقـه  آناهیتا در حفریات سغد و خوارزم، بیان

). وجود نـام مـغ در چنـد محـل، از     21...، گزیده : بارتولد، ؛ همچنین نک309(داندامایف،

جمله کوه مغ (در درّه زرافشان) نیز امکان باور به نوعی آیین زرتشتی در این مرز و بوم 

). هرچند با ورود اسالم، جغرافیـای مـذهبی منطقـه    34کند ( قریب، همان،  را تأیید می

اما  ،)493(عبد الجلیل،  شریعت اسالم (به ویژه مذهب حنفی) فراگیر شد،تغییر یافت و 

ادیان و مذاهب پیشین نیز در منطقه باقی بودند. ابوعبدهللا محمد خوارزمی، که در زمان 

 های غیراسالمی نظیر عقاید و فرقهرا نوشته است، از وجود  مفاتیح العلومسامانیان کتاب 

دهـد کـه جملگـی از     آفریدیه و هرابـذه (هیربـدان) خبـر مـی     مانویه، زنادقه، مزدکیه، به

). نرشخی در چند جای کتـابش از وجـود   39-38های مسلک زرتشتی بودند (ص شاخه

). شهرسـتانی محـل اولـین    83، 43، 32، 25، 23مغان در بخارا خبر داده است (صص 

ـ » بروسـون «کند کـه نـام آن   آتشکده را طوس و آخرین آنها را بخارا ذکر می وده اسـت  ب

برد که به نگاهبانی بازار  ). اصطخری از گروهی از مغان در سمرقند نام می1/437-438(

الطاق مشغول بودند و در مقابل همین وظیفه از جزیـه معـاف بودنـد (اصـطخری،      رأس

بنـا بـه نوشـته ابوریحـان بیرونـی، زرتشـتیان        .)220 : ابـن حوقـل،     ؛ همچنین نک247

ن پنجم هجری به طور عمده در نواحی سغد و خـوارزم سـکونت   ماوراءالنهر در اوایل قر

ای به نام در سمرقند در قرن پنجم هجری، محله .)292-291؛ 234-233داشتند (صص

وجود داشت که مجوسیان در آن ساکن بودند و مسلمانان آن شهر، آنان » سکه مجوس«

ن مانویـان  کـانو  ). سـمرقند 5/38کردنـد (سـمعانی،   را دشمن خـدا و خـود تلقـی مـی    

ضمن اشاره به این مطلب،  حدود العالمصاحب  .)206... ، گزیده (بارتولد،النهر بود  ماوراء

). بیرونـی نیـز در قـرن پـنجم     331خوانـده اسـت (ص   » نغوشاک«مانویان عصر خود را 

از اشخاصی که دعوت «نویسد: دهد. وی می هجری از وجود مانویان در سمرقند خبر می

ای کـه   اند و جز فرقه اند که در شهرها پراکنده اند، جمعی باقی مانده رفته(مانی) را پذی او

). شهرسـتانی  310(ص» در سمرقند هستند و به صابئین معروفند، جایگاه معینی ندارند

). نرشخی نیـز  1/428کند ( از وجود پیروان برخی فرق مزدکی در سغد سمرقند یاد می

فروختند  کند که هنوز در آن بت می ماخ یاد میق) از بازاری به نام 4در زمان خود (قرن
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:    ؛ همچنـین نـک  29پرستی به طور کامل از میان نرفته بود (ص  دهد بتو این نشان می

  .)120...،گزیدهبارتولد، 
از میان ادیان دیگر، دین مسیحیت در برخی نواحی سغد پیروانی داشت. ابن حوقل 

برد که کانون مسـیحیان بـود. وی    نام می» شاوذار«از روستایی در جنوب سمرقند به نام 

ای در آنجا گروهی از مسیحیان را دیده که اقامت گزیده بودند. این روستا دارای موقوفه

بود که هر ساله گروه بسیاری از مسیحیان برای عبادت به آنجـا  » وزکرده«معروف به نام 

ندیم از یکی از شـاهدان  ابن ).252: اصطخری،   ؛ همچنین نک225آمدند (ابن حوقل،  می

) که احتماال مربوط به 20کند که ساکنان صغد ثنوی و مسیحی بودند (صموثق نقل می

حنظله نـام  روزهای نخستین فرمانروایی اعراب باشد. نرشخی نیز از مسجدی به نام بنی

  ).73برد که در گذشته کلیسای ترسایان بوده است (صمی

تـرین  دجامگان اسـت کـه از مهـم   قنـع و سـپی  این منطقه همچنین محـل خـروج م  

؛ بغدادی، 1/201 شود (شهرستانی،های دینی و اجتماعی در ماوراءالنهر محسوب می قیام

به طور مفصل قیام مقنع را بیان کرده است. در  تاریخ بخارانرشخی در  .)257عبدالقاهر، 

ده ی، ضد اسالمی بونتیجه تبلیغات مقنع، بسیاری از سغدیان به او پیوستند. تعلیمات و

). بنا به گفتۀ مقدسـی، پیـروان مقنـع    103-90:    (نک و ظاهرا جنبه مزدکی داشته است

کردنـد و از لحـاظ اعتقـادات دینـی بـه زنـدیقان نزدیـک بودنـد         لباس سفید به تن می

هجری سرکوب شد، اما پس از مرگ وی پیروانش در  169). قیام مقنع در سال 2/474(

). سـایر فـرق و   259؛ بغدادی، عبـد القـاهر،   104-103 د (نرشخی،منطقه حضور داشتن

  ).343مذاهب، به ویژه شیعه اسماعیلیه نیز در سغد فعالیت داشتند (هاجسن، 

  

  اوضاع اقتصادی. 6

  کشاورزی .6-1

دانان گذشته، در آثارشان به اوضاع اقتصادی و نوع معیشت مـردم و صـادرات و    جغرافی

اند، اما از همین مقـدار انـدک مشـخص اسـت کـه سـغد        دهواردات منطقه کم اشاره کر

خیـزی  خیز، آباد و پررونق بـوده اسـت. آب و هـوای مناسـب و حاصـل     سرزمینی حاصل

تـرین عوامـل   های آن از این سرزمین، مهم منطقه و همچنین گذشتن رود سغد و شاخه

، 223-222حوقـل، ؛ ابـن 250-243: اصـطخری،    سرسبزی و آبـادانی سـغد بودنـد (نـک    

ه را آبیـاری  دد و پـرآب، مـزارع و مراتـع ایـن حـوز     های متعـ  ). رودها و کانال8 نرشخی،
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نویسـد:   حوقـل مـی  کردند. مجموع این عوامل رونق کشاورزی را به دنبال داشت. ابن می

النهر است و حاصلخیزی بخارا به  های ماوراء ترین و لذیذترین میوه های بخارا سالم میوه«

گر کسی به قدر یک جریب زمین داشته باشد زندگی او با گروهـی از  ای است که ا اندازه

حـدود  :    ). ایـن فراوانـی نعمـت (نـک    215(ص » شود منسوبان و افراد خانواده تأمین می

ای  دست ساخته بود. وی در سغد از خانه ) مردم این دیار را بخشنده و گشاده231،العالم

ـ   یاد می توانسـتند   ان بـاز بـوده و مسـافران مـی    کند که در آن صد سال بـر روی میهمان

 : ابـن حوقـل،     ؛ همچنین نک228های خود را از آنجا تأمین کنند (اصطخری،  نیازمندی

195-196.(  

  

  تجارت و بازرگانی .6-2

ایالت سغد به دلیل جایگاه مناسب، یعنـی قـرار گـرفتن در مسـیر راه ابریشـم و وجـود       

ای برخـوردار   جمعیتش، از رونق بازرگانی و تجاری ویژهبازارهای فراوان و بر اثر انبوهی 

 ؛ ابن خردادبه،30خواندند (نرشخی، می» مدینة التجار«که برخی شهرهای آن رابود؛ چنان

  ).186 : جیهانی،   ؛ همچنین نک408/ 2؛ مقدسی،22

) و 19همـان،   سغدیان از گذشته در بازرگانی شرق و غرب آسیا فعال بودند (قریب،

نفیس شهرها و روستاهای آن تا چـین، عـراق، شـام، مصـر و حتـی روم نیـز        محصوالت

 ،)17؛ یعقوبی، همان، 216 ؛ ابن حوقل،1/137...، مروج ؛ مسعودی،28 رفت (نرشخی، می

؛ مسعودی، همان، 62 ،26 : نرشخی،  اما عمده بازرگانی سغدیان با چینیان بوده است (نک

). راه تـاریخی و سـنتی   313...، گزیده ؛ همو،14...، آبیاری؛ بارتولد، 154؛ 1/137-138

هایی متمادی، سرزمین چین را بـه امپراتـوری بیـزانس    به ویژه در قرن» جاده خراسان«

شـد.   کرد و از همین راه کاالهای دیگر نیز به کشورهای مختلف فرسـتاده مـی   متصل می

) و 22، همـان،  بازرگانان سغدی در سرتاسر مسیر ایران تا چین در حرکت بودند (قریب

کردنـد و   آمدنـد، در شـهرهای ایـن ایالـت اتـراق مـی       هایی هم که از چـین مـی   کاروان

کردند؛ در نتیجه بازارهای شهرها  محصوالت خود را به بازرگانان و مردم عادی عرضه می

حوقـل در مـورد   ). ابـن 22 -17 : نرشـخی،  و روستاهای سغد بسیار پررونـق بودنـد (نـک   

در اندرون و بیرون باروی شهر، بازارهای به هم پیوسته است «نویسد:  بازارهای بخارا می

شـود و در آنهـا بـه داد و سـتد چهارپـا و لبـاس و بـرده و         که در مواقع معینی دایر می

 حوقـل، (ابـن » پردازنـد  ای می کاالهای دیگر از قبیل روی و مس و ظروف و لوازم ذخیره
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  تـرین بازارهـای بخـارا، بـازار معـروف       از مهم : معین الفقرا، چهارده).   ؛ همچنین نک217

نویسـد:   این بازار مـی  شد. نرشخی در اهمیت بود که در آن بت خرید و فروش می» ماخ«

اند، سالی دو بار هر باری یـک   را بازار ماخ روز خوانده بازاری بوده است که آنبه بخارا «

» هـزار درم بازرگـانی شـدی    زیـادت از پنجـاه   بازار کردندی و هر باری که بازار بود روز

شد  ). در شهرها و توابع بخارا نیز بازارهای کوچکی به صورت چند روزه برپا می29(ص،

آوردنـد   که مردمان و بازرگانان اطراف، جهـت خریـد و فـروش بـه آن بازارهـا روی مـی      

ها بازار معـروف طـواویس بـود کـه در آن     ). از جمله آن4/282؛ سمعانی، 18 (نرشخی،

در شَـرَغ ـ یکـی از     .)216(ابـن حوقـل،  شـد   عیوب و کهنه خرید و فروش مـی م اجناس

ترین  شد که عمده روستاهای بخارا ـ بازاری در وسط زمستان به مدت ده روز افتتاح می 

  داد. در یکی دیگـر از توابـع بخـارا بـه      اجناس آن را پوست گوسفند و چوب تشکیل می

شـد و چـون سـال بـه آخـر       ز یکبار تشکیل مـی نام دَرَخشِه بازاری بود که هر پانزده رو

گرفتنـد کـه    دادند و روز بیست و یک را نوروز مـی  رسید بازار را بیست روز طول می می

گفتنـد   کردند و آن را نوروز کشـاورزان مـی   کشاورزان، اول سال را همان روز حساب می

آدینـه بـازار   (در زمان نرشخی)  این بازار امروزه"نویسد:  می نرشخی). 21-20(نرشخی،

گویـد:  ). بیرونـی نیـز مـی   21(ص "برند ها میاست و از آن روی و کرباس به همه والیت

گرفتنـد و  را جشن مـی » کشمین«سغدیان در روز سوم از ماه ششم سال، عیدی به نام "

کردند. در ماه پایانی سـال، بـر تعـداد     در آن روز در روستای کَمجکَت بازار روز بر پا می

شـد (ص  شد و بازارهای روز در بسیاری از روستاهای سمرقند برپا میده میبازارها افزو

292-293.(  

/ 2: مقدسـی،    قدرت و توانایی اقتصادی مردم ناحیه سغد قابل توجه بوده اسـت (نـک  

). نرشخی از روستایی به نام طواویس در اطراف بخارا یـاد  26 ،18؛ نرشخی، 401-402

ل خـویش بـه رسـم تجمّـل چنـد طـاوس نگـاه        کند که مردمانش هـر یـک در منـز    می

قـود بـود، بـه طـواویس بـدل کردنـد       داشتند و برای همین نام اصلی شـهر را کـه ار   می

کند که در همین منطقه طـواویس در سـال چنـد نوبـت بـازار       ). وی تصریح می17(ص

ب پرداختند و مردم ناحیه به سب شد و قریب ده هزار بازرگان به مبادله کاال می برگزار می

 ؛ مقدسـی، 216؛ ابن حوقل،185، جیهانی،18رونق اقتصادی جملگی توانگر بودند (ص 

2/407.(  
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   یجرا های سکه .6-3

   یـف غطر«منسـوب بـه    یفـی بود. سکّه غطر »یفیغطر«موسوم به  یبخارا درهم یجرا سکه

   یهجـر  185اسـت کـه در سـال     ید، مادر هارون الرش یزرانبرادر خ »یبن عطاء الکند

   .)286 یـزی، ؛ گرد50 ی،(نرشـخ  ارون حکومـت خراسـان را بـه دسـت آورد    هـ  یاز سو

   .)52ص( شـد  یسکه در کوشک ماخک، در شهر بخارا ضـرب مـ   ینا نویسد یم ینرشخ

به اعتقاد بارتولد در همه بالد ماوراءالنهر، تنها در سمرقند و بخـارا و تونکـت ضـرابخانه    

  نصـر بـن    هاحمـد بـن فضـالن کـه در دور     .)104...، گزیـده  (بارتولد، وجود داشته است

   کنـد  یمـ  تصـریح اش  در سـفرنامه  هالنهر سفر کرد ق) به ماوراء331-301(یاحمد سامان

   یکـی ارزش و اعتبـار بودنـد.    یدارا یتنها در بخارا چند نوع پول رواج داشت که همگـ 

   یـین زنـان تع  یـه ) کـه بـا آن مهر  ی(غـدرف  »یفـی غطر«بوده است به نام  یها درهم از آن

  بـه   یفـی احتمـاال سـکه غطر   .)31 : ابن خردادبـه،   نک ین؛ همچن63(ابن فضالن،شد  یم

ــلدل ــتمرغوب ی ــا ی ــت    یینپ ــارا ارزش داش ــان بخ ــودن در هم ــره ب ــد نق ــتو فاق    ه اس

   یفـی درم غطر 897/166/1خـراج بخـارا را    یمقدسـ  .)50 ی،؛ نرشـخ 217حوقـل،  (ابن

   یبــاً) را تقرینیــه(و کرم بخــارا خــراج یــزن ینرشــخ .)497/ 2 ی،(مقدســ نوشــته اســت

   کنـد  یو اشـاره مـ   آورد ینمـ  یفـی غطر هماز در ینام یذکر کرده است، ولیزان م ینهم

  ابـن خردادبـه    .)46ص(یافـت  کـاهش   یجبـه تـدر   یانخراج به روزگار سـامان  یزانکه م

  رونــق و  یــانگرگفتــه اســت کــه ب یفــیدرهــم غطر 200/189/1خــراج بخــارا را یــزانم

  بــن  ةقدامـ  .)31صاســت ( یفـراوانش در قــرن سـوم هجـر    یــتبخـارا و جمع  یآبـادان 

  خراسـان ـ کـه سـغد      یالـت است، بلکـه تمـام خـراج ا    یاوردهجعفر خراج بخارا را مجزا ن

   یـن، درهم ذکـر نمـوده و اضـافه کـرده کـه ا      میلیون38جزء آن بوده ـ را   یزو توابعش ن

 اسـت  یهجـر 221ق) بـه سـال   230-213همان مقدار خراج روزگار عبدهللا بن طاهر (

  ).141ص(

) که در بازار بخارا 63ص(کند  یم یاد »یسمرقند« به نام یگرد یا فضالن از سکّه ابن

در سـمرقند،   یجبخارا در آن روزگار است. سکه را یتبادل تجار از  نشان ینبود و ا یجرا

، درهم اینجز  .)227 ؛ ابن حوقل،253 ی،بوده است (اصطخر »یلیاسماع« به نام یدرهم

 یرخراج سـغد و سـا   یزانرواج داشت که ابن خردادبه م یزن »یمحمد« موسوم به یگرید

 بـود  یـج تنها در سـمرقند را  یاآن را بر اساس آن درهم محاسبه کرده است و گو ینواح

  ).همانجا ی،: اصطخر   نک ینهمچن؛ 31 ص(
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  و صادرات . تولیدات6-4

 دانـان  یجغرافـ  یفبرخوردار بود. از توصـ  یبسغد از رونق خو یالتدر ا یصنعت تولیدات

روزگـار خـود بـوده اسـت.      یبـاف  و پارچـه  یاستنباط کرد که بخارا، مرکز نسّاج توان یم

 ینتر از مهم شد، یم یدشهر و توابعش تول ینکه در ا یو پشم یکتان یشمی،ابر یها پارچه

، حـدود العـالم  :  نـک  ین، چهارده؛ همچنـ معین الفقرا(رفت  یبه شمار م یبازرگان یکاالها

. گرفت یمورد داد و ستد بازرگانان قرار م یاربود که بس» شادُرِوان«ها  از جمله آن ؛)329

 ینخراج، از ا یو به جا آمد یبغداد م یفهخل یاز سو ای یندههر سال نما یبه اشاره نرشخ

 یراخواب، کمربند ب نرم، جانماز، فرش، رخت یها پارچه یمقدس .)28ص(برد  یپارچه م

و صادرات بخارا و توابـع   یداتپوست آهو و روغن سر را از تول یه،پ ی،اسبان،جامة اشمون

آن را  یبخـارا و نـواح   یـدات حوقل هم تول ابن .)476 -2/475 ی،(مقدسشمارد  یآن م

سـجاده   یلـو، رختخـواب، ز  برای یفرش، جامه پشم ی،معروف به بخار یا پنبه یها جامه

از  ینهمچن ینرشخ .)218-217ص(شد  یجاها صادر م یرنماز دانسته که به عراق و سا

از  یاریکه منتسب به شهر زندنه بود اما در بس کند یم یاد »یجیزندن« پارچه به نام ینوع

بـه   یقه(کرباس) چنان ذوق و سـل  پارچه ین. در بافتن اشد یبافته م یزبخارا ن یروستاها

 یمحصول به خارج از سغد چون عـراق، فـارس، کرمـان و حتـ     ینکه ا هشد یکار برده م

؛ 29-28، 22 -21ی،(نرشخکرد  یم یبرابر یباآن با د یو بها شد یبرده م یزهندوستان ن

  ).245ی،: اصطخر   نک ینهمچن

شـهر را   یـن مند بود چنانکـه ا  بهره یپررونق یاربس یهم از تجارت و بازرگان سمرقند

 .)1/47 ی،: مقدسـ   نـک  ین؛ همچنـ 221 (ابن حوقل، خواندند یالنهر م ماوراء یبندر تجار

النهر است و مجمـع بازرگانـان و همـه متاعهـا      سمرقند فرضه ماوراء« :نویسد یم یهانیج

محل  .)248ی،: اصطخر نک ین؛ همچن186 یهانی،(ج »به شهرها برند نجابدانجا آرند و از آ

؛ ابـن  247 ی،(اصـطخر  بود» رأس الطاق« به نام یلسمرقند، مح یتجمع و مرکز بازارها

گوناگون نقـاط مختلـف در    ی) و کاالها2/402 ی،همانجا؛ مقدس یهانی،؛ ج220 حوقل،

اسب از صـادرات   یراقبرگ و  ین،ز یزات،انواع تجه ی،مس های یگ. دشد یم یافتجا  آن

 صادارات سـمرقند، کاغـذ مرغـوبش بـود     ینتر مهم یول آمد یسغد سمرقند به حساب م

بـه   یبـه غر یاءو از سـمرقند اشـ  « :نویسـد  یم آثار البالددر  ینیقزو .)331 ،حدود العالم(

جـا بـه آن    یچو در هـ  ینـد گو یاست که او را سمرقند یبرند، از آن جمله کاغذ یاتوال

برده تجارت  .)227ی، : اصطخر   نک ین؛ همچن617-616ص( »یننباشد مگر در چ یخوب
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آمدن  جمع یجاسمرقند منابع  و به گزارشبرخوردار بود  ای یژهدر سمرقند از رونق و یزن

؛ 221(ابـن حوقـل،   ها برده ینبهتر محل تربیت) و 187یهانی،(جبود  النهر بردگان ماوراء

  ).2/401ی،مقدس

  

  نتیجه

 ینو شـهرت سـرزم   یـت و هو شـد  یمـاوراءالنهر محسـوب مـ    یالتا ینسغد مهمتر یالتا

سـمرقند و   یعنـی و دو شهر بزرگ آن  یالتا یندور به واسطه ا یماورالنهر از گذشته ها

) بودند و بـه  یحونج(سغد در کنار رود زرافشان  یالتا یبخارا بوده است. عمده شهرها

که  دانانی یجغراف یشترداشتند. ب یخوب یاربس یو هوا بو آ یزحاصلخ ینزم یلدل ینهم

مستعد آن پرداخته  یطآب وهوا و شرا یعی،طب یایجغراف یابیرزو به ا یدهمنطقه را د ینا

 یشـینة سغد پ یالتستوده اند. ا »یااز جنّات اربعه دن یکی«را به عنوان  ینسرزم یناند، ا

اند. حمله  به آنجا هجوم آورده یخدر تار وانیفرا یلدارد و اقوام و قبا یکهن یاربس یخیتار

ـ     یان،کوشـان  یونانیان، یها از اسـالم و هجـوم مسـلمانان در     یشهونهـا و اقـوام تـرک پ

از  یا نمونـه  ینپسـ  یها مغوالن در دوره یرانگرو یو حمله ها یاسالم یها قرن یننخست

  .تاخت و تازهاست ینا

آنهـا سـمرقند و    ینکه مهمتـر  شد یرا شامل م یاریبس یسغد، توابع و شهرها یالتا

داشتند؛  یمهم یارمنطقه نقش بس یو اجتماع سییاس یخدو شهر در تار ینبخارا بودند. ا

رفت. زبان  یبه شمار م یهناح ینا یمذهب یگاهو بخارا پا یاسیچنان که سمرقند مرکز س

گفتند  یزبان سخن م یندور به ا یبود که از گذشته ها غدیمردم منطقه سغد، زبان س

بود. هرچند بـا   یجمنطقه را یتا چند قرن در شهرها و روستاها یزو پس از ورود اسالم ن

) یمذهب حنف یژهاسالم (بو یعتو شر یافت ییرمنطقه تغ یمذهب یایورود اسالم، جغراف

در  یتمانو یو حت یحیتمس رتشتی،مانند ز یشینو مذاهب پ یگرد یان، اما ادشد یرفراگ

  .بود یباق یشمنطقه کماب یناز ا ییبخش ها

 یشمجاده ابر یرقرار گرفتن در مس یعنی مناسب، یگاهجا یلسغد به دل یالتا شهرهای

 یو تجار یاز رونق بازرگان یانهسال یماهانه و حت ی،فراوان روزانه، هفتگ یو وجود بازارها

و  یصـنعت  یداتتول آید یدانان بر م یجغراف یفبرخوردار بودند. چنان که از توص ای یژهو

آنهـا   ینمهمتـر  یو پشم یکتان یشمی،ابر یبود که پارچه ها فراوانسغد  یالتصادرات ا

مند بـود؛   بهره یغن یسغد از فرهنگ و تمدن یالتکه ا ینا یانیشد. نکته پا یمحسوب م
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