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  ٢٠١٣/ ١٧/٣                                                                  کانديد اکادميسين سيستانی                     
  

  

 سيستان در عھد سامانياناوضاع سياسی 
)٢(  

  

  : ابوجعفر احمد  وجانشينامير خلف پسر
تدبير و سياست پس از  بن ابوجعفر احمد از امرای نامورسيستان است که از لحاظ اولی الدوله ابو احمد خلف 

جھت دانش و تسلط در علوم دينی بعد از پدرش  ، سومين شاه صفاری محسوب می شود و از ليثوب و عمروبعق
ھنگامی که ابوجعفر احمد بدست غ�مان . شھرتش نسبت به پدرش بيشتر است ابوجعفر احمد قرار ميگيرد ھر چند که 

. بود ديدن کند  به خصيل بسته ا از اسپان کهخلف به مزرعه دوشابگه رفته بود تپسرش خلفی کشته شد ،  خود در قصر 
) مکجول يا مکحول ( نزد والی بست  گاه شد دو اسپه خود را به آمرگ نجات يافت و ھمينکه از قضيه بدين جھت از 

ياری کرد و يکھزار سپاه در اختيار وی گذاشت و خلف با اين سپاه  رسانيد و از او کمک خواست ، مکجول نيز او را 
بوحفص محمد بن عمرو جانشين ابوجعفر وقتی از ورود خلف آگاه شد بدون مقابله شھر را ا ن برگشت و به سيستا

تا ).  ھـ ٣٥٢پنجم جمادی اEول ( به قصر امارت نشست  خون ريزی جنگ ووخلف بدون . بگذاشت وبه خراسان رفت
    ١ .روز گذشته بود اين وقت از مرگ ابوجعفرپدراميرخلف پنجاه 

مردی شجاع و از عياران نام آور   از خويشاوندان امير خلف که علی بن حسينوبامير طاھر ن  در ھمين آوا  
سپرده بدو بود ، وارد زرنج شد و از طرف امير  سيستان بود و در زمان ابوجعفراحمد پدر امير خلف، حکومت فراه 

خطبه بنام ھر دوی شان خوانده رند و ًھر دو مشترکا امور سيستان را پيش بب خلف بخوشی استقبال گرديد و قرار شد 
تصميم داشتند تا   گرديد که سمکی و صدقیاين امر سبب عصيان گروھای مذھبی شھر بخصوص گروه   ولی ،شود

خاموش گرديد و امير طاھر نيز به سبب رفتن  مگر اين شورش با آتش و شمشير . امير طاھر را از شھر اخراج نمايند 
  .به نيابت او امور سيستان را در دست گرفت )  ھـ ٣٥٣اEول  اول جمادی ( ه امير خلف بزيارت خانه کعب

و نيکو خصال و   امير طاھر بوعلی مردی عالم و کاری بود و سخی و عادل « بنابر روايت تاريخ سيستان  
راج درمی عام و لشکری بود اندر عھد او و خ سيستان بر او آرام گرفت از بس عدل و انصاف که بر رعيت خاص و 

وقات8ن او را ھمه بدست . طاھر ھم بر عادت و سيرت او رفت... داشت  ، درمی ستدی و امير جعفر ھم اين عادت 
    ٢ ».و اگر سيرت و مروت و عياری امير طاھر گويم قصه دراز گردد  ... کرد و بکشت 

 امير طاھر بدانگونه که سيستان بمنظور ادای فريضۀ حج پنج سال را در برگرفت و  غيبت امير خلف از 
ھواداری از او مانع  سيستان او را وصف کرده ، بدرستی توانست سيستان را اداره نمايد ، تا آنجا که مردم به  مؤرخ 

امير سامانی نيز به او . نوح سامانی التجا ببرد  امير خلف ناچار شد به منصور بن . ورود امير خلف به سيستان شدند
امير طاھر وقتی از آمدن امير خلف در رأس سپاھی . تا به سيستان برگردد  اختيار او گذاشت کمک کرد و سپاھی در 

داخل شد و به قصر  اط�ع يافت، بدون جنگ شھر را خالی کرد و به اسفزار رفت و امير خلف ھم به زرنج  به سيستان 
    ٣ ). ھجری ٣٥٨ رجب ١٢( يعقوبی بر تخت امارت نشست 

سيستان ً امانی را پس از دادن خلعت و ھدايا مرخص کرد ولی ديری نگذشت که طاھر مجددا س  امير خلف سپاه  
کرد و اين بارنيز لشکری عظيم بعزم   بسوی امير سامانی دراز کمکامير خلف باز ھم دست . در آوردرا از چنگ او ب

ر فوت کرده و پسرش حسين بن بشود ، خبر شد که امير طاھ سيستان حرکت نمود ، مگر قبل از آنکه وارد سيستان 
   .والی فراه بود، به امارت نشسته است طاھر که ھنگام حيات پدر 

درگرفت و بالنتيجه  فين ر آماده کرد ، نبردی خونين ميان طحسين بن طاھر خود را برای جنگ با امير خلف
مير سامانی پيکی فرستاد و امان مدتی بعد حسين به ا . شھر در محاصره امير خلف قرار گرفت. حسين به شھر پناه برد

امير منظور استدعای او را پذيرفت و بامير خلف . ميخواھد جزو م�زمان درگاه باشد  ًخواست و ع�وتا متذکر شد که 
  دھم ( امير خلف چنان کرد  نامه نوشت که وی را اجازه دھد تا به بخارا بيايد و خود امور سيستان را در دست گيرد و  

                                            
 ٣٢٧ تاريخ سيستان ، ص -  ١

 ٣٢٨ تاريخ سيستان ، ص -  ٢

  ٣٣٤يستان ، ص  تاريخ س-  ٣
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 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
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   ٤). ھجری ٣٦٦ربيع اEول 

خلف که به ضعف   بعد از فوت منصور بن نوح  ، نوح بن منصور بجای او بر تخت سلطنت نشست و امير  
  .را امير مستقل سيستان خواند  قدرت مرکزی پی برده بود، سر از اطاعت سامانيان بر تافت و خود 

فرستاد ،  ا سپاه کافی به سيستان را برای سرکوبی امير خلف ب) صفاری( نوح بن منصور ، حسين بن طاھر 
از ھر دو « ھولناک بسر آورد که  امير خلف نيروھای خود را تا جوين بسيج کرد و در آنجا يکروز تا شام نبردی 

   ٥.». گروه مردم بسيار کشته شد

طاھر حسين بن . گردد  در ھر حال امير خلف مجبور به عقب نشينی شد ولی حاضر نشد به سپاه خراسان تسليم  
 ھفت سال تمام زرنج. جنگ ھای حصاری را دوام داد   نشست و قلعۀ ارگزرنج را به محاصره کشيد و خلف نيز در 

سامانی مقاومت کرد و دراين مدت در اثر حم�ت نا به ھنگام قوای امير خلف تلفات  در برابر قشون ھای اعزامی 
بن منصور مراجعت  نجام حسين بن طاھر بدون نتيجه نزد نوح اسر .  ی بر قشون سامانی وارد آمدو مالی فراوان جانی 
   .  اميرخلف به سيستان فرستادسرکوبی امير سامانی ابوالحسن سيمجور سردار نامی خود را برای . کرد 

به سيستان آمد  اشتند ، ھمينکه چون ابوالحسن سيمجور  و امير خلف از قديم  با يک ديگر رابطه دوستی د
ماند و ھمه امرا و بزرگان خراسان اينجا  لف اندر سر پيغام کرد که امير خراسان اندر  حديث توعاجز نزديک امير خ«

زآنچه داند از دوستی ميان من و آن تو ، چيزی مکن تامن بازگردم و  بر دست تو ھ8ک گشتند ، اکنون مرا فرستاد ، 
    ٦ ».بستانم و لشکر باز گردانم  خط حسين طاھر 

اين « امير خلف نيز. نيز برای امير خلف فرستاد نی را  سيمجور نامه ھا و پيغام ھای امير ساماع�وه بر اين
 لذا از قلعه ارگ فرود     ٧ ».دانست که سيمجور اين سخن از سر اخ�ص ميگويد نصيحت بشنود و معقول داشت چه 

حکومت سيستان را  لحسن سيمجور نيز   ابوا.) ھـجری ٣٧٢روز پنجشنبه نھم شعبان سنه ( بحصار طاق رفت  آمد و 
بازگشت سيمجور بخراسان امير خلف از حصار  پس از . گشت ر تسليم کرد و خود به خراسان بازبه حسين بن طاھ

حسين دروازه ھای شھر را بر روی ).  ھـ ٣٧٢ھفتم ذی الحجه ( گرفت  طاق بيرون تاخت و شھر را در محاصره 
حسين و  ذشت که دروازه پارس شارستان بدست نيروھای امير خلف افتاد ، امير بست ولی ديری نگ سپاه امير خلف 

 قشون مؤظف ۀعد) خندق ارگ  ( در کنار پارگين امير خلف . مردمان از دروازه پارس به حصار ارگ پناه بردند 
ار و گستردنی حصار چون تمام مواد خوارب. جلوگيری نمايند  کرد تا از بردن ھر گونه آذوقه و خواربار بدرون حصار 

خرواری گندم « کشيده بود، لذا ديری نگذشت که قحط در حصار ارگ شيوع يافت و  ًرا قب� امير خلف بيرون 
   ٨». بدويست و چھل دينار شد بر آنجا ، و مردمان بيشتری از گرسنگی بمردند 

سبکتگين کمکی را که   حسين باری از سبکتگين مدد خواست ولی امير خلف با پيشکش کردن ھدايای به  
يکھزار نفر سپاه کمکی سبکتگين از بست بسر کردگی  سبکتگين بايستی به حسين بن طاھر مينمود به امير خلف کرد و 

بومنصور گوشمال وزير او ، به سيستان آمدند و امير خلف را بر ضد حسين تقويت  امير ابوالقاسم برادر بايتوز و 
حصار ارگ فرود آمد و  ت که مقاومت بيشتر فايده ندارد، به صلح راضی شد و از حسين بن طاھر چون دانس.   کردند

خادمان و غ�مان  حسين بن طاھر در قلعه طاق درگذشت و  يکماه بعد از ان ، . ًخلف مجددا بر تخت امارت قرار گرفت
    ٩. خلف شدنداو وارد سپاه امير

پادشاھان  اين سلسله ديگر  . ان رو به اضمح�ل ميرفتکار غزنويدر اين موقع دولت سامانی بواسطۀ پيشرفت 
امير خلف که بتمام جزئيات  . نمايند، در خود نمی ديدند  آن قدرت و توانايی را که بتوانند ياغيان را منقاد و منکوب 

ادی در زوال قريب الوقوع اين خاندان را بخوبی درک ميکرد با کمال استق�ل و آز سياست آن زمان آگاھی داشت  و 
بنابرين ھمينکه . منظم کند سيستان حکومت ميکرد و درصدد بر آمد تا وEيات از دست رفته را دوباره  به سيستان  

جمعی از سپاھيان خود بر بست حمله برد و خراج  ًاط�ع يافت ناصرالدين سبکتگين بديارھند لشکر کشيده ، فورا با 
  . سانی از جانب خود بدآنجا به سيستان برگشتگماشتن ک يکساله را از مردم بست گرفت و با 

 ولی قبل از او  کسان امير خلف خلف مطلع گرديد، متوجه سيستان شدامير  وقتی سبکتگين از اين گستاخی 
  سبکتگين فرستاد  سيستان ترک گفته بودند و امير خلف ماليات بست را به ع�وه مقدار زياد تحايف برای  بست را بقصد 

                                            
 ٣٣٦ تاريخ سيستان ، ص -  ٤

 ٣٣٦ تاريخ سيستان ، ص -  ٥

 ٤٦ ، ص ١٣٤٥کتاب ، تھران  ، تاريخ يمينی، طبع بنگاه ترجمه و نشر ٣٣٧ تاريخ سيستان ص -  ٦

  .٤٧ ، تاريخ يمينی ، ص ٣٣٧ تاريخ سيستان ، ص -  ٧

 ٣٣٩ تاريخ سيستان ، ص -  ٨

 ٣٣٩ تاريخ سيستان ، ص -  ٩
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    ١٠.بخشيد و بحکومت سيستان ابقا کرد سبکتگين ھم او را . ورت گرفته بود معذرت خواست و از کاريکه ص

جوريان که دوستان امير با خود برای انداختن خاندان سيم  حملة سبکتگين بر خراسان و بردن سپاه سيستان را 
  سبکتگين از اين ھمنوايی اميرامير خلف را بر ضد سبکتگين باز کرد و در نتيجه ، زبان انتقاد و شکوة خلف بودند

امير خلف رسيد و  دشمنانش به غضب آمد و خواست او را از ميان بردارد  ولی کاردانی ابوالفتح بستی به داد  خلف با 
   ١١ .نگذاشت آتش جنگ و تباھی درگيرد

در اين   .النھر رفتاءماور  ھجری ناصرالدين سبکتگين را مرگ در ربود و سلطان محمود به ٣٨٧ در سال 
طاھر قھستان را متصرف شد و . قھستان فرستاد آوان امير خلف سپاھی بسرکردگی پسر خود طاھر برای تصرف 

چون پوشنج از مضافات ھرات و ھرات در تحت اداره . پوشنج به تصرف درآورد  سپس نواحی مختلف خراسان را تا 
خود را با جنگ از چنگ  ن  محمود خواست تا وEيت بغراجق عم سلطان محمود بود لذا بغراجق به امر و اجازة سلطا 

خورد ولی بعد عطفه کرد و در حاليکه بغراجق مستان  بقول عتبی در اين جنگ اول طاھر شکست  .طاھر بيرون کند
   ١٢ .ضربتی بر بغراجق زده او را از اسپ بزير انداخت و سرش بريده به قھستان بازشد مستان در پی وی ھمی تاخت 

 ھزار نفر ١٢که )   بغراجق ( طاھر با صد سوار غ�م خويش بر بغراجوگ : يخ سيستان مينگارد که مؤلف تار
او بياورد و ھفت پيل از آن لشکر بياورد و  بغراجوگ را بکشت ، سر « سپاه او را ھمراھی ميکردند غالب شد و 

 و مردمی و مروت و خرد و سخاوت ، به ھمه جھان خبر بشد از مردی بسيار اسپ و س�ح و خزينه ، و مردی شد که 
    ١٣  ».شاد بود و او بپدر شاد بود ، تا روزگار بر آمد و چشم زدگی رسيد و امير خلف بدو 

يکی بدليل قتل عمويش بدست طاھر بن خلف و ديکری به ( کينه امير خلف  را از ديرباز  سلطان محمود که 
سپاه عظيم بر سيستان  بدل می پرورانيد با )  شادمانی نموده بود سبب اينکه امير خلف در ھنگام مرگ سبکتگين اظھار 

است و بدون چند نفر ) Eش  ( دبقلعة اسپھدر  دادند که امير خلف حمله کرد و چون بحوالی جوين رسيد به او خبر 
حاصره ھيچکسی با او نيست ، او ھم فرصت را غنيمت دانسته خلف را در م خادم و تعدادی کنيزکان و زنان حرم 

ھيچکسی نبود اE  و بر  امير خلف )  ھجری٣٩٠(ھژده روز گذشته از جمادی اEخر سنه تسعين و ثلثمائه  « گرفت 
   ١٤  ».زنان و خادمان سپاه

فرو گرفتند چنانکه  ) قلعه را (  سلطان را قياس نبود ، و کوه را ]لشکر[عدت « ھمان مؤلف می افزايد که 
اميد ه امير خلف ب    ١٥».کردندی و منجنيق ھا بر ساخت  بشب که اندرآن خانه پر تير ھيچکس چراغ نتوانستی افروخت
فرستاد و او را از محاصره نجات خواھد داد، مدتی در قلعه Eش مقاومت کرد وقتی  آنکه پسرش طاھر کمکی خواھد 

اما سلطان محمود آنرا  کرد انتظار بيھوده است در بدل پرداخت صد ھزار درھم به سلطان محمود پيشنھاد صلح  ديد 
   ١٦  .نپذيرفت

 عتبی اين مال. بپذيرد  سر انجام امير خلف مجبور شد شرايط صلح را که از جانب محمود پيشنھاد شده بود  
و خلف کسان اندر « : ھزار دينار ذکر نموده گويد   و گرديزی آن را صد   ١٧،صلح را صد ھزار دينار نوشته است

مؤلف تاريخ سيستان اشاره ئی به خطبه بر نام سلطان   ١٨ ».خطبه بروی کند  دينار بدھد و ميان کرد که صد ھزار
    ١٩  .ع�وه ميکند که نبشتن نام سلطان بر يک روی سکه نيز از جمله شرايط اين صلح بود محمود کرده 

سلطان محمود از  که بدينگونه امير خلف با قبول شرايط سنگين پولی خود را از دام سلطان نجات داد و ھمين   
را بگناه  اينکه شايد سللطان محمود را از  " خوران دژ" رفت و مردم ) خوران دژ"(خوران ديز"آنجا دور شد، به 

بگناه اينکه سپاه محمود  را علف داده بودند مورد مواخذه قرار داد و  وجود وی در قلعه اسپھبد مطلع ساخته باشند و ھم 
  آنقدر ترنجبين  اما در بدل اين عمل ناروای امير خلف آن سال » بسوختند و آن ناھمايون دارند ايشان  غلة « امر کرد تا 

    ٢٠  ».غنی گشتند و بزرگ آن د ن بدست آمد تاخرھر مردی را از آن ھزار م« بعمل آمد که 
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  ٧از  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 

 ھيچکس عياران خشم گرفت و بر مردمان سيستان و مشايخ و «   امير خلف پس از آن به قلعۀ طاق رفت و   
 امير طاھر پسر امير خلف نيز از پدر ھراسان   ٢١ ».را فقيه بوبکر نيھی  اE. را يارگی آن نبود که سوی وی بشدی 

  .»و بکرمان شد و ھمچنان بشد تا بپارس  پي�ن پدر و سپاه برگرفت « گشت و 

ولی امرای آن ناحيه    حاکم کرمان درين وقت شخصی بود بنام ابوموسی ، گرچه ابوموسی طاھر را پذيرفت  
کردند که طاھر حاE مستاصل و پريشان است به  از آمدن طاھر به کرمان خوش نبودند و حتی يکبار باموسی گوشزد 

. ضرری بتو متوجه نيست ولی در آينده ممکن است با تو بنای نزاع گذارد  ھمين جھت از وجود او درين سرزمين 
جيرفت را در  ديری نگذشت که طاھر نيروی گرد آورد و اغلب نواحی کرمان تا گفته وقعی نگذاشت اما  ابوموسی باين 

بھا . و سراسر کرمان بدست طاھر افتاد  ابوموسی به مقابله پرداخت ولی شکست خورد . تحت سلطۀ خويش در آورد 
ن فرستاد ولی فايده از سپاه خود را برای گرفتاری طاھر بکرما الدوله  ديلمی وقتی از اين قضيه آگاه شد ، عده يی 

سيستان  بھا الدوله بکرمان رسيد ، طاھر با سپاه بزرگ که اغلب آنھا ديالمه بودند، بطرف  نکرد، زيرا وقتی لشکر 
کاميابی در حرب با پدر خود آنھا را  طاھر به اسرای ديلمی شرط گذاشته بود که در صورت     ٢٢  .حرکت کرده بود

   ٢٣  .ھم کرد رد و ھمانطور دوباره بوطان شان مرخص خواھد ک

کردم زان کردم که از ساية وی  رسولی فرستاد سوی پدر که من آنچه « بھرحال وقتی طاھر به سيستاEن آمد 
امير ... او دارم و باز آمدم ، مراجای  پيدا کن تا آنجا شوم  بترسيدم ، اکنون رفت آنچه رفت ، من بندة اويم و جان فداء 

شنيد آماده   طاھر چون جواب از پدر    ٢٤». را و او را گفت فرزند من نيست و کردنی با او نکنمرسول خلف دشنام داد 
دو سپاه پدر و پسر در دو طرف  نبرد شد ، ساEر امير طاھر ، طاھر زينب بود که او را سرھنگ ميگفتند ، ھر 

امير خلف شھر را خالی .  شد گرفت و در نتيجه طاھر غالب جنگی خونين در . ھيرمند در غرب شھر صف کشيدند
و تا نماز پيشين )  ھـ ٣٩٣بامداد روز سه شنبه غره محرم ( امير طاھر بشھر داخل شد  کرد و به حصار طاق رفت و 

سرھنگان و عياران و غوغاء شھر  سپاه و « بزودی امير طاھر . تمام دروازه ھای شھر بر روی سپاه طاھر باز شد  
کار کردند بی ھيچ حرب فرو گرفتند ومنجنيق ھا از زير و زبر بر  و بپای حصار طاق شد و را جمع کرد ) عامه شھر(

   ٢٥ ».حشمت و محابا

دوباره بشھر زرنج   ھر چند در اثر اين جنگ حصار طاق صدمه ديد ولی طاھر موفق بگشودن طاق نشد و  
امير خلف حيله . ًسر ظاھرا صلح بر قرار گرديدپ باEخره بزرگان و موی سپيدان در ميان افتادند و بين پدر و . برگشت

طاھر از اين پيش آمد فريفته شد . فرستاد تا مراسم احترام و خدمت بجای آوردند کرد و تمام خواص خود را نزد طاھر 
نزديکان او باو گوشزد کردند  ھرچند برخی از . گروھی از خواص خود برخاست و پيش پدر به حصار طاق رفت و با 

حرف ھا وقعی نگذاشت و به پای حصار طاق فرود آمد و پدر  پدر نرود و چندی صبر کند، اما امير طاھر باين که نزد 
الحمد j ( امير خلف بدو نفر از غ�مان خود دستور داد تا کمين کنند و ھمينکه او کلمه .  را از آمدن خود اط�ع داد 

« پيشواز پسر براه افتاد  امير خلف پياده به . ھر را در بند افگنند را بر زبان جاری کرد، آنھا بکمک بشتابند و طا)   
جست و زمين بوسه داد و سبک فراز وی شد و پدر او  امير طاھر چون پدر ديد و شکوه در دل او بود ، از اسپ فرو 

ند پدر افتاد و گروھی از پسر در ب. با گفتن الحمدj دستور امير خلف عملی شد  » . را اندر برگرفت و الحمد j بگفت 
در ھمان  که او را تا دروازة طاق ھمراھی کرده بودند ، فرار کرده خود را به زرنج رساندند و طاھر نيز   یسپاھيان

   ٢٦  .) ھـ ٣٩٣دوشنبه چھارم جمادی اEول سنه ( روز به امر پدرش بقتل رسيد 

که چون مرگ من  ر پسر خود پيغام فرستاد  صاحب تاريخ يمينی گويد که امير خلف تمارض کرد و به طاھ 
طاھر فريب خورده نزد پدر رفت و خلف امر  نزديک است ، می خواھم ترا وصيت کرده خزاين خود را بتو بسپارم ، 

   ٢٧ . شد بگرفتاری و قتل او داد و کشته

خ سيستان ل مؤربقو بھر حال خبر قتل طاھر توسط پدرش ، انعکاس ناميمونی در سراسر سيستان پيدا کرد و 
مردمان سيستان و سپاه طاھر و عياران ، شھر حصار  و ...  تمام شدن و گذشتن آل عمرو و يعقوب اندرين روز بود «

باصط�ح امروز يعنی  زنده باد سلطان ( محمود پيدا کردند و بانگ محمود  گرفتند و از امير خلف شعار سلطان 
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  ٧از  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 

بانگ محمود ھمی  ھنگی بود ، بدر طعام طبل بر باره برد و ھمی زد و با سعيد حسين سر.... ھمی کردند  ) محمود 
و ) يعنی که نام خلف را از خطبه انداختند (   کردند و خطبه آل عمرو افگندند و مفرد خطبه کردند بنام سلطان محمود 

ود که حال چنين افتاد   فرستاد سوی سلطان محم ٢٨شارستان نامه نبشت و جمازه اندر ) سپاه ساEر طاھر ( طاھر زينب 
      ٢٩  ».تراصافی گشت و شھر 

عبدj قاری را که معروف به عبدj ملول   سلطان محمود برای معلوم کردن اوضاع سياسی سيستان ، حسن 
طاھر بن زينب . شد و عياران از قصد محمود اط�ع حاصل کردند بود به زرنج فرستاد و چون او به زرنج وارد 

سلطان محمود  . تمامتر خود را به غزنين رسانيد و از اوضاع سيستان به سلطان محمود گزارش داد  بسرعت ھر چه 
جای دادند و » کوشۀ داشن « شھر او را به  ًھم مقدمتا حاجب خود را در رأس ھزار سوار به سيستان فرستاد و مردم 

يون شھر را بعھده گرفتند و از دروازه باسھل زرنجی به عنوان گارنيز گروھی از عياران تحت سرکردگی با جعفر 
خلف بر اين  جنوب شھر که خطر حمله امير خلف متصور بود، مراقبت مينمودند ، ناگاه نيروھای امير  طعام واقع در 

بردند و او را در آنجا به امر امير خلف  دسته يورش آوردند و بوسھل زرنجی را دستگير کرده با خود به قلعه طاق 
سيستان آمد و  ً متعاقبا سلطان محمود در رأس سپاه عظيم از طريق بست و گرمسير و کش و رودبار به  .بقتل آوردند 

  .امير خلف را در حصارطاق به محاصره کشيد 

حصار طاق مقيم بود و  و خلف در « :  عتبی، دربارۀ حصار طاق و جنگ سلطان محمود با امير خلف مينوسد  
پيرامن . فلک بشايد چيد و زمزمة ملک بتوان شنيد  رد و از شرفات قصر ھر يک سنبله آن قلعه ايست که ھفت بارو دا

لشکر سلطان . معولی بر غور آن زنند ، سر از آن سوی کره زمين بيرون کند  او خندقی بعيد الغور کشيده که اگر 
حوالی بود دسته ھای  در آن دايره ای پيرامن آن حصار در آمدند و از خار و خاشاک و شاخ و بال بيشه ايکه  چون 

مجال سوار و پياده منفسخ گردانيدند و خيول و  فراوان به تعاون دست ھا فراھم آوردند و غور آن خندق بانباشتند و 
ديوار بر جوشيدند و بجدی ھر چه تمامتر در استخ�ص حصار طاق نطاق  فيول سلطان بھدم آن حصار  و ردم آن 

بقوت ناب ،  و فيلی که معظم افيال بود . به ممانعت برخاستند و شرر شر مشتعل شد و اصحاب خلف  . بستند ) کمر(
ديگران به حصار اندرونی گريختند و .   باب آن حصار بيرون کشيد و در ھوا انداخت و خلقی از اعوان خلف تلف کرد 

    ٣٠ ».به محاصره باز ايستادند

  از متمولين طاق از روی صلح نزد سلطان محمود رفتند روحانيون با گروه بيشماری  در اين ھنگام مشايخ و 
ميان کردند ، امير خلف عجز  و قصد گشودن ربض « ياری نمودند » ربض بيرونی « سلطان محمود را در گشايش  و 

اندر ميان آورد ، سلطان محمود او را اجابت کرد که  خويش بدانست و برگشتن خاص و عام سيستان از وی، صلح 
خواھی ، ھيچ کس را با مال و اھل تو کار نيست و بھر جا که خواھی خويشتن را  نانکه خواھی و چندانکه فرود آی چ

نيست که من تکلف کرده  کن تا ترا آنجا فرستم که به ھيچ روی مردمان سيستان بر تو قرار نگيرند و اين شغلی  اختيار 
   ٣١ ».ی بر خويشتندام ، تو کر

 ١٢او شام يکشنبه  لف به سبب ظلمی که در حق فرزند خود کرده بود ، بريدند و  بدينگونه مردم از امير خ 
سوار بر خری مصری ، از حصار طاق فرود   ھجری در حالی که لباسی به رسم علما و زھاد ببرداشت ، ٣٩٣صفر 

. طان خطاب کردچون چشم  امير خلف به محمود افتاد او را سلمينويسند که  مؤرخين . آمد و نزد سلطان محمود رفت
   ٣٢  .خوش آمد و چون به غزنين بازگشت خود را سلطان ناميد محمود را اين لفظ 

شد جای ترديد نيست  بھر حال از اينکه لقب سلطان برای اولين مرتبه از زبان امير خلف به محمود نسبت داده 
محمود برخاست و او را کنار گرفت ... سلطان محمود اندرشد  امير خلف چون پيش « : ولی مورخ سيستان ميگويد که

تيار خد و آخر پرسيد ، امير کجاخواھد انيکو پرسيد و دل او را گرو کرد و اميدھای نيکو دا و بجانب خويش بنشاند و 
مسمی کند آن  دوستی است اگر مرا آنجا ) حاکم اصفھان ( را؟ امير خلف گفت ، مرا با پسر کاکوی  کند خويشتن 

به قلعه رو بنزديک عيال خويش ، ديگر  پس او را باز گردانيد و گفت .  آنجا سلطان صواب ببينددوستتر دارم اگر به
سلطان بفرمود تا پنجاه استر . حرم من بر گيرد] ستوری بايست که کاE و  و [ روز کس فرستاد که مرا ثقل و بنه است

                                            
وان در برابر حي اين . يعنی که چون باد السير است . سيستان شتر بادی گويند   جمازه شتری تيز رو و دونده ايست که امروز به آن در -  ٢٨

  . را با سرعتی دلخواه بمنزل ميرساند  تشنگی و گرسنگی طاقت فراوان دارد و سوارش 

 ٣٥١ تاريخ سيستان ، ص -  ٢٩

 ٢١٢ - ٢١١ ترجمه تاريخ يمينی ، ص -  ٣٠

 ٣٧٥ستوفی ، ص  تاليف حمدهللا م-  ١٣٣٩ ، تاريخ گزيده طبع ١٦٣ص   حواشی چار مقاله عروضی سمرقندی ، چاپ ميرزا محمد قزوينی -  ٣١
  . است   ھجری نيز اين نکته تائيد شده ٥٤٠در مجمع التواريخ تاليف در  

  ٣٥٣ تاريخ سيستان ، ص -  ٣٢



  
 

 

  ٧از  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 

او  رفت و برفت سوی خراسان و حاجبی با دادند تا آنچه خواست از زر و سيم و جواھر برگ و پنجاه اشتر او را 
    ٣٣ ». تا خدمتی کند او را  وعلفه و آنچه بايد راست دارد تا بمقصد رسد بفرستاد

چون مدتی بعد مراس�ت او . يمينی سلطان محمود امير خلف را ابتدا به جوزجان فرستاد  بقول صاحب تاريخ 
، سلطان محمود امر کرد تا  مود تحريص کرده بود بدست آمد را که به ايلک خان نوشته و وی را بر ضد سلطان مح 

و بگفته گرديزی و اين اثير ). ھـ٣٩٧(بود فرستادند   محمود زندانرديز که سخت ترين و سرد ترين وی را به دژ گ
  ھجری بود و مدت امارت او٣٢٧ وEدت او در نيمه محرم   ٣٤. جھان در گذشت  ھـ از ٣٩٩آنجا بود تا در رجب سال 

   . سال را در بر گرفت  ٤٢ًجمعا 

  : دانش پروری امير خلف 
مجمع فض� و شعرا و  چنان مينمايد که امير خلف از شاھان بافضل و بادانش سيستان بوده و دربار او ھمواره 

  . دانشمندان بوده است 

درمی ) ماليات ( خراج  امير خلف چون کار مستقيم شد ، فرمود تا « : مؤلف تاريخ سيستان درباره او مينويسد
و سلب علما و فقھا پوشيد و طاق و طيلسان و  درمی ستدند و بساط عدل بگستريد و جامه لشکری بر طاق نھاد  

سفھا را خوار کرد و مجلس سماع نھاد و علم دانست از ھر نوعی ، اما  مجلس علم نھاد و علما را نزديک کرد و 
( الزمان   و علمای جھان نزديک آو آمدند ، چون خطيب فوشنج و بديع .مجلس مناظره نھاد ھر شب  علم حديث و 

  :و فقھا و علماء بغداد و عراقين چنانکه بديع گويد ) ھمدانی 

 قصدت السيد الملک المويد        و خد المکرمات به مورد

 بارض تنبت اOمــال فيــھا        Oن سحابھا خلف بن احمد

  : و ھم بديع گويد 

 اکفــف بحــق S عن ھــذا الصلف          بحيوه من جمع المکارم و الکف

 ملک الملوک بنی الملوک عن لسلف        خلف بن احمد بن ابی ليث خلف

: بزرگان عالم  و اگر قصه سياست و بزرگی ھمت و رزانت و کفايت او گويھم قصه دراز گردد و او را ھمه 
کس آن نکرد که او کرد و اھل ] با[مکارم  لملک العالم العادل ولی الدوله نبشتندی ز آنچه ھيچکس اندر اOمير السيد ا
در وOيت او ميان ان. و سفھا و مخالفان و اھل شر، کس چنو نکرد    کس از ونيکوتر نداشت و قمع اعداعلم و دين را

خويش   فرزندان او را يارگی نبود که بر چاکری از آن بيش بود از آنکه بر بساط او و) امنيت  ( ه مبيابان سيوک سا
   ٣٥ ».بانگی زدندی که سياست و فرمان او را بود

« خويش را موسوم به  مينويسند که ابوالفضل احمد بن حسين ھمدانی معروف به بديع الزمان کتاب معروف 
عتبی  درباره فضل و . ز مورخين او بوده اندبستی ا بنام او کرده است و ابومنصور ثعالبی و ابوالفتح » مقامات بديعی 

  : دانش پروری او مينويسند که

وفور مجد و  خلف از اکابر ملوک جھان بود و معروف بغزارت کرم و سخاوت طبع و کمال فضل و  امير « 
شاده و شعرای جھان بمدح اطوار او زبان گ ج�ل و انعام او درباره اھل علم و ارباب ھنر شايع و مستفيض زمان و 

افتاده ، علمای عصر و فض�ی دھر را جمع کرد تا در تفسير قران مجيد  ذکر فضايل و تاثير او در افواه خواص و عام 
نحو و اشتقاق  کردند مشتمل بر اقاويل مفسران و تاويل متقدمان و متأخران و بيان وجوه قرائت و علل  تصنيفی مستوفی 

ثقات حضرت او باز ميگفتند که بيست ھزار  و از . ح بايراد اخبار و احاديتلغات مشحون بشواھد امثال و ابيات موش
و نسخة اين تفسير در مدرسه صابونی به . به آن کتاب خرچ افتاده بود دينار زر سرخ بر مراعات مؤلفان و مصنفان 

امروز به  اين نسخه و )  ھـ٥٣٥( خمس و اربعين و خمسمايه بود تا حادثه غز افتاد در شھور سنه  نيشاپور مخزون 
ترجمه ابوالشرف ناصح الجربادقانی  و اين ضعيف مصنف ... تمام و کمال به اصفھان است  در ميان کتب آل خجند 
برياض فوايد آن تفسير مستأنس بود و از انوار نکت و دقايق آن  بوقتی که از وطن خويش منزعج و باصفھان مقيم ، 

جز  قطع حال ، که اگر عمری تمام در استنساخ آن مستفرق شود و تحصيل آن مجلد است در  و اين کتاب صد .مقتبس 
عتبی آورده است که شيخ .   و کتابت آن بخطوط مختلف ميسر شود. ، اEبمعاونت نساخھای دراز ممکن نگردد بسال

بحضرت او تبليغ کنم خلف اتفاق افتاد و در نيت نبود که  ابوالفتح بستی با من حکايت کرد که وقتی مراسه بيت در مدح 

                                            
 ببعد ٢١٣ ترجمه تاريخ يمينی ، ص -  ٣٣

    ھاشمی حايری   ، ترجمه علی ٢٨٥ ، ص ١٥طبع برلين ، ابن اثير ، کامل ، ج  زين اEخبار گرديزی ،  -  ٣٤
   ٣٤٣- ٣٤٢ن ، ص  تاريخ سيستا-  ٣٥



  
 

 

  ٧از  ٧ :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 

بدو رسيد، ناگاه روزی معتمدی از آن او در پيش من امد و صره سيصد دينار زر  اما در افواه افتاد و بزبان روات 
  : است ، شعر  پيش من نھاد بصلت آن ابيات  و بر سر آن زبان امير خلف عذرھا خواست و آن ابيات اين  سرخ 

       اربی بسود ده علی اEس�فخلف بن احمد احــمد اEخــ�ف      

 خلف بن احمد فی الحقيقه واحد            لکنه مـــربی عــلی اEEف

   ٣٦بد منافـل النبی اEل عــ     مثی Eبی الليث اع�م الھدی      اضح

اس�ف برتری پيدا  است و با سروری خود از ) صفاريان (  خلف بن احمد ستوده ترين جانشينان (:ترجمه 
وی نسبت به اوEد ليث که مشاھير مردمان  . خلف بن احمد در حقيقت يکتن ، ليکن افزون بر ھزاران تن است. کرده

 صفاريان ،چنانکه شرافت عبد مناف به وجود رسول اکرم بود. ( عبد مناف است بودند به منزله رسول خدا نسبت به ال 
    ٣٧ .)شريف شدند نيز با خلف 

  : آن اين است  يده يی نيزدر مدح خلف گفته است که ترجمه چند بيت  شيخ ابوابفتح بستی قص 

ستيزه و جفا کرده است يا  ھر که نام بلند و شرافت آرزو دارد يا توجه  و مھربانی روزگاری را می جويد که «  
او وارث . کندرا خدمت ) خلف ( عادل و پسنديده يعنی  چيزی را که از دستش رفته ميخواھد تدارک کند ، پس پادشاه 

 کردند و آنھا را ، روی گذشتگان را خاک آلودهاست که اينان با بزرگواری خود د عدل و بزرگواری گذشتگان خو
   ٣٨  ».نگرفتند بچيزی 

  : عتبی آورده که ، از سيد ابوالجعفر شنيدم که  بر در سرای او نوشته است ، شعر 

  لی اEيوان کيوان من سره آن يری الفردوس عاليه         فلينظرن ا

  او سره أن يری الرضوان من کتب          بمل عينيه فلينظر الی اليانی 

را بايد بنگرد، ) احمد  متعلق به خلف بن ( ھر که شادمان باشد از اينکه بھشت برين ببيند، ايوان کيوان : ترجمه 
     ٣٩  ».، بايد به بانی ايوان خلف نگاه کند يا اگر کسی بخواھد که باغبان بھشت را از نزديک با دو چشم باز ببيند

مدح امير خلف و اشتياق پدر خود را بديدار خود ذکر کرده در  ھمچنان بديع ھمدانی در قصيده ديگر خود که در 
  : يکجای آن گويد 

 يقولون و افی حضره الملک الذی         له الکنف المامول و لنائل الجزل

  خليفه           بھــا للغـوادی عن وEيت ھا غزلو فاضــت علــيــه ديـمــة،

ـــتــم          لــذی اجـــد مـــايقــولــون ام ھزل  بــاذکـــر ھـــم باp اEصد قـ

مورد آرزو و صاحت  رسيده ام که در گاھش ] خلف [ بحضور پادشاھی ] من[که ] دوستان[ميگويند: ترجمه 
چنان بارانی که به سبب آن ابرھا صبحگاھی از  ] جاری شده [ لفی بر من بخشش فراوان است ، و باران بخشش خ

 آيا آنچه ميگويند بخدا سوگند ميخورند که راست بگويند ،) نظر ھا افتاده اند  از ( وEيت و حکومت او معزول شده اند 
    ٤٠ ؟جد است يا ھزل

و سياستمدار سيستان   را شاه عالم و فاضل ياقوت حموی نيز در معجم البلدان خود از امير خلف ياد ميکند و او
محبسی از ب�د ھند در گذشته و تولد او در نيمة محرم  در ) ماه رجب  ( ٣٩٩ميشمارد و ع�وه ميکند که وی در سال 

    ٤١ . ھجری بوده است٣٢٦
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  . متن ترجمه تاريخ يمينی آمده است 

  .٢١٧ ترجمه تاريخ يمينی ، ص -  ٣٧

  .٢٢٠ ھمان اثر ، ص -  ٣٨

 ٢١٩ ھمان اثر ، ص -  ٣٩

 ٢٢٠-٢١٩ھمان اثر، ص  -  ٤٠

 ١٩٠٦ طبع ٤٥ ياقوت حموی ، معجم البلدان جلد پنجم ، ص -  ٤١


