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  ٦از  ١ :عداد صفحاتت

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب خود نويسنده ميباشد، نوشته ھا به دوش  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٣/ ١٦/٣                                                                  کانديد اکادميسين سيستانی                     

  

  

  سيستان در عھد سامانياناوضاع سياسی 

  

 يی احمد بن اسمعيل سامانی نامه ، به انداخت  زندانب را در بغداد  صفاریخليفه المقتدر ھمينکه ليث بن علی
احمد بن . تدًفورا به سيستان لشکر بفرسادارۀ خراسان وسيستان برعھدۀ اوست وگوشزد کرد که به اوفرستاد و 

ھمراه وی  سپاھسا:ری سيستان گماشت و خواھرزاده خود را با فوجی ه رودی را ب بن علی المرو  حسين ،اسماعيل

 . کرد

در آخرين اميرصفاری معدل بن علی . اصره کشيدندرا بمحزرنج سپاه سامانی بزودی وارد سيستان شدند و 

سپاه سا:ر لشکر  حسين بن علی مرو رودی. کرد زرنج متحصن شد و جنگ ھای حصاری را با سپاه سامانی آغاز 

 و از آنجا توسط منجنيق ھا،  در شمال شرقی زرنج سنگر گرفت هيکرکو سامانی با سپاه خود در مقابل دروازة 

ترقوای حسين بن علی مرو  کمی بعد ).  ھجری ٢٩٨ رجب ١٢(  را مورد حمله و آتش قرار داد)ر شھمردم(شارستان 
پنجشنبه دوم شعبان ھمان ( ھمزمان با اين پيروزی. شد  را متصرف » آکار« بض شھر راه يافت و دروازة رودی به ر

روز سه شنبه . را اشغال کرد " کوشک يعقوبی " ،  بنامش صادر شده بودحکومت سيستان  ، سيمجور که فرمان )سال

درين . اشغال گرديد  سامانی بيست و ھفتم شعبان ، دروازه فارس واقع در جنوب غربی شھر زرنج نيز توسط قشون  

اسمعيل سامانی بست را متصرف و برادر او محمد بن  موقع به امير صفاری ، معدل بن علی خبر رسيد که احمد بن 

براين او ھم از مقاومت دست کشيد و پيشنھاد شرايط صلح را توسط کثير بن احمد بن بنا . علی را دستگير کرده است

ًفرستاد و متعاقبا خودش نيز به  که مورد اعتمادش بود ھمراه با مشايخ شھر نزد حسين مرورودی  ) شاھپور ( شھفور  

 ) .  ھجری ٢٩٨الحجه  اول ذی ( پيشواز سقوط و تسليم نزد حسين مرورودی رفت 

 )قاين(تيولدار قھستان  ھجری ، قشون ھای سامانی تحت رھبری ابوالحسن سيمجور ٢٩٨اه ذی الحجه سال در م

گشودند و با فتح زرنج مرکز سيستان ، گويا  و حسين بن علی مرورودی سپاھسا:ر خراسان دروازه ھای زرنج را 
تا دروازه  به نيروھای مھاجم امر داد در ھمين موقع سيمجور دواتی .  سيستان در تصرف دولت سامانی قرار گرفت 

 دوم ذی (فردای آنروز  . شھرستان را کنده بسوزند و باروی شھر را نيز رخنه ھا زنند و به شھر داخل گردند  ھای 

    ١ .زرنج در تصرف کامل سپاه سامانی بود)  ھجری٢٩٨الحجه 

و ) قندھار ( و رخذ  ع و:يت بست  ھجری احمد بن اسمعيل سامانی پس از تأمين آرامش اوضا٢٩٩ در سال 

دستور داد که ) يا مروالرودی ( مروزی  گرفتاری محمد بن علی بن ليث صفاری ، طی نامه يی از بست به حسين 

 نيز از بست بمقصد ھرات اميرمعدل بن علی به ھرات بيايد و خود سيستان را برای سيمجور بگذارد و خودش با 
 را نيز ھمراه خود به ھرات   برد و از آنجا به بخارا فرستاد و ماھانه سه ھزار درھم علی البته محمد بن . حرکت کرد

فرستاد و در آنجا بزندان خليفه   اما ديری نگذشت که بنابر خواھش خليفه او را به بغداد ،معاش نيز برای او مقرر کرد 

او ھم در ربيع ا:ول  اسحاق سامانی داد و   در ھمين وقت امير سامانی سيستان را به پسر عم خود منصور بن   .افتاد

زرنج وعده ھای فراوان  از نيکو کاری و مردم   منصور در م�قات خود با مردم ٢.سيستان شد ھجری وارد ٢٩٩
واقع در بيرون ( پيش از ھمه لشکريان خود را از لشکر جای و . نکرد داری داد ولی در عمل به اين وعده ھا وفا 

گزاف از مرم  ھر در منازل و سراھای مردم جا به جا کرد و سپس به وضع تحصيل ماليات ھای ش به داخل ) ربض 
  . پرداخت

  

نبود ، بنابراين مردم در برابر  بيش )  درھم  ١/ ٠٠٠/٠٠٠(ًچون قب� مجموع ماليات سيستان ازيک ميليون 
در قدم اول . امانی دست به عصيان زدندل دولت سبر ضد عما ) بود که بيشتر از يک مليون (  ماليات ھای جديد وضع
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  ٦از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ر به از مردم شھ  مشھور و مردی دراک و جلد و زبان آور بود، به نمايندگی »مولی سندلی « که به ھرمز محمد بن 

خواھند و لشکری بلشکر جای باشند که  به سيستان رسم نيست که مال زيادت « شد و اظھار داشت که ) مظالم (
   ٣»  .منزل و سرای آزاد مردان واجب نکند مردم بيگانه به . ان باشد مردمان را زنان و دختر

  در گوش  حاکم سامانی منصورراه نيافت وقبل از آنکه او بجواب »مولی سندلی« اما اين سخنان معنی دار  

نيآورده  ماسرای و جماع از خراسان «: گفت مولی سندلی بپردازد برادرزاده جوان و تند خوی وی  به مولی سندلی 
يعنی  (   ٤»مولی سندلی گفت ، بگويم ترا.ما باشد ) تنخواه(که بيستگانی  نستانيم ] چه معين شده [ايم و مال کم از آن 

آنجا برخاست و نزد عياران رفت و با ايشان تدبير و چاره سپاه خراسان را سنجيد و بعد  و از ) باز با ھم خواھيم ديد 
واقع در ھمان » کمرزھير  « چون خودش از محلة . ستای آنروزی سيستان رفت بزرگترين رو » پيش زره«   به 

را بخاطر طغيان بر ضد حکومت سامانی بر سيستان  بود ، مردم دعوت او ) پيش آب امروزی ( نزديکی پيش زره 

 نيز ده مرد و بزودی از شھرھا و روستاھای ديگر سيستان. محله با وی ھمدستان شدند لبيک گفتند و پانصد مرد ازآن 
ھفدھم جمادی ا:ول  شنبه  (بيست مرد به قوای مولی سندلی پيوستند و او پنج روز بعد توانست در يک شب  

آورد و کسان منصور را از آنجا مجبور به  با قوايش بر دروازه کرکويه واقع در شمال شھر زرنج حمله ) ھجری ٢٩٩

ه قوای مولی سندلی ي متصل دروازة کرکو"خوج"خاستند و در محلة بر مردم شھر نيز به پشتيبانی از او . فرار کند

و خانه  طريق دروازة کرکويه به شھر بر سر سپاه خراسان فرو ريختند و ھر جا در کوی و برزن  پيوستند و بعد از 

ھم شکستند و زندان را نيز در دروازه ھای . افراد سامانی را می ديدند از دم تيغ ميگذراند تا آنکه بزندان رسيدند 

سامانی با شورشيان ھمدست شدند و محمد بن عباس کولکی  زندانيان نيز در کشتن و قتل افراد . زندانيان را رھا ساختند
بود با قيام کنندگان پيوست و ھمراه با عده يی بر بام ستورگاه يعقوبی با: رفتند و در آنجا  و معروف » مردی مرد« که 

  .اد منصور سامانی را بقتل آورند نيز تعداد بيشماری از افر 

چون از قضيه آگاه شد ، پا به فرار نھاد و از شھر بيرون رفت ولی برادر زادة او   منصور بن اسحاق سامانی 

. ش کندتفضيح شورشيان افتاد و محمد سندلی او را بخاطر ھمان سخنان نا معقولش بدست ستوربانی داد تا  بدست 

فرسخی جنوب زرنج رساند و روز بعد عزم  عت خود را به قلعه محمد واقع در يک منصور بن اسحاق سامانی بسر

    ٥ .ل و بنة و دارائی اش به غارت رفتتمام ما رزم کرد ولی بدون جنگ بدست افراد سندلی افتاد و 

ند تا اما مردم ميخواست مولی سندلی نيز به قصر يعقوبی جای گرفت و آرزو داشت تا در خطبه نام او برده شود 
 بر تخت بنشانند و خود در خدمت او کمر بود ابوحفض عمرو بن يعقوب بن محمد عمرو ليث را که ھنوز ده ساله 

محمد بن عباس . زدند و مخالفت خود را با امارت مولی سندلی ابراز داشتند لذا از خواست مولی سندلی سرباز . ببندند

به فراه رفتند تا مبارزه  ياران سيستان از مولی سندلی جدا شدند و با گروھی از ع) کولکی معروف بود  که به ( عيار 
دست به مصادره و جور کردن برد «مردم به خشم آمد  مولی سندلی ازين مخالفت . بر ضد سندلی را از آنجا آغاز کنند

ان يافته بود جوينی را با گروھی از ترکان شامل قوای منصور بن اسحاق که بجان ام و بانصر حمدان » .بر مردمان

 محمد کولکی و مخالفانبا اما اين قواء بجای آنکه بنفع سندلی با مخالفين بجنگد . بجنگ محمد کولکی بفراه فرستاد  

ھمينکه بزرنج نزديک شدند ، ناگاه . حرکت افتادند  عياران و ھمراھان وی ھمنوا شده بر ضد سندلی بصوب زرنج به 

شت و ياران او نيز به ھزيمت رفتند و خود با قوای خود به در شھر اردوگاه بک را » بانصر جوينی « محمد کولکی 
  . زد 

حربی . پرداختند نگذشت که مردم ناراضی شھر نيز بدو پيوستند و با نيروھای مولی سندلی به نبرد  ديری 

 ب ھيرمندشکست خورد و خويشتن را به غر نجام سندلی اسر . د و گروه بيشمار از مردم کشته شدصعب روی دا

يگانه بازماندة دودمان صفاری را بر تخت امارت نشاندند و " با حفص"و  کولکی به کوشک يعقوبی داخل شد . رساند

    ٦ ) ھـ ٢٩٩ رمضان ١٢روز آدينه ( خواندند  بنام او خطبه 

                                            
 ٢٩٦-  ٢٩٧ تاريخ سيستان ، ص -  ٣
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  ٦از  ٣ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ھر طوری شده بود از  سامانی  منصور بن اسحاق ، درکشمکش ھای مولی سندلی و محمد بن عباس کولکی 

سيستان  ًولی مجددا دستگير و به نزد امير ده ساله . بود  زندان فرار و در سرای گبری سيستانی خود را پنھان کرده 

د و مانع احترام نمود و باو خلعت بخشي امير کوچک با ديدن او از جای خود بلند شد و . يعنی با حفص عمرو برده شد 
مار زخمی در يک فرسخی غرب زرنج کمين داشت ، نيروی گرد  مولی سندلی که چون . بردن او به زندان گرديد

محمد کولکی ھمراه با قوای امنيتی به مقابله پرداختند و در . بدر آمد و بر شھر حمله آورد  آورد و شبی از کمينگاه 

ر پيچ و مولی سندلی خواست د . نتيجه باز ھم مولی سندلی شکست خورد و روی بفرار نھاد، کولکی او را تعاقب نمود 

کوی زنان داخل شد و اسپش را قمچين زده و سپس به کوی  خم شھر خود را از پی گرد کولکی نجات دھد لذا ابتدا به 

بر ) سه منه ؟  (  از ھمآنجا که بود ھاونی سی منه . منزلش متوجه فرار مولی سندلی شد رخ دور زد، اما زنی از بام 

  ٧.آويخت يد و سر او را بريده بدار کولکی باو رس. فتاد افرق او حواله کرد که از اسپ بزير 

 با    ٨اما موالی. نمايد   باری اين پيروزی کولکی را چنان مغرور کرد که خواست حکومت را برای خود ضبط  
 صولی کولکی بزودی خود را نزد باحفآورند ،  ليث بر ضد او شوريدند و نزديک بود او را بقتل وفای خانوادة عمرو

را در خضراء برده بر تخت نشاند و خود در برابرش به پای ايستاده شد تا  رسانيد و با عذر خواھی فراوان او عمرو 

       ٩ .او را در حال خدمت مشاھده کردند و بازگشتند موالی و مردم 

 . يعقوبی بازگشت بعد از بازگشت مردم کولکی، منصور بن اسحاق را به زندان ارگ فرستاد و خود به قصر 

عباس کولکی  خروج کردند، مگر اين بار  چندی بعد موالی و ھواخواھان باحفص عمرو يک بار ديگر بر محمد بن 

 عمرو فرستاد و با حفض او را بجان امان داد و به صعفو گناھش کسانی نزد با حف برای کولکی از شھر فرار کرد و 

از جانب او بار ديگر  ان بگوش امير سامانی رسيده بود و تا اين وقت اوضاع آشفته سيست. پيشين باز گرداندش  شغل 
اردوگاه زد و " اباد خلف"ذيعقده مرورودی به  در بيستم ماه . حسين مرورودی با سپاه بسيار به سيستان فرستاده شد 

ز جانب خود به دروازة نيشک آمد و کسانی ا"  خلفاباد"بدست نياورد لذا از  اما نتيجه ئی . ب�فاصله به جنگ پرداخت 

انجام مردم عوام الناس  سر . رؤسا ومھتران شھر فرستاد و با استمالت مردم را بطرف داری خود دعوت ميکرد به نزد 

آوردند تا آنجا که کولکی و باحفص عمرو مواضع خود  ربض زرنج به ھواداری حسين مرورودی نبردی خونين بسر 

مرورودی به ربض داخل شد و آنھايی را که از او طرفداری . ندشارستان عقب نشست را در ربض خالی کردند و به 

    ١٠ .کرده بودند مورد نوازش و تقدير قرار داد 

ًبکمک مرورودی به سيستان وارد شد و متعاقبا جنگ ھای   در ھمين فرصت سپاه سيمجور از قھستان نيز  

چھارشنبه  ( بروی لشکريان سامانی باز گرديد نجام دروازه ھای شھر از روی صلح ا، سر افتاد خونين وپی ھمی اتفاق 

  ) . ھـ ٣٠٠سال 

حسين مرورودی  و غيره نزد ) يا گورکی  (زنگالود و محمد بن عباس کولکی روز بعد سران عياران چون  

 سامانی نيز ھمان موقع از زندان ارگ رھا شد و منصور ابن اسحاق . رفتند و او ھمه را امان داد و بشھر باز گردانيد

حسين مرورودی از اوضاع . راسان و بخارا سيستان را ترک گفتبعزم خ نزد سپاھسا:ر سامانی رفت و از  آنجا 

بار سامانی گزارش داد و جواب گرفت که باحفص عمرو را و محمد بن عباس کولکی  و زنگالود را  سيستان بدر

حسين مرورودی که .  وا گذار شود ر به سيمجورا ستند و امور سيستان ھمراه با ديگر سران عياران به پايتخت بفر
ری ميخواست سر از اطاعت امير خراسان بپيچد، مگر در اثر وساطت سيمجور  خود چشم بحکومت سيستان داشت با

برد و در آنجا با   در آينده ايجاد دردسر نمايد با خود به ھرات  ممکنعده يی را که وجود آنھا در سيستان بناچار 

   ١١)  ھـ ٣٠١ربيع ا:ول (   ود نزد خود زندانی نگاھداشت و سر انجام او را بقتل آورد استثنای زنگال

                                            
 ٢٩٩ تاريخ سيستان ، ص -  ٧

سرھنگان يعنی   ميگفتند و قسمتی موالی قسمتی متشکل از غ3مان بوده که آنھا را :  در اين عھد سپاه صفاری مرکب از چند قسمت بوده است -  ٨
نامجوی و فرزندان دھقانين  و نامدار بودند و قسمتی ھم آزادان که مردم صاحب خانواده و  غ3مان آزاد شده و رؤسای غوغا و تک سواران جلد 

تيبه تخت جمشيد که پروفسور در ک . بخاطر کسب شھرت و افتخارات و نامجويی داخل لشکر ميشده اند  ًصاحب مال و جاه بوده اند و غالبا 
  )١ ح - ٣١٢ ص ، تاريخ سيستان( بودند ، برده شده است  ده نام آزادگان سگستان که با استقبال شاھزاده ساسانی ام ھرتسفيلد المانی آنرا خوانده 

   ٣٠٠ تاريخ سيستان ، ص -  ٩

 ٣٠١ تاريخ سيستان، ص -  ١٠

 ٣٠١ تاريخ سيستان، ص -  ١١



  
 

 

  ٦از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ھيئتی از   او ۀمد و به مشوراز بست به سيستان آابومنصور جيھانی حاکم بست  ھجری ٣٠١در اول ربيع ا:ول 

  را از  ١٢ابوحفص عمرو صفاری کوچک  ۀجانب سيستان نزد احمد بن اسماعيل به بخارا رفتند تا تقاضای رھايی شاھزاد

خبر قتل امير سامانی توسط غ�مانش در نزديکی  امير سامانی بنمايند ولی ھنوز اين ھيئت به بخارا داخل نشده بود که 
 بازگشت بدون نتيجه ھيئت سيستانی ، خشم و تنفر مردم  .  سيستانی ناکام برگشت جيحون منتشر شد و بالطبع ھيئت 

غيره نسبت بحکومت  زنگالود و کولکی و : ست دادن امير کوچک صفاری و سران عياران چونرا در از د سيستان 

سيمجور . سيمجور تيولدار قھستان و سيستان شبخون زدند چنانکه عياران شھر بھم بر آمدند و بر . سامانی برانگيخت

ھشتم ( ستان را در پيش گرفت پايگاھی نداشت، فرار را بر قرار ترجيح داد و راه قھ که در ميان مردم سيستان 

    ١٣)  ھـ ٣٠١رمضان  

 شھر متند و از وی خواستند تا زمابود رف » نيا « مردم شھر نيز نزد احمد بن محمد عمرو ليث که معروف به 

 در رأس گروھی از عوام مليخسيستان بنام ) قلعه گاه ( مردم اوق  درين ميان جو:ھه مردی از . را در دست گيرد

 بود و ميخواست نامش بر سر یرساند و ادعای امارت کرد، او که مردی  بی سواد و گمنام  را بدر شھر الناس خود
رسم و »  ايھا Cمير «: گفت يکی از خبرگان . مان روز چھارشنبه خطبه خوانند تا او را در ھزبانھا افتد ، حکم کرد 

و ھمانطور ھم شد، احمدنيا و عياران  ».روز آدينه عادت خطبه روز آدينه باشد، گفت باشد که مرا زمان نه باشد تا 

    ١٤ .کردند و کشتند سيستان ساعتی بعد او را دستگير 

بود و در ھيچ ماه و از روز پيشتر   از اين تاريخ به بعد تا ده سال ديگر اوضاع سيستان ھر روز آشفته تر   

و عياران و فيودا:ن محلی زد و خورد صورت نگيرد و  سامانی سالی نبود که در گوشه و کنار سيستان ميان حکام 

 ھـجری فرزانه مردی از خانواده صفاری موسوم به ابو جعفر احمد بن محمد ٣١١سال  تا اينکه در . شورش برپا نباشد
عصرش سر آمد ھمه  اشته شد که از لحاظ دانش و خرد و تسلط بر علوم متداوله بن ليث بحکومت سيستان برد بن خلف 

برای شناخت بھتر . پادشاه سيستان قرار گرفته است  ولی از جھت شھرت بعد از پسرش خلف ابن احمد ،صفاريان بود

  . ميکنيم  و بيشتر او در اينجا قدری مکث 
  

   :ان سيستانياراز صفاميری دانشمند ابوجعفراحمد،

يکی ) ھجری ٣٥٣- ٣١١  ( ابو جعفر احمد بن محمد بن خلف بن ليث بن فرقد بن سليم بن ماھان پادشاه سيستان 

سلسله يعنی يعقوب ليث يا برادرش عمروليث ، بلکه  از رجال دانشمند خانواده صفاری بود،  اما نه از پشت موسس آن 
چه نسب يعقوب .  نسب ھر دو خانواده بيک ديگر وصل می شودماھان به با: زيرا فقط از . از بنی اعمام آن دو بود 

پسر ماھان سليم و  يعقوب بن ليث بن معدل بن حاتم بن ماھان ، ولی از ماھان پائين يعنی از دو : قرار است  ليث از اين 

اعلی يعقوب ابو جعفر احمد است و حاتم جد  سليم جد اعلی . حاتم نسب دو خانواده مذکور از يک ديگر جدا ميگردد 
» ابن بانويه« ن جھت او و پسرش به ھمي ازو محمد بن عمرو ليث بود دختر » سيده بانو «  مادر ابو جعفر   ١٥.ليث

    ١٦.ستندنيز معروف ا

. و ابوالفتح بستی بود  پسر ابو جعفر احمد، خلف پادشاه معروف سيستان است که ممدوح بديع الزمان ھمدانی   

 و ادبی و از مشوقان بزرگ علما و دينیعلوم  و علم دوست و مطلع از مردانی دانشمند ابو جعفر و پسرش ھر دو 
شروع می » ... مادرمی را بکرد بايد قربان« بزرگترين قصيده خود را که با مطلع  رودکی . شعرای عصر خود بودند

ن ده ھزار دينار از امير سروده که در پاداش آ شود در مدح ابو جعفر احمد اين پادشاه خردمند و جواد صفاری 

   ١٧. ابوجعفر احمد بن محمد صفاری صله گرفت

                                            
 ھجری ھنگامی که خليفه المقتدر ٣١٠   با حفص عمرو از بخارا به بغداد برده شد و در وقايع سال : )٤٣ ص ٨الکامل ج (  بگفته ابن اثير -  ١٢

حواشی تاريخ سيستان، (. ميزيست)با تغيير قيافه(رَِکَنتُماين باحفص در بغداد  ليث را از زندان آزاد کرد سر ان محمد بن عمروطاھر و يعقوب پ
 )٣١٤ص

 ٣٠٢ستان ، ص  تاريخ سي-  ١٣

  ٣٠٣ تاريخ سيستان ، ص -  ١٤
  ٣٢٤ - ٢٠٠سيستان ص   ، تاريخ ١٧٤ ص ٢ع�مه محمد قزوينی ، بيست مقاله ، ج -  ١٥
   ٣١٤ تاريخ سيستان ، ص -  ١٦

 ٣٢٤ تاريخ سيستان ، ص -  ١٧



  
 

 

  ٦از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

مير نصر را بحضور ا» مادرمی « ۀرودکی قصيد رخراسان ، لس شراب اميادر يکی از مجروايت کنندکه 

    ١٨ ».اندراو ھرچه مديح گوئی مقصرباشی که مردی تمامست :ھمه بيک زبان گفتند که«قرائت نمود و حضار دربار

نيکوی ياد ميکرد و دريغ ديدار او  ند امير نصر بن احمد سامانی، ھمواره در مجالس بزرگان بخارا از ابوجعفر به گوي
 ھمه نعمتی ما را ھست اما «: شرابی سامان داد و گفت ياد اين دانشی مرد صفاری مجلس ه را ميخورد و باری ب

ن خراسان حاضر بودند، يادوی ا ياد او گيريم و ھمه مھتراکنون که نيست باری  ،بايستی که امير با جعفر را بديدمی
مھر کرد و ده پاره  بآنگاه که سيکی بدو رسيد جام سيکی سر . و بخورد و ھمه بزرگان خراسان نوش کردند  گرفت 

با حلی و حلل و اسپان و کمر ھا ، نزديک  ياقوت سرخ و ده تخت جامه بيش بھا و ده غKم و ده کنيزک ترک ھمه 
و ( خراسان برفت که اگر نه آنست که امير با جعفر مردی قانع يا نه  ن و آنروز بر زبان امير افرستاد به سيستوی 
ھمراه با  گويا رودکی اين قصيده را   ١٩ ».تدبير و رائی و خرد که وی دارد ، ھمه جھان گرفتستی با آن دل و ) گرنه 

  .گير دريافت داشته است ستان فرستاد وصلۀ چشم ھدايای امير نصر به حضور امير ابوجعفر احمد به سي

سفری به )  ھـ ٣٣١- ٣٠١«سلطنت نصر بن احمد   ابودلف مسعربن مھلھل خزرجی سياح معروف که در ايام 

وقتی در يکی از سفرھايش از سيستان عبور نموده بود و به خدمت اين امير باذل و  چين و ھند و ب�د ترک نموده بود، 

وکان صاحب سجستان  « : ابو جعفر احمد رسيده است ، او را در سفر نامه اش بدينگونه وصف ميکنددل سيستان دريا 

فيلسوف سمتح کرتم له فی بلده طراز تعمل فيه ثياب  فی وقت موافاتی اياھا ابا جعفر احمد بن محمد بن الليث و ھورجل 

بخمسته ا:ف درھم معھاددابه التوبه وولی الحمام زواره و يقوم عليه من طراز  و يخلح فی کل يوم خلعه علی واحد من 

   ٢٠ ».و بذلک يعمل ثبت و بسلم الی الزاير فيستوفيه من الخازن المسند و المطرح ومسورتان و مخدتان  و ) ؟(

و امير با جعفر مردی بود بيدار و سخی و « : ديگر راجع باين امير خردمند ميگويد  مؤلف تاريخ سيستان جای 
بشجاعت او نبود اندرين   ھر علمی بھره داشت و مردمان جھان اندر روزگار او آرام گرفتند و ھيچ مھتری و از عالم 

خواندن و زمانی نشاط و خوردن ، و زمانی کار پادشاھی  زمانی بنماز و . روزگار و ساعات و اوقات بخش کرده بود
   ٢١». در جھان نزديک مھتر ان عالم خلوت آرميدن و ذکر او بزرگ شد  بازنگريدن ، زمانی به آسايش و 

 دليلی که رسوخ اين امير را در علوم متداوله عصرش در عموم ب�د  ع�مه قزوينی دراين خصوص ميگويدکه،

و غيره را  دھد اين است که باری پنجصد و چھل مسأله از فنون مختلف ادب و شعر و قرآن و احکام  اس�می نشان می 

   ٢٢ .سيرافی سوال نمود را از ابوسعيد سيستانی به بغداد فرستاد و جواب آنھا بوسيله ابوسليمان منطقی 

درباره آغاز  مؤلف تاريخ سيستان که گمان می شود در عھد ھمين امير به نگارش کتاب مبادرت ورزيده باشد 
 و علم يران بودپبود ھنوز اما با خرد  مايه بزرگ و او اندک « : مينوسد جلوس ابوجعفر به تخت سيستان اينطور 

   ٢٣ ».بسيار حاصل کرده و فرشاھی و بزرگی اندر وی پيدا

بن  احمد که يکسال   ھجری مردم سيستان بر ضد عبدl ٣١١  محرم سال٢١بنابر روايت تاريخ سيستاان، در 

ج به و:يت عبدl بن احمد برای گرفتن خرا در اين وقت . پيش قدرت را از احمد بن قدام گرفته بود  خروج کردند

طاھر دستور داده بود تا يک ميليون درھم از مردم بست به عنوان خراج  رفته بود و به مطھر بن ) قندھار( ُرخد 

جعفر احمد بن  وقتی مردم با دادن شعار ابو . سيستان پسرش عزيز بن عبدl از امور وارسی ميکرد وصول کند و در 

قرار در قصر يعقوبی ترجيح داد و از  ، عزيز بن عبدl  فرار را بر محمد بسوی قصر يعقوبی به تظاھر پرداختند
امير » .دست به غارت و کشتن و سوختن بردند « گرفتند و قسمأ  عياران شھر را در تصرف خود . شھر بيرون رفت

  . بخانه برگشت و ناظر اوضاع ماند  ابوجعفر چون چنين ديد احتياط کرد و 

آمد عياران بانک  چون بدر شھر « ای تصرف مجدد زرنج خود را آماده کرد، ولی باری عزيز بن عبدl بر
عزيز آن بديد بازگشت و به رباط ربيع فرود  چون . جعفر کردند و گفتند بر ما ھيچ کس ساCر نگرددد مگر اوباامير 

                                            
 ٣٢٤ تاريخ سيستان ، ص -  ١٨

 ٣١٧-  ٣١٦ تاريخ سيستان ، ص -  ١٩

مقاله  بيست :رک( وده چنين ذکری ديده نشد مطلب را بدان حواله نم  که قزوينی اين ٤٥٨، ص ٣ی،ج در کتاب معجم البلدان، ياقوت حمو -  ٢٠
  )١٣٣٢ /١٧٥ ص ٢قزوينی ج 

 ٣١٥،صتاريخ سيستان-  ٢١

 ١٧٦،ص ٢ بيست مقاله قزوينی ، ج-  ٢٢

 ٣١٠ تاريخ سيستان ، ص -  ٢٣



  
 

 

  ٦از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 روز شنبه يازده روز باقی –د برسيد نخفت و نيارميد تا به سيستان آم و خبر امير بو جعفر به عبدR بن احمد . آمد
نزديک   چون کار شھر متغير ديد و دلھای مردمان و عياران از خويش نفور و ھيچ کسی – ٣١١  مانده از صفر سنه 

متحير ماند و بيرون شد از شھر و  او نشد و محبت امير با جعفر اندر دل مردمان جا گير ديد، و شعار او آشکار را 
    ٢٤ ».ی کردندعياران بانک با جعفر ھم

  

و تاسال )  ھـ ٣١١   روز باقی از محرم ١٣چھارشنبه ( بدينگونه ابو جعفر احمد به امارت سيستان برداشته شد 
 تولد وی را روز دوشنبه چھار روز   .اداره کرد  سال در کمال شأن و شوکت و عزت سيستان را ٤٢ برای مدت ٣٥٢

ميگويند که در روز تولد ھر دوست او باز بوده و دايه اش ھماندم   . اند   ھجری قيد کرده٢٩٣ سال باقيمانده از شعبان 

اين تاريخ گواھی ميدھد   و چنانکه  ٢٥ .ھر چه اين مرد پيدا کند آن را با اين دو دست به مردم دھد پيشبينی کرد که 

   .دايه زن به حقيقت پيوست پيشگوئی 

 ھجری نامه ای ٣٢٠  ر سال د. کلی را در سيستان تأمين نمود امير ابو جعفر احمد بن محمد پس از آنکه آرامش  

.   بازگردد سيستان  فرستاد واز او خواھش کرد به به بغداد) بن يعقوب بن محمد بن عمروليث(حفص عمرو وبابرای 

. استقبال گرديد   ھجری وارد سيستان شد و از طرف امير ابو جعفر بگرمی ٣٢١ ھم در محرم سال باحفص عمرو
داشت که رياست شھر را ھوا خواه بودم،   ر ابو جعفر حکومت سيستان را باو پيشنھاد کرد، اما نپذيرفت و اظھار امي

پس از شھرداری ، رياست آب را خوش داشتم ، چون ف�ن . بيزارم ولی چون ف�ن کس بدان مھم مقرر است، از آن 
دختر " سيده با نو"مادر ابوجعفر موسوم به .  نخواھماست ، از آن ھم بيزارم و ديگر شغلی کس باين مھم نيز مقرر 

را پيشنھاد ) وزارت عدليه  معادل ( » صاحب مظالم «ميده و مردم دار بود ، باو شغل محمد بن عمرو ليث که زنی فھ 

قرار ميگرفت و به شکايات سپاه و مردم رسيدگی می  کرد و  او ھم پذيرفت و بعد از آن ھر روز بر صدر مظالم 

   ٢٦.کرد

گويند .   ماکان بن کاکی حکمران کرمان بوديکی از کارھای جالب امير ابوجعفر احمد گرفتن انتقام بالمثل از 

را تراشيده و بعد با عذر خواھی او  ماکان در حالت مستی نسبت به رسول ابوجعفر احمد توھين کرده بود و ريش وی 

باره بحالت اولی رسيد و با دادن خلعت او را به سيستان دو را تا وقتی نزد خود نگاھداشته بود که ريش رسول 

وقتی از قضيه آگاه شد، شام يکی از روز ھا باھزار سوار برنشست و بسوی بيابان  امير ابوجعفر احمد . برگردانيد 

ت  برگرفخزينه ومال او"آورد و ناگاه بر سرماکان حمله برد و او را دستگير کرده به سيستان آورد و کرمان روی 

او  و از » پس بنواخت وبگذاشت ومھمان کرد] تبگرف[ھزارھزار درماوشتر اورد واينجا از  وھزار اسپ تازی وپانصد

شراب ابوجعفر قيافة متغير  درعين نوشيدن . و شبی ماکان را بخوردن شراب دعوت کرد. با مھربانی موظبت نمود

خواست   شراب به پايان رسيد، او ھم از ماکان معذرت س چون مجل،کرد تا ريش ماکان را بتراشند بخود گرفت و امر 
ريش ماکان بحال اول برگشت او را  چون . و گفت تو بايد تا وقتی نزد ما بمانی که ريشت دوباره بشکل اولی بدر آيد

فر قضيه آگاه شد به تعجب اندر شد و  بر شجاعت و ھمت ابوجع امير نصر سامانی وقتی از . خلعت داد و بازگردانيد 

   ٢٧ .آفرين خواند

در  خودشفرجام در اداره نمود، مگرکمال آرامش وامنيت  در ھجری سيستان را ٣٥٢ سال اميرابوجعفر تا 

    ٢٨. خود کشته شدۀ غ�مان خاصتوسط ٣٥٢ دوم ربيع  ا:ول  سنه ،شب سه شنبه ابمجلس شر کوشک خلفی در 

 ...ادامه دارد
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